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Líderes portugueses do sistema
internacional de patentes

JOÃO MARCELINO EXAMINADOR DE PATENTES NO INPI

No 5º ano de edição do estudo “Indicador Gastão da Cunha Ferreira”, cuja publicação na revista Indústria tenho vindo a acompanhar
com interesse, elaborei um pouco mais nos números e fiz uma pequena busca bibliográfica na net para recordar alguns factos sobre
as empresas que constam como líderes no referido estudo.
Com efeito, o IGCF permitiu trazer à evidência quais são os líderes empresariais no que toca ao patenteamento internacional: a
Hovione e a Bial. Ambas as empresas são da área farmacêutica
que, como é conhecido, é um domínio da atividade económica em
que as patentes se mostram particularmente importantes no que
toca à proteção. Diferentemente de outras indústrias, as patentes farmacêuticas estão relacionadas com produtos com ciclos de
desenvolvimento particularmente longos. Em média, um novo tratamento requer 10 a 15 anos de desenvolvimento, desde os estágios iniciais da conceção até a aprovação final das autoridades de
saúde, ou seja, obter a autorização para o mercado. Esse processo
de inovação é complexo, demorado e caro. Apenas uma em 10.000
moléculas se converte num medicamento e entra no mercado. Estima-se que o custo médio do desenvolvimento de um candidato a
medicamento seja de quase mil milhões de euros. Devido a esses
investimentos significativos, a proteção de patentes é vital para
garantir um retorno do investimento para as empresas e, assim,
permitir a criação de novos medicamentos inovadores.
No sentido de obter uma melhor representação do caminho que
tem vindo a ser percorrido por estas empresas no que toca à sua
atividade inventiva e desenvolvimento económico, e com base na
informação publicada nos meios de comunicação será interessante recordar:
A Hovione, empresa com sede na região da grande Lisboa, foi “fundada em Portugal em 1959 por Ivan Villax e sua mulher Diane Villax,
mais dois refugiados húngaros: Nicholas de Horthy e Andrew Onody, formando assim o nome HOVIONE. Ivan Villax era um investigador químico, empenhado no desenvolvimento de tetraciclinas e
corticoesteroides anti-inflamatórios. O sucesso da investigação,
financiada pelo recurso das multinacionais às suas patentes e pela
produção e exportação à escala piloto, permitiu à Hovione passar
para uma nova fase de desenvolvimento: em 1969, nos arredores
de Lisboa, em Loures, foi construída a primeira fábrica. As novas
capacidades abriram caminho à Hovione para aumentar e garantir um lugar de primeiro plano no mercado mundial dos princípios
ativos farmacêuticos. Em 2002, dá-se o arranque do Centro de
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Transferência de Tecnologia construído de raiz pela Hovione em
Nova Jersey, sendo este o maior investimento português nos EUA
e que é constituído por laboratórios de investigação e produção à
escala piloto. A Hovione é assim uma multinacional portuguesa
com presença e atividade a nível mundial. Tem atualmente cinco
fábricas em Portugal, Estados Unidos da América, Irlanda, Macau e
China, e escritórios em Hong-Kong, Japão, Suíça e Índia. A Empresa
emprega mais de 1000 colaboradores, dos quais 300 investigadores, tem mais de 1300m3 de capacidade de produção e exporta os
seus produtos para os mercados mais exigentes do mundo. Mais
recentemente (2020), a imprensa deu conta de que a Hovione investiu 23 milhões nas novas instalações e laboratórios, em Loures,
para reforçar a capacidade de investigação e desenvolvimento, e
também de produção. Investimento que permitirá à empresa contratar 400 profissionais, dos quais 230 investigadores das áreas
da química, ciências farmacêuticas, biotecnologia e engenharias,
com destaque para a engenharia química.
Já no caso da Bial, a história começa na Farmácia do Padrão, no
Porto, com Álvaro Portela, em 1924. Por sua iniciativa, é fundado
um laboratório por cima da farmácia onde trabalhava. Bial é o nome
escolhido pelos fundadores porque o laboratório é lançado em
conjunto com o patrão, o senhor Almeida – “Al” de Álvaro e “Al” de
Almeida” deu em “Bial”. Mas é Luís Portela, o neto do fundador que
agarra na empresa seis anos depois do pai morrer, em 1979 que
dá início ao processo de internacionalização da Bial. É então feita
a aposta no desenvolvimento de novos fármacos do que resultou
o Zébinix, um anti-epilético de apenas uma toma por dia e o primeiro medicamento de patente portuguesa. O esforço de 15 anos
de desenvolvimento representou um investimento na ordem dos
300 milhões de euros. Esta aposta, contudo, veio a revelar-se bem
sucedida e tem apoiado a expansão da empresa, não só em área
geográfica, com produtos disponíveis em 56 países, e filiais em Espanha, Itália, Reino Unido, Alemanha, Suíça, Angola, Moçambique,
Costa do Marfim e Panamá, mas também no desenvolvimento de
novos fármacos, como o Opicapona, um novo medicamento para
doentes com Parkinson.
Que estes dois exemplos inspiradores possam cada vez mais constituir-se como paradigma de desenvolvimento empresarial e económico em Portugal e muitas mais empresas sigam o seu exemplo
e também se afirmem internacionalmente com recurso ao sistema
internacional de patentes para proteger as suas inovações.

















