
Potencialidades são
transversais a vários sectores
A biotecnologia está na saúde, mas também em áreas como os têxteis.

As aplicações biotecnológicas são inúmeras e

podem ir desde a alimentação e nutrição aos

têxteis, agricultura, ambiente e saúde. "A

biotecnologia pode ajudar a produzir alimen-
tos com teor nutricional superior, ou mais re-
sistentes a variações térmicas, ou ainda pos-
suidores de propriedades terapêuticas. Na

saúde, as empresas de biotecnologia têm dado

um contributo decisivo para a inovação no
desenvolvimento de novos fármacos, novos
métodos de diagnóstico, novas abordagens ao

rastreio e prevenção de doenças e até novos

dispositivos médicos", exemplifica Nuno
Arantes de Oliveira, presidente da Associação

Portuguesa de Bioindústrias.
Mas não só. A biotecnologia está na base da

descoberta e desenvolvimento de muitos ali-
mentos probióticos ou com potencial activi-
dade preventiva. Por outro lado, a biotecno-

logia industrial poderá ser a solução para os

problemas de nutrição animal, nomeada-
mente na aquacultura, lembra a docente da

Faculdade de Ciências de Lisboa Helena Viei-
ra. Na vertente da saúde e bem-estar, a espe-
cialista dá inúmeros exemplos de medica-
mentos biológicos, como a insulina, os anti-

corpos, pequenas moléculas anti-cancro ou

destinados a doenças metabólicas "que só são

possíveis de produzir graças à biotecnologia",
a que acrescenta "toda uma panóplia de testes

de diagnóstico e biomarcadores tão relevan-
tes para estudos de diagnóstico médico, ou

até aplicações nos ensaios clínicos para des-

envolvimento farmacêutico que só são viáveis

de implementar via o uso da biotecnologia".
Muitas das moléculas bioactivas de origem
biológica que são produzidas usando a biotec -
nologia são também aplicadas na cosmética e

na cosmecêutica, que é o resultado entre a



cosmética e a farmacêutica. Por outro lado, há

ainda aplicações de ingredientes bioactivos

em têxteis e novos biomateriais que podem
ser utilizados no vestuário, no calçado ou em
acessórios têm sido desenvolvidos.
Nas agrociências a biotecnologia tem ajudado
a desenvolver novos ingredientes bioactivos

para controlo de pestes, melhoramento de es-

pécies endógenas, sendo por exemplo utiliza-
da nos biocombustíveis e na biomassa, atra-
vés de microalgas ou bactérias exóticas.

Esta transversalidade da biotecnologia pode
trazer grandes potencialidades para Portugal,

que, aproveitando os recursos existentes e

apostando em parcerias com os diversos

agentes, pode torar-se "mais competitivo,
gerador de conhecimento, e criador de em-
prego", defende Filipe Assosseira, 'country
manager' da Genzyme, empresa biotecnoló-

gica. A mesma opinião é partilhada por Teresa

Alves, directora-geral da Genlbet, que não
tem dúvidas de que as várias empresas bio-

tecnológicas que existem em Portugal têm

"grande potencial e todas com focos distin-
tos". A responsável defende que o País "tem
cientistas e técnicos muito competentes em
diferentes áreas da biotecnologia e nalguns
casos à competência científica alia-se o em-
preendorismo". ¦
Milhões de
agricultores usam
biotecnologia

Mais de 17 milhões

de agricultores e mais
de 170 milhões de hectares
de produtos agrícolas são

produzidos com a ajuda
da biotecnolgia no mundo,
lembra Nuno Arantes
de Oliveira. O especialista
lembra também áreas como
a da proteção ambiental,
a investigação forense
ou a indústria florestal.



Falta de investimento
prejudica sector em Portugal

O país tem bons profissionais e potencialidades, mas faltam investimentos de longo prazo.
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Portugal tem condições para se tornar um
exemplo de sucesso no desenvolvimento da

biotecnologia, mas ainda há muito a fazer, di-
zem os especialistas contactados pelo Diário
Económico. Pedro Fevereiro, investigador e

presidente do Centro de Informação de Bio-

tecnologoa (CIB), garante que "esta tem sido

uma área acarinhada nos últimos 20 anos ao

nível da Investigação e Desenvolvimento
(I&D) "

. Há interesse, da parte da comunidade

científica, em aplicar os conhecimentos na
área e Portugal "tem uma boa infra-estrutura
humana e bons profissionais". Porém, consi-
dera que "o fraco tecido empresarial", a au-
sência de infra- estruturas físicas e o "investi-
mento descontinuado" - a biotecnologia re-
quer investimento de longo prazo, mas em

Portugal investe-se apenas nos três primeiros
anos - leva muitos investigadores a desistir.
A mesma mensagem é passada por Helena

Vieira, professora associada convidada da Fa-

culdade de Ciências da Universidade de Lisboa

(FCUL) e co-fundadora da extinta Bioalvo.
"Há alguns apoios à I&D, mas nestes últimos

anos faltou o ajustamento à realidade da bio-

tecnologia, em que o desenvolvimento de um

produto leva entre seis a 10 anos e não é com-
patível com projectos de dois ou quatro anos",
diz. Em sua opinião, "falta verdadeiro capital
de risco investidor em ciências da vida em ge-
ral, e em biotecnologia em particular, com

vontade de investir a sério, nos montantes

adequados a este sector e nos tempos de vida
necessários a estas empresas" . A docente lem-
bra ainda que os investimentos que se fizeram
há alguns anos na área da biotecnologia, ape-
sar de muito relevantes a nível nacional, foram
ínfimos face ao praticado internacionalmente
e não tiveram depois o seguimento desejado".
Helena Vieira recorda ainda que há "falta de

equipas experientes e especializadas no sector

nos organismos de financiamento público e

gestão de fundos europeus". Uma ideia tam-
bém corroborada por Nuno Arantes de Olivei-
ra, presidente da Associação Portuguesa de

Bioindústria, que confirma a existência de in-
vestimentos ao nível dos 'business angels' e

capital de risco que "não são dedicados exclu-

sivamente, ou adaptados particularmente, à

biotecnologia".
A associação europeia de empresas biof arma-
cêuticas (EBE) afirma que a falta de biotecno-

lógicas de "grande escala" em Portugal é uma
das razões que torna o sector tão frágil. A re-
duzida articulação entre universidades e in-
dústria é outra das "falhas" que resulta da fal-
ta de grandes empresas desta área em Portu-

gal. Em declarações à associação, Daniela
Couto, CEO da Cell2B, acredita no entanto

que "o número crescente de cientistas e a
cada vez maior qualidade da ciência portu-
guesa contribuirá para novas oportunidades
de mercado".
coml.M.

O retrato do sector
da biotecnologia na
Europa e em Portugal, de

acordo com a European

Biopharmaceutical
Enterprises (EBE).

40
Empresas em Portugal
A maior parte das 40
PME de biotecnologia em

Portugal foi criada entre
2001 e 2006. A maioria
dedica-se à I&D

nas ciências da vida
e no sector médico.

1.883
Empresas na Europa „
Existem hoje quase duas

mil empresas de

biotecnologia na Europa,
sendo responsáveis por
48.330 empregos. 2/3
do emprego no sector
é garantido por PME.

50%
¦Plpellne'
Metade dos

medicamentos na

'plpeline' farmacêutica

europeia têm origem
na biotecnologia.

80%
Capital de risco
O capital de risco

continua a ser a opção
mais comum em

situações de aumento
o capital (80%)
das biotecnológicas na

Europa. A dependência
do financiamento público
leva a que o futuro
da indústria passe acima

de tudo pela coerência
das políticas europeias
e nacionais da I&D.

50%
Recuperação
de Investimento
Menos de metade
dos investidores em
biotecnologia recuperam
o seu Investimento. Mas

em 2013, pela primeira
vez na história,
a indústria dedicada
às ciências da saúde foi

lucrativa, lembra a EBE.
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