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GARANTIR A SAÚDE NO FUTURO IMPLICA
INVESTIR HOJE EM CIÊNCIAS DA VIDA E BIOTECNOLOGIA
A pandemia por SARS-Cov-2 mudou o modo como as populações encaram o papel da Ciência e do Conhecimento
na sociedade. Na realidade, a pandemia demonstrou que o conhecimento científico, em particular nas Ciências da
Vida, não só é central como é a chave para uma resposta adequada a este tipo de crises sanitárias. É fundamental
para informar as decisões de Saúde Pública e Epidemiologia, uma vez que é a Biotecnologia que permite identificar o
agente patogénico e diagnosticar os doentes infetados. Sem sabermos o que enfrentamos, não conseguimos tomar
decisões adequadas. Sem a Biotecnologia seria muito complexo, senão mesmo impossível, identificar o vírus. O ramo
do conhecimento que é absolutamente crucial para combater ou evitar o problema é o das Ciências da Vida – virologia,
imunologia, fisiologia, biologia molecular ou genética.

Investir na capacidade de desenvolver soluções para garantir a nossa saúde recorrendo a novas tecnologias e criando
novas áreas de negócio é essencial para o nosso futuro. Lembremo-nos que estamos perante uma crise de Saúde Pública,
mas as medidas de Saúde Pública só nos permitem sobreviver, não nos permitem ultrapassar o foco da crise. Esse só é
ultrapassado com Biotecnologia:

1

Temos de diagnosticar infetados: testes laboratoriais de PCR – Técnica da Biotecnologia.

2

Temos de ter dados epidemiológicos: feito com testes serológicos – Produtos de Biotecnologia.

3

Temos de ter uma vacina – Produtos de Biotecnologia.

Só sairemos desta crise com recurso às diferentes variantes da Biotecnologia, seja no diagnóstico, no medicamento
ou na profilaxia. Isto demonstra claramente a necessidade de termos um investimento forte neste sector para termos
uma sociedade resiliente e capaz de responder a crises desta natureza.
Por outro lado, assistimos a um bloqueio das cadeias de distribuição que demonstra a necessidade geo-estratégica
de aumentarmos a capacidade de produção para abastecer o vertical da Saúde.
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De facto, para que os avanços nestes ramos se transformem em novas soluções, produtos, serviços, as Ciências da
Vida são necessárias. É preciso que exista um tecido económico de base robusto e capacitado, que seja capaz de servir
a sociedade com uma resposta rápida e eficaz. Particularmente, precisamos de empresas inovadoras, capazes de
crescer e desenvolver soluções de forma ágil. Necessitamos de uma estrutura de transferência de tecnologia entre as
universidades e laboratórios do sector e a economia treinada e experiente. E temos de ter investimento especializado
que seja capaz de adequadamente financiar estes desenvolvimentos.
Não há dúvida que é esta capacidade que deu e está a dar origem aos novos métodos de diagnóstico, capacidade
de rastreio de doentes, novos tratamentos, terapias avançadas e vacinas para a COVID-19. Os países com clusters de
Biotecnologia fortes estão a liderar este processo. Vejamos os casos da Alemanha, Dinamarca ou Estados Unidos, que vão
sair ainda mais reforçados desta crise sanitária.
Fica, portanto, agora, mais que nunca, demonstrado que a competitividade económica e a estabilidade social dos
países está intimamente ligada a um investimento sustentado em Ciências da Vida. Que esta crise nos faça focar nesta
diferenciação. No “pós SARS-Cov-2” não há dúvida que as Ciências da Vida e da Saúde são fundamentais, abrangendo
diversos quadrantes, e por isso devem merecer um investimento transversal da nossa sociedade. Isto inclui formação, na
ciência básica, na investigação e desenvolvimento de medicamentos e dispositivos médicos, na capacidade de produção
nacional dos mesmos, na prestação de cuidados de saúde em todos os níveis e na promoção de uma população saudável,
ou seja, na educação global da população.
A crise económica em que já estamos mergulhados trará
consigo políticas de relançamento económico. É imperativo
que este seja um dos verticais prioritários. Este investimento
é tanto mais relevante se nos recordarmos que a Saúde
representou em 2017 cerca de 10% do Produto Interno
Bruto com um gasto total de 19 mil milhões de euros1 no
sector. Este é, portanto, um dos sectores com maior peso
na nossa economia e que tem de ser um eixo estratégico
de desenvolvimento. Continuar a suportar o custo com os
cuidados de saúde implica crescer dramaticamente a parte
produtiva do cluster, ou seja, o medicamento, os dispositivos
médicos, o diagnóstico e a investigação. Só tendo uma
maior capacidade de resposta, investigação, translação e de
produção com base em Biotecnologia, Ciências da Vida e da
Saúde como um todo, podemos compensar o crescimento do
custo com os cuidados de saúde, o qual é uma consequência
normal do envelhecimento da população.
© Sanofi Pasteur

1

Gastos totais em saúde mais exportações de medicamentos e dispositivos médicos https://www.pordata.pt/Portugal/Despesa+corrente+em+cuidado
s+de+sa%c3%bade+total+e+por+tipo+de+prestador-2958
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Por outro lado, é agora claro que a segurança nas cadeias de distribuição implica uma dispersão geográfica da
capacidade de produção instalada. Portugal tem uma localização geoestratégica que permite abastecer a Europa por
terra, ar e mar, e os Estados Unidos, África e América Central e do Sul por ar e mar com a menor distância percorrida. Assim,
é imperativo apostar numa estratégia para este sector. De facto, o Ministério da Economia estabeleceu recentemente
um pacto sectorial para a competitividade e internacionalização2. Mais a mais, as bases deste crescimento do cluster
económico já existem e são sustentadas por uma série de indicadores que mostram a consistência do sector da Saúde
que permitirão alicerçar o crescimento das Ciências da Vida e em particular da Biotecnologia e das suas aplicações em
Saúde:
O Valor Acrescentado Bruto do sector da Saúde em 2015 foi de cerca de 8.7 mil milhões de euros, correspondendo
a aproximadamente 5% do Produto Interno Bruto nesse ano, e uma margem bruta face ao volume de negócios de
32%3;
As exportações de medicamentos e dispositivos médicos em 2019 situaram-se nos 1.48 mil milhões de euros.
Sendo que o total de despesa com medicamentos e dispositivos médicos foi de aproximadamente 2 mil milhões de
euros4;
A cobertura de importação está por volta dos 40% neste sector, o que mais uma vez é muito acima de outros
sectores da economia5;
Segundo o BdP, as empresas do sector da Saúde têm uma “saúde financeira” mais elevada que a média6;
O emprego que se gera em Saúde é qualificado e resiliente a ciclos económicos. No sector da Saúde a remuneração
média em 2016 era superior à média nacional em 20%7, o subsector das Ciências da Vida tem um nível salarial 54%
superior à média8;
A investigação clínica representou uma receita para o SNS de 87 milhões de euros e estima-se que em 2021 chegue
a 141 milhões de euros9;
As Ciências da Vida e Biomédicas são o sector mais competitivo em Portugal, claramente o sector mais avançado
de Investigação e Desenvolvimento no país. Neste sector, o país compara bem internacionalmente, os rankings
internacionais colocam Portugal em 11º na OCDE para produtividade científica, o que é suportado também pela taxa
de sucesso de captação de financiamento competitivo da UE;
Entre 1994 e 2015 as bolsas de doutoramentos concedidas pela FCT em Ciências Médicas (12%) e da Saúde, Ciências
Naturais (16%) e Ciências da Engenharia e Tecnologias (24% dos quais fazem parte bioengenharia, engenharia
biomédica, engenharia biológica) corresponderam a mais de 50% das bolsas atribuídas representando um
investimento de décadas na criação de um capital humano altamente qualificado para esta área e que não está ainda
traduzido num impacto na economia com empresas que tirem proveito dos mesmos.
2

https://www.iapmei.pt/PRODUTOS-E-SERVICOS/Empreendedorismo-Inovacao/Eficiencia-Coletiva-e-Clusters/DOCS/Protocolo-Health-Cluster-Portugal.
aspx
3

http://healthportugal.com/Quem%20somos/tableau-de-bord/tableau-de-bord

4

https://www.pordata.pt/Portugal/SNS+encargos+com+medicamentos+++Continente-327

5

http://www.gpeari.gov.pt/analise-economica/publicacoes/ficheiros-do-bmep/2019/setembro/em-analise/Comercio-internacional-portugues-demedicamentos-e.pdf
6

https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/estudos_da_cb_37_2019.pdf

7

https://www.sns.gov.pt/wp-content/uploads/2018/04/RETRATO-DA-SAUDE_2018_compressed.pdf

8

Análise dos quadros salariais em 2017

9

Relatório APIFARMA e PwC “Ensaios Clínicos em Portugal”, 2019
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Na inovação e proteção de Propriedade Intelectual, no top 5 das áreas com mais patentes em Portugal, 4 são
em áreas de conhecimento relacionadas com Biotecnologia (farmácia, química orgánica, tecnologias médicas e
biotecnologia), valores acima da média da UE10;
O sector da Biotecnologia atrai mundialmente enorme interesse de investidores, bem como enormes volumes de
investimento, cerca de 25 mil milhões de euros ano em novas empresas. Tem-se revelado sistematicamente mais
bem sucedido em retornar investimento aos investidores do que outras tecnologias, nomeadamente TICs, com ciclos
de investimento menores e retornos mais elevados11.
É por isso importante uma política consequente para este sector, uma política transversal que seja liderada pelo impacto
económico do sector e necessariamente em conjunto com os ministérios que tutelam outras áreas determinantes, como
a Saúde para a gestão dos cuidados ou a Ciência e Ensino Superior para a educação e investigação e desenvolvimento, e
os Fundos Regionais para a política de financiamento.
Quais devem ser os objetivos estratégicos desta aposta? Onde queremos estar em 5 ou 10 anos? Queremos que
Portugal se constitua como um Hub internacional de I&DT em Saúde e se posicione como a fábrica da Europa para
produtos para o vertical da Saúde e produtos de elevado valor acrescentado como os medicamentos, novas moléculas
e dispositivos médicos, seguindo um repto da comissária Stella Kyriakides perante o PE12. Seguindo uma metodologia já
utilizada pela Porto Business School numa proposta de 201413, o objetivo para 2030 deve ser o aumento significativo do
peso deste sector no PIB e ter como metas concretas e mensuráveis:

1

Equilibrar a balança comercial no sector do medicamento e do dispositivo médico por aumento das exportações;

2

Ter 10 medicamentos inovadores (de todas as classes, incluindo terapias avançadas) em Portugal ou com base
em Ciência Portuguesa;

3

Ter 10 dispositivos médicos inovadores desenvolvidos em Portugal ou com base em Ciência Portuguesa;

4

Atrair o desenvolvimento clínico de medicamentos e dispositivos médicos, tornando Portugal num Hub para
este efeito (tendo como métrica igualar a Bélgica em ensaios clínicos);

5

Triplicar o número de pedidos de patente;

6

Triplicar investimento em I&DT empresarial;

7

Triplicar a % de doutorados em empresas.

10

WIPO source

11

https://lifescivc.com/2016/05/tale-two-startup-worlds-biotech-tech-vc-ecosystems/

12

https://www.euractiv.com/section/health-consumers/news/commission-aims-to-bring-back-medicine-production-to-europe/

13

http://healthportugal.com/Quem%20somos/documentos/estudo-estimativa-volume-negoc-pbs.pdf
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Concretizando este plano de aposta estratégica do sector da Saúde com políticas e medidas concretas a serem
implementadas até ao final do ano, a criação de um Programa Operacional Temático Bio-Saúde 2030 (de imediato
com reprogramação do PT2020), deve contemplar 2 grandes eixos dentro do cluster: Portugal um Hub de I&DT e
Portugal a fábrica da Europa.

Portugal: um Hub de I&DT
Investigação de base

Transferência de Tecnologia
& Investigação Aplicada

Empresas DeepTech

• Contratos programa - Modelo VIB

• Capital de risco especializado

• Perfil de I&DT

• Adequação dos instrumentos de
financiamento

• Supra TTO nacional

• Vantagens competitivas e PI

• Independência dos ciclos governativos

• Rede de prestadores de serviços

• Necessidades de investimento

• Investigação translacional

• Desenvolvimento tecnológico complexo

Portugal: a Fábrica da Europa
• Produtos de elevado valor acrescentado e margens
• Recursos humanos qualificados
• Promoção de um SME Business European Enhacement Act

Produção, fornecimento e capacidade instalada

Dispositivos médicos

Medicamentos
Componentes de base
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1. PORTUGAL: UM HUB DE I&DT
As condições científicas de base, pela qualidade da Ciência e pela qualidade e disponibilidade da mão de obra
qualificada, fazem de Portugal um local ideal para um hub de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico neste
sector. Obviamente que nesta área, como em todas as que se baseiam em conhecimento, os ciclos de desenvolvimento
de produto são longos e acarretam riscos científicos e tecnológicos. Por um lado, necessitam de maior investimento
antes do mercado (para cumprir com os requisitos de segurança e eficácia do produto), mas por outro, uma vez atingida
a fase de comercialização, dispõe de vantagens diferenciadoras permanentes dadas por patentes e pelas barreiras
regulamentares à entrada. Mais ainda, quando se trata de uma doença até então sem cura, a procura por uma terapia
não é questionável.
1.1. INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE BASE
Pela primeira vez na história recente do nosso país, quer os decisores, quer a população decidiram envolver de
forma explícita a Ciência, os cientistas e dados sólidos nas tomadas de decisões políticas e pessoais. Talvez no início do
período d’As Descobertas tenha a Ciência informado de forma equivalente os decisores e a população. Para que se possa
contar com a comunidade científica para apoiar a decisão, precisamos de ter um tecido científico dinâmico, com constante
renovação e cabalmente financiado. Isto é tão mais relevante para a área das Ciências da Saúde. A investigação em TICs
precisa de computadores e pessoas; em contraste, a investigação em saúde precisa de muito mais, desde o espaço físico,
aos reagentes e consumíveis, aos ensaios pré-clínicos. Os retornos são, porém, espetaculares, não só financeiros, mas
principalmente para a sociedade. Cerca de 2/3 dos novos medicamentos aprovados pela FDA e EMA vêm da academia
e são desenvolvidos por start-ups financiadas por capital de risco. Sem estes medicamentos a esperança média de
vida seria muito inferior e a nossa capacidade de tratar doenças reduzida14.
O financiamento não pode ser cego a estas diferenças. Os projetos de investigação da FCT e da UE não podem ignorar
estas diferenças e serem transversais. Temos de adequar os instrumentos à realidade e utilizar as melhores práticas
internacionais. De notar que o Massachusetts Institute of Technology (MIT) tem um orçamento anual bem superior a todo
o Ministério da Ciência e Tecnologia em Portugal. Estamos a falar de uma escola com 15.000 alunos (o mesmo número
de alunos que o Instituto Superior Técnico de Lisboa tem em Portugal) que tem mais financiamento que toda a estrutura
científica e académica Portuguesa em conjunto. Isto demonstra o enorme espaço de crescimento que é necessário ao
investimento na Ciência em Portugal, o que é particularmente discriminatório deste sector que tem necessidades de
capital por projeto superiores.
Fazer projetos específicos para a área das Ciências da Vida em Portugal, com maior duração e maior financiamento.
Trabalhar com a UE para que o mesmo aconteça a nível da UE. Renovar o espírito empreendedor das universidades com
promoção da transferência de tecnologia e lançamento de um programa de cientistas de excelência, seguido o modelo
VIB15 na Bélgica ou HHMI16 nos USA.
Esta aposta deve ser estratégica nas várias áreas das Ciências da Vida, promovendo a capacitação das nossas universidades
e institutos de investigação, de maneira a conseguirem responder adequadamente no futuro.

14

HBM Partners Report FDA approvals 1985 2015

15

http://www.vib.be/en/Pages/default.aspx

16

https://www.hhmi.org/
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MEDIDAS LEGISLATIVAS
1. Adequação dos instrumentos de financiamento das agências nacionais (FCT em particular) e da UE para a realidade
das Ciências da Vida. Projetos com maior duração (3 a 5 anos) e com maior volume seguindo o modelo do NIH18.
2. Aumento da independência das agências de financiamento nacionais face a ciclos governativos e políticos, para
assegurar a implementação de políticas de médio prazo, mais uma vez em linha com ideias defendidas pela comunidade
científica há muitos anos19.

3. Criação de um instituto, não físico, mas para financiar Investigadores Principais com contratos programa a 5 anos,
para as Ciências da Vida – Modelo VIB. Instituto para as Ciências Médicas.
3.1. Financiamento de tecnologias core partilhadas, ou seja, plataformas tecnológicas, modelos ex vivo e in vivo,
plataformas de screening, entre outros, por exemplo inspirado no atual roteiro de Infraestruturas de Investigação
Científica e CoLabs do programa Interface.
3.2. Financiamento de grupos de investigação com contratos programa a 5 anos, renovável apenas após avaliação
de mérito e eficácia na utilização dos recursos, como aliás tem sido defendido por outros17. Máximo financiamento
consecutivo de 10 anos.
3.3. Orçamento anual de 100 milhões de euros, alavancando Fundos Estruturais (70%) com OE e Filantropia.

ESFORÇO ORÇAMENTAL
• EUR 50M – Para alavancar a utilização de Fundos
Comunitários no ICM

17

www.cienciaportugal.org

18

https://grants.nih.gov/grants/funding/funding_program.htm

19

www.cienciaportugal.org

IMPACTO ECONÓMICO
• EUR 150M ano de investimento em I&DT pelo ICM e
FCT
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1.2. TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA & INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA APLICADA - Start-ups
e MidCaps
A investigação científica de base em Portugal na área das Ciências da Vida é de excelência. Contudo, a transferência de
tecnologia para a economia tem sido reduzida. As maiores limitações são: (i) a falta de financiamento para a fase inicial,
que em todos os países é um misto de incentivos não reembolsáveis e capital de risco (ii) falta de quadros de topo com
experiência de I&DT industrial face à realidade do tecido económico.
A transferência de tecnologia pode ser facilmente fomentada trabalhando em 3 eixos fundamentais: (i) capital de
risco especializado, (ii) rede de prestadores de serviços e (iii) investigação translacional. Uma aposta na integração da
cadeia de valor desde o desenvolvimento não-clínico, incluindo pré-clínico, processo e produto, estudos regulamentares
e produção GMP para fases de desenvolvimento clínico. De notar que face às características do sector, a maioria deste
investimento pode ser feita por alocação de fundos estruturais com esforço mínimo do OE.

MEDIDAS LEGISLATIVAS
1. Financiamento de Fundos de Capital de Risco especializados na área da saúde cobrindo biotech, medtech e digital
health:
1.1. Criar Fundo de Fundos na IFD para Fundos de Capital de Risco especializados em DEEPTECH (FCR DEEPTECH, ver
1.3) e transferência de tecnologia. Dotação de realização anual de 50 milhões de euros com total de 500 milhões de
euros (com a possível utilização de fundos estruturais).
1.1.1. Características do investimento em FCR DEEPTECH: (i) ticket por FCR de 20 milhões de euros mínimo e
75M máximo, (ii) FCRs com volume mínimo de 30 milhões de euros, (iii) condições de mercado do EIF para os
demais, (iv) fundos especializados no vertical, com política de investimento de 50% do capital (ou se maior o capital
investido pela IFD) em empresas Portuguesas ou com operações em Portugal. Seguindo o modelo do BPI France20.
1.1.1.1. Fundos internacionais são elegíveis para investimento de até 10M com um compromisso vinculativo de
investir pelo menos esse capital em empresas Portuguesas.
1.1.2. Objetivo de criar pelo menos 3 fundos em Ciências da Vida ao longo de 10 anos, que naturalmente se
articularão com outros agentes do estado.
1.2. Reativar o Fundo de Fundos da Caixa Capital para co-investir nestes FCR DEEPTECH, seguindo aliás uma estratégica
que a Caixa Capital já efetuou com um retorno financeiro elevado.
1.3. Revisão das regras do SIFIDE II para que investimentos em fundos especializados na área das Ciências da Vida para
IDT (cumprindo os requisitos do SIFIDE II), tenham duas majorações:
1.3.1. Parte variável de 50% deixar de ser variável, mas sim sobre o valor subscrito e investido.
1.3.2. Limite total de benefício por entidade 5 milhões de euros.

20

https://www.bpifrance.fr/Qui-sommes-nous/Nos-metiers/Fonds-propres/Les-fonds-de-fonds
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1.4. Rever as regras da Contribuição Extraordinária sobre a Indústria Farmacêutica para clarificar que os investimentos
em fundos que sejam elegíveis para o SIFIDE II também o sejam necessariamente para a Contribuição Extraordinária
sobre a Indústria Farmacêutica.
1.5. Alinhamento das participadas dos FCR DEEPTECH com as Empresas DEEPTECH para combinar investimentos em
equity com projetos de I&DT empresarial.

2. Seguindo o estudo da ANI21, promoção de um supra TTO nacional dedicado à área das Ciências da Vida com recursos
e capacidade na área22.
2.1. Financiamento para a manutenção do portefólio de patentes e para pequenos projetos, até 500 mil euros para
projetos de prova de conceito, seguindo o modelo do ERC PoC da UE23.

3. Incentivação da constituição de uma cadeia de serviços de I&DT empresarial especializada no sector da Saúde
3.1. Rede de entidades de serviços não-clínicos
3.1.1. Projetos PT2020 para a prestação de serviços a terceiros nacionais ou internacionais. Clientes da rede de
serviços beneficiam de projetos conjuntos em que apenas o prestador de serviços recebe incentivo para a execução
do projeto de I&DT.
3.1.2. Laboratórios colaborativos para I&DT de novos medicamentos, dispositivos médicos, diagnósticos, com
financiamento dos primeiros 5 anos de atividade, através de projetos do PT2020.
3.2. Reserva de capacidade translacional
3.2.1. Constituição de uma reserva de capacidade translacional em Ciências da Vida financiada por fundos
comunitários que inclua capacidade de produção não GMP e GMP, ensaios pré-clínicos ex vivo e in vivo, capacidade
de análise toxicológica.
3.2.2. Constituição de 3 polos no país com o modelo do Biocant Park (Parque Tecnológico de Cantanhede), com
colaboração entre o tecido académico, industrial e empresas inovadoras.
3.2.2.1. Os polos devem ter valências complementares e articuladas para cobrir as várias etapas de
desenvolvimentos de produto até à comercialização.
3.3. Atração de polos de I&DT industrial de empresas internacionais, seguindo o modelo da Bosch, ou Amyris, com
alavancagem de financiamento através de parceiros académicos, empresas tecnológicas nacionais ou colaborativos
como os laboratórios colaborativos ou associativos tipo Biocant.

21

https://www.ani.pt/media/5200/knowledge_transfer_network_portugal.pdf

22

https://erc.europa.eu/funding/proof-concept

23

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide20-erc-poc_en.pdf
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3.3.1. Garantia de contrapartidas para a fileira económica de serviços e produtos em Portugal com o estabelecimento
de parceiros preferenciais, de entre as PME-DEEPTECH, e em casos concretos partilha de propriedade económica
das descobertas.
3.4. Investigação e Desenvolvimento Clínico, por exemplo segundo o modelo da Roche: Portugal está agora na lista
principal de países de ensaios clínicos, ou seja, todos os ensaios da UE incluem Portugal. O que fazer:
3.4.1. Inclusão da atividade de investigação clínica como componente das atividades dos médicos e enfermeiros,
de modo a permitir que estes se envolvam em ensaios clínicos, nomeadamente pela inclusão de tempo no seu
horário de trabalho normal para investigação clínica. Estudar a possibilidade de constituição de um incentivo em
remuneração variável para estas atividades.
3.4.2. AICIB - Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica, reforço e capacitação para suportar ensaios
clínicos promovidos pelo investigador.
3.4.3. Aprovação de pedidos de ensaios clínicos centralizados no INFARMED, com estabelecimento de tempo
máximo de resposta de 45 dias e tempos de resposta obrigatória para todos os agentes envolvidos (INFARMED,
Comissões de Ética e Proteção de dados), clock stops não voltam a zero.
3.4.4. Estabelecimento de contratos tipo para todos os hospitais do Estado, com aprovação em 30 dias obrigatória
pelos conselhos de administração.
3.4.5. Constituição do Portal da Capacidade Clínica onde existe a informação das coortes de doentes por
especialidade e por grupo hospitalar.
3.4.6. Criar uma só ficha do doente em todos os hospitais em Portugal, obrigatória para todos os sectores público,
privado e social, e que seja atualizada automaticamente e consultada com autorização do doente por todos os
profissionais.
3.4.6.1. Esta ficha deve ser compatível com a criação de eCRF para ensaios clínicos;
3.4.6.2. Incluir, todos os cuidados de saúde prestado, medicamentos e dispositivos médicos utilizados ou
adquiridos pelo doente, métodos complementares de diagnóstico, e ser incluídos também os cuidados de
saúde orais e psicológicos;
3.4.6.3. A SPMS será a entidade ideal para estabelecer este modelo e partilhar com os demais agentes do
sector;
3.4.6.4. Implementação do espaço de dados da UE para a Saúde: a liberdade de movimento implica o tratamento
médico em diferentes áreas da UE e, como tal, a existência de uma ficha de doente universal.

12
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3.5. Adoção de inovação acelerada como contrapartida pelo desenvolvimento em Portugal
3.5.1. Para produtos cujo desenvolvimento clínico da UE tenha incluído pelo menos 10% dos doentes em Portugal,
estabelecer processos de Fast Track de adoção e reembolso, com o objetivo de recomendar a decisão em 3 meses
após a submissão do pedido de avaliação de custo benefício.
4. Constituição de um polo de desenvolvimento de diagnósticos. O desenvolvimento de diagnósticos tem sido limitado
globalmente por falta de investimento, face ao perfil de desenvolvimento e comercialização de produtos.
4.1. Constituição de uma rede colaborativa, sob a forma de uma ACE, financiada por fundos comunitários, especializada
na translação de métodos de diagnóstico até a marcação CE.

ESFORÇO ORÇAMENTAL
• Fundo de Fundos EUR 50 milhões por ano –
Utilização maioritária de Fundos Comunitários
• SIFIDE II e CEIF EUR 0 milhões –deslocação do
investimento atual em fundos não especializados
para especializados

IMPACTO ECONÓMICO
• EUR 1 mil milhões ano de valor económico gerado
pelo cluster dos serviços, centros de ID&T e das
empresas inovadoras.
• EUR 0.5 mil milhões de investigação clínica por ano.

• Tempo de médicos e enfermeiros, alocação global
de tempo no horário de trabalho pode requerer
a contratação de pessoal, contudo a receita dos
ensaios clínicos cobre esse esforço orçamental.
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1.3. CONCEITO DEEP TECH
O conceito Deep Tech em economia já foi adotado com sucesso por outros países como os EUA ou a França (esta última
fazendo um uso extraordinário dos fundos comunitários 24). As características de uma empresa Deep Tech são:
A. Provém de um laboratório de I&DT, público ou privado, e/ou tem uma equipa com forte cariz ou ligação à I&DT (um
perfil claro de I&DT);
B. Opera num mercado com fortes barreiras regulamentares à entrada, materializadas pela necessidade de ultrapassar
barreiras tecnológicas;
C. Conferem uma vantagem competitiva, patenteável ou concretamente mensurável, face à concorrência;
D. Caracterizadas por planos de negócio com fortes necessidades de investimento e desenvolvimento tecnológico
complexo.
Estas empresas operam em várias áreas da Economia, mas claramente a Saúde é a área por excelência que se enquadra
neste conceito, incluindo biotecnologia e biomedicina, dispositivos médicos e diagnósticos. Estas empresas devem
beneficiar de uma diferenciação positiva na política porque constituem um cluster económico inovador, que não só pode
transformar a realidade económica, como também respondem a situações extremas com recursos científicos e de forma
ágil. Nos Países Baixos este cluster económico representa 33 mil milhões de euros de receita, dos quais mais de 29 mil
milhões correspondem a produção local25, empregando 65.000 pessoas.

24

https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Dossiers/Generation-Deeptech-le-futur-de-l-innovation/Une-infographie-pour-comprendre-la-deeptech-45964

25

https://www.health-holland.com/public/downloads/useful-documents/dutch-bid-book-for-the-bipharmaceutical-industry
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MEDIDAS LEGISLATIVAS
1. Criação do Conceito Empresa PME-DEEPTECH, dado pela ANI-IAPMEI, adaptando o modelo já implementado para
empresas tecnológicas da portaria 195/201826.

2. Empresas PME-DEEPTECH beneficiam de:
2.1. Ao nível do PT2020:
2.1.1. Um gestor de conta dedicado para fundos PT2020, com ciclos de resposta a novos projetos de 45 dias e
acompanhamento dedicado aos processos de reembolso de projetos em execução.
2.1.2. Projetos com ciclos de desenvolvimento adequados e contratação a médio prazo por etapas: (i) Ciclo de
desenvolvimento de produto de 5 a 7 anos, com análise de entrada no mercado a 10 anos para efeito de avaliação,
(ii) projetos com valores por fase de desenvolvimento (por exemplo, prova de conceito pré-clínica - 4 milhões de
euros; pré-clínico regulamentar - 4 milhões de euros; industrialização de produto - 5 milhões de euros; ensaios
clínicos fase I- 3 milhões de euros; e ensaios clínicos de fase II- 20 milhões de euros) que podem ser contratualizados
no total ad initio com avaliação de objetivos a cada etapa (iii) imputação de custos indiretos diferenciada para
empresas que necessitam de laboratórios e unidades industriais onde o custo indireto é muito maior.
2.1.3. Alinhamento dos projetos com investimento em equity de cerca de 20 a 30 % das necessidades totais de
financiamento, garantindo a alavancagem de capital privado. Garantir que as empresas conseguem atingir pontos
de inflação e valor, conjugando fundos de programa quadro com intrumentos de capital.
2.1.4. Taxa de comparticipação dos projetos do PT2020 e sucessor, em todas as tipologias, para empresas PMEDEEPTECH de 75 a 85%, com fundo perdido representando 80% da comparticipação, bem como a implementação
de modelos de pagamento adequados à realidade do sector.
2.2. Política de Recursos Humanos Qualificados
2.2.1. Trabalhadores com nível de formação de mestrado e doutoramento com uma taxa de IRS e SS reduzidas em
30%, durante 7 anos;
2.2.2. Empregadores com uma taxa de contribuição para a Segurança Social reduzida em 50%, durante 7 anos;
2.2.3. Processo Fast Track para vistos e certificados de residência de trabalhadores estrangeiros.
ESFORÇO ORÇAMENTAL

IMPACTO ECONÓMICO

• EUR 0 – Utilização de Fundos Comunitários

• EUR 300 milhões ano de investimento em ID&T

• EUR 77 milhões redução de receita sobre novos
empregos se o Cluster atingir 15.000 trabalhadores
em ID&T em 10 anos

• Criação de 7.500 novos postos de trabalho diretos
altamente qualificados no ciclo temporal do
programa

26

https://dre.pt/home/-/dre/115645078/details/maximized
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2. PORTUGAL: A FÁBRICA DA UE
Durante este período de crise sanitária ficou claro que, em eventos globais, as cadeias de distribuição são
dramaticamente afetadas, não só as mundiais, que de facto ficaram bloqueadas, mas também as europeias. A falta de
cadeias de distribuição torna-se num perigo sistémico, ao eliminar a existência de matérias primas e produtos acabados
num cenário de aumento de necessidade exponencial.
Parafraseando o Primeiro-Ministro de Portugal, a Europa terá de passar a produzir o que se habituou a comprar na
China. Portugal é um dos candidatos ideais para ser a “Fábrica da Europa”. De um ponto de vista de risco geográfico,
a dispersão da capacidade instalada da UE deve ser distribuída pelos 4 quadrantes. No quadrante sudoeste, Portugal
combina uma qualidade acima da média com um rácio qualidade-preço imbatível na Europa, particularmente por este
sector ser intensivo em capital humano qualificado, que não se caracteriza por elevadas produções em volume, mas por
elevado valor acrescentado e margens. Mais ainda, não dependente de disponibilidade local de grandes quantidades
de matérias primas ou de recursos naturais. O principal fator de produção, a disponibilidade de recursos humanos
qualificados, existe em Portugal, o que permite a geração de emprego altamente qualificado para o país. Inclusivamente,
80% dos trabalhadores que este sector emprega possuem pelo menos nível VI27.
Assim, Portugal deve ser na área do medicamento, dispositivo médico e dos componentes de base (químicos por
exemplo) um dos Hubs de fornecimento da UE, com o aumento da capacidade instalada, com a criação de novas
unidades, e com a constituição de reservas de capacidade estratégicas para a UE, reforçando a autonomia e resiliência
da UE a disrupções nas cadeias de distribuição mundial.
Existe na realidade no país já uma base inicial:
• Nos produtos químicos de base, temos a Hovione por exemplo;
• Nas substâncias ativas, a Cipan ou a Hovione novamente;
• Na produção com recurso a fermentação industrial, temos o Plano Nacional para a Promoção de Biorrefinarias, que
pode ser utilizado como base para produção de compostos de alto valor acrescentado;
• Na farmacêutica, um cluster alargado com exemplos nacionais como a BIAL, BluePharma, Tecnimed, AtlanticPharma,
Iberfar, Medinfar, Sofarimex entre muitos outros;
• No dispositivo médico, há um cluster de base como a Bastos e Viegas ou a Codan no sector mais tradicional ou
empresas mais recentes e inovadoras como a Stemmatters ou a Nano4, entre outras.
Esta base inicial deve reforçar a capacidade, obtendo financiamento para tal, e deve ser complementada por novas
unidades nacionais ou internacionais. Uma aposta clara na integração das cadeias de valor e na inovação em áreas de
diferenciação como biológicos ou terapias avançadas.
Também devemos colocar planos estratégicos de aumento de capacidade em situações de emergência, com o INFARMED
a assumir um papel relevante na aprovação GMP e encontrar soluções para a marcação CE, com a promoção de um
organismo notificado com especialização nesta área baseado em Portugal.

27

Análise Quadros de Pessoas 2017
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Este posicionamento estratégico para a UE, como reserva de capacidade e substituição de importações para o bloco
económico, deve ser compensado com financiamento do BEI e FEI, para o país suportar este investimento.
Por último, e seguindo o exemplo dos Estados Unidos com o Small Business Minority Enhancement Act, criar um SME
Business European Enhancement Act, que dita que 10% dos gastos dos Estados-membros da União Europeia devem ser
feitos a PMEs da UE e que outros 10% a empresas de capital também da UE, garantindo assim a capacidade industrial ao
nível europeu28. Esta deve ser a base de uma uma política industrial da UE que permita o aumento da sua autonomia e
resiliência em ciclos disruptivos das cadeias de distribuição globais.

MEDIDAS LEGISLATIVAS
1. Criar Fundo na IFD, ou Fundo de Fundos, para reforço da capacidade industrial em DEEPTECH com foco na área
da biotecnologia e produtos para o sector da Saúde, produção e serviços de transferência de tecnologia. Dotação
de realização anual de 50 milhões de euros com total de 250 milhões de euros (com a possível utilização de fundos
estruturais).
1.1. Características do investimento em: (i) ticket por FCR de 20 milhões de euros mínimo, (ii) FCRs com volume
mínimo de 50 milhões de euros, (iii) condições de mercado, (iv) fundos especializados no vertical, com política de
investimento de 50% do capital (ou se maior o capital investido pela IFD) em empresas Portuguesas ou com operações
em Portugal.
1.2. Reativar o Fundo de Fundos da Caixa Capital para co-investir nestes Fundos, seguindo aliás uma estratégica que a
Caixa Capital já efetuou com um retorno financeiro elevado.

2. Alargamento dos polos estratégicos de produção de produtos químicos de base, substâncias ativas, biológicos,
terapias avançadas, formulações e dispositivos médicos.
2.1. Projetos de investimento produtivo de fundos estruturais para renovação da capacidade instalada (com utilização
das linhas anteriores para reserva de capacidade estratégica) com incentivos ao investimento de 75%, reduzindo as
necessidades de capital e com garantia de compatibilidade de co-investimento pelo Fundo da IFD.

3. Atração de polos industriais de empresas internacionais, para a produção de substâncias ativas, biológicos, terapias
avançadas, produtos químicos de base e dispositivos médicos para complementar a capacidade existente em Portugal
e na Europa.
3.1. Incentivos ao investimento produtivo majorados a 50% com custos totais dos primeiros 3 anos de arranque elegíveis.
3.2. Taxa de IRC para estes projetos de 15% garantida a 20 anos.

28

https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/273
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4. Reserva estratégica de capacidade produtiva para UE. Empresas do sector devem manter uma reserva estratégica
produtiva, capaz de ser ativada em 21 dias para a produção de substâncias ativas, produtos químicos de base e dispositivos
médicos, que represente um aumento da capacidade produtiva de 50%.
4.1. Taxa de IRC para estes projetos de 15% fixa (ou sempre a 2/3 da taxa normal de IRC)
4.2. Projetos de investimento produtivo de fundos estruturais para renovação da capacidade instalada (com utilização
das linhas anteriores para reserva de capacidade estratégica) com incentivos ao investimento de 75%, co-financiadas
pelo Fundo da IFD.
4.3. Contratos de médio prazo para o fornecimento das estruturas do Estado com garantia de compra para suportar o
investimento na reserva estratégica. Incluir o conceito de reserva estratégica nos concursos públicos.

5. Atração de financiamento da UE para este programa através do BEI, linha dedicada com a IFD para este propósito.

6. SME Business European Enhancement Act ao nível da UE, que dita que 10% dos gastos dos Estados-membros da UE
devem ser feitos a PMEs da UE e que outros 10% a empresas de capital da UE para garantir a capacidade industrial da UE.

ESFORÇO ORÇAMENTAL
• Fundo de Fundos EUR 25 milhões por ano –
Utilização maioritária de Fundos Comunitários
• Reserva estratégica EUR 0 mil milhões – redução da
receita em capacidade estratégica compensada pelo
aumento da produção e exportação.

IMPACTO ECONÓMICO
• EUR 1.5 mil milhões ano de valor económico gerado
pelo cluster económico e equilíbrio da balança de
exportações.

A implementação desta política transversal permite ao país capacitar-se e estar mais bem preparado para enfrentar
futuras crises sanitárias, sejam elas causadas por um vírus ou por uma bactéria multirresistente que não responda a
antibióticos. Esta política requer um esforço mínimo do OE, com forte alavancagem de Fundos da UE para um impacto
económico muito maior. Aliás, apenas o impacto direto no emprego é suficiente para justificar todo o esforço orçamental.
Esta política deve ser um dos programas operacionais do Portugal 2030. Devemos criar o Programa Operacional da BioSaúde 2030 e definir como prioritária a área da Biotecnologia para a Saúde na ENEI- Estratégia Nacional de Especialização
Inteligente. Isto garante uma política a 10 anos para catapultar o sector e deixar o país mais resiliente a crises sanitárias!
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PLANO DE AÇÃO

1

Constituição de um grupo de trabalho Portugal Bio-Saúde 2030:
A. Grupo de trabalho no seio interministerial coordenado pelas associações empresariais, com representantes
dos Ministérios da Economia, Ciência Tecnologia e Ensino Superior, Coesão Territorial, Planeamento e Saúde,
IFD, SPMS, AICEP, ANI, IAPMEI e outras associações sectoriais;
B. Missão: definição da estrutura orgânica, missão e dotação do Programa Operacional Temático por
reprogramação do PT2020 (cerca de 2 mil milhões 2021 a 2023) e por continuidade com o próximo Programa
Quadro;
C. Definição da comissão instaladora e mandato de execução;
D. Implementação legislativa enquadrável;
E. Prazo de conclusão - Novembro de 2020.

2

Implementação da estrutura orgânica do Portugal Bio-Saúde 2030:
A. Implementação da estrutura do Programa Operacional Temático;
B. Prazo de conclusão - Março de 2021.

3

Execução da estratégia de médio prazo
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LISTA DE ACRÓNIMOS OU ABREVIATURAS
ACE - Agrupamento Complementar de Empresas

MIT - Massachusetts Institute of Technology

AICEP - Agência para o Investimento e Comércio Externo de
Portugal

NIH - National Institutes of Health (rede de Institutos de
Investigação que formam a agência governamental de
pesquisa biomédica do departamento de Saúde e Serviços
Humanos dos Estados Unidos da América)

AICIB - Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica
ANI - Agência Nacional de Inovação
BdP - Banco de Portugal
BEI - Banco Europeu de Investimento
BPI France - Banque publique d’investissement (Banco Público
de Investimento de França)
COVID-19 - Doença provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2
eCRF - Eletronic Case Report Form (Formulário Eletrónico de
Registo Clínico)
EMA - European Medicines Agency (Agência Europeia do
Medicamento)
ENEI - Estratégia Nacional de Especialização Inteligente
ERC - European Research Council (Agência Executiva do
Conselho Europeu de Investigação)
EUA - Estados Unidos da América
FCR - Fundos de Capital de Risco
FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia
FDA - Food and Drug Administration (Agência Federal do
Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados
Unidos da América)
GMP - Good manufacturing practices (Boas Práticas de Fabrico)
HHMI - Howard Hughes Medical Institute
IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação
ICM - Instituto de Ciências Médicas
IFD - Instituição Financeira de Desenvolvimento S.A.
INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos
de Saúde
IRS - Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares
I&DT - Investigação e Desenvolvimento Tecnológico
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OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Económico
OE - Orçamento de Estado
PCR - Polymerase Chain Reaction (Reação em cadeia da
polimerase)
PE - Parlamento Europeu
PI - Propriedade Intelectual
PIB - Produto Interno Bruto
PME - Pequenas e Médias Empresas
PoC - Proof of Concept (prova de conceito)
PT2020 - ACORDO DE PARCERIA adotado entre Portugal
e a Comissão, que reúne a atuação dos cinco Fundos
Europeus Estruturais e de Investimento – Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional, Fundo de Coesão, Fundo Social
Europeu, Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural
e Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e Pescas - no qual
se definem os princípios de programação que consagram a
política de desenvolvimento económico, social e territorial
para promover, em Portugal, entre 2014 e 2020
SIFIDE - Sistema de Incentivos Fiscais à I&D Empresarial
SME - Small and Medium Enterprises (Pequenas e Médias
Empresas)
SNS - Serviço Nacional de Saúde
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde
SS - Segurança Social
TICs - Tecnologias de Informação e Comunicação
TTO - Technology Transfer Office (Gabinete de Transferência de
Tecnologia)
UE - União Europeia
VIB - Instituto de Biotecnologia da Flandres, Bélgica

P-BIO - Associação Portuguesa de BioIndústria
Biocant Park - Parque Tecnológico de Cantanhede, Núcleo 04, Lote 02
3060-197 Cantanhede

www.p-bio.org

