
Saúde & Ciências da Vida
A indústria da saúde e das ciências da vida atravessa mudanças contínuas, estimuladas pelo desenvolvimento 
de novas e inovadoras soluções orientadas para oferecer melhores resultados aos pacientes. Adicionalmente 
ao desenvolvimento de novos medicamentos, o desenvolvimento tecnológico afigura-se crucial para a 
redução de custos de investigação e do tempo de colocação do produto no mercado. De igual modo, destaca-
se a crescente aposta na digitalização no domínio dos dispositivos médicos e das tecnologias associadas, 
potenciando uma melhor informação aos pacientes e um envolvimento mais ativo do corpo clínico, através da 
análise de dados complexos com vista ao desenvolvimento de tratamentos inovadores e personalizados.
Neste contexto, os incentivos governamentais não se limitam aos Centros de I&D, estendendo-se a sua 
elegibilidade à realização de testes de scale-up da tecnologia e de ensaios em contexto de produção, ao 
desenvolvimento de plataformas de software e à elaboração de estudos globais por organizações de 
investigação clínica.

Os investimentos necessários para criar novas ou melhoradas soluções, sejam estas de aplicação específica, 
infraestruturais ou envolvendo a integração de tecnologias, podem ser elegíveis para obtenção de incentivos, 
na forma de subsídios ou benefícios fiscais à I&D.

Exemplos de iniciativas com potencial elegibilidade e enquadramento em incentivos: 

Desenvolvimento de novos fármacos para aplicação 
em ensaios clínicos, desde a primeira fase de 
estudo até estágios mais avançados.

Desenvolvimento de novos dispositivos médicos, 
incluindo as componentes de eletrónica de suporte, 
de análise de dados, de software ou de plataformas 
de gestão e monitorização.

Redesenho de produtos existentes, tais como novas
formulações de medicamentos para alternativas 
clínicas, novas formulações de genéricos ou novos 
formatos de entrega.

Desenvolvimento de processos de fabrico 
significativamente melhorados por forma a reduzir 
custos, a aumentar a eficiência e produtividade ou 
reduzir o impacto ambiental.

Realização de ensaios clínicos, incluindo a 
componente de análise estatística e a gestão de 
dados referentes aos ensaios.

Integração de tecnologias de automação ou 
robótica com vista a aumentar a eficiência (p.e., 
técnicas de triagem molecular de alta velocidade ou 
linhas de montagem automatizadas de produtos 
complexos).

Iniciativas de investigação pré-concorrencial com 
partilha de risco (p.e., através de consórcios e joint
ventures).

Formação e melhoria contínua dos profissionais de 
saúde, colaborações com instituições académicas e  
centros de investigação.
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