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Inovações que melhoram a vida das pessoas

e das empresas
Prometem revolucionar o mercado com as suas tecnologias: um gel regenerativo derivado de células estaminais para o tratamento de
feridas crónicas e um bio-aditivo para tintas marítimas que previne a adesão de organismos marinhos. O OJE foi conhecê-los.

O Nanoinspire produz nanovec-
tores para aplicações terapêuticas
de regeneração de tecidos. A tec-
nologia é particularmente ade-
quada ao tratamento de doenças
vasculares e isquémicas que re-
sultam de diabetes e doenças car-
diovasculares. O primeiro produ-
to que a equipa está a desenvolver
é um gel regenerativo derivado de
células estaminais para feridas
crónicas dos membros inferiores
que não respondam a tratamen-
tos convencionais. 

O produto da Nanoinspire in-
duz uma redução significativa do
tempo de cura da ferida crónica,
reduz o tempo e o custo associado
aos tratamentos e promove uma
rápida recuperação da mobilida-
de dos pacientes. 

“O conceito é totalmente ino-
vador uma vez que o nosso produ-
to será o primeiro do mundo a
usar sangue do cordão umbilical
na produção de um produto não
celular para tratamento de feri-
das crónicas”, salientou ao OJE
uma das fundadoras da Nanoins-
pire, Joana Simões Correia. 

Este projeto empresarial assen-
ta numa tecnologia desenvolvida
pelo grupo de Biomateriais e Te-
rapias Baseadas em Células Esta-
minais (Biocant e Centro de Neu-
rociências e Biologia Celular), co-
financiado pelo QREN e pela Crio-
estaminal, líder nacional a operar
na área da criopreservação de cé-
lulas de sangue do cordão umbili-
cal. 

A equipa já realizou testes ani-
mais que demonstraram “uma
grande eficácia do produto”. A in-
vestigação, que está na base do
projeto foi realizada conjunta-
mente pelo Biocant, Centro de
Neurociências e Biologia Celular e
Crioestaminal. 

Joana Simões Correia diz que
em cinco anos a empresa deverá
ter terminado todo o desenvolvi-
mento pré-clínico do produto e
estará a concluir os ensaios clíni-
cos de fase dois em humanos.
“Estes ensaios permitirão validar
a eficácia do nosso produto para o

tratamento de feridas crónicas
em pacientes diabéticos”, explica.

É ambição da Nanoinspire que
o produto possa ser comercializa-
do nas áreas geográficas com
maior desenvolvimento e utiliza-
ção de terapias avançadas, como a
Europa e os EUA.

A ideia que sustenta a BioMi-
metx nasceu de um projeto de re-
colha de bactérias ambientais
com níveis de resistência elevada
a antibióticos de última geração.
Cristina Simões, CEO da empresa,
explica: “Na coleção de bactérias
assim obtida, uma chamou-nos à
atenção por produzir uma grande
quantidade de compostos, que re-
velaram, após análise mais apro-
fundada, possuir características
biocidas, ou seja possuir atividade
antimicrobiana, antifungica e
algicida”. 

Prossegue: “Encontrámos uma
bactéria única, que ao longo de
milhões de anos de evolução opti-
mizou um cocktail de compostos
biológicos, com largo espectro de
actividade, e que constituem a
base de uma plataforma para o
desenvolvimento de novos bioci-
das direcionados a um leque alar-
gado de setores”.

BIOMIMETX

O projeto da BioMimetx é o resul-
tado de cinco anos de uma colabo-
ração em I&D entre investigado-
res, agora promotores, do INIAV
(Instituto Nacional de Investiga-
ção Agrária e Veterinária e da UL
– Universidade de Lisboa (Facul-
dade de Ciências e Faculdade de
Medicina Dentária) financiado
por fundos nacionais de apoio à
investigação da FCT – Fundação
para a Ciência e Tecnologia. 

Após a frequência do COHiTEC,
os empreendedores lançaram-se
(novembro de 2013) na procura
de investimento para financiar a
prova de conceito e o desenvolvi-
mento do produto. Foram bem
sucedidos. Encontraram não só
um investidor privado, como ga-
nharam o prémio Novo Banco
Inovação, na categoria recursos
naturais e ambiente e obtiveram
os 100 mil euros da Caixa Capital. 

O produto deverá começar a ser
comercializado dentro de três

anos. Dada a maior facilidade nos
processos de certificação prevê-se
que o arranque das vendas seja
dado no mercado americano, na
Califórnia, uma vez que as restri-
ções legislativas face a produtos
poluentes são mais exigentes,
especialmente no segmento de
barcos de lazer que têm uma di-
mensão muito considerável. A se-
guir, a BioMimetx prevê entrar no
mercado europeu e depois expan-
dir para as restantes zonas do glo-
bo, muito provavelmente come-
çando pelo mercado asiático, da-
da a sua posição dominante em
termos de transporte de mercado-
rias por via marítima.
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Promotores da Biomimetx: Gonçalo Costa, Patrick Freire, Cristina Simões (CEO) e Romana Santos.
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Ricardo Neves e Joana Simões Correia, fundadores da NanoInspire.

COHITEC E CGD
ESTABELECEM PARCERIA
A COTEC Portugal e o grupo

CGD estabeleceram uma par-

ceria para apoiar o programa

de aceleração ACT by COTEC,

que se traduz no investimento

de 100 mil euros em dois proje-

tos por ano. A Nanoinspire e a

BioMimetx são as primeiras

beneficiárias. Primeira etapa do

programa de aceleração ACT by

COTEC, o COHiTEC é uma ação

de formação destinada a inves-

tigadores que pretendem

avaliar o potencial comercial

das tecnologias desenvolvidas

em instituições nacionais de

I&D. Ao longo de quatro meses,

os investigadores criam concei-

tos de produto para a sua

tecnologia e desenvolvem um

projeto de negócio. O COHiTEC é

realizado em parceria com o

Centro HiTEC da North Carolina

State University, a Porto

Business School e o INDEG-IUL

ISCTE Executive Education.

Desde a sua criação, em 2004,

apoiou 136 projetos de base

tecnológica e vocação global,

envolvendo 600 investigadores

e estudantes de gestão, e dando

origem a 23 empresas “high-

tech”. As candidaturas à edição

de 2015 do programa decorrem

até 15 de janeiro.

PEDRO VILARINHO, 
DIRETOR DO PROGRAMA COHITEC
A parceria com a CGD é muito importante para o Programa COHiTEC da COTEC

essencialmente por duas ordens de razão. A primeira tem a ver com o facto do

programa COHiTEC apoiar projetos numa fase muito embrionária de

desenvolvimento tecnológico (isto é, projetos que, na maior parte dos casos,

ainda não saíram da bancada do laboratório) e que requerem elevados

investimentos até chegarem ao mercado. Este tipo de projetos tem alguma

dificuldade em angariar financiamento nesta fase inicial de desenvolvimento e,

por isso, o facto de a Caixa Capital disponibilizar um financiamento de 100 mil

euros para dois projetos apoiados pelo programa COHiTEC é um contributo

importante para os ajudar a reduzir o risco tecnológico e facilitar uma segunda

ronda de investimento. A segunda razão tem a ver com o reconhecimento dado

pela CGD ao programa COHiTEC e que resultou nesta parceria.
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