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Biojam é 
referência 
farmacêutica 
na Península 
Ibérica
Carlos Monteiro, Fundador e 
Presidente da Biojam Holding Group, 
com sede em Cascais, é uma das 
maiores referências farmacêuticas da 
Península Ibérica, e prepara-se para 
entrar com produtos inovadores em 
países como a Bélgica, Países Baixos e 
Luxemburgo. O Prémio Biojam Inovar 
e a Fundação Biojam, constituem 
elementos de grande apoio à inovação 
científica e à sociedade portuguesa.
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PORTUGAL DEVE APROVEITAR A VISIBILIDADE DE CRISTIANO RONALDO NA ARÁBIA SAUDITA

Daniel Leite
CEO da Civilbloc Construções
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Carlos Monteiro, Fundador e Presidente da Biojam Holding Group

«Somos uma 
referência 
na indústria 
farmacêutica da 
Península Ibérica»

Depois de uma carreira bem sucedida em diversas multinacionais farmacêuticas em 

França, Alemanha e nos Estados Unidos, Carlos Monteiro decidiu fundar em 2006 a 

sua primeira empresa farmacêutica, rebatizada de Biojam em 2015, empresa com sede 

em Cascais, mas que se expandiu mais tarde para Espanha, e se prepara neste ano de 

2023 para entrar resolutamente no mercado dos países do Benelux – Luxemburgo, 

Bélgica e Países Baixos. Presidente da Biojam Holding Group, Carlos Monteiro destaca 

a permanente procura pela inovação por parte da Biojam e «que é transversal a todos 

os que trabalham no grupo», o que leva a empresa a introduzir novos produtos, ou 

novas soluções para produtos semelhantes, nos mercados onde atua. «A nossa visão e 

permanente atuação, é levar produtos e soluções que constituam mais-valias de grande 

significado para todos os stakeholders, desde a produção, armazenistas, distribuidores, 

mercado hospitalar ou de ambulatório, mas sobretudo para os cidadãos que beneficiam 

diretamente da nossa atividade e que por isso melhoram a sua saúde e a sua vida», 

sublinha o Fundador e Presidente da Biojam Holding Group, prometendo continuar nesse 

caminho da inovação e de trazer valor para a sociedade e para reforçar a capacidade de 

tratar as doenças que continuam a circular no mundo.
TEXTO › JORGE ALEGRIA  |  FOTOGRAFIA › HENRIQUE ALEGRIA

A Biojam é uma referência na indústria farmacêutica da Penín-
sula Ibérica, já não apenas em Portugal. Como se desenrolou 
esse percurso da empresa desde a sua fundação em 2006?

Como bem referiu, fundei a empresa em 2006, e depois a re-

baptizei em 2015, e desde o início apostámos num produto muito 

bom e diferenciado na área da leucemia linfoblástica aguda, pri-

meiro lançado em Portugal, mas depois levado para Espanha, onde 

acreditávamos que poderia fazer a diferença e melhorar a vida de 

muitas crianças e adolescentes que padecem dessa enfermidade.

Em Portugal, desde o início da nossa operação, o produto foi 

muito bem acolhido e disseminado no mercado, já em Espanha 

entendemos, em primeiro lugar, contatar primeiro os líderes de 

opinião do setor bem como os agentes regulamentares, de forma 

a explicar as mais-valias do nosso produto e o quanto ele poderia 

induzir uma melhoria substancial para a saúde das crianças e ado-

lescentes espanhóis.

Devo destacar, por ser da mais elementar justiça, referir o ex-

traordinário acolhimento generalizado que obtivemos em Espa-
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nha, nomeadamente da Presidente da Sociedade Hematologia 

Oncológica Pediátrica, que fez todos os esforços para que o nos-

so produto fizesse parte dos protocolos oficiais de utilização de 

produtos para o tratamento da patologia referida. Naturalmente, 

como acontece em todo o lado, em Portugal também, a entrada e e 

desenvolvimento do nosso produto no mercado espanhol não foi 

fácil, mas conseguimos uma posição muito relevante, e posso com 

muita satisfação garantir que, no presente, somos líderes na área 

da leucemia linfoblástica aguda na Península Ibérica.

Essa entrada com sucesso no mercado espanhol, levou a Biojam 
a procurar introduzir outro, ou outros, produtos no mercado do 
país vizinho?

Efectivamente, aproveitámos o reconhecimento obtido pela 

Biojam com a introdução do nosso primeiro produto em Espa-

nha, para reforçar a presença no país e introduzimos uma linha 

de produtos de higiéne oral para diabéticos, bem como um outro 

produto destinado ao combate às cólicas mestruais, que está dis-

ponível no mercado espanhol, e está fazendo o seu caminho com 

resultados bastante animadores.

Península Ibérica é o mercado natural da Biojam
Quanto representa já o mercado espanhol na estrutura de re-
ceitas anuais do grupo Biojam?

O mercado espanhol já representa quase 30% das receitas 

anuais da Biojam Holding Group, constituindo a maioria das ven-

das naturalmente no mercado português.

Todavia, gostaria de aproveitar este momento, se me permite, 

para frisar que a visão da Biojam aponta tendencialmente para 

um único mercado constituído pela própria Península Ibérica, 

entendida globalmente como um território económico unificado. 

Isto não significa, como deve compreender qualquer entendimen-

to de menorização do mercado português, pelo contrário, neste 

momento ainda é onde obtemos a maioria das nossas receitas, 

mas na área onde atuamos faz todo o sentido em ter uma perspec-

tiva estratégica e comercial de dimensão ibérica.

Quais as áreas para as quais se dirigem os esforços e a atuação 
da Biojam?

Quando fundámos a Biojam, a nossa atuação foi direcionada 

para o mercado hospitalar, principalmente para áreas como a on-

cologia, anastesiologia, cuidados intensivos, entre outros.

Todavia, em 2018, embora tenhamos decidido manter o nosso 

core estratégico no domínio do mercado hospitalar, entendemos 

por bem empreender um caminho de diversificação através de 

um posicionamento no designado mercado de ambulatório, com 

a introdução de produtos nas áreas dos nutracêuticos, com reco-

mendação ou prescrição, passando então as farmácias da comu-

nidade a constituir um mercado importante para a Biojam, e que 

já representam nos dias de hoje cerca de 20% da nossa faturação 

anual.

Portanto, na atualidade, repito, o nosso core mantém-se no mer-

cado hospitalar, mas iniciámos uma caminho muito importante 

de diversificação setorial, e que é para desenvolver e aprofundar 



   Fevereiro 2023 | PAÍS  €CONÓMICO › 2726 › PAÍS  €CONÓMICO | Fevereiro 2023

› GRANDE ENTREVISTA

cada vez mais, até porque os resultados obtidos comprovam o 

acerto dessa diversificação estratégica que empreendemos.

Os produtos que a Biojam coloca nos mercados onde atua, são 
de produção própria, ou são fundamentalmente originários dos 
seus parceiros internacionais?

Cerca de 90% do nosso portfólio de produtos provêm de vários 

parceiros estratégicos internacionais da Biojam.

Um desses parceiros é a sul-coreana PCL South Korea. Qual é a 
importância dessa parceria para a Biojam?

Constitui uma das mais relevantes e sustentadas parcerias in-

ternacionais firmadas pela Biojam Holding Group.

Em 2020, a PCL South Korea surgiu em Portugal, e que nos per-

mitiu dispor dos testes de diagnóstico da Covid-19, o que foi de 

enorme importância para o mercado português particularmente 

nos anos de 2020 e 2021.

Por outro lado, ainda recentemente nos encontrámos na Ale-

manha, e reafirmámos a parceria estabelecida para o mercado 

europeu, o que levará naturalmente a Biojam a introduzir produ-

tos fabricados pela PCL South Korea em vários países da Europa, 

incluindo nos países de maior dimensão do continente.

Próximo passo na internacionalização:  
Países do Benelux
Essa informação leva-me a colocar-lhe a questão sobre as am-
bições e a estratégia da Biojam Holding Group relativamente à 
sua expansão e afirmação na Europa. Para onde quer caminhar 
a Biojam na Europa?

A estratégia da Biojam na Europa passa sobretudo por iniciar 

um processo de internacionalização no Benelux – Luxemburgo, 

Bélgica e Países Baixos, espaço no centro do continente europeu 

com dois mercados de dimensão similar ao português (Bélgica 

e Países Baixos), e que nos permitirá empreender uma presença 

controlada e mais efectiva nesses mercados.

Aliás, posso anunciar que vamos proximamente lançar no 

espaço do Benelux um marcador cirúrgico, que será o primeiro 

marcador cirúrgico dispositivo médico nesses três países. Será al-

tamente inovador e uma mais-valia para aqueles mercados.

A Biojam vai apostar no Benelux, mas não apostará nos gran-
des mercados envolventes de países como a Alemanha, França 
ou Itália?

A Biojam começou em Portugal, prosseguiu a sua atividade em 

Espanha, e agora entende estar devidamente apetrechada e pre-

parada para dar o salto para a região do Benelux, que, sublinho 

novamente, é um mercado relativamente semelhante ao nosso 

em Portugal. 

Nunca entendi como estratégico ir para mercados muito gran-

des, onde a ‘luta’ com as grandes multinacionais é muito forte. 

Não temos medo de entrar nesse jogo, aliás, vamos fazê-lo breve-

mente com a introdução de produtos de alguns parceiros interna-

cionais, mas não posso dizer que essa intervenção seja estratégica 

para a Biojam. Provavelmente, vejo mais adiante a possibilidade 

de entrar noutros mercados de países do centro e leste da Europa, 

mais uma vez, mercados com dimensões semelhantes ou aproxi-

madas com o próprio mercado português, do que realizar uma 

aposta de fundo nos mercados dos grandes países europeus.

Todavia, há cerca de um ano, referia-nos o interesse em entrar 
na América Latina, e na altura até mencionou o México como 
uma possibilidade. Houve algum desenvolvimento no continen-
te americano?

Efectivamente, a América Latina, e particularmente o México, 

chegou a constituir uma oportunidade de entrarmos com um pro-

duto na área da higiéne oral. No entanto, as negociações com o 

potencial parceiro para entrarmos nesse mercado não chegaram 

a ser concluídas e tivémos de fazer um compasso de espera nesse 

interesse, que se mantém, de entrarmos na América Latina. Pode-

rá acontecer ainda neste ano, ou nos próximos anos, mantemos 

esse interesse, mas não vamos a correr para entrar a qualquer 

custo. É preciso encontrar o parceiro certo para concretizar esse 

objetivo.

Inovação está no ADN da Biojam
Uma marca da Biojam é a inovação. Aliás, o grupo atribui anual-
mente o Prémio Biojam Inovação. Como é que a inovação tem 
marcado o percurso da Biojam, bem como a importância na en-

trada dos seus produtos nos mercados onde atua?
A inovação está no ADN fundacional da Biojam e está incor-

porada em toda a nossa atuação. Para a Biojam a inovação não 

significa obrigatoriamente a criação e introdução no mercado de 

um produto novo, diferente de todos os outros para a mesma pa-

tologia ou função, mas, na maioria das vezes, incide sobretudo na 

forma como pode e deve ser administrado o produto. Por exem-

plo, existia um medicamento que exigia uma conservação a frio, 

enquanto nós conseguimos colocar no mercado um produto pre-

cisamente com o mesmo princípio ativo à temperatura ambiente, 

o que convenhamos constitui uma enorme mais-valia para todos 

os intervenientes no mercado, mas sobretudo para quem tem de 

armazenar, distribuir e administrar o medicamento.

A Biojam vai lançar este ano novos produtos no mercado?

Com certeza. Vamos lançar em 2023 na área dos cuidados in-
tensivos um dos medicamentos mais inovadores em termos 
europeus, e que será uma Vitamina C injectável em altas doses. 
Para que serve? Por exemplo, quando for injectada num doen-
te numa unidade de cuidados intensivos, para além dos efeitos 
terapêuticos coadjuvantes benéficos diretos no cliente, poderá 
implicar uma saída prematura de alguns doentes dessas unida-
des, com toda a economia nos orçamentos dessas UCI.

Será um ganho para todos!

Aguardamos apenas uma decisão do regulador sobre o preço!

Numa pergunta anterior, mencionei a existência do Prémio Bio-
jam Inovação. A quem foi entregue em 2022?

No ano passado, atribuímos o Prémio Biojam Inovação à So-

ciedade de Oncologia Pediátrica Portuguesa, em reconhecimento 



   Fevereiro 2023 | PAÍS  €CONÓMICO › 2928 › PAÍS  €CONÓMICO | Fevereiro 2023

› GRANDE ENTREVISTA

pelo excelente trabalho desenvolvido em prol da conscienciali-

zação e incentivo à introdução de melhores produtos e práticas 

terapêuticas no domínio do tratamento de crianças e adolescentes 

portugueses que padecem de doenças oncológicas.

No entanto, gostaria de sublinhar que, normalmente, atribuí-

mos este prémio a pessoas, por vezes até jovens, que desenvolvam 

e publiquem artigos científicos sobre áreas que estão no âmbi-

to da atuação da Biojam, de modo a estimular a investigação e 

a partilha de conhecimentos científicos, o que leva certamente à 

disseminação do próprio conhecimento e da avaliação do desen-

volvimento dos recursos para melhorar a vida das pessoas que 

sofrem de alguma espécie de doença neste mundo.

Quantos colaboradores possui o Grupo Biojam?
No que respeita a colaboradores diretos, atualmente, são cerca 

de 20. Com o reforço de Espanha e introdução do Benelux, esse 

número subirá seguramente para outros patamares.

Continuar o crescimento
Qual foi o volume de negócios em 2022 da Biojam Holding 
Group?

Atingiu próximo de quatro milhões de euros, um número bas-

tante semelhante ao atingido em 2021, ano em que os negócios do 

grupo foram ainda bastante alavancados pelos produtos que colo-

cámos no mercado por causa da pandemia da Covid-19. O que sig-

nifica que em 2022, já sem um contributo tão forte dos produtos 

muito relacionados com a pandemia, a Biojam conseguiu diversi-

ficar e reforçar a presença nos mercados com outros produtos, ou 

seja, a diversificação estratégica que lhe falei anteriormente, está a 

dar frutos e a reforçar a nossa força e atuação nos mercados onde 

estamos presentes. Temos tudo para fazer crescer a Biojam nos 

próximos anos, incluivamente nas receitas obtidas.

A Biojam é uma empresa 100% portuguesa. Vai continuar a ser 
assim no futuro?

Como bem referiu, a Biojam é uma empresa 100% portuguesa. 

Como deve compreender, nestes 17 anos de atividade, já fomos 

abordados várias vezes para alienarmos uma parte e até o todo da 

empresa. O que nunca aconteceu. 

Existe alguma negociação em curso?
Prefiro não revelar neste momento, mas, como sempre digo, 

vejo o futuro da Biojam ligada ao seu fundador - eu próprio -, mas 

ninguém poderá dizer que num futuro mais ou menos longínquo, 

não possa alienar o capital da empresa. Uma coisa é certa: só esta-

rei na empresa detendo uma fatia maioritária substancial do seu 

capital, ficar em minoria não tenho qualquer interesse. 

Todavia, repito e sublinho a Biojam hoje é 100% portuguesa.

O que pretendo é continuar e aprofundar o seu desenvolvi-

mento, crescer na Península Ibérica e noutros mercados externos, 

particularmente europeus, e prosseguir a nossa visão e finalidade: 

introduzir medicamentos e soluções no mercado que assegurem 

uma melhor qualidade de vida para as pessoas, no fundo, para a 

nossa comunidade. É esse o papel e o fundamento da existência 

da Biojam! ‹




