
 

 

 

 

Designação do projeto 
MyBiome – Production Lab 

 

Código do projeto 
ALT20-01-0853-FEDER-046343                                                                                                  

 

Objetivo principal 
OT3 – Reforçar a competitividade das PME 

 

Região de intervenção 
Alentejo 

 

Entidade beneficiária 
MYBIOME, LDA 

 

 

 

Data de aprovação 
31-12-2019 

 

Data de início 
01-02-2020 

 

Data de conclusão 
30-01-2022 

 

Custo total elegível 
932.363,84 euros 

 

Apoio financeiro da União Europeia 
FEDER – 699.272,88 euros 

 

Apoio financeiro público 

nacional/regional 
N.A. 

 

 

OBJETIVOS, ATIVIDADES E RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS 

O projeto visa a criação do primeiro estabelecimento produtivo e laboratorial de preparações 

microbiotas para uma terapêutica inovadora (FMT - Fecal Microbiota Transplantation). As atividades 

previstas possibilitam a capacitação tecnológica e o controlo total do processo produtivo da MyBiome 

e sua potenciação para a I&D e Inovação, sendo estas: 

 

- Produto: produção e comercialização de preparações de microbiota (em frasco ou encapsuladas) 

para FMT; 

 

- Serviço: Armazenamento e preservação de microbiota de um indivíduo/animal saudável, em 

formato modelo autólogo e heterólogo, para que o doente possa recorrer às preparações microbiotas 

armazenadas como tratamento. 

 
Neste contexto, a MyBiome espera ser o fornecedor europeu de referência de microbiota para FMT e 

outros tratamentos inovadores. 

 
 

GALERIA DE FOTOGRAFIAS 



 

 

 

 

Designação do projeto 
MICRO ID-19: Desenvolvimento de um 

consórcio de MICROrganismos como terapia 

coadjuvante para a COVID-19 

 

Código do projeto 
ALT20-03-02B7-FEDER-069744                                                                                                  

 

Objetivo principal 
OT1 – Reforçar a Investigação, o 

Desenvolvimento Tecnológico e a Inovação 

 

Região de intervenção 
Alentejo 

 

Entidade beneficiária 
MYBIOME, LDA 

 

Data de aprovação 
07-09-2020 

 

Data de início 
22-09-2020 

 

Data de conclusão 
21-06-2021 

 

Custo total elegível 
398.837,35 euros 

 

Apoio financeiro da União Europeia 
FEDER – 365.642,35 euros 

 

Apoio financeiro público 

nacional/regional 
N.A. 

 

 

OBJETIVOS, ATIVIDADES E RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS 

A MyBiome, com a implementação do presente projeto, tem por objetivo a criação de um consórcio 
de microrganismos como medicamento biológico para o tratamento da COVID-19. O consórcio visa a 
correção da disbiose e a melhoria da resposta imune, diminuindo a suscetibilidade dos indivíduos à 
infeção e a gravidade dos sintomas. Neste sentido, a MyBiome espera garantir o acesso seguro e 
eficaz ao tratamento de várias patologias através do transplante de microbiota fecal (FMT) e outras 
terapêuticas inovadora baseadas em microbiota. 

 

 

GALERIA DE FOTOGRAFIAS 

 


