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Aumentar a diversificação da produção por via do reforço do investimento em equipamento piloto e industrial de
tecnologia avançada que permitirá à Bluepharma, num futuro próximo, desenvolver e fabricar medicamentos através
de tecnologias e processos de fabrico que não possui atualmente, promovendo o aumento do desenvolvimento e
fabrico de produtos de alto valor acrescentado, transacionáveis e direcionados para o mercado internacional.

Código do concurso: 20/SI/2015

Sistema de Incentivos à Inovação Produtiva

Designação da operação: BlueInov - Diferenciação para ganho de competitividade

Período de Investimento: 01.10.2015 a 30.09.2017

Breve descrição do projeto:

Aumentar a diversificação da produção por via do reforço do investimento em equipamento
piloto e industrial de tecnologia avançada que permitirá à Bluepharma, num futuro próximo,
desenvolver e fabricar medicamentos através de tecnologias e processos de fabrico que não
possui atualmente, promovendo o aumento do desenvolvimento e fabrico de produtos de alto
valor acrescentado, transacionáveis e direcionados para o mercado internacional. A médio e
longo prazo irá ainda contribuir para a internacionalização da economia portuguesa, para a
criação de emprego qualificado e terá um efeito de arrastamento positivo em outras PMEs
portuguesas.

Objetivos principais:

• Conquista de novos clientes, tais como empresas que operem em nichos de mercado, bem
como empresas inovadoras que estejam a gerir o ciclo de vida dos seus medicamentos;

• Maior penetração nos mercados estratégicos (novos mercados - mais desenvolvidos)
através do reforço do portefólio com novos produtos;

• Aumento da competitividade da empresa face à sua concorrência através da diferenciação
(novos produtos e novos processos);

• Aumento das atividades de licenciamento direto de tecnologia a empresas terceiras
(outlicensing);

• Aumento do recrutamento de produções industriais para a sua unidade fabril;

• Vencer a erosão do preço dos genéricos, a que está exposto o atual modelo de negócio da
Bluepharma.

Investimento e Incentivo:
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Investimento Elegível: 2.903.440,96 EUR
Incentivo: 1.016.204,34 EUR
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