
 

Código do concurso:   SI-47-2015-02 
Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (SI I&DT) 
Regime contratual de Investimento (RCI) 
Projetos de Interesse Especial e de Interesse Estratégico de I&D 
Projetos Individuais 

 

Código da Operação/Projeto:  POCI-01-0247-FEDER-000130 

Designação da operação:  BIAMED15 
Investigação de projetos inovadores para um painel de indicações específicas nas áreas do Sistemas 
Nervoso Central e Cardiovascular 
 

Período de Investimento:  07 de abril de 2015 e 31 de dezembro de 2018 
Data decisão: 20 de janeiro de 2017 

Breve descrição do projeto: 

O Projeto a desenvolver pela BIAL - PORTELA & C.ª, S. A. visa a realização de estudos não-clínicos e 
clínicos para identificação do potencial terapêutico de novos compostos, nas áreas dos Sistemas 
Nervoso Central e Cardiovascular, de forma a determinar os seus efeitos farmacodinâmicos, 
farmacológicos e clínicos e a avaliar o seu perfil de segurança e de eficácia. 
 

Objetivos principais: 
Os objetivos deste Projeto são a obtenção de informações sobre a atividade farmacológica e de 
segurança através de estudos in vitro e in vivo e a confirmação da tolerabilidade, da segurança e da 
eficácia dos compostos em estudos clínicos.  
Este Projeto tem um efeito estruturante para o desenvolvimento, diversificação e internacionalização 
da economia portuguesa. 
 
Investimento e Incentivo: 
 
Valores contratados: 
Investimento total: 37 371 173,13€ 
Incentivo total:  12 722 492,71€ 
 
Valores à data de 2019.12.31 (projeto em fase de encerramento): 
Investimento total:  45 316 992,69€ 
Incentivo total:  11 365 632,54€ 

SI I&DT 
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