BIOTRANSFER 2

BIOTRANSFER 2 - Transferencia de la investigación biotecnológica orientada a la
rentabilidad empresarial y movilización de flujos de negocio
Acrónimo: BIOTRANSFER 2 (Ref. MAC/1.1b/042)
EIXO: 1. Potenciar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Data de iníco: 01/2017 Data de fim: 12/2019
Custo total do projeto: 801.473,17€
FEDER: 681.252,19€

Orçamento da UMa: 57.489,94€
FEDER (UMa): 48.866,45€

Caracterização:

Este projeto surge da necessidade de trabalhar nos pontos fracos do ciclo de vida de um
produto ou serviço biotecnológico, conectar de forma eficiente a investigação e o mercado,
transformá-lo numa oportunidade de carreira e de negócio. As Universidades geralmente
apenas lidam com os primeiras fases do ciclo e os resultados não amadurecem, ainda
dificilmente transferíveis para o mundo dos negócios utilizando os mecanismos habituais. Num
a primeira fase irão identificar-se resultados e serviços dos grupos de investigação e as
necessidades das empresas.

Numa segunda fase, quando a oferta do grupo de investigação coincida com as necessidades
de uma empresa, irá facilitar-se o contato entre elas. Algumas das provas de conceito incluídas
no projeto foram identificadas no seu antecessor e outras durante a preparação do
BIOTRANSFER 2, deixando-se a porta aberta a incluir e desenvolver novas provas de conceito
de investigações que identifiquemos durante a execução do projeto.

Atividades (Espanhol):
- Melhora e Atualização do Observatório de Investigação Biotecnológica (INTECH) de
Biotransfer;
- Fomento de acordos entre empresas e grupos de investigação, mediante o financiamento
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de protótipos e provas de conceito.
- Fornecer ferramentas para o empreendedorismo na área da biotecnologia.

Parceiros:
- 01 Cabildo Insular de Tenerife - Beneficiário Principal;
- 02 Fundo Regional para a Ciência e Tecnologia (FRCT) dos Açores - Beneficiário Feder
- 03 Universidade de La Laguna (ULL) - Beneficiário Feder;
- 04 Universidade da Madeira - Beneficiário Feder;
- 05 Universidade de Cabo Verde - Participante de países terceiro;
- 06 Centro de Investigaciones Medioambientales del Atlántico S.L. (CIMA) - Participante
associado;
- 07 Unileite Portugal - Participante associado;
- 08 Parque Científico Tecnológico de Terceira (PCTTER)- Participante associado;
- 09 Parque Científico y Tecnológico de Tenerife S.A (PCTT) - Participante associado;
- 10 Operações Municipais do Ambiente EIM S.A (MUSAMI) - Participante associado;
- 11 Finançor Agro-Alimentar S.A. - Participante associado.

Ligacões:

http://www.biotransfer2.eu

https://www.facebook.com/Proyecto-Biotransfer-1491460941106537

Observações:

Projecto com a execução financeira iniciada em Janeiro de 2017
Cofinanciamento:
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