
 

 

Código do projeto POCI-02-0853-FEDER-069138 

Designação do projeto CANNEXPOR PHARMA 

Apoio no âmbito do Sistema de Incentivos  

Objetivo principal Criação de uma unidade industrial em Condeixa-a-Nova, onde se procederá à produção do 

ingrediente farmacêutico ativo (API) na forma de: flor de cannabis, extrato de cannabis e 

substância ativa isolada pura THC/CBD, operando no mercado de produtos com alto teor 

de THC estritamente farmacêutico. 

Região de intervenção Centro 

Entidade beneficiária CANNEXPOR PHARMA, LDA. 

Data de aprovação 29/12/2020 

Data de início  
aprovada 

27/01/2021 

Data de conclusão 
aprovada 

26/11/2022 

Custo total elegível 4 191 400,87 Euros 

Apoio financeiro da 

União Europeia 

FEDER - 1 397 133,63 € 

Síntese do projeto Criação de uma unidade industrial em Condeixa-a-Nova, onde se procederá à produção do 

ingrediente farmacêutico ativo (API) na forma de: flor de cannabis, extrato de cannabis e 

substância ativa isolada pura THC / CBD. Operando no mercado de produtos com alto teor 

de THC estritamente farmacêutico, (diferente dos produtos de CBD que operam no 

mercado de suplementos alimentares e que não são comparáveis na eficácia terapêutica e 

no tipo de mercado), a unidade de transformação da Cannexpor Pharma utilizará a mais 

moderna tecnologia existente para criar uma unidade de fabrico integrada para produzir 

de forma natural e orgânica, segundo os mais exigentes padrões de qualidade da indústria 

farmacêutica, para o mercado da União Europeia. 

Está a ser criado um novo estabelecimento de produção integrada de Canábis sativa, L. 

para transformação em ingrediente farmacêutico ativo (API). Nas instalações planeia 

selecionar novos fenótipos, cultivar, colher, transformar e vender produtos acabados de 

canábis medicinal (flores secas), extrato de canábis (destilado com concentração de THC 



até 90%, óleo de cannabis com concentração de 3-30% de THC) e substância ativa isolada 

pura (Canabidiol e Dronabinol -Δ9-tetra-hidrocanabinol). 

Estamos a realizar um investimento tecnologicamente de ponta em todas as fases do ciclo 

produtivo: 

 uma estrutura de melhoramento genético e de controlo da qualidade, incluindo um 

laboratório de teste para atualização, das variedades a utilizar na produção da 

matéria-prima terapeuticamente mais eficazes para cada especificidade do mercado 

e para cada tipo de doença;  

 uma unidade de produção high-tech onde as variedades selecionadas entram em 

produção num ambiente rigorosamente controlado, seguro, eficiente e não poluente  

 uma estrutura de transformação orientada para a produção de substâncias ativas de 

base para a indústria farmacêutica com diferentes especificações, utilizando os 

equipamentos mais inovadores disponíveis no mercado. 

Com este projeto prevê-se a criação de 66 postos de trabalho e um volume de negócios de 

mais de 23,5 milhões de euros, maioritariamente no mercado externo da EU. 

Temos a visão de criar uma cultura universal de consumo de canábis medicinal como 

medicamento acessível para várias doenças na Europa. Os produtos serão de alta 

qualidade e atenderão aos mais altos padrões internacionais da indústria farmacêutica. 

Prosseguimos o objetivo estratégico de ser o maior produtor e exportador de produtos de 

canábis medicinal na UE e garantir a possibilidade de exportação para todo o mundo, nas 

áreas da dor intensa, anorexia, sintomas depressivos, Inflamação, ansiedade, náusea e 

formas graves de epilepsia. 

Com a realização deste projeto, a Cannexpor Pharma reúne as condições para competir no 

novo segmento de mercado europeu dos produtos farmacêuticos tendo por base a planta 

cannabis sativa L, passando a fornecer fármacos produzidos a um baixo custo 

relativamente à concorrência. 

 

 

 


