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:: introdução

A Biotecnologia não é uma novidade; é usada pelo homem 

há milhares de anos: produção de vinhos, queijos

A Biotecnologia moderna nasce em 1976 com a tecnologia

de ADN recombinante (Genentech) 

A Biotecnologia moderna utiliza microorganismos

(leveduras, bactérias, fungos) como fábricas celulares ou 

enzimas (obtidas de microorganismos )

Biotecnologia do futuro: 

Conversão de biomassa barata (resíduos de palha, forragem

de milho, …) em açúcares (matéria-prima para fermentação)

Redução do CO2 (o CO2 que foi integrado na biomassa é 

emitido como CO2 neutro)
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:: a moderna biotecnologia na europa

A biotecnologia moderna produz praticamente 2% do PIB da UE, 

sendo comparável aos sectores industriais europeus de maior 

importância

A indústria biotecnológica europeia emprega directamente 96500 

pessoas, principalmente em PMEs (+ emprego indirecto em 

indústrias que utilizam biotecnologia)

O número de biofármacos no mercado mais que duplicou nos últimos 

10 anos e o número de empresas biofarmacêuticas aumentou de 37 

(1996) para 143 (2005). 

Nas agroindústrias, cerca de 20% do volume de negócios está 

actualmente relacionado com a biotecnologia, e no âmbito da 

biotecnologia industrial, a UE produz cerca de 75% das enzimas 

comercializadas no mundo. 

Os efeitos ambientais das aplicações industriais são notáveis:

a substituição de um método químico por um método biotecnológico de uma larga 

gama de antibióticos resultou numa redução de 37% na utilização de electricidade, de

praticamente 100% no consumo de solventes ambientalmente nocivos e de 90% no

volume de efluentes produzidos.

Outras aplicações industriais, tais como plásticos e embalagens

biodegradáveis, têm o potencial de originar benefícios semelhantes

Consequences, opportunities and challenges 

of modern biotechnology for Europe . IPTS 2007 

http://bio4eu.jrc.es/

http://bio4eu.jrc.es/
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:: a envolvente

Um estudo da Agência de Inovação (Neotec) revela que se situam no 

norte 44% das empresas  de base tecnológica com destaque para as

especializadas em Biotecnologia

Comunidade científica dinâmica e de reconhecida competência e 

prestígio internacionais:

"... Minho University in Braga is also gaining international recognition 

for their multidisciplinary research programs in the life sciences.“

Louët, S., "Portugal Opens Its Borders to Biotechnology”

NATURE BIOTECHNOLOGY, vol. 18, March 2000. 

Universidade do Minho: Centros de Excelência em Engenharia

Biológica (CEB), Biomateriais (3B’s), C&T Têxtil, Saúde

Graduados em Engenharia Biológica, Engenharia Biomédica, …

Programa MIT-Portugal com curso Doutoral em Bioengenharia

Laboratório Ibérico de Nanotecnologia

Instituto Europeu da rede de excelência em Engenharia de Tecidos



:: Biotecnologia: sectores industriais relevantes 
(ou com potencial) na região

Alimentação e bebidas

Protecção do meio ambiente

Produção de energia

Saúde e farmacêutica

Têxtil
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Biotecnologia e Inovação na Indústria 

Portuguesa: Estudo de oportunidades 

tecnológicas e de mercado. COTEC 2006



:: Biotecnologia: sectores industriais relevantes (ou com 
potencial) na região - ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS

Processamento de alimentos e bebidas: utilização de organismos 

geneticamente alterados de modo a aumentar a eficiência dos 

processos, baixar o seu preço e, eventualmente, reduzir riscos 

para a saúde ou para o ambiente (por exemplo enzimas recombinantres

para produção de queijo ou outros produtos lácteos).

Controlo da qualidade (segurança) alimentar: utilização de 

microorganismos ou de marcadores biológicos com vista a um

melhor controlo da qualidade alimentar ou mesmo com o objectivo

de controlar de forma mais eficaz a procedência das matérias-

primas (por exemplo: DNA fingerprinting).

Utilização de organismos geneticamente modificados como

matéria-prima para alimentos com maior valor nutritivo, melhor

aparência ou custos de produção mais baixos (por exemplo a

modificação genética do tomate, da soja ou do milho).

Alimentos funcionais: produção de suplementos alimentares, 

nutracêuticos e alimentos com valor terapêutico (por exemplo anti-

oxidantes) ou profiláctico (p.e. a produção de vacinas comestíveis ou

seja, alimentos que, dada a sua constituição genética, induzirão uma 

resposta imunitária preventiva, como se de uma vacina se tratasse)
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:: Biotecnologia: sectores industriais relevantes (ou com 
potencial) na região - PROTECÇÃO AMBIENTAL

A utilização de processos biotecnológicos 

para tratamentos mais eficazes de águas 

residuais

A aplicação de organismos geneticamente 

modificados a processos de biorremediação, 

biofiltração e outros semelhantes

INTRODUÇÃO
BIOTECNOLOGIA MODERNA NA 

EUROPA
A ENVOLVENTE

SECTORES INDUSTRIAIS RELEVANTES 
(OU COM POTENCIAL) NA REGIÃO
BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL OU 

BRANCA
OPORTUNIDADES



:: Biotecnologia: sectores industriais relevantes (ou com 
potencial) na região - PRODUÇÃO DE ENERGIA

A criação de organismos geneticamente 

modificados de modo a produzirem mais 

eficazmente bio-combustíveis, como o bio-etanol

A valorização da biomassa para fins energéticos, 

incluindo a valorização de resíduos florestais, o uso 

de processos de digestão anaeróbia de resíduos

orgânicos e aproveitamento do biogás para

produção de energia eléctrica, ou o 

estabelecimento de “plantações energéticas”

O desenvolvimento de biorreactores membranares 

para geração de energia limpa e purificação de 

águas, por exemplo através da conversão da 

componente orgânica de esgotos em combustíveis 

como o hidrogénio ou o metano, com remoção de

electrólitos inorgânicos
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:: Biotecnologia: sectores industriais relevantes (ou com 
potencial) na região - TÊXTIL

Melhoramento dos processos de fabrico, através do uso de enzimas

ou, eventualmente, de técnicas relativamente recentes como o 

biopolishing do algodão, de modo a produzir tecidos com melhor

textura, qualidade geral e aparência (outro exemplo seria o chamado

biostoning, usado para dar à ganga uma aparência “gasta”)

Criação de novas fibras, através da modificação genética de

microorganismos ou da própria matéria-prima e, inclusivamente, 

aproveitando materiais de baixo custo, como o amido

Caracterização molecular das matérias-primas, por exemplo através

de “DNA fingerprinting”, de modo a poder levar a cabo o rastreio e a

certificação da qualidade das mesmas e a pôr em prática

mecanismos anti-fraude

Utilização de agentes ou marcadores biológicos para uma melhor 

detecção de impurezas e controlo geral da qualidade do produto 

final

Têxteis Médicos: utilização de algumas fibras e poliésteres para 

funções relacionadas com a prática da medicina ou investigação 

biomédica, desde o fabrico de tecidos auto-esterilizáveis até à 

criação de matrizes para cultura ou regeneração de tecidos vivos

Tratamento mais eficaz de efluentes, por exemplo no que respeita à 

descoloração dos mesmos ou ao emprego de substitutos biológicos

dos químicos correntemente utilizados
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:: Biotecnologia: sectores industriais relevantes (ou com 
potencial) na região - SAÚDE e FARMACÊUTICA

Medicamentos e vacinas produzidos por via biotecnológica 
(estão em ensaio clínico mais de 350 medicamentos biotecnológicos para mais 

de 200 patologias distintas, incluindo vários tipos de cancro, doença de 

Alzheimer, esclerose múltipla, artrite, diabetes, SIDA e doença cardíaca)

Testes de diagnóstico médico produzidos por via biotecnológica, 

como, por exemplo, a detecção de vírus e outros problemas no 

sangue

Aplicações emergentes:

Terapias ao nível da célula: engenharia de tecidos, regeneração de 

tecidos; estruturas de suporte e biomoléculas

Células estaminais

Terapia génica e farmacogenética

Vacinas terapêuticas

Nanomedicina

Convergência TICs e medicina: bioinformática, telemedicina

Sinergias com o Cluster do “Dispositivo Médico e Farmacêutico” 

(CCDRN Iniciativa Norte 2015)
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:: Biotecnologia industrial ou branca

Bioprocessos :

mais verdes, mais limpos

Utilizadores de recursos naturais para diminuir a dependência

de combustíveis fósseis

Benefícios:
Redução das emissões de gases com efeito de estufa

Redução dos consumos de energia e água

Exemplos de Biotecnologia Branca: produção de vitaminas, 

fármacos e enzimas (detergentes; aplicações têxteis); 

polímeros
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Sub-produtos 

da Agricultura
Açúcares

Produtos Bioquímicos

Ingridientes alimentares

Farmacêuticos

Produtos de química fina

Biomateriais

Ácido poliláctico

Biocombustíveis

Etanol

Hidrogénio

Tratamento físico-químico 

e/ou enzimático

Biocatálise

(micro)organismos

Cadeia de valor da

Biotecnologia Industrial



:: Biotecnologia industrial: oportunidades

FP7: Biotecnologia 2º área logo a seguir às TICs

FP7: plataforma tecnológica Suschem – Sustainable

Chemistry

Incentivos fiscais ? (França, Bélgica, Holanda, RU)

Aumento de capital de risco (20032004: 665%)

Um estudo da McKinsey & Co. mostra que por volta de 

2010 a biotecnologia poderá ser usada para produzir 10 a

20% de todos os produtos químicos

Economia dos hidrocarbonetos  Economia dos hidratos

de carbono

Diversificação de actividades de alguns grupos

empresariais ligados à construção civil e obras públicas

Grupo LENA aposta na Biotecnologia: 47,5% da Biocodex

com investimentos na Bioteca (IST), Gendest (IPATIMUP), 

ImunoStar (IHMTP)
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