
 

Código do concurso:       SI-49-2017-06 
SI Inovação Produtiva Não PME – Regime Contratual de Investimento 
Programa Operacional Competitividade e Internacionalização 

 
Código da Operação/Projeto:  POCI-01-0249-FEDER-043180 
Designação da operação:  Desenvolvimento e eficiência de Sistemas de Produção 

Processos produtivos mais verdes e eficientes 

Entidade beneficiária:    BIAL – Portela & Cª.,S.A 

Data de aprovação:  23-10-2020 

Período de Investimento:  1 de fevereiro de 2019 a 31 de julho de 2022   
Data decisão: 23 de outubro de 2020 

Data de início:  01-02-2019    
Data de conclusão:  em curso (prorrogado até junho 2023 - aprovação de 21 de outubro 2021) 
 
Breve descrição do projeto: 
Expansão da capacidade da unidade industrial de BIAL, pela introdução de novos produtos e inovação 
tecnológica do processo de produção-Shared Facilities and Tecnologies. 
 
Objetivos principais: 
O projeto visa a adoção de um novo processo produtivo do seu estabelecimento na Trofa que permita o 
controlo efetivo de toda a produção da empresa, através da transformação da fábrica atual numa “Smart 
Factory”. O objetivo será acomodar a multi-produção de diversas formas farmacêuticas e de medicamentos 
provenientes de atividades de I&D internas.  
 
Investimento e Incentivo: 
Investimento total:       27 906 358€ 
Incentivo reembolsável:         6 976 590€ 

Valores à data de 2022.09.30: 
Investimento apresentado:  7 137 530€  (1º PTRI submetido julho 2021) 
 12 293 894€  (2º PTRI submetido maio 2022) 
 
Incentivo recebido:  1 582 980€ (recebido em dezembro 2021) 
  

 

 
 
 

Inovação Produtiva 

Execução 
70% 
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