
Designação do projeto | Contratação de Recursos Humanos Altamente 
Qualificados (PME) Norte
Código do projeto | NORTE-06-3559-FSE-000006
Objetivo principal | Fomentar a contratação, por parte das empresas, de
recursos humanos altamente qualificados.
Região de intervenção | Norte
Entidade beneficiária | STEMMATTERS - BIOTECNOLOGIA E MEDICINA
REGENERATIVA S.A.

Data de aprovação | 10-10-2016 Data de início | 10-10-2016
Data de conclusão | 10-03-2020
Custo total elegível | 274 623,36 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FSE  – 137 311,68 EUR
Apoio financeiro público nacional/regional | Não aplicável 

Fomentar a contratação, por parte das empresas, de 
recursos humanos altamente qualificados.



 

 

Designação do projeto | INOVAÇÃO PRODUTIVA 

Código do projeto | NORTE-02-0853-FEDER-044326 

Objetivo principal | OT 3 - Reforçar a competitividade das PME 

Região de intervenção| Norte 

Entidade beneficiária | STEMMATTERS - BIOTECNOLOGIA E MEDICINA REGENERATIVA S.A. 

Data da aprovação | 30/05/2019 

Data de início | 01/10/2019 

Data de conclusão | 30/09/2021 

Custo total elegível |491.876,97 EUR 

Apoio financeiro da União Europeia |147.563,09 EUR 

Apoio financeiro público nacional/regional: Não aplicável 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos: 

Este projeto visa aumentar a capacidade instalada da empresa em terapias celulares através da aquisição 
de equipamentos de vanguarda para fabrico de imunoterapias, assim como uma unidade de liofilização, 
o que irá gerar vantagens competitivas ao nível das condições de armazenamento, transporte e 
estabilidade e prazo de validade de produtos biológicos, visando posicionar a empresa como uma 
referência no setor no mercado global. 

Para isso, foi delineado um plano de investimentos que vai ao encontro dos seguintes objetivos 
estratégicos: 

- Aumentar a capacidade produtiva, de modo a responder às necessidades do mercado e às especificações 
exigidas, visando a progressão na cadeia de valor; 

- Aumentar a quota de mercado (e notoriedade) no contexto internacional, nomeadamente através da 
entrada em novos mercados; 

- Melhorar o desempenho global da empresa, em especial nas áreas críticas de sucesso e com recurso a 
medidas de economia circular; 

-Promover a criação líquida de emprego com postos de trabalho altamente qualificados. 

 



 

Programa Operacional Regional do Norte 

 

 

Designação do projeto: EXCELL “Estabelecimento de um novo padrão em lisados de plaquetas humanas 
para impulsionar o fabrico de terapias celulares de uso clínico” 

Código do projeto: NORTE-01-0247-FEDER-047352 

Obje�vo principal: OT 1 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação 

Região de intervenção: Norte 

En�dade beneficiária: STEMMATTERS - BIOTECNOLOGIA E MEDICINA REGENERATIVA S.A. 

 

Data da aprovação: 30/09/2020 

Data de início: 01/04/2020 

Data de conclusão: 31/03/2023 

Custo total elegível: 758.761,19 euros 

Apoio financeiro da União Europeia: 544.259,34 euros 

Apoio financeiro público nacional/regional: Não aplicável 

Obje�vos, a�vidades e resultados esperados/a�ngidos: 

O projeto EXCELL pretende desenvolver lisados de plaquetas humanas de qualidade excecional de 

acordo com as Boas Práticas de Fabrico, para suplementar cultura e fabrico de células em uso clínico. 

Com a depleção de fibrinogénio, inativação viral e liofilização o produto será pioneiro num mercado em 

expansão. 

O crescente desenvolvimento de terapias celulares, e consequente aumento dos requisitos 

regulamentares aplicados às matérias-primas e reagentes usados nestes processos, cria 

oportunidades de mercado para uma nova geração de suplementos de cultura celular. O produto 

a desenvolver no âmbito deste projeto pretende superar os requisitos regulamentares aplicáveis, 

mantendo ao mesmo tempo uma excelente performance nos processos de cultura e expansão 

celular. 

 



 

Programa Operacional Regional do Norte 

 

 

Designação do projeto: Strengthstem - Strengthening competitiveness of Stemmatters in international 
markets 

Código do projeto: NORTE-02-0752-FEDER-071300 

Objetivo principal: OT 3 - Reforçar a competitividade das PME 

Região de intervenção: Norte 

Entidade beneficiária: STEMMATTERS - BIOTECNOLOGIA E MEDICINA REGENERATIVA S.A. 

 

Data da aprovação: 03/12/2020 

Data de início: 04/01/2021 

Data de conclusão: 03/01/2023 

Custo total elegível: 101.706,75 euros 

Apoio financeiro da União Europeia: 45.768,04 euros 

Apoio financeiro público nacional/regional: Não aplicável 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos: 

O presente projeto enquadra-se na estratégia de internacionalização da Stemmatters, tendo como 

objetivo a implementação de diferentes atividades que constituem inovações organizacionais e de 

marketing por forma a potenciar a entrada da empresa com sucesso em novos mercados internacionais. 

Deste modo, estabelece-se um conjunto de indicadores, responsabilidades e objetivos específicos que 

se propõe alcançar: 

- Realização de ações de promoção que permitam reforçar e ampliar a sua presença nos mercados 

identificados como estratégicos para o negócio da empresa; 

- Contratação de pessoal técnico e aquisição de equipamentos e software para aplicação de novos 

métodos organizacionais; 

- Prospeção e captação de novos clientes; 

- Participação em feiras e exposições no exterior; 

- Atualização e upgrade de website da Stemmatters; 

- Realização de campanhas de marketing digital em mercados internacionais.  

 


