
 
 

Designação do Projeto: Labesfal - Aumento da capacidade produtiva para produção de penicilinas 

Código do Projeto: POCI-01-0249-FEDER-018076 | POCI-03-3560-FSE-018076 

Objetivo Temático: Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação 

Região de Intervenção: Centro 

Entidade beneficiária: Labesfal – Laboratórios Almiro, S.A. 

 

Data de aprovação: 2016-08-12 

Data de início: 2016-03-21 

Data de conclusão (renegociado): 2018-06-18 

Custo total elegível (aprovado):  Euro 21.146.656,43 

Apoio financeiro da União Europeia (aprovado): Euro 9.456.494,63 (FEDER) | Euro 66.111,97 (FSE) 

 

Objetivos, atividades e resultados atingidos: 

O projeto “Labesfal – Aumento da capacidade produtiva para produção de penicilinas”, apresentado pela 

Labesfal - Laboratórios Almiro, S.A. (doravante designada por “Labesfal” ou “Empresa”) ao Sistema de 

Incentivos à Inovação Produtiva Não PME, visou incrementar a capacidade instalada do seu estabelecimento 

produtivo. 

O presente projeto de investimento foi delineado com vista a dotar a Labesfal das infraestruturas e dos 

recursos tecnológicos e humanos que permitam à Empresa (i) dar resposta às crescentes solicitações do 

mercado, em particular ao nível da procura de penicilinas, (ii) acompanhar as exigências impostas pelo 

mercado, por via da otimização dos níveis de eficiência e flexibilidade produtivas, e (iii) incrementar os níveis 

de qualidade, segurança e eficácia associados aos seus processos e produtos, mais concretamente ao nível 

da produção de penicilinas, dando cumprimento aos requisitos de boas práticas de fabrico no setor e às 

normas aplicáveis à indústria farmacêutica, a fim de assegurar o acesso dos seus produtos aos exigentes 

mercados internacionais. 

Assim, o projeto contempla três áreas de intervenção principais, a saber: 

 Obras de construção civil: trabalhos de construção civil conexos com a construção da nova unidade de 

produção industrial (unidade 5), constituída por dois pisos, com uma área total de 5.920 m2, para 

produção e acondicionamento de penicilinas; 

 Tecnologias produtivas: implementação de tecnologias produtivas de última geração, essenciais ao 

alcance de superiores níveis de produtividade e eficiência do processo de produção de penicilinas; 

 Colaboradores: recrutamento de 45 novos colaboradores, bem como a realização de ações de formação 

direcionadas aos novos e atuais colaboradores da área operacional/produtiva. 

Deste modo, com a implementação do presente projeto de investimento, a Labesfal perspetiva criar uma nova 

unidade de produção de penicilinas, no seu estabelecimento atual, o que deverá traduzir-se num aumento da 

capacidade máxima de produção de penicilinas para 52 milhões de frascos/ano, em comparação com os 

atuais 18 milhões de frascos/ano. Com efeito, verificar-se-á um crescimento da capacidade produtiva de 

penicilinas de 189%. 

 

 

 

 


