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Blue4COVID é o novo projeto da Bluepharma financiado pelo Portugal 2020, no âmbito do Programa Operacional
Competitividade e Internacionalização (POCI-01-02B7-FEDER-068496).

Designação do projeto: Desenvolvimento de novos medicamentos para o COVID-19:
estratégias de reposicionamento terapêutico

Código do projeto: Blue4COVID

Objetivo principal: Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação

Região de intervenção: Centro

Entidade beneficiária: Bluepharma Indústria Farmacêutica S.A

Data de aprovação: 25-09-2020

Data de início: 12-08-2020

Data de conclusão: 09-09-2021

Custo total elegível: 507.615,13 EUR

Apoio financeiro da União Europeia: FEDER – 406.092,10 EUR

Descrição do projeto:

Blue4COVID é o novo projeto da Bluepharma financiado pelo Portugal 2020, no âmbito do
Programa Operacional Competitividade e Internacionalização (POCI-01-02B7-FEDER-
068496). O projeto intitulado “Desenvolvimento de novos medicamentos para o COVID-19:
estratégias de reposicionamento terapêutico” tem uma duração de 13 meses estando a sua
conclusão prevista para Setembro de 2021.

A pandemia COVID-19 constitui uma emergência mundial de saúde pública para a qual ainda
não existem medicamentos efetivos no tratamento da doença moderada a severa, ao
contrário da eficácia revelada pelas vacinas na sua prevenção.

O drug repurposing (investigação de novos usos terapêuticos para medicamentos já
aprovados para outras indicações clínicas), afigura-se assim como a estratégia mais rápida,
com menores custos e riscos, para encontrar um tratamento efetivo. Neste sentido,
Bluepharma pretende contribuir para o potencial tratamento da pandemia, mediante o
desenvolvimento de um medicamento candidato ao tratamento da COVID-19,
tecnologicamente sofisticado e versátil em termos de forma farmacêutica e dosagem, desde
a fase laboratorial e produção industrial até à fase clínica.

O projeto poderá permitir centralizar em Portugal uma proporção muito significativa da
cadeia de abastecimento mundial do referido medicamento, dando um contributo significativo
para um Portugal mais exportador, competitivo e internacional, assim como apoiar a
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