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O projeto enquadra-se no Programa INTERREG V-A Espanha-Portugal (POCTEP) 2014-2020 no eixe 
prioritário 2, “crescimento integrador através de uma cooperação transfronteiriça a favor da 
competitividade empresarial”.
Concretamente, CT-BIO adapta-se à prioridade de investimento 3.8, que visa “o desenvolvimento e a 
implementação de novos modelos empresariais para as PME, em particular a internacionalização”.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

O projeto CT-BIO tem como objetivo melhorar a competitividade empresarial e a consolidação do setor 
biotech e das ciências da vida na região transfronteiriça com um plano conjunto baseando-se na 
colaboração e a cooperação entre agentes e empresas dos dois lados da fronteira. 

Fomentar a cooperação e a integração do 
setor biotech no espaço transfronteiriço 
através do desenvolvimento definitivo do 
Iberian Biotech Cluster.

Converter o Cluster em um agente de 
promoção da competitividade setorial, 
atuando como prestador de serviços 
avançados de consolidação, de 
desenvolvimento empresarial e de 
captação de financiamento externo

Implementar sistemas e ações destinados a 
apoiar o desenvolvimento, o 
empreendimento, a criatividade e a 
geração de novas ideias e novos modelos 
de negócio no setor biotecnológico.

Fomentar a internacionalização do setor 
através da colaboração das empresas e os 
agentes do norte de Portugal e da Galiza 
para a procura conjunta de oportunidades 
de negócio e a gestão e o acesso a 
mercados externos.

Contribuir para o fortalecimento dos 
recursos humanos do setor mediante 
estratégias de adquisição de competências 
empresariais.

Fomentar a criação de um polo 
empresarial de referência e aumentar a 
oferta de espaços para a implantação e a 
consolidação de inovadoras iniciativas 
empresariais no setor biotech.

Melhorar a competitividade das empresas do sector e favorecer 
o acesso conjunto a mercados externos

CT-BIO & INTERREG V-A España-Portugal
Projeto & Programa



Programa de atuações
Eixos de atuação

Para atingir os objetivos vai ser implementado um programa ambicioso de atuações que melhore a 
competitividade das empresas do setor e favoreçam o acesso conjunto a mercados externos.

Quatro eixos do projeto incluem as atividades singulares que permitirão criar, implementar e 
validar os programas estratégicos do novo Cluster desde uma perspetiva de apoio à 
competitividade e à projeção internacional do tecido empresarial do setor, constituído 
fundamentalmente por PME.

100
25

Eixo 1
Melhoria competitiva e modernização 
empresarial do setor

Eixo 2
Aceleração do talento individual e grupal

Eixo 3
Acesso a financiamento para um salto de 
escala

Eixo 4
Acesso a mercados externos

CLUSTER TRANSFRONTEIRIÇO BIOTECNOLÓGICO
Resultados

Criação do Cluster Transfronteiriço 
Biotecnológico Galiza-Norte de Portugal 

Formação a empreendedores com perfis 
tecnológicos 

€

Empresas associadas ao CTB ao finalizar o 
projeto.

Empresas às quais se prestan serviços de 
apoio em localização física.

50

18

Empresas às que se prestam serviços de 
aconselhamento em gestão e marketing.

Empresas participantes que acolhem managers 
para mentoring.

64

42

100

Empreendedores e empresas formadas sobre 
fórmulas de financiamento e linhas de negócio.

Participantes em fóruns e processos de 
financiamento conjunto transfronteiriço para o 
apoio de projetos de empreendimento.

Empreendedores e empresas utilizadoras do 
site de matching.

32

12

Emprendedores y empresas que reciben servicios 
de asesoramiento y acompañamiento en su 
internacionalización.

Número de operaciones de venta cerradas en 
mercados exteriores por empresas participantes.

29

153

66

Empresas de setores tradicionais participantes 
em encontros com biotechs.

Empreendedores e representantes de 
empresas biotech da Eurorregião aconselhados 
e formados na cadeia de valor.

Empresas biotech e empreendedores que 
recebem aconselhamento do serviço 
permanente do cluster de integração na cadeia 
de valor da biotecnologia da Eurorregião.

Misiones comerciales y asistencia a ferias 
internacionales

Programa para a incorporação de managers a 
tempo parcial

Programa transfronteiriço de formação e 
aconselhamento em fórmulas e técnicas de 
acesso a financiamento e a organização de 
encontros com investidores

1.1. Constituição do Cluster Transfronteiriço Biotech 
Galiza-Norte de Portugal.

1.2 Implementação dos serviços conjuntos de apoio a 
PME biotech (aconselhamento em design e 
desenvolvimento de novos modelos de negócio; 
melhoria de processos e estruturas; criação de planos 
de comunicação e marketing).

1.3 Plano de ação para o fomento da hibridação com 
outros setores estratégicos da Eurorregião.

2.1. Programa para a incorporação de managers a tempo 
parcial para profissionalizar a gestão das empresas 
biotech em fase lançamento e consolidação

2.2. Programa de formação de empreendedores com 
perfis tecnológicos em atividades da cadeia de valor 
biotech.

2.3. Serviço de aconselhamento e coaching para 
garantir a máxima otimização do potencial do tecido de 
empresas biotech da Eurorregião na cadeia de valor dos 
subsetores da biotecnologia. 

3.1 Programa transfronteiriço de formação e 
aconselhamento em fórmulas e técnicas de acesso a 
financiamento dirigido a empreendedores/start-ups 
biotechs.

3.2 Desenvolvimento de fóruns e processos de 
financiamento conjunto transfronteiriço para o apoio de 
projetos de empreendimento biotech.

3.3 Site como catálogo de propostas que procuram 
financiamento e projetos a financiar por investidores.

4.1 Fomento da coordenação com outras agrupações e 
consórcios internacionais do setor biotech ou setores 
vinculados à biotecnologia.

4.2 Implementação de um plano de promoção e 
marketing empresarial conjunto. 

4.3. Realização de missões comerciais inversas e 
missões comerciais conjuntas a mercados de interesse. 
Participação em feiras setoriais.

Eixo 1
Melhoria competitiva 
e modernização 
empresarial do setor

Eixo 3
Acesso a financiamento 
para um salto de escala

Eixo 2
Aceleração do talento 

individual e grupal

Eixo 4
Acesso a mercados 

externos
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FINANCIAMENTO PARA O 
SALTO DE ESCALA


