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Coimbra em mercados mais globais. O que nós achá-

mos que este projecto podia vir adicionar ao que já 

existia é exactamente esse apoio às tecnologias que 

são produzidas nos centros de saber, institucionali-

zando o consórcio e fortalecendo a cooperação já 

existentes”, explica o responsável do projecto. 

 Após ter sido posto em marcha, o consórcio pro-

curou actuar em duas vertentes: na coesão interna 

e fortalecimento dos laços já existentes, tentando 

perceber melhor em que projectos cada parceiros 

andava a trabalhar e quais as potenciais parcerias e 

oportunidades de negócio que poderiam daí surgir. 

Por outro lado, procuraram dar resposta à questão da 

afirmação global e conquista de mercados externos, 

fosse no fortalecimento das empresas que já estão em 

mercados globais, fosse apoiando as empresas mais 

pequenas e ajudando-as a alcançar esses mesmos 

mercados. “O nosso foco foi sobretudo na conquista 

dos mercados externos”, explica Carlos Cerqueira. 

O responsável salienta que a cidade “já tem inves-

tigação de excelência na área da saúde há muitos 

anos”, sendo mesmo “uma referência mundial” em 

determinadas áreas. Assim, a parte onde o consórcio 

pode e deve actuar é precisamente na comercialização 

de tecnologia, ou seja aquilo que se chama a valo-

rização do conhecimento: fazer com que a ciência 

chegue ao mercado. O modelo XHMS actua em três 

fases: “Technology Early Spot”, “Business Develop-

ment” e “Routes to commercialization”. A primeira 

O XHMS – Centro de Excelência Healthcare and 

Medical Solutions começou em 2006, como um con-

sórcio na área da saúde apoiado pela Agência de 

Inovação. No XHMS existem todos os participantes 

típicos num “cluster”, ou seja, empresas, centros de 

saber e utilizadores finais, como os hospitais e outras 

unidades de saúde. O grande objectivo deste projecto 

foi, desde logo, “fortalecer o já existente “cluster” 

de saúde de Coimbra”, explica Carlos Cerqueira, 

do Instituto Pedro Nunes, entidade promotora deste 

consórcio. De facto, a cidade já contava com um 

“cluster” de saúde, na medida em que as unidades 

desta área já cooperavam entre si há bastante tempo. 

O XHMS veio assim “catalisar esse “cluster”, dentro 

de uma vertente que passa por colocar os produtos 

e as tecnologias da área de saúde que são feitos em 

de todas é fundamentalmente uma rede de investi-

gadores, que tentam identificar, numa fase precoce, 

quais as tecnologias mais promissoras para serem 

transformadas em produtos competitivos, e tam-

bém acautelar as questões de propriedade industrial.

 O “Business Development” traduz-se na ideia 

de que uma tecnologia, para ser transformada num 

produto competitivo, precisa de ser trabalhada por 

pessoas que percebam de tecnologia e de mercado 

simultaneamente, de modo transformar uma tecno-

logia num produto competitivo. Assim, desenvolve-se 

um modelo de negócio e um conceito de produto 

que vai acrescentar valor à tecnologia. O terceiro 

passo deste modelo são as chamadas “Routes to 

Commercialization” e vai ser iniciado nesta próxima 

fase do consórcio, que decorre a partir de Junho 

deste ano e se estende até 2011. Depois de o produto 

estar em fase de lançamento para o mercado, é pre-

ciso perceber que existem mercados aos quais não 

é possível chegar sem fazer alianças com empresas 

grandes, sejam elas nacionais ou multinacionais. 

Aqui podem existir várias opções: licenciamento, 

comercialização via alianças, vender como OEM, 

entre várias. Quanto a este último ponto, Carlos 

Cerqueira chama a atenção para o facto de muitas 

grandes empresas preferirem muitas vezes não fazer 

toda a investigação internamente, mas antes tentar 

procurar em outras empresas os melhores produ-

tos e as tecnologias mais promissoras, fazendo uma 

política de alianças no que toca à Investigação & 

Desenvolvimento (I&D). Assim, as empresas maiores 

têm o marketing, a capacidade financeira, os canais de 

distribuição e o nome, enquanto que as empresas mais 

pequenas têm as ideias e o conhecimento. Em Junho 

de 2008, o consórcio contará, assim, com um cartaz 

de entre 10 a 12 projectos, que incluem produtos de 

mercado e projectos de investigação científica para 

serem candidatados a programas europeus.

 O consórcio XHMS “não é um projecto fechado, 

embora tenha nascido numa base regional”, afirma 

o responsável do IPN, salientando que se trata an-

tes de “um projecto que vai activamente procurar 

colaborações com outras empresas e que tem uma 

vocação assumidamente global e multidisciplinar, 

onde a área da saúde é um fio condutor.
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Realização dos eventos de “brokerage” destinados a:
· Identificar competências dos parceiros na área da 

saúde e potenciais parcerias; 

· Diagnosticar oportunidades de negócio;

· Identificar oportunidades de projectos de I&DT 

aplicada em consórcio;

· Construir “business cases” com base nas oportuni-

dades e competências identificadas.

1ª REUNIãO INTERNA DOS pARCEIROS 
DO XHMS EM 13 DE FEvEREIRO 2007 
(35 pARtICIpAntes)

Este evento teve ênfase no brainstorming de novas 

ideias de negócio/projectos e melhoria do conheci-

mento mútuo nas áreas de trabalho e interesse do 

consórcio, reforçando a ligação entre os parceiros e 

descobrindo potenciais casos do negócio. 

Os grupos de trabalho formaram-se em torno das 

ideias encontradas através de um mind-map cons-

truído por todos os participantes (instituições de 

I&DT, empresas e end-users).

Foram identificados os seguintes grupos, tendo depois 

identificado/trabalhado em subáreas especificas:

· Telemedicine/ ICT for Health Research; 

· Pharmaceutical Research;

· Cancer Research; 

Nesses grupos, houve então um trabalho de para 

avaliar novas oportunidades de negócio, projectos em 

parcerias de I&DT ou comercialização, dependendo 

da maturidade da ideia.

Daqui resultou um plano de acção que envolveu o 

trabalho dos business cases identificados e o plane-

amento das respectivas estratégias.

2º EvENTO
ConstRuiR “business Cases” 
e pRojeCtos em ConsóRCio, 
16 a 18 de abRil de 2007 
(30 PARTICIPANTES) 

Evento destinado a trabalhar um plano de acção para 

os “business cases” identificados e o planeamento 

das respectivas estratégias:

· Grupo Câncer research;

· Grupo ICT for Health/Telemedicine;

· Grupo Pharmaceutical research:

Reforçou-se a ideia de as empresas serem o motor 

deste novos projectos, mas a partir de inputs de tec-

nologias por parte das instituições de I&DT e de 

diagnósticos de necessidades por parte das entidades 

end-users. Nesse sentido, os grupos foram constru-

ídos em torno de uma ideia de negócio, e de um 

promotor concreto (empresa ou não), formando-se 

mini-consórcios para estes projectos, com o apoio de 

consultoria da equipa promotora do projecto.

3º EvENTO
o2o, 4 a 6 de setembRo de 2007 
(20 pARtICIpAntes) 

· Grupo ICT for Health / Critical software e ISA; 

· Grupo Pharmaceutical Research / BluePharma;

· Grupo Steam Cells / Crioestaminal.

Nesta fase, passou-se a trabalhar no principio O2O 

(“one-to-one”), ou seja, após se identificar os pro-

motores de ideias com potencial de aplicação de 

negócio, aquilo que se denominou internamente de 

“business champions”, e passou-se a trabalhar com 

essas entidades (no caso, empresas) e parceiros por 

elas identificadas duma forma directa. 

Nesta sessão, identificaram-se potenciais produtos, 

mercados, estratégias de penetração conforme o caso 

(venda directa, licenciamento a um player dominante 

no mercado, parcerias com empresas nos mercados 

locais, etc.) para cada um dos sub-grupos.

Realização de brokerage events/workshops, com 
parceiros nacionais e internacionais:
O XHMS estabeleceu uma parceria com o Tech 

SME Partnering (www.i-techpartner.eu), projecto 

que agrega um consórcio de 14 representantes de 11 

regiões da Europa de natureza diversa (municípios, 

universidades, empresas, associações europeias de 

transferência de conhecimento) e tem como princi-

pais objectivos:

· Identificar e promover a realização de parcerias, 

investimentos e projectos de colaboração entre 300 

PME’s inovadoras e 300 produtos de I&D desen-

volvidos em entidades produtoras de conhecimento 

nas 11 regiões participantes;

· Atrair agentes internacionais de capital de risco e 

investidores privados altamente especializados para 

apoiar os projectos de colaboração que necessitem 

de apoio financeiro.

organização de missões aos mercados detectados 
no projecto:
· World Health Care Congress Europe 2008, 10 a 

12 Março em Berlim, Alemanha;

· IPTEC, 11 e 12 Junho em Frankfurt, Alemanha;

· Bio International Convention Bio2008, 17 a 20 

Junho em San Diego, E.U.A.

AS ACTIvIDADES REALIzADAS
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No âmbito de uma estratégia de colocar tecnologias, 

competências e soluções ao serviço da sociedade civil, 

a administração da Critical Software tem vindo a 

dedicar-se a outras áreas de negócio. A aposta mais 

recente é a Saúde, que surge como “um passo natu-

ral” para uma empresa que está sediada em Coimbra 

e que pode desempenhar um papel importante na 

resolução de desafios complexos. 

 A evolução não integrada dos Sistemas de In-

formação, bastante sentida no sector da Saúde, é 

uma das áreas onde a Critical acredita que as suas 

competências altamente especializadas podem ser co-

locadas em prol da resolução dos desafios emergentes.

 Adicionalmente, para João Diogo Ramos, Bu-

siness Development Manager para o mercado de 

Healthcare, a Critical Software tem vindo a apostar 

na área da Saúde, como consequência de um con-

junto de factores intrínsecos à evolução da própria 

sociedade, sobretudo no que diz respeito a uma maior 

responsabilização dos pacientes na gestão da sua 

própria Saúde, decorrente do acesso um manan-

cial de informação que gradualmente vai estando 

à sua disposição. Esta mudança faz com que cada 

vez mais surjam novos dispositivos (medical devi-

ces), não só destinados aos profissionais de saúde, 

mas também aos próprios pacientes, numa óptica de 

prevenção e diagnóstico precoce. O envelhecimento 

da população é outro dos factores que provoca alte-

rações na forma e nas preocupações de quem presta 

cuidados de Saúde e é por isso também uma das 

áreas estratégicas (long term care) para a Critical.

 Nesse sentido, a Critical Software, que desenvolve 

soluções de engenharia e tecnologias informáticas 

inovadoras e fiáveis, para o suporte a sistemas críticos 

nas mais diversas áreas de actividade (desde a aero-

espacial, defesa ou telecomunicações entre outras), 

tem em mãos para a área da Saúde «um conjunto 

de produtos e soluções em diferentes estágios de de-

senvolvimento», como referiu João Diogo Ramos. 

 São soluções informáticas que ajudam os clínicos 

a efectuar um diagnóstico mais preciso, mais rápido 

e mais precoce, de modo a agilizar as estratégias de 

tratamento. A Critical Software desenvolve essas 

soluções a partir de uma base de investigação, neste 

caso levada a cabo por cientistas nas diferentes áreas 

da saúde. A título de exemplo, refira-se que a Critical 

está a trabalhar em quatro projectos, apoiados pelo 

XHMS, e em parceria com diferentes entidades. 

 Um deles, que resulta de uma parceria com a 

AIBILI, anterior ao próprio XHMS, deu lugar ao 

desenvolvimento do RetMarker, uma solução de 

apoio à detecção de retinopatias. Outro projecto, 

com a designação de Glautech, desenvolvido em 

parceria com uma empresa de Coimbra, a Neuroeye 

e cujo objectivo é a detecção precoce de Glaucoma 

mediante um novo teste funcional. Trata-se de um 

software e um conjunto de periféricos (hardware) 

que terá o formato de um “Medical Device”, estando 

neste momento em curso a integração dos diversos 

componentes. O projecto encontra-se numa fase de 

testes e de protecção da propriedade intelectual. 

 Outro projecto, ainda numa fase inicial, o RDFi-

xer tem por objectivo “corrigir” a distorção radial 

provocada pelas lentes concavas dos equipamentos 

de endoscopia. O Instituto de Sistemas e Róbotica 

da Universidade de Coimbra criou um dispositi-

vo que permite a calibração em ambiente clínico de 

lentes endoscópicas, que permite fornecer ao clíni-

co imagens mais reais, produzidas por um software 

específico, desenvolvido em parceria com a Critical. 

Outro projecto de extrema importância para a saúde 

pública, é o chamado Look4MyHealth, que está a ser 

desenvolvido com a ISA – Intelligent Sensing Anywhe-

re, SA , outro parceiro do XHMS, e que consiste num 

dispositivo que permite monitorizar o peso, perímetro 

abdominal e a tensão arterial, de forma regular, de 

modo a que os dados sejam recolhidos automatica-

mente para um portal, desenvolvido pela Critical 

Software, cujo acesso é reservado ao utilizador e ao 

seu clínico (mediante autorização prévia do utilizador). 

 A Critical Software foi fundada em 1998, com 

génese na Incubadora de Empresas do IPN, tem sede 

em Coimbra e conta com escritórios em Lisboa, Por-

to, San Jose (EUA) e subsidiárias em Southampton 

(Reino Unido) e Bucareste (Roménia). A empresa, 

que ficou desde a sua génese intrinsecamente ligada 

à gigante NASA, tornou-se num caso de sucesso e 

referência a nível internacional. Actualmente conse-

guiu exportar as competências criadas nesse domínio, 

para outros mercados operando hoje em sectores tão 

distintos como a Aeronáutica, Espaço, Defesa, Teleco-

municações, Banca, Indústria, Administração Pública 

ou Energia. A empresa é certificada ISO 9001:2000 

Tick-IT, seguindo processos de qualidade de software 

rigorosos baseados nas normas ISO 15504 e ISO 

12207, tendo também obtido a certificação NATO 

AQAP 150 e AQAP 2110. A Critical está ainda certi-

ficada pelo prestigiado Software Engineering Institute 

(EUA) com o nível de Maturidade 3 do Capability 

Maturity Model Integration (CMMI), tendo sido a 

primeira em Portugal.

 

CRITICAl SOFTwARE 
ApOSTA NA áREA DA SAúDE

João Diogo Ramos, 30 anos, casado, é licenciado em 
Engenharia Informática pela Universidade de Coimbra. 
Natural de Cantanhede e residente em Anadia, come-
çou a sua vida profissional em 2000, no Porto, na área 
de comércio electrónico, tendo decidido regressar a 
Coimbra em 2002, ingressando na Critical Software, 
onde desempenhou diversas funções, desde progra-
mador, a gestor de projectos e produtos. 
Nos últimos dois anos mudou-se para a área de desen-
volvimento de negócio (Business Development).
Desde há muito que se interessa pela área de Health-
care, tendo participando desde o primeiro momento na 
criação deste mercado na Critical Software.
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A Crioestaminal, empresa criada em 2003 com a 

missão de preservar o sangue do cordão umbilical, 

foi pioneira em Portugal. Em 2007, atingiu os 20 mil 

clientes e o objectivo é apostar em novos mercados e 

rentabilizar o investimento realizado no Biocant, onde 

a área que se destina à criopreservação representou 

um investimento na ordem de um milhão de euros. 

 André Gomes, um dos administradores da empre-

sa, referiu que a parceria com o XHMS, representa 

um passo em frente, pois trata-se de uma iniciativa 

de excelência na região Centro e, por outro lado, 

permite “ajudar” no processo de internacionaliza-

ção, facilitando a abertura nos mercados italiano, 

espanhol e angolano. 

 A empresa que nasceu da vontade de um grupo 

de investigadores de áreas diferentes, teve um cres-

cimento significativo, tendo já atingido os 20 mil 

clientes, sendo líder de mercado em Portugal. Com 

a entrada de novos sócios – a Associação Nacional 

de Farmácia e o Explorer I (Fundo de Capital de 

Risco), a empresa reforça a consolidação da sua 

posição em Portugal, como referiu André Gomes. 

 Em termos práticos, a empresa permite aos pais 

“guardar” o sangue umbilical do seu filho, no mo-

mento do parto. Trata-se de um serviço privado, que 

tem de ser pago, mas que a Crioestaminal, seguindo 

uma estratégia de democratização no acesso à crio-

preservação, facilita o pagamento em prestações 

mensais, até chegar ao total de 1200 euros, aproxi-

madamente. Registe-se que a preservação das célu-

las estaminais se faz por um período de 20 anos. A 

Crioestaminal disponibiliza o Criokit aos pais para 

que a recolha se possa fazer no momento do parto. 

Trata- se de um processo bastante rigoroso que segue 

as normais mais exigentes, em termos de qualidade 

e segurança. 

 André Gomes explicou que as células estaminais 

existem em abundância no sangue umbilical e têm a 

capacidade de se auto-renovar e dividir indefinida-

mente. Por isso, as suas aplicações terapêuticas são 

inúmeras, desde as deficiências medulares, doenças 

metabólicas, imunodeficiências, hemoglobionopatias, 

leucemias, linfomas, entre muitas outras. Paralela-

mente à actividade principal da criopreservação, a 

Crioestaminal desenvolve projectos de investigação 

na área da aplicação das células estaminais e do seu 

potencial para o tratamento de outras patologias. 

Nesse sentido, tem projectos a decorrer em parceria 

com o Instituto de Medicina Molecular, o Instituto 

Português de Oncologia, o Instituto Superior Técnico 

e o Biocant. 

 Paralelamente, a Crioestaminal criou outra em-

presa, a Genelab, em 2006, cuja missão é fazer o 

diagnóstico molecular através da pesquisa de ADN. 

Além de ter a seu cargo o controlo da qualidade das 

amostras do sangue umbilical, a Genelab tem vindo 

a desenvolver um conjunto de testes, com diferentes 

finalidades. Um deles, com a designação sugestiva 

de “X Y menino ou menina”, permite não só saber 

o sexo do bebé, mas também, fazer uma diagnóstico 

das possíveis doenças do bebé, de uma forma não 

invasiva.

 Já o “Genelab Ginecologia”, agrega um conjunto 

de testes de diagnóstico, dos quais o mais mediático 

é o teste HPV, que permite identificar se existe ou 

não infecção pelo Papilomavírus Humano e se o seu 

tipo é de alto risco oncogénico. É fundamental a 

despistagem do HPV, de forma a prevenir o desenvol-

vimento do cancro do útero, sobretudo porque este 

é o segundo cancro mais frequente nas mulheres.

 

CRIOESTAMINAl 
já ATINgIU OS 20 MIL
CLIENTES

Natural de Ponte da Barca, André Gomes é um dos 
fundadores e administradores da Crioestaminal. 
licenciado em Bioquímica, em 1999, pela Facul-
dade de Ciências e Tecnologia da Universidade de 
Coimbra, está a fazer o doutoramento em Biologia 
Celular e Molecular. 
Hoje, trabalha na Crioestaminal a tempo inteiro, 
sendo o responsável pelo laboratório, desde há 
três anos. 
Desde sempre muito interessado nas questões do 
empreendedorismo, foi com convicção que aderiu 
à fundação de uma empresa que partiu da vontade 
de 10 pessoas, com formação académica diferente, 
mas interligada. Desde a bioquímica à economia, o 
grupo de fundadores integra ainda farmacêuticos 
e médicos que, mais uma vez, estabelecem uma 
parceria, desta feita com o XHMS. 
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A Biomédica é a aposta mais recente da ISA – Intelli-

gent Sensing Anywhere, S.A. O desenvolvimento de 

sistemas remotos de monitorização de sinais vitais e 

suporte de sistemas inteligentes para diagnóstico de 

diferentes patologias são os novos desafios da empre-

sa com sede em Coimbra e parceira do XHMS. 

 Depois de desenvolver a sua actividade, ao longo 

de quase 20 anos, na área da instrumentação e de 

sistemas de automação, tendo uma vasta experiên-

cia na monitorização dos tanques de Gás Propano 

Líquido, a ISA aproveita todas as suas competências 

e coloca-as ao serviço da Saúde. Uma área que teve 

um maior desenvolvimento a partir do ano lectivo de 

2006/2007, quando terminou a primeira licenciatura 

em Engenharia Biomédica que está intrinsecamente 

ligada ao Departamento de Física, onde nasceu a ISA. 

 Nesse sentido, refiram-se alguns dos produtos 

que a ISA está a desenvolver, no âmbito da parceria 

com o XHMS. Um deles, destina-se a pacientes com 

insuficiência respiratória, doentes cardíacos ou hi-

pertensos, e trata-se de um pequeno aparelho para 

ser utilizado pelo indivíduo e que regista os níveis de 

saturação de oxigénio, tensão arterial, temperatura, 

detecção de quedas, além de realizar um electrocar-

diograma. Os dados são enviados automaticamente 

para uma clínica ou hospital, de modo a que o mé-

dico assistente possa fazer analisar a situação clínica 

do doente, fazer o diagnóstico correcto e indicar o 

melhor tratamento. O aparelho está prestes a ser 

testado no Centro Cirúrgico de Coimbra, um dos 

parceiros do projecto. 

 O diagnóstico da apneia - habitualmente realizado 

em ambiente hospitalar, em que são estudados vários 

parâmetros durante a noite, a partir da monitoriza-

ção - encerra em si algumas desvantagens, quer para 

o paciente, quer para a unidade hospitalar que tem 

custos acrescidos. Para Catarina Pereira, directora 

de engenharia da ISA/ISiLife, o Sleep@Home pode 

revolucionar este diagnóstico na medida em que 

este pode agora ser realizado em casa, a partir de 

um pequeno sensor que integra um oxímetro e uma 

câmara de vídeo. Montado em ambiente familiar, os 

pacientes podem fazer o diagnóstico de uma forma 

mais descansada e com resultados mais reais.

 Considerando que as doenças cardiovasculares 

são a primeira causa de morte em Portugal, a ISA 

está a desenvolver um outro produto, que tem por 

missão a avaliação da condição cardiovascular, atra-

vés da medição de parâmetros hemodinâmicos, a 

velocidade da onda de pulso e da pressão arterial. 

O objectivo é prevenir a ocorrência de Acidentes 

Vasculares Cerebrais. 

Por fim, além da parceria com a Critical Software 

no desenvolvimento do Look4MyHealth, a ISA tem 

em desenvolvimento o projecto Chiiiuuu, destinado 

a ser utilizado em unidades de cuidados intensivos 

neo-natais, onde o ruído ambiente tem de ser muito 

baixo. O objectivo do aparelho que está já em fase 

final de fabricação, é a detecção do ruído quando 

ultrapassa um determinado limiar. Catarina Pereira 

refere que, logo que esse limiar seja atingido, é accio-

nada uma luz que obriga os profissionais a baixar o 

tom da sua voz e o silêncio volta à unidade. Trata-se 

de um aparelho muito eficiente e com claras vanta-

gens para a recuperação dos bebés prematuros que 

são muito sensíveis. 

 Mais recentemente, a ISA lançou a ISiLife, uma 

empresa que tem por missão criar um ambiente do-

méstico seguro, de modo a que a população idosa 

possa viver em tranquilidade. Trata-se da instalação, 

em ambiente doméstico, de equipamento da área da 

biomédica em combinação com a área da domótica 

e da eficiência energética, respeitando o conceito de 

Ambient Assisted Living.

 

Catarina Pereira é uma jovem licenciada em Engenharia Bio-
médica, pertencendo ao grupo dos primeiros finalistas daquela 
licenciatura, que terminaram o curso no ano lectivo 2006/2007, 
na Universidade de Coimbra.
Convidada para assumir a direcção dos esforços de biomédica 
da ISA, em colaboração com o Departamento de Física, orientou 
o primeiro grupo de engenheiros biomédicos e finalistas que se 
juntou à ISA para desenvolver os primeiros produtos da Divisão 
Médica da empresa. 
Actualmente, está a realizar doutoramento em Instrumentação 
Médica, sendo também directora de Engenharia da ISilife, a 
spin-off da ISA para a área de biomédica e vida assistida.

ISA DESENvOLvE 
pRODUTOS NA áREA 
DA BIOMéDICA
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A Genebox, a primeira empresa portuguesa de bio-

tecnologia certificada pelos normas NP EN ISSO 

13485:2004 que se referem à gestão de qualidade 

para dispositivos médicos de diagnóstico in vitro, 

mudou as instalações para o Biocant, em Cantanhe-

de. Com a aposta na internacionalização, a empre-

sa pretende investir mais um milhão de euros, nos 

próximos anos.

 A Genebox é uma empresa de investigação e desen-

volvimento de testes de diagnóstico que nasceu na incu-

badora de empresas do Instituto Pedro Nunes. Resul-

tou da experiência de Paulo Santos que, durante mais 

de 20 anos, trabalhou na área da biologia molecular.

 Actual director-geral da empresa, Paulo Santos 

refere que o facto de ter integrado excelentes equipas 

de investigação que participaram em workshops 

internacionais e ter trabalhado na prestação de ser-

viços na área da Imunogenética, lhe conferiu todo o 

know-how para se lançar num projecto empresarial, 

cujo objectivo correspondia à concepção dos kits de 

diagnóstico.

 O projecto nasceu em Maio de 2003, vocacionado 

para a concepção, desenvolvimento e produção de 

testes de diagnóstico destinados ao mercado dos 

cuidados de saúde, nomeadamente laboratórios de 

biologia molecular, hospitalares ou de investigação.

 Com uma equipa de bioquímicos, biólogos e técni-

cos de análises clínicas, a empresa dá o seu contributo 

para o progresso dos diagnósticos e investigação em 

saúde, tendo como base a utilização de produtos de 

excelente qualidade e tecnologia avançada.

 Nesse sentido, a primeira preocupação foi cer-

tificar a empresa, na medida em que se trata de um 

mercado cujo controlo é muito rigoroso. A norma 

pela qual foi certificada impede que determinados kits 

sejam concebidos se as normas não forem escrupulo-

samente cumpridas. Depois dessa etapa ultrapassada, 

a empresa colocou no mercado os referidos kits que, 

na prática, se traduz na intenção de estudar «um 

determinado gene e saber como varia de indivíduo 

para indivíduo ou ainda o risco para contrair deter-

minadas doenças e a forma como responde a deter-

minados medicamentos», como referiu Paulo Santos.

 O director geral especificou ainda com um exem-

plo prático. Alguns desses kits servem para estudar 

determinadas doenças, nomeadamente as que estão 

associadas aos genes HLA e as suas variantes, nome-

adamente o HLAB27, que corresponde a um teste 

muito pedido para diagnosticar a espondilite anqui-

losante. A empresa é flexível, já que tem capacidade 

para conceber um kit por encomenda, de acordo com 

as exigências do cliente, com um tempo de produção 

muito curto.

No âmbito e com apoio do XHMS, a Genebox re-

alizou um estudo de mercado para saber até que 

ponto os seus produtos se podem impor no mercado 

europeu. A conclusão aponta para que, em oito paí-

ses, há quatro áreas de excelência, nomeadamente a 

oncologia, a microbiologia, a qualidade do ambiente 

e a segurança alimentar.

A empresa usa uma tecnologia de eleição - a PCR 

(reacção da polimerase em cadeia) em tempo real, 

tendo surgido já várias empresas e instituições eu-

ropeias interessadas nos kits da Genebox.

 Nesse sentido, a Genebox encontra-se numa fase 

de internacionalização, pelo que está a apostar em pa-

íses como o Reino Unido, Polónia e Alemanha e, numa 

segunda fase, na França, Itália, Dinamarca e Espanha.

 Com uma equipa de sete profissionais, a Genebox 

é administrada por Luís Barros, com uma formação 

de base na área da engenharia têxtil e Alberto Inês, 

farmacêutico de base, mas ambos com formação em 

Gestão em Saúde.

 Paulo Santos é o director-geral da empresa e director 

de Investigação e Desenvolvimento e conta ainda com a 

colaboração directa de Sandra Balseiro, bióloga e mestre 

em Biologia Celular.

 A equipa trabalha em vários projectos e, a 

nível nacional, a empresa procura estabelecer 

parcerias estratégicas com instituições, cujo ob-

jectivo é o rastreio de epidemiologia molecular.

Natural e residente em Coimbra, Paulo Santos tem 
uma vasta experiência em biologia molecular. Há 
mais de 20 anos que integra equipas de investi-
gação, o que lhe conferiu um know-how que lhe 
permitiu avançar para um projecto empresarial na 
área da biotecnologia.
Actualmente, divide o seu tempo entre o trabalho 
na empresa e a determinação em terminar o douto-
ramento em Ciências Biomédicas, na Universidade 
de Coimbra.
A empresa está sediada em Cantanhede, no Biocant, 
tendo investido já meio milhão de euros, mas com 
a construção da sede definitiva, a Genebox prevê 
ainda investir mais um milhão de euros.

GeneBOx 
ESpECIALISTA 
DE TESTES 
DE DIAgNóSTICO 
EM FASE DE 
INTERNACIONALIzAçãO
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O XHMS Open Innovation (O+) visa catalizar os 

processos de valorização do conhecimento produ-

zido no cluster de Saúde de Coimbra, e foi criado 

para funcionar em ambiente de open innovation.

 Este processo vai explorar as relações entre 

entidades ligadas à produção do conhecimento, 

empresas e demais stakeholders, de forma a acele-

rar o processo de transferência de tecnologia das 

universidades para o mercado, procurando juntar 

competências de ciência, competências de comer-

cialização/business development, e fontes de finan-

ciamento para provas de conceito e/ou abordagens 

a mercados externos. 

Assenta nas seguintes necessidades detectadas du-

rante o XHMS:

· A necessidade de detectar “precocemente” as tec-

nologias mais promissoras (cientificamente e co-

mercialmente);

· A necessidade de construir um modelo de negócio 

para uma determinada tecnologia para poder “es-

calar” a cadeia de valor;

· A necessidade de testar a tecnologia no âmbito desse 

modelo de negócio (proof–of-concept funding);

· A necessidade de estabelecer parcerias para alcançar 

mercados globais.

O pROCESSO XHMS OpEN INNOvATION (O+)

O pROCESSO 
OpEN INNOvATION (O+), 
OU O XHMS DE 2008 A 2011

TECHNOLOgy EARLy SpOT
Universidades e centros 
de investigação

BUSINESS DEvELOpMENT
ACTIvITIES / 
“pROOF-OF-CONCEpT” 
FUNDINg

ROUTES 
TO COMMERCIALIzATION

Empresas de base 
tecnológica

Empresas Globais

Business angels, Capitais de risco e Corporate Venturing

pARCEIROS

IpN 
Instituto Pedro Nunes 
(Promotor do Consórcio)

AIBILI
Associação para Investigação Biomédica e Ino-
vação em luz e Imagem 

Administração Regional de Saúde do Centro 
(ARSC) 

Biocant
Centro de Inovação em Biotecnologia 

Bluepharma, S.A.

Centro Hospitalar de Coimbra 

CNC 
Centro de Neurociências 
e Biologia Celular

Centro de Responsabilidade de Oftalmologia 
dos Hospitais da Universidade de Coimbra 
(CRO-HUC) 

CTCv 
Centro Tecnológico da Cerâmica 
e do Vidro 

Crioestaminal
Criopreservação de Células 
Estaminais, lda 

CRITICAL 
Critical Software, S.A. 

Delphine Intelligent Consulting 

FMUC
Faculdade de Medicina da Universidade de 
Coimbra 

FFUC
Faculdade de Farmácia da Universidade de 
Coimbra 

CEF 
Centro de Estudos Farmacêuticos 

FCTUC
Faculdade de Ciências e Tecnologia 
da Universidade de Coimbra 

CEI 
Centro de Electrónica e Instrumentação 

CISUC 
Centro de informática e Sistemas da Universi-
dade de Coimbra 

ICEMS
Instituto de Ciência e Engenharia de Materiais 
e Superfícies 

genebox, SA. 

HUC 
Hospitais da Universidade de Coimbra

IBILI 
Instituto Biomédico de Investigação da luz e 
Imagem 

Ideias Sem Fim, Lda.

Instituto português de Oncologia de Coimbra 
Francisco gentil, E.p.E, 

ISA 
Instrumentação e Sistemas 
de Automação, lda 

ISR 
Instituto de Sistemas e Robótica 

LIp
laboratório de Instrumentação e Física Expe-
rimental de Partículas 

Mediaprimer
Tecnologias e Sistemas Multimédia, lda 

Meticube
Sistemas de Informação, Comunicação e Mul-
timedia, lda. 

Munícipio de Coimbra

NETvITA 
Sistemas de Informação, lda 

Neuroeye 

Electromedicina e Psicofisiologia 
da Visão, lda 

pulsoft R&D 

Quantific, Lda. 

TEandM 
Tecnologia e Engenharia de Materiais, S.A.

Universidade de Coimbra 

WIT
Software, lda.




