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FAQs

Setorial

Produtos químicos

1. O que é Cluster Development Scheme (CDS)?
O Departamento de Produtos Farmacêuticos (DoP) anunciou o Esquema para o Programa de
Desenvolvimento de Clusters para o Setor Farmacêutico em julho de 2014 para melhorar a
qualidade, produtividade e capacidades inovadoras do setor farmacêutico das PMEs no país.

2. O que é o Programa de Desenvolvimento de Promoção Farmacêutica (PPDS)?
O Esquema de Desenvolvimento de Promoção Farmacêutica (PPDS) destina-se à promoção,
desenvolvimento e promoção de exportação no setor farmacêutico. De acordo com o PPDS, o
Departamento de Produtos Farmacêuticos por conta própria ou por meio de apoio financeiro por
meio de subsídio a instituições, organizações, organizações voluntárias ou ONGs, conforme
mencionado na Regra 206 do GFR 2005: 1) Conduzir treinamento / programas / atividades de
melhoria de conhecimento em questões / assuntos relevantes para o crescimento da indústria
farmacêutica. 2) Organizar Cúpulas, Convenções, Exposições, Semana da Farmácia, reuniões, etc. na
Índia e no exterior e produzir materiais promocionais como filmes, exibições etc. 3) Realizar estudos
de pesquisa, relatórios setoriais etc. 4) Comprar livros, padrões de qualidade, farmacopéias, revistas,
diretórios, software para desenvolver bancos de dados de informações, desenvolver módulos de elearning etc. 5) Dê prêmios a empreendedores na indústria farmacêutica. 6) Para qualquer outra
atividade não coberta pelas categorias acima, que pode ser decidida pelo Departamento de Produtos
Farmacêuticos de tempos em tempos.

3. O que é PCPIR?
O governo da Índia aprovou 4 Regiões de Investimento em Petróleo, Química e Petroquímica
(PCPIRs) no estado de Andhra Pradesh (Vishakhapatnam), Gujarat (Dahej), Odisha (Paradeep) e Tamil
Nadu (Cuddalore e Naghapattinam) para promover o investimento e o desenvolvimento industrial em
esses setores. O PCPIR foi concebido para colher os benefícios de co-siting, networking e maior
eficiência através do uso de infraestrutura comum e serviços de suporte. Cada PCPIR é uma região
especificamente delineada com uma área de cerca de 250 km2. em que 40% da área tem que ser

Copyright © 2022 Invest India. All Rights Reserved.

1/2

2/2

para atividades de processamento. Para mais informações, clique aqui

4. O que é o esquema de Desenvolvimento de Promoção Química (CPDS)?
O esquema de Desenvolvimento de Promoção Química é um esquema governamental com o objetivo
de promover e desenvolver os setores químico e petroquímico, estendendo o apoio financeiro para a
realização de seminários, conferências, exposições, realização de estudos / consultorias, para facilitar
o crescimento, bem como analisar questões críticas que afetam os produtos químicos e setor
petroquímico.
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