
Nasceu em 2006 com o objeti-

vo de “apostar num projeto di-

ferenciador” cuja matriz fosse 

a inovação. A Biojam Holding 

Group é um grupo farmacêu-

tico de raízes portuguesas que 

se tem dedicado ao desenvol-

vimento de medicamentos na 

área das doenças raras, mas 

também à criação de produtos 

para diagnóstico de covid-19. 

A grande conquista foi a lide-

rança do mercado ibérico no 

tratamento da Leucemia Lin-

foblástica Aguda (LLA). Hoje, e 

após uma rebatização da em-

presa em 2015, o fundador de-

cide dedicar-se a várias áreas de 

negócio, tendo já lançado pro-

dutos inovadores em campos 

como o da anestesiologia, far-

mácia hospitalar, saúde da mu-

lher ou oncologia, entre outras. 

A Exame conversou com o em-

preendedor Carlos Jorge Mon-

teiro para conhecer o percurso 

da farmacêutica, mas sobretu-

do os seus planos de futuro.

Sabemos que a inovação é 
uma parte essencial da ati-
vidade da Biojam. Quais são 
as suas áreas de intervenção?
Todas aquelas onde surgem 

oportunidades de inovar. Nes-

te momento atuamos na área 

das doenças raras, hiperten-

são moderada e severa de in-

tervenção hospitalar, farmácia 

hospitalar, saúde da mulher, 

medicina física e de reabilita-

ção, oncologia e nutrigenômi-

ca integrada na suplementação 

alimentar, e, mais recentemen-

te, a medicina geral e familiar.

Entre os vossos fatores de di-
ferenciação está o facto de a 
empresa ter sido criada com 
a missão de disponibilizar aos 
profissionais de saúde ferra-
mentas terapêuticas “estado de 
arte”. Porquê esta estratégia?
Esta estratégia está relaciona-

da com aquela que é a nossa 

matriz de inovação, que só faz 

sentido se for acompanhada de 

uma forte componente forma-

tiva e informativa. Se a nossa 

aposta é a inovação, é importan-

te que os profissionais reconhe-

çam a importância e o benefício 

das novas ferramentas terapêu-

ticas e que as saibam potenciar 

para prestar melhores cuidados. 

A introdução de qualquer ino-

vação acarreta um maior esfor-

ço da nossa parte, uma vez que 

obriga a um maior acompanha-

mento e a um maior envolvi-

mento com as equipas médicas. 

O “estado da arte” será sempre 

o denominador comum.

Considera que esta é uma 
área de nicho no setor farma-
cêutico em Portugal? Porquê?
Sem dúvida! A inovação acarre-

ta um certo nível de risco. Mui-

tas vezes deparamo-nos com a 

normal resistência às inovado-

ras soluções terapêuticas. Por 

outro lado, o setor farmacêuti-

co português é muito exigente 

ao nível da regulamentação le-

gal e até mesmo da logística. Do 

meu ponto de vista, ser empre-

sário em Portugal acaba por ser 

ato de grandessíssima loucura, 

porque a fiscalidade é excessi-

va. Seria muito mais fácil sediar 

esta empresa em países com fis-

calidades mais amistosas.

A empresa é líder, no merca-
do ibérico, no tratamento da 
Leucemia Linfoblástica Agu-
da (LLA). Em que consiste este 
tratamento e que mais-valias 
traz aos doentes?
O tratamento para a LLA foi a 

nossa primeira aposta inovado-

ra. Em 2006, uma empresa bri-

tânica - startup na altura, hoje 

fortíssima na área da oncologia 

pediátrica - estava a investigar 

a mercaptopurina, que mes-

mo sendo uma molécula anti-

ga não estava a ser administra-

da nas doses exatas. Até à data, 

as únicas soluções disponíveis 

eram comprimidos que tinham 

de ser cortados para cada crian-

ça. Claramente era uma solução 

que apresentava inúmeras fra-

quezas, logo pelo facto de não 

ser administrada na dose certa e 

existir um manuseamento des-

necessário de citotóxicos, com 

todas as desvantagens associa-

das à sua utilização. O que fize-

mos foi investigar seringas que 

permitissem a administração 

da dose correta, com precisão 

à micrograma.

Que indicadores veio esta so-
lução melhorar?
Maior grau de precisão no tra-

tamento, o que corresponde a 

melhores resultados em termos 

de eficácia. Por outro lado, per-

mite uma melhor gestão dos 

procedimentos no que toca ao 

manuseamento de citotóxicos.

A inovação é um fator chave na 

atividade da Biojam. Quer des-

tacar algumas das inovações 

mais recentes?

Atendendo à importância e di-

ferença que podem fazer na 
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vida dos doentes e dos profis-

sionais de saúde, destacaria um 

citotóxico que tem a particula-

ridade de poder ser armazena-

do à temperatura ambiente. Até 

à data só existiam soluções que 

exigem um armazenamento a 

frio com temperatura contro-

lada. Esta solução vem revolu-

cionar todo o tratamento, pou-

pando tempo aos profissionais 

de saúde, evitando desperdício 

em caso de quebra de energia 

e não precisando de manipu-

lação para administração. Por 

outro lado, há a garantia da eli-

minação do desconforto asso-

ciado à administração de tera-

pêuticas armazenadas em frio. 

Uma outra solução inovadora é 

a Tintura de Ópio para diarreias 

severas, muito importante para 

doentes que não estão respon-

dem a outros tratamentos.

Com a pandemia de covid-19 
nasceu uma nova área na Bio-
jam. Porque sentiram esta ne-
cessidade e que aposta estra-
tégica mantêm?
Quando surgiu a pandemia, 

além de conseguirmos ante-

cipar o seu impacto em Por-

tugal através do contato mui-

to próximo que temos com 

parceiros mundiais, em espe-

cial com os da Coreia do Sul, 

percebemos que estávamos 

perante realidade completa-

mente desconhecida. No iní-

cio não se tratou de introduzir 

soluções inovadoras, até por-

que não as havia, mas sim de 

ter capacidade de procurar a 

melhor e mais rápida resposta 

para apoiar todos os que lida-

ram direta ou indiretamente 

com a pandemia. Com o tem-

po, percebemos que era tem-

po de inovar para responder a 

outras questões que iam sur-

gindo e às quais não se estava 

a dar a devida atenção. Assim, 

além de a Biojam garantir três 

milhões de testes para o mer-

cado português, numa fase em 

que eram escassos os testes em 

Portugal, lançou em novembro 

um serviço de testagem ao do-

micílio, realizado em parceria 

com clínicas. Fomos pioneiros 

na introdução de testes de sali-

va, amplamente realizados em 

contexto escolar, e nos testes 

DUO para testagem simultâ-

nea de covid-19 e influenza.

Foi necessário adaptar a ope-
ração?
No início de 2021, a exigência 

de uma maior rapidez de res-

posta levou-nos a estabelecer 

uma parceria com um impor-

tante produtor sul-coreano 

que, ao garantir-nos 50% da 

sua produção, permitiu-nos 

criar uma hub de distribuição 

de testes para toda a penínsu-

la Ibérica e para os PALOP, ao 

mesmo tempo que garantía-

mos para Portugal a entrega 

de 200 mil testes no período 

máximo de seis horas, man-

tendo-se a possibilidade do 

fornecimento de um milhão 

de testes por semana. Desde o 

início que percebemos que o 

controlo da pandemia passa-

va pela testagem e que só as-

sim nos poderíamos proteger 

e salvaguardar a segurança de 

quem nos rodeia. Continua-

mos a acreditar que é este o 

caminho e, como tal, man-

temos a estratégia de inovar 

nesta área e, principalmente, 

de respondermos com rapidez 

e eficiência à necessidade de 

controlar a pandemia através 

da testagem.

Qual o objetivo dos Prémios 
Biojam Inovar, que chega este 
ano, pela primeira vez, aos 
Açores?
O Prémio Biojam Inovar cons-

titui um contributo que quere-

mos dar à investigação, publi-

cação e divulgação de trabalhos 

científicos em algumas áreas, 

sempre com a gestão científi-

ca e de seleção de artigos por 

parte das sociedades médicas 

das especialidades em que se 

inserem esses prémios. Os ti-

mings da chegada aos Açores 

têm a ver com o normal cres-

cimento e amadurecimento da 

empresa. Em menos de um ano 

duplicámos a equipa de traba-

lho, consequência da introdu-

ção de um elevado número de 

soluções inovadoras no mer-

cado, que pressupõem maior 

acompanhamento dos profis-

sionais de saúde, entre os quais 

os dos Açores, onde percebe-

mos haver uma necessidade de 

acompanhamento e vontade de 

conhecer novas soluções tera-

pêuticas.

Em que mercados têm pre-
sença direta e quais os que 
mais pesam no negócio?
Atualmente, o Biojam Holding 

Group está presente em todo 

o mercado ibérico, sendo este 

aquele onde a presença é mais 

marcante. Isto deve-se à BioJam 

Pharma Espanha, a área de ne-

gócio que se dedica à promoção 

e distribuição de medicamen-

tos e dispositivos médicos para 

o mercado hospitalar e merca-

do ambulatório em Espanha. A 

Biojam prevê ainda vir a estar 

presente no mercado do Bene-

lux (Bélgica, Países Baixos e Lu-

xemburgo) e a América Latina é 

também uma vontade.

Qual a estratégia de interna-
cionalização no curto prazo? 
E que objetivos traçam para 
2022?
Ampliar a presença em Espa-

nha, fortalecer a nossa presen-

ça na medicina geral e familiar 

com produtos inovadores e ou-

tros de relevância clínica am-

plamente comprovada. Quere-

mos continuar a estabelecer as 

melhores parcerias com empre-

sas que apostem em soluções 

inovadoras e superar o cresci-

mento de 30% alcançado em 

2021.

Qual o papel da fundação e 
que impacto já teve na vida 
das pessoas que apoiou?
A nossa consciência social é 

demonstrada factualmente no 

encontro de soluções para as 

necessidades especiais dos que 

mais precisam. Na Biojam, úni-

co suporte financeiro da fun-

dação com o mesmo nome, 

acreditamos que não podemos 

mudar o mundo, mas que po-

demos mudar o dia-a-dia de 

algumas pessoas. A Fundação 

Biojam foi criada com o objeti-

vo de contribuir para o equilí-

brio social e de proporcionar a 

oportunidade de uma qualida-

de de vida melhor de pessoas 

com necessidades especiais. 

A fundação apoia financeira 

e criteriosamente crianças e 

adultos idosos com necessida-

des especiais para que possam 

aceder a consultas médicas 

de especialidade ou de apoio 

psicológico. Contamos com 

o apoio de uma vasta rede de 

médicos e psicólogos que fa-

zem consultas gratuitamente, 

se estes serviços forem neces-

sários. Mais do que um dever, 

é a nossa vontade.

CONTEÚDO  
PATROCINADO
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