
 

 

Data: 16 e 17 de outubro de 2019 

Local: INL, Braga – Portugal 

Organização: P-BIO e INL 

 

Participantes:  16 Out – 56 pessoas 

  17 Out – 70 pessoas 

Staurtups: 

• Bahia Software (Galicia, ES)  

• BestHealth4U (Norte, PT)  

• Biofabics (Norte, PT) 

• Biotrend (Centro, PT)  

• Blue Clinical (Norte, PT) 

• BSim2 (Centro, PT) 

• Cellmabs (Centro, PT) 

• Chartwell Actives (Lisboa, PT) 

• FastINOV (Norte, PT)  

• Hinnovacare (Lisboa, PT) 

• HopeCare (Centro, PT)  

• Immunethep (Centro, PT) 

• Ophiomics (Lisboa, PT)  

• Nano4 (Lisboa, PT) 

• PeekMed (Norte, PT)  

• Scientific Toolbox (Lisboa, PT)  

• Sea4Us (Lisboa, PT) 

• Smart Separations (UK) 

• SPM Nano Solutions (Norte, PT) 

• Stemmatters (Norte, PT)  

• SwordHealth (Norte, PT)  

• TargTex (Centro, PT)  

• Wisify (Norte, PT)  

Outras empresas / instituições: 

• 200M – Investidor  

• AICEP – Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal 

• Alnylam – Indústria farmacêutica  

• Bayer – indústria farmacêutica 



• Biocant Park – parque tecnológico 

• Bizzaffairs – consultora  

• CDP BioMedical Consulting – consultora para apoio à internacionalização de empresas 

biomédicas 

• CR Ventures – investidor  

• F.Rego – corretora de seguros  

• Glintt – consultora  

• INFARMED, I.P. – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde 

• INL – Laboratório Internacional de Investigação  

• Merck – indústria farmacêutica 

• Pathena – investidor  

• P-BIO – associação empresarial 

• Pfizer – indústria farmacêutica 

• Portugal Ventures – investidor  

• ScanBalt – Northern Europe’s Leading Accelerator for Inter-regional Cooperation 

envisioning the region as a Global Hotspot for Health and Bio Economy 

• Startup Braga – incubadora de empresas 

• Tami Industries – indústria de membranas cerâmicas 

• Takeda – indústria farmacêutica  

• Universidade de Coimbra – Universidade Pública 

• Universidade do Minho – Universidade Pública 

• Universidade Nova de Lisboa – Universidade Pública 

• Vesalius BioCapital – investidor  

 

 

RESUMO: 

O Healthcare Business Summit 2019 foi um evento organizado pela P-BIO (Associação 

Portuguesa de Bioindústrias) e pelo INL (International Iberian Nanotechnologies Laboratory), no 

âmbito do CT-BIO – Cluster Transfornteiriço Biotecnológico Galiza-Norte de Portugal, com o 

objetivo de debater questões regulamentares essenciais que startups biomédicas ou 

biofarmaceuticas devem ter em conta para poderem ter sucesso, apresentar novas startups 

biotecnológicas a potenciais investidores e promover a relação de startups apoiadas pelo CT-

BIO com o ecossistema da Escandinávia e Países Bálticos, com vista à sua internacionalização. 

O primeiro dia, que contou com a presença de 56 participantes, foi dedicado aos principais 

aspetos regulamentares para a validação científica e clínica de uma startup biomédica ou 

biofarmacêutica. O programa incluiu a participação por videoconferência de Natalie Schmidt, da 

PfizerUK, sobre aspetos regulamentares a ter em conta, e a participação física de Francisco 

Noronha, da Bizzaffairs, sobre a importância das certificações ISO, Margarida Menezes Ferreira, 

do INFARMED I.P., sobre o processo de aprovação de medicamentos e dispositivos médicos, e 

Isabel Fonseca Santos, da Bayer, sobre a sua validação clínica, com moderação de Nuno Sousa, 

docente e investigador da UMinho e coordenador do Centro Clínico Académico do Hospital de 

Braga. 

 



   
a. b. 

   
    c.             d. 

Fig. 1. a. Sessão de Abertura, por Simão Soares (P-BIO); b. Natalie Schmidt por 

vídeoconferência; c. vista da sala e dos oradores; d. oradores – da esq. para a dir.: Nuno 

Simões, Isabel Fonseca Santos, Margarida Menezes Ferreira e Francisco Noronha. 

 

 

Após a sessão de discussão, houve a visita ao Centro Clínico Académico – 2CA, localizado no 

Hospital de Braga e coordenado por Nuno Sousa, que contou com a presença de 21 

participantes. 

 

   
a. b. 

Fig. 2. a. Visita ao Centro Clínico Académico – 2CA; b. Nuno Sousa a apresentar o 2CA. 



O segundo dia contou com a presença de 70 participantes e foi focado no processo de 

crescimento de uma startup desde a fase seed até à sua internacionalização. A sessão da manhã 

incluiu uma apresentação de Bruno Wohlschlegel, do Grupo Merck, sobre o que esperar de uma 

startup desde a ideia até ao produto, seguido de uma apresentação de Christian Schneider, da 

Vesalius Biocapital, sobre quais os elementos-chave a que os investidores dão importância para 

financiar uma startup biotecnológica em fase seed. Seguiu-se um debate moderado por Rita 

Marques, da Portugal Ventures, que incluiu 4 startups em fase seed (BestHealth4U, Cellmabs, 

Ophiomics e Sea4Us), e um painel de discussão sobre como arrancar com um novo negócio, 

moderado por António Murta, da Pathena, com a participação de Margarida Menezes Ferreira, 

do INFARMED, I.P. Christian Schneider, da Vesalius Biocapital, e Jaanus Pikani, do ScanBalt. 

 

  
Fig. 3. Bruno Wohlschleger; 

  
Fig. 4. Christian Schneider 

 
Fig. 5. Painel de discussão moderado por Rita Marques (à esquerda), com a participação (da 

esquerda para a direita) de Vanessa Ferreira (BestHealth4U), Nuno Prego Ramos (Cellmabs), 

José Leal (Ophiomics) e Susana Antunes (Sea4Us). 



 

Fig. 6. Painel de discussão moderado por António Murta, CEO da Pathena (à esquerda), com a 

participação (da esquerda para a direita) de Margarida Menezes Ferreira, do INFARMED I.P., 

Christian Schneider, da Vesalius Biocapital e de Jaanus Pikani, do ScanBalt. 

 

A sessão da tarde iniciou com uma apresentação de Jaanus Pikani, Chairman do ScanBalt, sobre 

ecossistema da Escandinávia e dos Países Bálticos, seguida de uma apresentação de Theresa 

Heggie, sobre a experiência e o exemplo da Alnylam desde o desenvolvimento inicial do seu 

produto até à sua implementação no mercado mundial. Seguiu-se um painel de apresentação 

de 4 startups em fase late stage (Nano4, HopeCare, PeekMed e Sword Health), moderado por 

Carlos Faro, do Biocant, e um painel sobre o que esperam os investidores de uma empresa late 

stage, moderado por David Malta, da Vesalius Biocapital, com a participação de Nuno Arantes-

Oliveira, Presidente do Conselho de Investimentos do Fundo 200M, Seppo Makinen, da Pathena, 

e Vincent Linder, consultor com vasta experiência na área biomédica. O evento terminou com o 

encerramento pelo Secretário de Estado da Economia, João Neves. 

 

 

Fig. 7. Jaanus Pikani, ScanBalt 



  

Fig. 8. Theresa Heggie, Alnylam 
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e.   

Fig. 9. a. Filipe Assoreira, Nano4; b. José Carvalho, HopeCare; c. João Ribeiro, PeekMed;           

d. Fernando Cardoso, Sword Health; e. painel de discussão moderado por Carlos Faro, do 

Biocant Park (2º a contar da esquerda), com a participação (da esquerda para a direita) de 

Fernando Cardoso, José Carvalho, João Ribeiro e Filipe Assoreira. 



 

Fig. 10. Da esquerda para a direita – Nuno Arantes-Oliveira, David Braga Malta, Vincent Linder 

e Seppo Makinen 

 

 

Fig. 11. Sessão de Encerramento por João Neves, Secretário de Estado da Economia 

 


