Código da Operação/Projeto: POCI-02-0853-FEDER-002773

Código do concurso: 05/SI/2015
Projetos Individuais – Qualificação das PME
Designação da operação: Qualificação da Blueclinical e reforço de competências críticas para o
sucesso internacional
Período de Investimento:
01.10.2015 a 31.03.2018

Breve descrição do projeto:
A Blueclinical pretende incorporar cada vez mais áreas emergentes, nomeadamente o uso de
“big data”, dados do “mundo real” e biomarcadores na investigação clínica. Dentro dos ensaios
clínicos de fase I, pretende posicionar-se no segmento de mercado dos medicamentos genéricos
que privilegia a Europa na investigação clínica, que procura serviços de qualidade a preços
competitivos, e no segmento de mercado dos medicamentos inovadores em voluntários
saudáveis e de prova de conceito em doentes.
A prossecução deste projeto permitirá a qualificação da empresa em termos de qualidade
(certificação ISO 9001 e acesso a consultorias externas especializadas), de recursos humanos
(contratação de um programador informático e de um farmacocineticista), inovação de
marketing (elaboração de um vídeo promocional da empresa e presença no Google Adwords e
no LinkedIn Business Plus), matérias imprescindíveis para a competitividade da empresa.
Em resumo, o objetivo da Blueclinical é conquistar um lugar de destaque na oferta de serviços
de consultoria e de realização de ensaios clínicos, posicionando-se, no pós-projeto, num
segmento de mercado que privilegia a Europa para a realização de investigação clínica e que
procura serviços de qualidade a preços competitivos.
Objetivos principais:
- Implementação de programa de formação estruturado de todos os recursos humanos, nas
competências de liderança, gestão, técnico-científicas e tecnológicas.
- Contratação de 2 recursos humanos especializados em estatística e farmacocinética.
- Garantir a satisfação integral das competências críticas através de aquisição de consultoria
técnica especializada em domínios críticos.
- Promoção intensiva junto das start-up portuguesas de medicamentos, dispositivos médicos e
outros produtos de saúde, para consultoria na gestão do desenvolvimento pré-clínico e no
processo de aconselhamento regulamentar e científico.
- Promover intensivamente a nível internacional a oferta de serviços de ensaios de Fase I e de
prova de conceito.
- Dinamizar a parceria com a SCOPE AG, para a condução conjunta de ensaios na Europa.

- Promover internacionalmente a capacidade de investigação dos 750 médicos associados à
Blueclinical CRP.
- Incorporação de técnicas emergentes na atividade da Blueclinical, nomeadamente o uso de
'big data', dados do 'mundo real' (registos) e biomarcadores na investigação clínica.
- Garantir o cumprimento de todos os requisitos regulamentares das autoridades/mercados
internacionais mais exigentes.
- Obter a certificação ISO 9001.
Investimento e Incentivo:
Investimento Elegível: 69.475,01 EUR
Incentivo Financeiro Estimado: 31.263,75 EUR

