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1. Introdução 
 

Este documento recolhe a informação necessária para poder conhecer as instalações e os 

serviços que oferece o CTBio-LAB, criado pelo Consórcio da Zona Franca de Vigo e Bioga no 

quadro do projeto POCTEP CTBIO, bem como as bases de participação e as características da 

convocatória para que todas as empresas ou pessoas empreendedoras possam ser 

beneficiárias deste centro de apoio, definido para fomentar a competitividade empresarial do 

setor biotecnológico da Galiza e o Norte de Portugal. 

 

2. O projeto CTBIO 
 

O projeto CT-BIO enquadra-se no Programa INTERREG V-A Espanha – Portugal (POCTEP) 2014-

2020 no eixo prioritário 2, «crescimento integrador através de uma cooperação 

transfronteiriça a favor da competitividade empresarial».  

 

Este projeto conta com seis parceiros: o Consórcio Zona Franca de Vigo, Bioga (Cluster 

Tecnológico Empresarial das Ciências da Vida) e a Universidade de Santiago, por parte galega; 

e a Universidade do Minho, P-Bio (Associação Portuguesa de Bioindústrias) e o INL 

(International Iberian Nanotechnology Laboratory), pela parte portuguesa.  

 

CT-Bio visa melhorar a competitividade empresarial e a consolidação do setor biotech e das 

ciências da vida na região transfronteiriça com um plano conjunto e baseado na colaboração e 

a cooperação entre agentes e empresas dos dois lados da fronteira. Entre os objetivos 

específicos do projeto estão a implementação de ações para apoiar o desenvolvimento, o 

empreendimento, a criatividade e a geração de novas ideias e novos modelos de negócio no 

setor biotecnológico.  

 

O programa de atividades de CTBIO está organizado através de quatro eixos que são os 

seguintes: 

 

• Eixo 1: Melhoria competitiva e modernização empresarial do setor 

• Eixo 2: Aceleração do talento individual e de grupo 

• Eixo 3: Acesso a financiamento para um salto de escala  

• Eixo 4: Acesso a mercados externos  

 

No site do projeto CTBIO pode-se aceder a mais informação: http://ct-bio.org/ 
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3. O CTBio-LAB: instalações e serviços do centro de 
apoio para o setor bio 

 

No quadro do eixo 1 de melhora competitiva e modernização empresarial do setor e do eixo 2 

de aceleração do talento individual e de grupo, o Consórcio da Zona e BIOGA criam o Centro 

de Apoio para o Setor Bio: CTBio-LAB.   

O CTBio-LAB oferece instalações e serviços orientados a apoiar o crescimento e a consolidação 

de empreendedores e empresas biotecnológicas da Galiza e o Norte de Portugal através da 

melhoria da sua competitividade.  

No que diz respeito à Estrategia de Impulso a la Biotecnología 2016 – 2020 da Galiza 

promovida pela Xunta de Galicia, o HUB BIO está totalmente alinhado com os seus objetivos 

estratégicos e em concreto apoia os eixos estratégicos de “transferência de tecnologia e 

criação de empresas” e de “desenvolvimento de negócio e fortalecimento/consolidação 

empresarial” e os transversais de desenvolvimento. 

 

3.1. CTBio-LAB: instalações a disposição de empresas  

Este hub está localizado no Parque Empresarial Tecnológico Porto do Molle (Nigrán), cujo 

promotor é o Consórcio Zona Franca de Vigo (CZFV), parceiro do projeto.  

 

O CTBio-LAB localiza-se no Parque Empresarial Tecnológico de Porto do Molle (Nigrán - Vigo) 

 

O CTBio-LAB põe a disposição das pessoas singulares e coletivas de recente criação ou em 

processo de consolidação (atividade inferior a 42 meses preferencialmente) do setor 

biotecnológico as seguintes instalações: 
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• Espaços de escritórios  

• Laboratórios polivalentes com equipamentos básicos de uso transversal  

• Salas de trabalho 

O detalhe das instalações disponíveis pode ser consultado aqui.   

A utilização destas instalações será gratuita durante a execução do projeto CTBIO e está 

condicionada pelo estabelecido no Regulamento de Uso do CTBio-LAB que pode ser 

consultado aqui
1
.  

Os empreendedores serão responsáveis pelos seus pequenos materiais e consumíveis.  

 

Pretende-se apoiar a instalação de 5 projetos ou empresas biotecnológicas nas instalações do 

CTBio-LAB. 

 

 

 
 

Detalhe do equipamento de um dos laboratórios do HUB BIO 

 

3.2. CTBio-LAB: serviços de apoio a empresas 

O CTBio-LAB prevê os seguintes cinco serviços gratuitos de apoio a projetos e empresas 

biotecnológicas. 

Serviço 1 
Interim Managers para o apoio na direção e a gestão a empresas bio já 

constituídas 

Serviço 2 Aconselhamento e coaching particular a empresas bio constituídas 

Serviço 3 
Aconselhamento em marketing e comunicação para o acesso a mercados 

externos 

Serviço 4 Aconselhamento em novos modelos de negócio 

Serviço 5 Aconselhamento em internacionalização 

 

                                                           
1
 http://ct-bio.org/wp-content/uploads/2018/10/reglamento-uso-hub_vf.pdf  
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• Serviço 1: Interim Managers para o apoio na direção e a gestão a empresas bio já 

constituídas 

Este serviço permite à empresa contar com um profissional a tempo parcial e com experiência 

em direção e gestão numa determinada matéria (marketing, finanças, estratégia, etc.) que se 

incorpora de forma externa à estrutura diretiva para gerir uma área determinada que deve 

definir a empresa com uns objetivos previamente definidos.  

Vai dirigido a empresas biotecnológicas com a necessidade de liderar mudanças derivadas de 

decisões estratégicas importantes, que procurem um profissional com experiência para ajudar 

na definição de novas estratégias de marketing ou na entrada num mercado novo por 

exemplo, ou bem que precisem impulsionar uma área-chave da empresa durante um tempo 

determinado. 

- Número de empresas a apoiar: 4   

- Duração do apoio: três meses aproximadamente 

 

• Serviço 2: Aconselhamento e coaching particular a empresas bio constituídas 

Através deste serviço pretende-se apoiar necessidades específicas de empresas bio para a 

melhoria de aspetos concretos de uma determinada área funcional concreta (finanças, 

estratégia, comercial, recursos humanos, etc.) de maneira pontual. 

Vai dirigido a empresas com necessidades concretas num ou vários âmbitos que precisam um 

apoio de um profissional com experiência nesse âmbito. 

- Número de empresas a apoiar: 16   

- Duração do apoio: 15 horas 

 

• Serviço 3: Aconselhamento em marketing e comunicação para o acesso a mercados 

externos 

Serviço orientado a apoiar o acesso a mercados externos de empreendedores, startups e PME 

biotech mediante um serviço personalizado de aconselhamento em marketing e estratégias de 

comunicação.  

Com este serviço visa-se apoiar o crescimento empresarial para que a empresa chegue a um 

número maior de clientes através de soluções personalizadas. 

- Número de empresas a apoiar: 6   

- Duração do apoio: 15 horas 
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• Serviço 4: Aconselhamento em novos modelos de negócio 

Este serviço vai dirigido fundamentalmente a empreendedores e promotores de ideias 

empresariais para a implementação de uma start-up através de um novo modelo de negócio. 

Também se dará apoio a start-ups na fase inicial de desenvolvimento do seu modelo de 

negócio. 

O serviço de apoio, igual que os anteriores, será personalizado e individualizado adaptado às 

necessidades concretas da empresa.  

- Número de empresas a apoiar: 14 

- Duração do apoio: 15 horas 

 

• Serviço 5: Aconselhamento em internacionalização 

Consistirá na prestação de um serviço de aconselhamento e apoio personalizado em matéria 

de internacionalização em mercados previamente selecionados e que vão orientados à análise 

do seu potencial, fornecer informação a respeito do processo de internacionalização e que se 

concretizará no apoio na realização de um plano de internacionalização. 

Este serviço vai dirigido a start-ups e empresas já constituídas que tenham por objetivo o seu 

crescimento através do acesso a mercados internacionais 

- Número de empresas a apoiar: 8   

- Duração do apoio: 15 horas 

 

4. Bases de participação no CTBio-LAB 
 

4.1. Informação geral 

Estas bases têm como objetivo estabelecer as normas de participação para aceder às 

instalações e aos serviços do CTBio-LAB – Centro de Apoio para o Setor Bio que convoca o 

Consórcio Zona Franca e Bioga no quadro do projeto CTBIO.  

A participação no HUB BIO estará regida pelas condições que se especificam a seguir e que 

incluem os critérios de elegibilidade para participar, os critérios de seleção e o conteúdo das 

propostas e outras condições. Para o acesso às instalações físicas do CTBio-LAB estas bases de 

participação complementam-se com o Regulamento de uso do CTBio-LAB anteriormente 

indicado. 

 



 

 

 

 7 

4.2. Critérios de elegibilidade 

A. Beneficiários 

Poderão ser beneficiários do CTBio-LAB: 

- Pessoa coletivas, de recente criação ou em processo de consolidação e crescimento 

(atividade com uma antiguidade inferior a 42 meses preferencialmente) do setor 

biotecnológico e dos setores relacionados com este, como os setores de saúde, 

agroalimentar, TIC, marinho ou nanotecnológico, entre outros.  

 

- Pessoas empreendedoras do setor biotecnológico ou dos setores relacionados com 

ele, que constituam legalmente a empresa no prazo máximo estabelecido no apartado 

“B. Requisitos e compromissos”. 

 

- Além disso, como CTBIO é um projeto transfronteiriço Galiza-Norte de Portugal, serão 

beneficiários destas instalações as empresas ou pessoas empreendedoras que 

cumpram os requisitos anteriormente mencionados e foram constituídas ou vão sê-lo 

na Galiza ou o Norte de Portugal. 

 

B. Requisitos e compromissos  

Os requisitos de admissão para aceder ao uso das instalações e serviços do CTBio-LAB são os 

seguintes: 

• Ser uma empresa de recente criação ou em período de consolidação com uma 

atividade inferior a 42 meses prioritariamente. O Comité de Valoração poderá aceitar 

novos projetos de empresas de maior antiguidade se não são ocupados todos os 

espaços.  

• As pessoas empreendedoras não constituídas deverão iniciar formalmente a sua 

atividade num prazo máximo de seis meses a contar desde a data da sua admissão nas 

instalações ou serviços do CTBio-LAB. Excecionalmente, e quando existir causas 

fundamentadas, segundo critério de CZFV e Bioga, poderá ser concedida uma única 

prorrogação de três meses adicionais se não houver mais solicitações pendentes. 

• Desenvolver uma atividade do setor biotecnológico com relação direta ou indireta com 

ele, e compatível com a estrutura e a organização do CTBio-LAB no caso do acesso às 

instalações do mesmo. 

Os compromissos adquiridos pelas pessoas participantes, de forma geral, serão os seguintes: 

• Aceitar e cumprir as bases desta convocatória. 
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• Garantir que a informação facilitada para o seu acesso aos serviços ou instalações do 

CTBio-LAB é fidedigna, notificando se for o caso as mudanças significativas. 

• Garantir a entrega de toda a informação adicional requerida no caso de ser 

beneficiário dos serviços de aconselhamento do CTBio-LAB. 

• Colaborar nas diferentes atividades de promoção do CTBio-LAB. 

• Comprometer-se a cumprir com o estabelecido no apartado de tratamento de 

informação e proteção de dados pessoais.  

• Garantir o direito de exploração da tecnologia na qual se apoia o projeto. Se a 

propriedade intelectual pertence a um terceiro, a equipa promotora deverá 

apresentar documentação do titular na qual se acredite a cessão do direito de 

exploração desta tecnologia e as condições de uso. 

• Fazer publicidade do apoio fornecido pelo CT-Bio em atividades de difusão 

relacionadas com o projeto bem como no seu site. 

O incumprimento dalgum destes compromissos poderá ser motivo de exclusão. 

 

4.3. Tratamento de informação e proteção de dados 

As empresas ou pessoas empreendedoras participantes permitem a utilização dos dados 

básicos apresentados durante os processos de seleção destas bases. 

Além disso, a aceitação destas bases autoriza o Consórcio da Zona Franca de Vigo e a Bioga à 

utilização do logótipo, o nome da empresa ou qualquer outro tipo de suporte audiovisual 

desenvolvido ou gravado enquanto beneficiário do CTBio-LAB em todas as atividades de 

difusão e comunicação que considerem oportunas, com independência do meio ou formato 

utilizado. 

Em cumprimento do estabelecido no Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE 

(Regulamento (UE) 2016/679 e a Lei Orgânica 3/2018, de 5 de dezembro, de Proteção de 

Dados Pessoais e Garantia dos Direitos Digitais, informa-se que os dados de caráter pessoal 

facilitados pelas pessoas participantes serão tratados na sua condição de responsável pelo 

Consórcio da Zona Franca de Vigo, com a finalidade de avaliar e valorizar as candidaturas 

apresentadas, de gerir a sua participação no programa e de difundir e fazer promoção pública 

dele. Não será recolhida, utilizada ou revelada informação pessoal para outros propósitos não 

descritos anteriormente, a não ser que as pessoas participantes consintam ou tenha alguma 

obrigação legal.  

As pessoas participantes permitem, portanto, que as imagens gravadas em decorrência do 

programa, bem como os seus dados pessoais, se façam públicos através dos meios que se 

considerem convenientes. Também se comprometem a dispor previamente das autorizações 
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necessárias segundo a lei no caso de que facilitem dados de terceiras pessoas e a exonerar o 

Consórcio da Zona Franca de Vigo e a Bioga de toda a responsabilidade em caso de reclamação 

por parte de um terceiro. 

As pessoas participantes podem exercer os direitos de acesso, retificação ou exclusão dos seus 

dados, bem como outros direitos, dirigindo-se a lopd@zonafrancavigo.es. Para mais 

informação ao respeito, pode consultar a Política de Privacidade em www.zfv.es. Se deseja 

uma baixa do serviço clique aqui. O cancelamento dos dados ou a oposição às citadas cessões 

será considerado como uma renúncia à participação no CTBio-LAB.  

 

4.4. Comunicações 

Toda a informação de acesso público relativa ao desenvolvimento do programa, incluída a 

relação das solicitações selecionadas, será publicada no site do projeto CTBIO (http://ct-

bio.org/). Qualquer outra notificação individual será comunicada através de email ou telefone 

fornecidos na inscrição no programa ou no anteriormente facilitado pelo representante 

permanente da empresa para esta finalidade.  

 

4.5. Reclamações 

Toda controvérsia derivada da interpretação ou execução deste documento será resolvida 

diretamente pelas partes, para cujo efeito estas se comprometem a realizar de boa-fé, os seus 

maiores esforços para a solução consensual das suas controvérsias. Em caso de persistir os 

desacordos, elevar-se-á a resolução do conflito ao Comité de Gestão do Projeto POCTEP 

CTBIO, que está integrado por um representante de cada um dos parceiros do projeto. 

 

5. Convocatória 
 

5.1. Inscrição 

A solicitação de participação será feita através do formulário de candidatura disponível na 

secção especificamente desenhada para tal efeito no site do projeto CTBIO (http://ct-bio.org/)  

O prazo para a inscrição inicia-se o dia posterior à publicação desta convocatória até atingir o 

número máximo de beneficiários previstos tanto para o uso das instalações do CTBio-LAB 

como para ser beneficiário dos serviços de aconselhamento.  
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O formulário estará disponível durante a totalidade do prazo de inscrição. Será enviado um 

email de confirmação a todas as solicitações que se apresentem corretamente em prazo e 

forma. 

Em caso de dúvidas sobre o processo, as pessoas interessadas poderão contactar com o 

Consórcio da Zona Franca de Vigo no email bio@zonafrancavigo.com ou no telefone +34 986 

269 720. 

  

5.2. Conteúdo da candidatura online 

Para formular uma candidatura de acesso ao uso das instalações e/ou serviços de 

aconselhamento do CTBio-LAB deverá ser fornecida a seguinte informação através do 

formulário de candidatura online: 

1. Dados Identificativos da Empresa (em caso de estar constituída): nome (denominação 

social e nome comercial), endereço, telefone de contacto, email e site 

2. Pessoa de contacto: nome, cargo, telefone e email 

3. Setor de atividade 

4. Atividade da empresa ou projeto empresarial (no âmbito biotecnológico) 

5. Data de constituição da empresa (se está constituída) 

6. Selecione um ou vários dos serviços do HUB BIO no qual esteja interessado: 

 

1. Utilização das instalações físicas: espaço de escritório, laboratório e salas de 

trabalho 

2. Serviço 1: Interim Managers para o apoio na direção e gestão a empresas bio já 

constituídas 

3. Serviço 2: Aconselhamento e coaching particular a empresas bio constituídas 

4. Serviço 3: Aconselhamento em marketing e comunicação para o acesso a 

mercados externos 

5. Serviço 4: Aconselhamento em novos modelos de negócio 

6. Serviço 5: Aconselhamento em internacionalização 

 

7. Informação da candidatura:  

 

A. Solicitações para a utilização de instalações físicas do CTBio-LAB:  

 

- A. Relação das instalações do CTBio-LAB a usar 

- B. Linhas de negócio a desenvolver no CTBio-LAB 

- C. Motivações para a localização da atividade empresarial no CTBio-LAB 

- D. Qualquer outra informação que considere relevante  
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B. Solicitações para o aconselhamento em algum dos cinco serviços de apoio:  

 

- A. Descrição das áreas, linhas de negócio e produtos e serviços da empresa 

- B. Descrição das necessidades concretas que justificam a seleção do serviço ou 

serviços de apoio solicitados 

- C. Qualquer outra informação que considere relevante  

 

5.3. Valoração das candidaturas 

Depois de receber uma solicitação será realizado um processo de revisão da informação 

fornecida e uma solicitação de correções ou ampliação de informação se procede.  

O Comité Conjunto de Valoração de candidaturas integrado por pessoal do Consórcio da Zona 

Franca de Vigo e Bioga decidirá sobre os mesmos em função dos seguintes critérios:  

• Com respeito aos critérios de elegibilidade propostos nestas bases. 

• Nível de inovação e valor da iniciativa empresarial ou empresa apresentada. 

• Nível de relevância da iniciativa empresarial ou empresa apresentada no contexto do 

setor biotecnológico do espaço territorial Galiza–Norte de Portugal. 

 

5.4. Seleção de beneficiários 

O Comité Conjunto de Valoração reunir-se-á periodicamente cada mês ou num prazo inferior, 

se fosse oportuno, para analisar as candidaturas apresentadas no período e selecionar as 

empresas e/ou pessoas empreendedoras beneficiárias das instalações e serviços do CTBio-LAB 

até atingir o número máximo de beneficiários, conforme aos critérios especificados no ponto 

anterior. 

A primeira reunião do Comité conjunto de valoração de candidaturas será celebrada o 

09/07/2019. 

O número máximo de beneficiários será o indicado na descrição de cada serviço no ponto 3 

destas bases. Será publicada a lista de solicitações admitidas no site do projeto CTBIO 

(http://ct-bio.org/). 
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5.5. Localização 

O CTBio-LAB tem a sua sede permanente no Parque Empresarial Tecnológico de Porto do 

Molle, na rua das Pontes, 6, 36350 Nigrán, (área de Vigo-Pontevedra). A realização dos serviços 

de apoio serão realizados preferencialmente nas instalações do HUB BIO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


