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Constelações são redes de 
estrelas que quando observadas 
no celeste escuro formam 
padrões aos nossos olhos. 
Com a ajuda delas já antes 
navegámos pelos mares das 
Descobertas. Hoje são inspiração 
para celebrar os esforços da 
Fundação nas Descobertas 
deste século.

RELATÓRIO ANUAL 2015



2 3Fundação Champalimaud Relatório Anual 2015

A Fundação Champalimaud cria e mantém 

um ambiente propício ao desenvolvimento 

de programas de investigação e à prestação 

de cuidados clínicos que resultem em 

descobertas com reflexo direto na qualidade 

de vida das pessoas.

Champalimaud
Fundação
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MENSAGEM 
DA 
PRESIDENTE

2015 foi o ano em que a Fundação Champalimaud assinalou 
o seu décimo aniversário. 

“The Unknown, one Hundred Years from Now, A Voyage of 
Discovery”, o título de uma Conferência que teve lugar em 
dezembro, diz tudo sobre a atitude e as ambições que nos 
movem. Não foi exatamente uma comemoração, mas antes 
a mensagem afirmada de que a Fundação ocupa um espaço 
de projeção sobre o que aí vem.

Dedicada à investigação científica na área da saúde, o que 
ainda é desconhecido no âmbito da ciência e da tecnologia,  
é zona de implantação da Fundação, onde queremos, e já 
estamos, a deixar uma marca de presença e de reputação.

Pela presença, e pela reputação, queremos ser avaliados. 
Queremos que nos vejam como permanentemente  
em movimento.

O ano que passou, foi assim mais um no longo percurso de 
serviço aos Portugueses, a quem António Champalimaud 
deixou uma herança invulgar.

Estão em curso os três grandes projetos lançados em 2014: 
a nossa autonomização no tratamento das doenças que 
investigamos, a consolidação da investigação em cancro  
e o estabelecimento de uma plataforma de imagem de entre 
as mais sofisticadas do Mundo.

O primeiro traduz-se na concretização de espaços e 
funcionalidades de que ainda não dispúnhamos: centro 
cirúrgico e internamento, incluindo cuidados intensivos.

O ano que passou assistiu à concretização física deste 
esforço: lançamento da obra, planeamento de todos os 
pormenores, construção de áreas, escolha e compra de 
equipamentos, escolha e treino de pessoas e capacidades, 
lançamento de uma escola de cirurgia robótica que passará  
a ser ensinada também na nossa Fundação.

Tudo isto, que começará a funcionar em 2016, acontece 
no Centro Champalimaud, numa área soberba, do ponto 
de vista de inserção na zona do estuário do Tejo, e com 
uma sofisticação de última geração nos espaços, no 
equipamento e nos protagonistas individuais que servirão o 
projeto. Faremos assim, com as nossas capacidades, além 
de avaliação de risco e de diagnóstico precoce, exames e 
tratamentos em ambulatório, também cirurgia, cuidados 
intensivos e internamento. A cirurgia tem um enfoque especial 
na preocupação de ser usada só quando necessária e de 
ser tão pouco invasiva quanto possível, com a utilização 
de laparoscopia e robótica. Serão reforçadas as nossas 
capacidades a nível do que designamos por hospitalização 
domiciliária: assistência de primeira qualidade, sempre 
que possível, em casa do doente, com recurso a meios 
tecnológicos e humanos de elevada exigência.

O segundo projeto materializou-se com a instalação de 
laboratórios de investigação básica em cancro. A seguir à 
criação do Champalimaud Neuroscience Programme, lançado 
em 2007, e do tratamento clínico do cancro, desde 2012, 

havia que, de acordo com o nosso plano inicial e o perfil da 
nossa intervenção, criar grupos de investigação em cancro, 
capazes de uma interação permanente com a área clínica. 
Optámos por alargar o programa de investigação básica 
em neurociências, que passou a abranger o estudo do que 
designamos por “Biology of Systems and Metastases”, e a 
designar-se como “Champalimaud Research”. Inserimos este 
alargamento por forma a que nasça em ambiente de grande 
proximidade com a clínica.

Em 2015, teve lugar, no âmbito do Conselho Científico, uma 
nova reflexão aprofundada em torno de como deveríamos 
proceder. Agradeço muito aos seus membros permanentes e 
especialmente solicitados a sua contribuição. Na sequência 
de uma “call” e de um seminário de apresentação com 
a participação dos candidatos selecionados como mais 
promissores, seguiu-se a contratação dos primeiros 
investigadores principais e o arranque das suas atividades.

Já o terceiro projeto, a construção de uma sofisticada 
plataforma de investigação pré-clínica em imagem, foi como 
previsto executada em 2015 com a instalação e entrada 
em funcionamento de três equipamentos de ressonância 
magnética numa área construída para o efeito. Chegaram 
em março e foram instalados. Este projeto alia uma série 
de fatores que o torna emblemático para a Fundação 
Champalimaud: significa o uso e o desenvolvimento de 
alta tecnologia de imagem, envolve neurocientistas e 
estudiosos do cancro, cientistas básicos e médicos em 
diálogo multidisciplinar que aprofunda o conhecimento e 
permite detetar e tratar doentes com melhor qualidade, atrai 
colaborações muito qualificadas e de diferentes origens, e 
estabelece reputação que nos é preciosa. O projeto é dirigido 
pelo responsável pela nossa radiologia, Celso Matos, e pelo 
investigador principal da Champalimaud Research, Noam 
Shemesh. Tem estado a permitir, não só a obtenção de 
imagens únicas do interior do corpo, como o desenvolvimento 
de técnicas que permitirão, segundo se espera, substituir a 
realização de exames invasivos pela obtenção de imagens 
sem invasão e muito mais informativas em doentes.

O conjunto deste relatório dá conta do que foi acontecendo 
em 2015, nos vários setores e áreas por que se reparte a vida 
da Fundação. Tentámos fazer com que a sua leitura fosse 
a um tempo mais reveladora e mais agradável para aqueles 
que desejam saber o que temos vindo a fazer.

O Champalimaud Research prossegue o seu percurso 
de dinamismo e descoberta. No fim de 2015, abrangia 
17 laboratórios, inseridos numa sólida cultura científica 
e abrangendo cerca de 250 cientistas. Dedica-se à 
investigação das bases neuronais da tomada de decisões, 
organiza inúmeras atividades de disseminação de ciência, 
quer a nível avançado, quer de envolvimento de interessados 
do público em geral e das escolas em particular. Encontra-se 
solidamente ancorado na comunidade científica nacional e 
internacional e está a conseguir acolher o alargamento em 
curso a áreas do cancro, recebendo pessoas e focos de 
atenção de forma harmoniosa.

Estão em curso os 
três grandes projetos 
lançados em 2014: a 
nossa autonomização no 
tratamento das doenças 
que investigamos, 
a consolidação da 
investigação em cancro 
e o estabelecimento 
de uma plataforma de 
imagem de entre as mais 
sofisticadas do Mundo.
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Conselho de Administração: 
Leonor Beleza, Presidenteץ 
João Silveira Botelho, Vice-Presidente 
António Horta Osório, Administradorץ

O seu prestígio consolidou-se também com a escolha de que 
foi alvo para organizar o programa europeu CAJAl de treino 
avançado em neurociências.

A área clínica teve um grande crescimento, da ordem dos 
40%, através da consolidação das suas equipas, da sua 
ambição e da reputação que granjeou. O ano traduziu-se em 
reforços muito relevantes no estabelecimento de colaborações 
de reputados especialistas internacionais, no treino dos nossos 
profissionais em técnicas sofisticadas, no reforço de meios de 
assistência individualizada às pessoas que se nos dirigem à 
procura de cuidados de saúde. Na unidade, que contém uma 
sala, a que chamamos híbrida (cirurgia e imagem), e uma sala 
de técnicas, multiplicaram-se tratamentos que não necessitam 
de internamento dos doentes. E a unidade de ensaios 
clínicos entrou em velocidade normal de funcionamento, 
com o alargamento substancial de realizações. Mais de 250 
profissionais diagnosticavam, tratavam, ensaiavam, assistiam e 
inovavam no fim de 2015 na nossa área clínica de intervenção. 
A cirurgia, cada vez menos invasiva, e a sua substituição por 
práticas de preservação de órgãos, constituirão muito do 
enfoque da nossa prática no futuro próximo.

O desenvolvimento de tecnologias cada vez mais exigentes 
ocupa um lugar inquestionável na ciência e na medicina 
e tem permitido avanços determinantes no progresso 
do conhecimento, dos diagnósticos e dos tratamentos. 
Na Fundação Champalimaud, a presença de novos 
desenvolvimentos constitui uma preocupação constante mas, 
como somos uma entidade vocacionada para a inovação, 
o nosso papel vai muito além da simples utilização passiva 
de novas tecnologias: participamos ativamente com outros 
parceiros no seu desenvolvimento, formamos para a sua 
utilização, desafiamos novas utilizações em benefício da 
ciência e da prática da medicina.

A área da utilização da imagem ocupa um espaço privilegiado. 
Já referi acima os três novos equipamentos de ressonância 
magnética nuclear, a que devo acrescentar um “robot” 
cirúrgico de nova geração. Tudo se vem juntar ao reforço 
de meios de radioterapia de topo que praticamos. Quero 
também mencionar que, durante o ano de 2015, a Fundação 
Champalimaud desenvolveu com a Philips International 
tecnologia que permite uma muito mais segura presença na 
casa do doente que estamos a seguir, através de sofisticado 
equipamento de imagem que o liga em permanência ao  
Centro Champalimaud.

Como sofisticados são os meios que utilizamos no Centro, 
quer para o acesso e a elaboração da informação clínica e 
científica que é utilizada diariamente, quer para a comunicação 
entre doentes e seus tratadores. De salientar, em particular, 
que em 2015 introduzimos uma aplicação que permite aos 
utentes da Fundação ter acesso em “smartphones” aos seus 
dados clínicos e ao resultado de exames. 

O Prémio António Champalimaud de Visão contemplou em 
2015 um conjunto de atividades de promoção da saúde 
ocular em África. Atribuído ao projeto Kilimanjaro, cujo 

objetivo se situa na capacitação das respostas locais na 
África sub-saariana, atuando na formação, na programação, 
na educação e na montagem de respostas competentes, 
inclusivas e auto sustentáveis, o Prémio contemplou também 
duas organizações que, por detrás e ao lado do Kilimanjaro, 
impulsionam, inspiram e credibilizam soluções e iniciativas: 
a SEVA International e a SEVA Canada. O conjunto das três 
entidades premiadas promove a prestação de cuidados de 
saúde em vastas áreas de território e a milhões de pessoas 
que, assim, são ajudadas a sobreviver e ter qualidade básica 
de vida e a não ter de deixar os seus países na procura de 
melhores respostas.

A cerimónia de anúncio e atribuição do Prémio teve lugar 
no cenário incomparável do nosso anfiteatro exterior, sob 
a presidência do Presidente da República, como sempre 
aconteceu, e constituiu mais um memorável acontecimento 
na vida da Fundação, vivido com os premiados, o júri, os 
nossos colaboradores, a Família do Fundador e inúmeros 
convidados amigos da Fundação.

Como se retirará facilmente da leitura deste relatório, 
a educação em muitas áreas é central nas nossas 
preocupações. Na verdade, está presente nos vários 
domínios em que atuamos. É o doutoramento em 
neurociências, que iniciou em 2015 a sua oitava edição 
e produziu, até ao fim desse ano, 12 doutores, de que 
nos orgulhamos, e abrangia então um programa de 
59 candidatos. São os cursos CAJAl avançados em 
neurociências, realizados na  Fundação sob a égide da 
FENS (Federation of European Neuroscience Societies) e 
da IBRO (International Brain Research Organisation), a cuja 
organização nos tínhamos candidatado, e que tiveram já 
lugar em 2015. São as inúmeras realizações no âmbito do 
programa Champalimaud Research, para dentro e para 
fora, de formação, bem como o treino de profissionais de 
saúde, nomeadamente dos nossos médicos e enfermeiros, 
e também as iniciativas públicas, nacionais e internacionais, 
de aprofundamento de saberes e de disseminação de novas 
abordagens. São os cursos de radioterapia, hoje de caráter 
sistemático, e a formação em cirurgia minimamente invasiva, 
que coordenamos e vamos iniciar na Fundação em cirurgia 
robótica. São as ações de disseminação pública de ciência 
e de reflexão sobre os temas associados, nomeadamente 
a iniciativa Ar, a receção de jovens das escolas, ou a 
deslocação a escolas. E é, com grande relevância, o 
nosso Champimóvel, que leva a múltiplos pontos do País, 
e nomeadamente a escolas, um programa interativo que 
convida os jovens e as crianças a enveredar por uma  
vida de dedicação à ciência, e já atingiu, diretamente,  
mais de 200 000 participantes.

Também prosseguem os C-TRACERs, os centros de 
investigação com que temos cooperação, com uma especial 
relevância para o que tem lugar em Hyderabad, na Índia, 
como desde o início, em 2008, dedicado a criar e disseminar 
conhecimento e técnicas que permitam o acesso a 
tratamento ocular de qualidade em meios mais desprovidos, 
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Centro Champalimaud

e que prossegue trabalho no âmbito da utilização de  
células estaminais, da retinopatia dos recém-nascidos  
e do tratamento do retinoblastoma.

A gestão do “endowment” prossegue nos termos 
escolhidos pela Fundação, altamente profissionalizada, 
de cariz passivo, numa perspetiva de longo prazo e de 
investimentos diversificados. Enfrentou no ano de 2015 
um cenário de incertezas que determinou ao longo do ano 
algumas modificações, quer na composição do património 
financeiro, quer na sua exposição parcial ao dólar americano, 
procurando antecipar os desenvolvimentos relevantes.  
No conjunto, a Fundação obteve um elevado sucesso,  
com aquele património a atingir, no fim do ano, um valor  
de mercado superior a 520 milhões de euros.

Por outro lado, continuou a Fundação a conduzir uma política 
de progressiva menor dependência daquele património, 
num contexto de aumento substancial da sua atividade. Na 
verdade, foi possível angariar receitas relacionadas com essa 
atividade que lhe permitem cumprir com maior tranquilidade a 
sua missão, continuando a realizar investimentos de vulto. No 
ano de 2015, as receitas resultantes das atividades correntes 
da Fundação já equivaleram ao valor retirado do património 
financeiro para investimentos e investigação, numa trajetória 
de menor recurso progressivo a esse património.

Como tem vindo a ser habitual, a Fundação editou no final 
do ano passado um livro. Constitui o primeiro produto de 
uma colaboração com o Museu Nacional de Arte Antiga, 
é dedicado à relação entre a Arte e a Ciência, e tem como 
base o acervo do museu. O livro contou com os elevados 
profissionalismo e qualidade das edições Franco Maria 
Ricci, contém fotografias de beleza única de Massimo listri, 
incluindo imagens do Centro Champalimaud, e textos muito 
informados e eruditos de Paulo Pereira. Desejamos continuar 
esta colaboração, quer com o Museu Nacional de Arte 
Antiga, quer com a Franco Maria Ricci.

O Centro Champalimaud, e as nossas atividades, continuam 
a exercer uma enorme atenção, e a atrair interesse 
generalizado, em milhares de pessoas que nos visitam, quer 
para acederem aos serviços que prestamos, para colaborar 
nas nossas investigações, ou simplesmente para nos 
conhecerem a nós, ou/e  aos nossos espaços. Em 2015, 
estes movimentos e visitas aumentaram substancialmente, e 
exigiram, de todos nós, mais organização e profissionalismo. 
A nossa comunicação com o exterior é muito relevante 
para tudo o que fazemos, essencial à nossa reputação e 
instrumental no reconhecimento e admiração que o nosso 
Fundador deve inspirar.

A Fundação Champalimaud conta com a colaboração, a 
dedicação e a amizade de um conjunto muito alargado de 
pessoas que colaboram connosco, servem nos nossos 
vários órgãos e em múltiplas atividades, nos ajudam a 
tomar decisões e são essenciais ao prestígio de que goza a 
Fundação. Quero agradecer, de forma muito especial, a todos 
os nossos Curadores, a todos os membros do Conselho de 

Ética e do Júri do Prémio Champalimaud, mencionando os 
respetivos Presidentes, Daniel Proença de Carvalho, João 
lobo Antunes e Alfred Sommer.

Aos meus Colegas, aos membros da família de António 
Champalimaud, a todos os colaboradores e amigos, fica o 
apreço e o reconhecimento da Fundação.

Ao João Silveira Botelho, agora Vice-presidente por decisão 
do Conselho de Curadores, deixo aqui de novo a menção  
do papel único que cumpre na conceção e na montagem  
do que somos.

Como mencionei no início, assinalámos o ano em que a 
Fundação Champalimaud cumpria o seu décimo aniversário 
com uma conferência presidida de forma superior pelo 
nosso ilustre Curador, Presidente Fernando Henrique 
Cardoso. Constituiu um momento alto de especulação, tão 
informada quanto possível, sobre o que acontecerá num 
horizonte de cem anos. Pensadores, cientistas, ativistas de 
Direitos Humanos, escritores, especialistas de áreas como a 
biomedicina, as tecnologias de comunicação, a astronomia 
ou a vivência em sociedade, prémios Nobel, originários de 
várias zonas do Mundo, ajudaram-nos a perceber melhor 
a realidade em que nos inserimos, a evolução esperada e 
imaginada, o papel que os que aqui andamos hoje podemos 
desempenhar para que o Mundo seja informado por valores, 
direitos e repartição justa de responsabilidades.
Quando dedicamos ao futuro a comemoração do nosso 
aniversário, mais não fazemos do que homenagear o nosso 
Fundador, que criou esta Fundação para que ela só fosse 
conhecida e existisse para além da sua morte. 
Desde o fim do ano de 2015, uma das colunas que projetam 
o espaço do Centro Champalimaud no infinito passou a 
conter um desenho de Júlio Pomar que representa António 
Champalimaud e permite a todos os que nos visitam e 
connosco colaboram sentir a presença, a força e a premência 
que ele quis infundir na missão que nos justifica.
A sua memória encontra assim uma expressão permanente, 
de excecional qualidade artística e estética, no espaço 
arquitetónico e cénico em que temos o privilégio de trabalhar.
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CONSELHOS 
DE
CURADORES,
CIENTÍFICO  
E
ÉTICA

CONSELHO DE CURADORES 

Cabe ao Conselho de Curadores a apreciação e o 
acompanhamento do desempenho dos programas e 
atividades da Fundação Champalimaud e dos respetivos 
órgãos, incluíndo a apreciação do relatório de gestão 
e contas.

Fazem parte do Conselho Daniel Proença de Carvalho, 
Presidente, António Almeida Santos, Fernando Henrique 
Cardoso, Simone Veil, António Damásio, António Coutinho, 
Pedro Abreu loureiro, Carlos Eugénio Corrêa da Silva, 
António Travassos e João Raposo Magalhães. 

Em 2015, o Conselho reuniu duas vezes: a 8 de setembro 
e a 4 de dezembro. As reuniões analisaram o 
desenvolvimento dos projetos já delineados ou em curso, 
com particular enfoque no alargamento à investigação 
em cancro do Champalimaud Research, no crescimento 
exponencial do Centro Clínico Champalimaud, na evolução 
da obra do novo centro cirúrgico e de internamento 
a inaugurar em 2016, e ainda na avaliação do Prémio 
António Champalimaud de Visão e da rede C-TRACER. 
O acompanhamento da execução orçamental é feito de 
forma regular pelos Curadores, incluindo nos períodos entre 
reuniões.

O Conselho de Ética da Fundação Champalimaud, é 
composto por João lobo Antunes, professor catedrático 
jubilado de Neurocirurgia da Faculdade de Medicina 
da Universidade de lisboa, que preside, Adelino Dias 
Cardoso, investigador do Centro de História da Cultura 
da Universidade Nova de lisboa, Jorge Soares, professor 
catedrático de Anatomia Patológica da Faculdade de 
Medicina da Universidade de lisboa, José Cunha Vaz, 
professor catedrático jubilado de Oftalmologia da Faculdade 
de Medicina da Universidade de Coimbra, António Jacinto, 
diretor do Centro de Estudos de Doenças Crónicas da 
Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de 
lisboa, Mário Miguel Rosa, assistente hospitalar graduado 
de Neurologia no Hospital de Santa Maria, e Paula Martinho 
da Silva, investigadora sénior do Instituto de Bioética da 
Universidade Católica de lisboa.

Este Conselho acompanha detalhadamente, avaliando 
do ponto de vista ético, processos relacionados com os 
projetos de investigação e estudos clínicos conduzidos 
pelas respetivas  áreas do Centro Champalimaud. Em 2015, 
tiveram lugar várias reuniões do Conselho de Ética para 
análise de um número crescente de processos relacionados 
com a expansão da investigação clínica. A introdução de 
nova legislação levou o Conselho a consolidar os seus 
processos e critérios de revisão.

CONSELHO DE ÉTICA

Reunião do Conselho 
de Ética
2 março 2015

Reunião do Conselho 
de Curadores
8 setembro 2015

CONSELHO CIENTÍFICO

O Conselho Científico (Scientific Advisory Board - SAB) do 
Champalimaud Research (CR) é composto por cientistas 
internacionais de referência que se reúnem anualmente para 
analisarem o progresso dos seus investigadores e programas. 
É constituído por membros regulares e membros externos 
adicionais que se associam anualmente.

São membros regulares: J. Anthony Movshon, New York 
University, EUA, Martin Raff, University College london, 
Reino Unido e Thomas Jessell, Columbia University, EUA,  
aos quais se juntaram em 2015: Cornelia Bargmann, 
Rockefeller University, EUA, Nicholas Hastie, University of 
Edinburgh, Reino Unido, Klaus Pantel, University Medical 
Center Hamburg-Eppendorf, Alemanha e Tyler Jacks, 
Massachusetts Institute of Technology, EUA. 

Em 2015, para além da análise anual ao CR, o SAB também 
debateu o lançamento do Programa de Biologia dos Sistemas 
e Metástases (BSM). Durante várias sessões realizadas 
ao longo de dois dias em maio, os membros do SAB, em 
conjunto com o Conselho de Administração da Fundação 
Champalimaud, e os Diretores do CR e do Centro Clínico 
Champalimaud, debateram temas como os objetivos do 
novo programa, a forma como o programa de neurociências 
e o BSM serão integrados no CR e analisaram possíveis 
candidatos.

As conclusões destes debates foram implementadas em 
2015, com o recrutamento de novos líderes de grupo para o 
programa BSM que irão estabelecer os seus laboratórios no 
Centro Champalimaud em 2016.

1.ª reunião do Conselho
de Curadores
14 junho 2005
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CONFERÊNCIA 
THE 
UNKNOWN, 
100 YEARS 
FROM 
NOW: 
A VOYAGE 
OF 
DISCOVERY

Para a sua realização, foi criado um grupo liderado pelo 
ex-Presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso com 
a tarefa de idealizar um programa baseado na especulação 
sobre os mais interessantes progressos dos próximos cem 
anos, e como o seu desenvolvimento poderá influenciar 
mudanças na sociedade e nos valores. Com esta finalidade, 
foram identificadas quatro grandes áreas de debate: medicina/
investigação médica, instrumentos do futuro, ciência e 
liberdade, conhecimento e valores. Estes painéis foram 
escolhidos para possibilitarem uma base especulativa sobre 
as transformações no século XXII, e a eles se juntaram duas 
palestras que permitiram uma discussão mais abrangente 
em torno de visões projetadas por alguns dos mais influentes 
pensadores da atualidade.

E assim o Centro Champalimaud acolheu nos dias 4 e 5 de 
dezembro grandes nomes da ciência, tecnologia, política  
e assuntos internacionais neste acontecimento invulgar. 
A conferência “The Unknown, 100 years from now: a voyage 
of discovery” foi acompanhada em lisboa por uma audiência 
cosmopolita e seguida por milhares de pessoas no Youtube e 
outras redes sociais, cujo interesse foi claramente manifestado 
através dos comentários recebidos em tempo real. 

O espaço do auditório foi envolvido numa inovadora solução 
gráfica que permitiu a imersão dos participantes num cenário 
totalmente futurista e muito sofisticado. 

Este encontro foi desenhado muito para além de uma simples 
série de palestras, ao encorajar contribuições para o debate 
de ideias. Este ponto foi bem claro no discurso de abertura da 
Presidente da Fundação Champalimaud, leonor Beleza, ao 
assegurar que “a audiência e os oradores foram convidados 
para nos ajudar a inserir firmemente os nossos pensamentos, 
ações e impacto no mundo que pertence às gerações 
vindouras”.

O Centro Champalimaud 
acolheu grandes nomes 
da ciência, tecnologia, 
política e assuntos 
internacionais 
neste acontecimento 
invulgar que foi 
acompanhado em Lisboa 
por uma audiência 
cosmopolita e seguida 
por milhares de pessoas 
no Youtube e outras 
redes sociais. 

A Fundação Champalimaud celebrou dez anos em 2015 com 
uma conferência internacional que decorreu no seu Centro em 
lisboa. Esta celebração centrou-se no domínio do futuro, inserida 
no espírito de forte inovação que desde sempre caracteriza 
esta Fundação. A organização convidou um grupo de oradores 
escolhidos pelo seu talento e capacidade intelectual, pessoas 
cujos feitos e atuação lhes permite uma observação crítica e 
corajosa sobre temas do futuro. As discussões projetaram-se 
muito para além dos próximos anos ou mesmo décadas, em 
direção ao século seguinte.

Fernando Henrique Cardoso  
4 dezembro
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Para dar início a esta viagem de descoberta, 
Sir Tim Berners lee, o inventor da World Wide Web, abriu 
a conferência com a sua intervenção. Poucas pessoas 
terão alterado tão fortemente a natureza das nossas 
interações como este extraordinário criador, e as suas 
ideias projetaram-se muito para além das implicações 
desta rede ou de outras tecnologias de comunicação. 
Ao especular sobre “quando sairemos deste planeta”, 
tocou num elemento central da exploração futura, que 
seria abordado várias vezes ao longo do encontro. Esta 
ideia foi retomada por Gerry Gilmore da Universidade de 
Cambridge na sua exposição “Compreender o universo 
em 2115 - em direção à natureza da realidade”.

Este acontecimento 
representa para a 
Fundação Champalimaud 
a ambição de antecipar 
muitas das inovações que 
surgirão no  próximos 
anos.  

Padmasree Warrior
5 dezembro 

Sir Tim Berners Lee
4 dezembro 

Gerry Gilmore
4 dezembro 
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António Damásio debruçou-se sobre o futuro da medicina 
e da investigação médica no âmbito dos temas que são 
familiares às atividades da Fundação Champalimaud. 
Ao especular sobre a neurociência, a medicina e a 
nova sociedade, expressou a sua confiança na imensa 
capacidade das novas abordagens médicas para o 
tratamento de doenças ainda incuráveis. O Prémio 
Nobel Robert Horvitz apresentou a sua visão pessoal 
sobre o futuro dos cuidados de saúde e afirmou a sua 
convicção de que o cancro será curável ou evitável em 
2115. Atul Butte do Centro Médico da Universidade da 
Califórnia, São Francisco, trouxe-nos a sua experiência 
para fundamentar a importância do poder da informática 
na medicina, sublinhando o enorme potencial do livre 
acesso a dados nesta área. Ainda no tema da inovação 
tecnológica, o Enviado Especial das Nações Unidas em 
HIV/SIDA na Europa Oriental e na Ásia Central, Michel 
Kazatchkine, salientou a importância de se considerar o 
impacto social da doença e das epidemias. 

O DEBATE SOBRE O FUTURO DAS INOVAÇÕES 

TECNOLÓGICAS 

O debate sobre o futuro das inovações tecnológicas não 
foi menos ambicioso, com as contribuições de Padmasree 
Warrior da Microsoft, luciano Floridi da Universidade 
de Oxford, Nigel Cameron do Centro para a Política de 
Tecnologias Emergentes - C-PET e da autora Helga 
Nowotny: todos prevêem mudanças radicais na forma 
como vivemos, em consequência dos avanços das 
tecnologias de realidade virtual, robótica e inteligência 
artificial. E, como foi demonstrado pelo segundo orador 
convidado, Manuel Castells, as tendências tecnológicas 
atuais também poderão ter o poder de mudar 
radicalmente a nossa forma de participar e compreender  
a democracia nos anos futuros. 

O PAINEL SOBRE A CIÊNCIA E LIBERDADE

No painel sobre Ciência, participaram o astrónomo Gerry 
Gilmore, o Prémio Nobel e biólogo Sydney Brenner e 
a diretora do EMBO, Maria leptin. A Prof. leptin foi 
inequívoca na sua convicção de que o próximo século 
irá assistir à criação de novas formas de vida e conseguir 
o controlo do comportamento humano. E, enquanto 
Sydney Brenner foi claro na sua certeza de que o 
cérebro representa a próxima fronteira da descoberta 
humana, também foi cauteloso ao dizer: “penso que se 
pudéssemos estudar, em maior detalhe, a forma como 
sobrevivemos e também como errámos no passado, 
então talvez fossemos mais cuidadosos com o futuro”. 
O ex-Secretário do Ambiente e Secretário de Estado da 
Ciência e Tecnologia do Brasil, José Goldemberg, mostrou 
um otimismo igualmente cauteloso ao afirmar que já 
possuímos o conhecimento tecnológico para resolver 
os nossos problemas de energia, apesar das reflexões 
políticas ainda não estarem resolvidas.

O PAINEL  SOBRE LIBERDADE, CONHECIMENTO E 

VALORES

A consideração dos valores e direitos humanos é sempre 
central num debate sobre a sociedade, e o painel sobre 
“liberdade, conhecimento e valores” foi constituído por algumas 
das vozes mais respeitadas nesta área. Fernando Henrique 
Cardoso, definiu o tom do debate com a sua afirmação 
“imaginar o futuro não é suficiente e temos de trabalhar para 
transformar o presente no futuro, e isso depende dos valores 
e do que queremos fazer. Se realmente queremos um mundo 
melhor, então temos de começar por dizer que o mundo 
atual não é bom”. Shirin Ebadi, Nobel da Paz em 2003, não 
foi menos sincera na sua avaliação sobre o mundo atual e 
foi muito franca ao sublinhar a importância da educação, 
afirmando com convicção: “deveremos lançar livros e não 
bombas”. O ex-Presidente de Portugal, Jorge Sampaio, 
também fez eco deste sentimento, afirmando que “embora a 
proteção dos direitos humanos seja uma custosa batalha, é 
crucial que não nos rendamos”. O autor e futurista Ziauddin 
Sardar partilhou as suas ideias sobre o desenvolvimento 
humano no próximo século, observando, com humor, que é 
preciso ambição para convidar um “futurista” como ele para um 
debate sobre o futuro.

Este ilustre grupo de oradores, apoiado por milhares de 
seguidores “on-line”, partiu numa viagem fascinante e única 
à descoberta de 2115. Só o tempo dirá se as suas previsões 
se confirmam. Por agora, todos os que participaram nesta 
conferência foram providos de muita matéria de reflexão, a 
partir de perspetivas únicas apresentadas ao longo desta 
excecional conferência. 

Este acontecimento representa para a Fundação 
Champalimaud a ambição de antecipar muitas das 
inovações que surgirão nos próximos anos. Esta vontade 
só se pode cumprir com a ajuda e apoio de muitas 
pessoas que, a nível mundial, enriquecem diariamente a 
rede de contactos da instituição e permitem explorar temas 
amplos e disciplinas novas. A viagem até ao ano 2115 
principiou em dezembro de 2015 e continuará a fazer-se 
todos os dias no Centro Champalimaud.

“Penso que se 
pudéssemos estudar, em 
maior detalhe, a forma 
como sobrevivemos e 
também como errámos 
no passado, então 
talvez fossemos mais 
cuidadosos com o futuro.”
 SYDNEY BRENNER, PRÉMIO NOBEL E BIÓLOGO, 

O DEBATE SOBRE MEDICINA E INVESTIGAÇÃO MÉDICA 

Painel sobre Medicina e 
Investigação Médica
4 dezembro

Convidados , acompanhados pela 
Presidente, Leonor Beleza e pelo 
Vice-Presidente, João Silveira Botelho
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DIVULGAÇÃO
EDUCAÇÃO
EVENTOS

DIVULGAÇÃO - MISSÃO 

Tornar o público mais sensível aos temas científicos, 
fazendo reconhecer a importância da ciência no nosso 
dia-a-dia, promover a curiosidade, a criatividade e o 
sentido crítico, desmistificando a complexidade destas 
matérias são também objetivos das atividades da 
Fundação Champalimaud. 

EDUCAÇÃO - MISSÃO 

A aposta na educação, enquanto pilar para o 
desenvolvimento das sociedades, é uma prioridade da 
Fundação Champalimaud e uma das componentes 
principais da sua missão. Dentro de um plano concertado 
de ações que inclui programas avançados de educação, 
cursos e workshops, procura-se formar a próxima geração 
de líderes científicos.

EVENTOS - MISSÃO 

O aprofundamento da ligação entre a ciência, 
a medicina e a comunidade, inscreve-se dentro 
das motivações da Fundação Champalimaud. É 
absolutamente prioritário e fundamental encontrar 
formas de divulgação dos avanços obtidos através da 
investigação, quer básica, quer clínica e assegurar que 
as mais recentes descobertas científicas, bem como as 
novas tecnologias, sejam conhecidas.

Champimóvel

Brain 
Awareness

Week

Ar | Respire
Connosco

Raízes da
Curiosidade

European Academy 
for Robotic Colorectal 
Surgery

CAJAL

Radiotherapy Advanced 
Techniques Clinical School

INDP

100 Years from Now:
A Voyage of Discovery

1st Champalimaud 
Pancreas Meeting New 

Challenges in Early 
Diagnosis and 

Management of 
Pancreatic Cancer 

Pelvic Happiness for 
Pelvic Cancer Patients
Function Preservation 

by Treatment 
Precision

Champalimaud Cancer Talk  
Progress Towards 
Conquering Breast 

 Larry Norton

4th Champalimaud 
Neuroscience Symposium 

Perspectives on Social 
Behaviour

Round Table – Science 
Funding as an Engine 

for Development

8th Annual Champalimaud 
Research Day Symposium

LV Prassad, Índia

EDUCAÇÃO

DIVULGAÇÃO

EVENTOS
O Champimóvel no Agrupamento de 
Escolas de Vila das Aves, St.º Tirso
outubro

Conjunto de iniciativas que se encontram descritas em maior detalhe nos 
capítulos Centro Clínico Champalimaud, Champalimaud Research e Visão

215 000

26 365

11 500

visitas do Champimóvel
(2008 - 2015)

participantes
em 2015

Quilómetros 
percorridos
em 2015



20 21Fundação Champalimaud Relatório Anual 2015

COMUNICAÇÃO

“Algumas palavras apenas, para vos agradecer a amável receção da nossa visita 
na semana passada. Foi uma reunião verdadeiramente inspiradora. É realmente 
surpreendente o que já conseguiram alcançar. Tenho a certeza de que estas 
conquistas são apenas o começo de algo grandioso. O conceito do Centro 
Champalimaud reflete uma visão admirável e estou certo de que a investigação em 
ciência básica, em paralelo com a investigação clínica, irá produzir grandes avanços de 
relevância global. A fertilização cruzada de conhecimento e ideias numa comunidade 
que pensa em uníssono não pode deixar de abrir portas. Abre, seguramente, o 
caminho a oportunidades que cientistas e clínicos, isoladamente, não conseguem 
entrever. Além disso, o ambiente que criaram em redor dos vossos colaboradores 
e, mais importante ainda, dos vossos pacientes, é magnífico. Desejo-vos os maiores 
sucessos neste vosso empreendimento. Um dia, terei orgulho em dizer: “Eu bem vos 
disse”, quando conquistarem o vosso primeiro Prémio Nobel”.   

BOB GREATOREX MA MB. BCHIR. BDS. FRCS. MÉDICO-CIRURGIÃO E EX-MEMBRO DO COUNCIL OF THE 
ROYAL COLLEGE OF SURGEONS DE INGLATERRA

VISITAS AO CENTRO

A Fundação Champalimaud acolheu importantes visitas 
institucionais em 2015, bem como diversas delegações  
e eventos.

Em 24 de fevereiro, a Rainha Sofia de Espanha visitou 
o Centro Champalimaud na sequência do trabalho 
de colaboração iniciado em 2014 entre a Fundação 
Champalimaud, a Fundación Reina Sofia e a Fundación 
CIEN. É na área das neurociências que as três entidades 
participantes procuram linhas conjuntas de colaboração 
e investigação e foi este o objetivo dos encontros e 
reuniões tidos entre os especialistas espanhóis e os 
investigadores e médicos da Fundação Champalimaud. 
Debateu-se a definição de um programa de colaboração 
focado no desenvolvimento de projetos na área das 
doenças neurodegenerativas, Parkinson e Alzheimer, e 
na organização de simpósios científicos internacionais, 
a realizar em lisboa e Madrid. O Centro Champalimaud 
estará disponível para partilhar conhecimentos na área 
da imagiologia, nomeadamente através da plataforma 
de imagem pré-clínica. Esta colaboração poderá trazer 
uma nova dimensão e resultados determinantes para a 
pesquisa e tratamento destas doenças. Para além dos 
encontros referidos, decorreram visitas aos laboratórios 
de investigação do Programa Champalimaud Research 
e às áreas clínicas onde a Rainha Sofia e a sua comitiva 
tiveram a oportunidade de conhecer e conversar com os 
colaboradores espanhóis que trabalham no Centro. 

Por ocasião da comemoração do Dia Mundial do 
Alzheimer a 21 de setembro, realizou-se em Málaga, 
com a presidência da Rainha Sofia de Espanha, o “III 
Congresso Internacional sobre Investigación e Innovación 
en Enfermedades Neurodegenerativas- (CIIIEN)”. Este 
encontro reuniu mais de 150 investigadores espanhóis 
e internacionais que debateram durante três dias as 
principais doenças neurodegenerativas, Alzheimer, 
Parkinson e Huntington. Rui Costa, investigador e diretor 
do Champalimaud Research interveio sobre o papel 
da dopamina em movimento e como a ciência básica 
pode ser importante para compreender doenças e 
neurodegeneração. A Presidente da Fundação, leonor 
Beleza, esteve também presente neste congresso.

A Presidência da República realizou, mais uma vez,  
a conferência internacional inserida na iniciativa presidencial 
“Roteiros do Futuro” no auditório da  Fundação 
Champalimaud. O evento teve lugar a 15 e 16 de maio, este 
ano sob o tema “Portugal e os Jovens – Novos Rumos, 
Outra Esperança”. Tal como nas anteriores conferências 
internacionais, o modelo seguido destinou-se a promover 
reflexão prospetiva sobre problemas da sociedade 
portuguesa que exigem, pelas suas implicações estruturais, 
uma abordagem aprofundada e multidisciplinar.

S.M. a Rainha Sofia de Espanha  
e a Presidente da Fundação,  
Leonor Beleza. 
24 fevereiro
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O Presidente da Bulgária, Rosen Plevneliev, deslocou-se 
em visita de Estado a Portugal, a convite do Presidente 
da República. Do programa fez parte uma visita ao Centro 
Champalimaud a 3 de novembro. Acompanhado pela sua 
comitiva, foi recebido pela Presidente, leonor Beleza,  
e Vice-Presidente, João Silveira Botelho, que o 
acompanharam durante a visita em que teve oportunidade 
de conhecer as áreas clínicas e de investigação.  
A sua formação científica permitiu-lhe um contacto  
muito interessante com investigadores do  
Champalimaud Research. 

No âmbito da comunidade científica e académica, o 
Presidente do Howard Hughes Medical Institute (HHMI), 
Robert Tjian, esteve na Fundação Champalimaud para 
uma visita às instituições que integram investigadores 
membros da iniciativa “International Early Career Scientist 
Programme”, um programa científico financiado por 
esta importante instituição norte-americana. Visitou 
demoradamente o Centro e teve a oportunidade de debater 
pontos de cooperação futura na presença de inúmeros 
cientistas, bem como de outras instituições portuguesas. 
Nesta ocasião, realizou-se a 20 de maio no auditório do 
Centro Champalimaud, uma Mesa-Redonda sobre “Science 
Funding as an Engine for Development” com a participação 
da Secretária de Estado da Ciência, leonor Parreira, 
Marçal Grilo, Administrador da Fundação Gulbenkian, da 
Presidente da Fundação Champalimaud, leonor Beleza,  
e do investigador e Diretor do Champalimaud Research,  
Rui Costa.

A Fundação, ao longo 
do ano, acolheu visitas 
de entidades oficiais e 
delegações de muitos 
pontos do mundo, quer no 
âmbito médico-científico, 
quer num âmbito mais 
alargado, com o objetivo 
de se inteirarem sobre 
as atividades do Centro 
Champalimaud e a sua 
evolução. 

O Presidente da Bulgária, Rosen 
Plevneliev acompanhado pela Presidente 
da Fundação, Leonor Beleza, pelo Vice-
Presidente, João Silveira Botelho, e por 
António Parreira, Diretor Clínico
3 novembro

Em abril, a Fundação recebeu uma delegação do Governo 
de Macau, liderada pelo Secretário de Estado dos Assuntos 
Sociais e da Cultura, Alexis Tam Chong Veng. Em outubro,  
o Vice-Presidente da Academia Chinesa de Engenharia, 
Fan Daiming, especialista na área da gastrenterologia liderou 
uma comitiva que visitou a Fundação. O ano terminou com 
a visita, em dezembro, de um grupo alargado de dirigentes 
das instituições de ensino superior de Macau, liderados 
por Sou Chio Fei, coordenador do Gabinete de Apoio ao 
Ensino Superior. A visita possibilitou uma apresentação 
pormenorizada sobre as atividades médico-científicas 
desenvolvidas no Centro Champalimaud e deixa sementes 
para futuras colaborações.

Em Março, Justine Smith, ex-Presidente da ARVO 
(Association for Research in Vision and Ophthalmology) e 
Professora e investigadora na Flinders University, Austrália, 
visitou a Fundação acompanhada por Joanne Olson, 
Vice-Diretora Executiva da ARVO. Na sequência da visita e 
por iniciativa desta importante associação mundial, surgiu 
a ideia da organização de uma conferência sobre o tema 
da visão, cuja organização está em marcha, a ter lugar no 
Centro Champalimaud num futuro próximo.

Em 2015, prosseguiram as visitas organizadas em resposta 
ao interesse e curiosidade manifestados ao longo do ano 
por grupos ou pessoas interessados em perceber melhor 
a atual realidade, em observar o trabalho dos laboratórios 
de investigação e em se informarem sobre as formas de 
funcionamento do Centro Clínico Champalimaud. 
Mais de 2 000 pessoas visitaram este ano a Fundação 
Champalimaud em grupos organizados, a que se juntaram 
cerca de 200 visitantes que a Fundação recebeu, na manhã 
de 11 de outubro, ao abrir as portas pelo quarto ano à 
iniciativa “lisboa Open House”, da responsabilidade da 
Trienal de Arquitetura de lisboa.

Desde 2011 e até ao final do corrente ano, o Centro conta 
já com mais de 10 000 visitantes. Nestas visitas participam 
pessoas espontaneamente interessadas, universidades, 
escolas, instituições científicas e comunidades diversas 
entre as quais se destacam muitos grupos de arquitetos, 
quer nacionais, quer estrangeiros. Dado o interesse e 
curiosidade crescentes, esta atividade continuará a ter 
todo o empenhamento da Fundação.

נננננננננ

נננננננננ

Visita de Robert Tjian, Presidente do 
Howard Hughes Medical Institute
20 maio

Visitas escolares

2 000
visitantes  em 2015

10 000
visitantes entre 2011 e 2015
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Auditório da Fundação

ACONTECIMENTOS

Em abril e maio, a Fundação recebeu de novo uma 
exposição organizada pela PSP no âmbito do concurso 
“Nós Reciclamos 2015”, que foi muito visitada por 
pessoas ligadas ao projeto. Trata-se de uma iniciativa 
lançada pelo Comando Metropolitano de lisboa da Polícia 
de Segurança Pública, em parceira com a Fundação, em 
que Joana Vasconcelos desafia os alunos das escolas 
do 1.º e 2.º ciclos, alunos de escolas de ensino especial 
e idosos, a construir um carro patrulha com materiais 
recicláveis. Esta exposição foi visitada pela Dra. Maria 
Cavaco Silva, por ocasião da entrega dos prémios 
realizada no auditório da Fundação, no dia 22 de maio.

Este ano, a Fundação tornou a organizar duas regatas 
em colaboração com a Associação Naval de lisboa. A 
primeira decorreu a 7 de setembro, coincidente com a 
cerimónia de entrega do Prémio António Champalimaud 
de Visão, e nela participaram 30 barcos que puderam 
ser vistos pelos convidados presentes na cerimónia. De 
igual modo e celebrando o quinto aniversário do Centro 
Champalimaud, realizou-se a 4 de outubro o 4.º Troféu 
Fundação Champalimaud de Vela, em que estiveram 
em competição cerca de 40 embarcações num campo 
frente às nossas instalações. Integraram esta regata 
muitos colaboradores da Fundação Champalimaud. A 
entrega dos prémios foi feita, como habitualmente, ao 
final da tarde no Centro, seguindo-se um cocktail com a 
participação dos premiados, das equipas concorrentes 
e das suas famílias, permitindo um amplo convívio com 
grupos que partilham com a Fundação a área geográfica 
em que se insere.

NOS MEDIA

Ao longo do ano de 2015, a Fundação Champalimaud 
reforçou de forma substantiva e quantitativa a sua 
presença nos média nacionais e internacionais. Essa 
presença é, naturalmente, mais significativa por ocasião 
dos maiores eventos anuais, como as reuniões do 
Conselho de Curadores, acontecimentos de grande 
impacto, como a Conferência “The Unknown, 100 years 
from now: a voyage of discovery” ou a cerimónia de 
atribuição do Prémio Visão. Há que salientar, ainda, a 
permanência constante da atividade ‘core’ da Fundação 
nos meios de comunicação social: novas publicações 
de cientistas do Champalimaud Research, reportagens, 
atividade do Centro Clínico e entrevistas a médicos e 
investigadores. 

De entre os meios de comunicação social que mais 
espaço dedicaram às atividades da Fundação, 
destacam-se os meios televisivos, e ainda uma crescente 
importância nos meios digitais. Neste período, registaram-
-se cerca de 2500 notícias em órgãos de comunicação 
social nacionais e internacionais. As publicações 
científicas contaram com uma grande procura em 
websites especializados, como o “Eurekalert”, bem com 
um número assinalável de reproduções.

Exposição organizada pela PSP no âmbito do 
concurso “Nós Reciclamos 2015” 
Dra. Maria Cavaco Silva e Joana Vasconcelos 
acompanhadas pela Presidente da Fundação, 
Leonor Beleza

Livro editado pela Fundação: “Arte & Ciência – 
Obras da Coleção do Museu de Arte Antiga”

A vertical photo with one of 
the PI’s doing something re-
lated to his lab alone or with 
a student

book

LIVRO DA FUNDAÇÃO

Como vem sendo tradição, a Fundação editou, no final 
do ano um livro, “Arte & Ciência – Obras da Coleção do 
Museu de Arte Antiga”. Pela primeira vez, este fruto de 
uma extraordinária colaboração procurou trazer ao público 
um olhar científico através de uma viagem pelo acervo de 
importantes peças que são património daquele museu. O 
cruzamento do conhecimento, ciência e saúde, de um lado 
com a arte, história e cultura do outro, transparecem na 
descoberta das capacidades humanas maiores. Aquelas em 
que a descoberta está tão presente que torna imperiosa a 
sua divulgação, quer através de obras já feitas, quer através 
daquilo que se está a produzir de melhor no presente. 
É assim que se juntam nesta edição duas instituições 
portuguesas, uma pública, o Museu, outra privada, a 
Fundação. Um trabalho conjunto, uma ideia comum: 
partilhar a vontade de revelar e explicar o País que somos, 
relembrando que a descoberta e o conhecimento percorrem 
vários caminhos possíveis, prevendo futuros e herdando o 
passado. O livro tem a colaboração do conhecido fotógrafo 
italiano Massimo listri, texto do historiador de arte e autor 
de diversas obras sobre história da arte portuguesa Paulo 
Pereira, e a belíssima edição da Franco Maria Ricci.

ESPAÇOS

A Fundação continuou a rentabilizar as áreas disponíveis, 
tendo organizado mais de 40 eventos empresariais. No 
conjunto destes eventos participaram cerca de  
11 000 pessoas. A procura dos espaços continuou a ser 
muito grande, incluindo algumas presenças fidelizadas 
ao longo dos últimos anos. Esta presença inclui 
importantes organizações (Presidência da República, 
AICEP, Comissão Europeia), muitas empresas (Brisa, 
BIAl, FNAC, IBM, Unicre, bancos, farmacêuticas) e 
organismos oficiais, para a realização de eventos quer 
de caráter institucional quer comerciais. O programa 
“Prós e Contras” continua a ser transmitido em direto às 
segundas-feiras, a partir do auditório da Fundação. Este 
protocolo prolongar-se-á em 2016.
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GESTÃO DO 
PATRIMÓNIO 
FINANCEIRO

O ano de 2015 atirou os investidores para um cenário de 
incertezas com vários acontecimentos, dos quais os mais 
marcantes - a crise da dívida grega, a desaceleração chinesa 
e o início da subida das taxas de juro nos EUA - levaram a 
elevados surtos de volatilidade. Apesar disso, o portefólio da 
Fundação terminou 2015 com uma valorização de 6,1%,com 
ganhos em todas as classes de ativos a que corresponderam 
31.054.792 euros. Assim, o valor de mercado dos ativos 
financeiros sob gestão elevou-se no fim do ano de 2015 para 
521.395.647 euros. 

A política de investimento da Fundação mantém um cariz 
passivo numa perspetiva de investimento de longo prazo  
e com uma estratégia de investimento diversificado. 
A Fundação esforça-se sistematicamente para superar 
o mercado, selecionando os melhores fundos dentro de 
cada classe de ativos que, por sua vez, são geridos por 
gestores especializados e reconhecidos nesta atividade pelos 
retornos já obtidos, naturalmente em função do perfil de risco 
escolhido. Em complemento a estes, ocasionalmente podem 
ser decididos investimentos pontuais pelo Conselho de 
Administração, com o objetivo de contribuir para a melhoria 
dos retornos da carteira.

A componente de Ações foi a maior contribuinte para os 
retornos da carteira em 2015 (ganhos de 9,97% a que 
correspondem cerca de 14,3 milhões de euros). Durante 
o ano, a concentração da carteira no mercado acionista 
reduziu-se substancialmente antes do verão, de 40% para 
20%, como parte da estratégia de redução de riscos decidida. 
Mas a exposição em ações foi gradualmente recuperada para 
o objetivo de alocação (cerca de 38%) durante os últimos 
quatro meses do ano. Tanto a calendarização das operações 
como o bom desempenho dos gestores responsáveis, foram 
muito importantes para o desfecho positivo nesta classe de 
ativos.

O segmento de Rendimento Fixo foi o segundo maior 
contribuinte para o desempenho geral, uma vez que gerou 
um retorno de 1,5%, com ganhos de cerca de 2,9 milhões 
de euros. O desempenho positivo desta classe de ativos veio 
exclusivamente de Títulos Híbridos, com ganhos de 6,3% 
quando o referencial de mercado foi de 4,5%. A componente 
High Yield foi fortemente penalizada pelas contínuas perdas 
nas Commodities que afetaram decisivamente o desempenho 
global desta classe. Também o contributo dos rendimentos 
de Dívida Sénior de Bancos só não foi mais desfavorável, 
pelas oportunas intervenções dos gestores desses ativos que 
conseguiram superar o referencial de mercado. O portefólio da 
Fundação nesta classe de ativos permanece mais focado em 
produtos de alto rendimento com maturidades curtas e em 
títulos de taxa de juro menos sensíveis aos mercados. 

A exposição cambial foi um fator determinante para o 
rendimento da carteira devido à longa exposição tática  
da Fundação ao dólar americano durante o ano.  
A concentração nesta moeda atingiu um pico de 28%, foi 
eliminado no princípio de maio e restabelecido em cerca 
de 10% no final do ano. Desta orientação de investimento 
resultaram ganhos cambiais de cerca de € 14,5 milhões 
de euros.

A carteira de “Investimentos Alternativos” registou também 
um retorno positivo de 0,8% com ganhos de 0,6 milhões 
de euros. O efeito negativo induzido pelas Commodities 
(que caíram 19,7%) foi compensado por ganhos em 
investimentos em Hedge Funds, Private Equities e alguns 
fundos em Real Estate. Particularmente os fundos de 
Hedge Funds superaram com expressão o seu referencial, 
com ganhos de 2,8% contra perdas daquele, de 3,6%.

De notar que, no segundo semestre de 2015, os mercados 
financeiros caracterizaram-se por uma enorme volatilidade 
devido, em grande parte, à desaceleração da China e 
consequentes preocupações de crescimento global e 
ainda, pela primeira subida das taxas da Reserva Federal 
em quase uma década. Em consequência disso, deu-se 
uma correção significativa nos mercados, cujos efeitos 
ainda são sentidos no início de 2016.

Como nota final, estima-se que os primeiros meses de 
2016 serão negativos para o portefólio da Fundação, 
devido à pressão que uma queda contínua nos preços das 
Commodities (particularmente o petróleo) e a preocupação 
com o crescimento económico global colocam nas 
perspetivas de investimentos financeiros.Valor de mercado dos 

ativos financeiros sob 
gestão em 2015 

521,4M€

O Fundador, 
António Champalimaud



28 29Fundação Champalimaud Relatório Anual 2015



Champalimaud
Centro Clínico

O Centro Clínico Champalimaud (CCC) é uma 

instituição médica, científica e tecnológica 

de última geração, onde, a par da prestação 

integrada e interdisciplinar de cuidados clínicos 

especializados de oncologia, se desenvolvem 

também programas avançados de investigação 

médica.
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António Parreira
Diretor Clínico

INTRODUÇÃO
O Centro Clínico Champalimaud (CCC) tem como alvos de 
intervenção principais a patologia oncológica e a neuro-
psiquiatria, através de uma abordagem clínica centrada no 
doente, multidisciplinar, de base científica, e orientada para 
a investigação e para a inovação tecnológica.

No ano de 2015, consolidaram-se as principais áreas de 
desenvolvimento do programa de Oncologia e reforçou-se 
o programa de ação de Neuro-psiquiatria, numa articulação 
íntima com o programa de Neurociências. As equipas 
multidisciplinares do CCC são agora 8, dedicadas às 
seguintes áreas de patologia - mama, pulmão, digestivo, 
próstata, ginecologia, hemato-oncologia, dermatologia e 
neuro-psiquiatria.

Ao longo de 2015, decorreram os trabalhos de preparação 
da Unidade de Internamento (3 salas de operações, 7 
camas de recobro e cuidados intensivos e 26 quartos 
individuais) que irá entrar em funcionamento no início 
do próximo ano, tornando possível a plena expansão 
dos programas de cirurgia minimamente invasiva em 
desenvolvimento. Com efeito, tanto a cirurgia laparoscópica 
como a cirurgia torácica vídeo-assistida têm vindo a 
desempenhar um papel crescente na atividade das equipas 
cirúrgicas do CCC. Em 2015, desenvolveram-se diversos 
planos visando a formação dos cirurgiões do CCC em 
cirurgia robótica, com base no equipamento cirúrgico da 
Vinci e em estreita colaboração com centros internacionais. 
A Fundação adquiriu em finais de 2015 um destes sistemas 
de última geração, que irá equipar a nova unidade cirúrgica; 
esta plataforma será utilizada em todas as áreas da cirurgia 
oncológica, nomeadamente torácica, abdominal e pélvica.

INTRODUÇÃO
Com este programa e a intervenção articulada das equipas 
de hospitalização domiciliária, pretende-se encurtar 
significativamente os períodos de permanência hospitalar 
dos doentes, proporcionando maior eficácia e contribuindo 
para o conforto e bem-estar dos doentes em tratamento. 

Sendo a investigação clínica um dos objetivos essenciais  
do CCC, a Unidade de Ensaios Clínicos viu em 2015 as 
suas capacidades reforçadas, tendo expandido a sua 
área de intervenção às diversas patologias tratadas no 
Centro. Em paralelo com os ensaios clínicos de novos 
medicamentos, foi dada continuidade a alguns e iniciados 
outros projetos de investigação de natureza clínica, na área 
do diagnóstico por imagem, na radioterapia de alta precisão 
e no estudo de mecanismos de progressão metastática, 
em estreita colaboração com cientistas do CCC e de outros 
centros de investigação, nacionais e internacionais. 

As atividades do Centro envolvem o trabalho de uma equipa 
de mais de 250 profissionais (88 médicos, 36 enfermeiros, 
24 técnicos especializados, 4 técnicos superiores de saúde, 
41 assistentes operacionais, 67 assistentes administrativos), 
fortemente empenhados na prática de uma medicina cada 
vez mais personalizada, tão pouco invasiva quanto possível, 
e levando em conta o estado físico, psicológico e social do 
doente. Pretende-se oferecer um tratamento de elevada 
qualidade, procurando preservar a qualidade de vida e o 
bem-estar em todas as fases da doença.

O ano de 2015 correspondeu ao 4º ano de atividade 
do Centro Clinico Champalimaud, tendo registado 
um crescimento global de atividade de cerca de 40%, 
relativamente a 2014.Centro Clínico Champalimaud
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UNIDADES
MULTI-
DISCIPLINARES

CANCRO DA MAMA

A equipa multidisciplinar de cancro da mama, com 
atividade iniciada em 2011, consolidou a sua posição como 
unidade de referência nacional e internacional de centros 
de senologia, através da participação ativa em 3 grupos 
cooperativos internacionais: EORTC-Breast Cancer Group 
(European Organization for Research and Treatment of 
Cancer), IBCSG (International Breast Cancer Study Group) 
e SOLTI (Grupo Académico en Investigación Clínica de 
Referencia en Cáncer de Mama). A Unidade obterá em 
2016 a sua certificação internacional. A intervenção abrange 
todas as áreas relevantes no âmbito da patologia oncológica 
mamária, desde a avaliação de risco e o diagnóstico 
precoce até ao tratamento multidisciplinar baseado 
em protocolos de cirurgia conservadora (oncoplástica), 
radioterapia e quimio/hormonoterapia, segundo as melhores 
práticas internacionais. O programa de investigação clínica 
proporciona às doentes a oportunidade de participarem em 
estudos clínicos cooperativos internacionais (10 estudos 
abertos).

O Centro Clínico 
Champalimaud (CCC) tem 
como alvos de intervenção 
principais a patologia 
oncológica e a neuro-
psiquiatria, através de uma 
abordagem clínica centrada 
no doente, multidisciplinar, 
de base científica, e orientada 
para a investigação e para a 
inovação tecnológica.

8 
Unidades 
Multidisciplinares

CANCRO DIGESTIVO

O alvo principal da equipa multidisciplinar da Unidade de 
Cancro Digestivo é, desde 2013, o cancro do colon e do 
reto. Em 2015, foi reforçado o programa de cooperação 
internacional, iniciado em 2014, com os Professores Bill 
Heald (Pelican Cancer Foundation, Basingstoke, UK), 
Geerard Beets (Netherlands Cancer Institute, Universidade 
de Maastricht, NL) e Amjar Parvaiz (Spyer Portsmouth 
Hospital, UK). Neste programa, os cirurgiões do CCC 
acedem a uma elevada diferenciação técnica e científica, 
tendo em vista a otimização da prestação de cuidados 
médicos e o desenvolvimento de programas cooperativos 
de investigação. Este programa conduziu ainda ao 
estabelecimento no Centro Clínico da base operacional 
da “European Academy of Colorectal Surgery”, centro de 
formação avançada cujo objetivo é o treino dos cirurgiões 
coloretais europeus na área da cirurgia robótica.

Em 2015 continuou o programa “Watch and Wait”, iniciado 
em 2014, com a colaboração do Prof. Geerard Beets.  
Este programa, criado pela Professora Angelita Habr-Gama 
(Universidade de São Paulo, Brasil) e seguido atualmente 
em diversos centros internacionais, centra-se no 
tratamento conservador (não cirúrgico) do cancro do reto. 
Em 2015, o Centro Champalimaud passou a centralizar, 
em cooperação com o programa europeu EURECCA, 
a “International Watch and Wait Database”, um registo 
internacional de doentes com conservação do reto após 
tratamento com quimio/radioterapia. Esta base de dados 
reúne atualmente várias centenas de doentes, tratados em 
mais de 20 centros internacionais de cirurgia coloretal.

GASTRENTEROLOGIA DE INTERVENÇÃO

Em 2015, deu-se início a um programa de diagnóstico 
e tratamento avançados na área da endoscopia e 
gastrenterologia de intervenção, incluindo a execução no 
país de algumas técnicas inovadoras, designadamente a 
miotomia endoscópica per-oral (POEM), para tratamento 
de doenças motoras do esófago, e abordagens 
combinadas por colangio-pancreatografia retrógrada 
endoscópica (CPRE) e eco-endoscopia de patologia 
oncológica das vias biliares. Este programa conta com 
a colaboração dos Professores Jacques Devière, da 
Universidade Livre de Bruxelas e Diretor do Serviço de 
Gastrenterologia e Endoscopia do Hospital Erasmus, e 
Mário Diniz Ribeiro, da Universidade do Porto, Diretor do 
Serviço de Gastrenterologia do IPO-Porto. Esta equipa, 
que inclui gastrenterologistas e enfermeiros dedicados, 
colabora com a equipa de cirurgia digestiva na realização 
simultânea de procedimentos cirúrgicos e endoscópicos.

TAC de planeamento
Sandra Costa, Técnica
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Terapêutica

A atividade global de  
consultas das diferentes 
Unidades Multidisciplinares 
de Patologia distribui-se  
da seguinte forma:



40 41Centro Clínico Champalimaud Relatório Anual 2015

CANCRO GINECOLÓGICO

A equipa multidisciplinar de Ginecologia, em atividade 
desde 2014, tem como áreas de particular interesse o 
papel do HPV no cancro do colo do útero, sendo um dos 
seus médicos o coordenador de um programa de rastreio 
do colo do útero em São Tomé e Príncipe. O diagnóstico 
precoce, a otimização do tratamento e, ainda, novas 
abordagens cirúrgicas minimamente invasivas dos cancros 
uterino e do ovário, são o foco de atividade da equipa.

CANCRO DA PRÓSTATA

A equipa multidisciplinar da Unidade de Próstata, Rim e 
Vias Urinárias, em atividade desde 2013, tem prestado 
particular atenção à deteção precoce do cancro da 
próstata, através de um programa de avaliação de 
risco oncológico e da identificação de metodologias 
que permitam uma melhor caracterização da doença 
(nomeadamente através de vigilância ativa de doentes 
com cancro da próstata de baixo risco). Este programa 
segue recomendações internacionais atualmente adotadas 
pela maioria dos Centros de Oncologia e alicerça-se no 
recurso a técnicas de imagem de alta precisão, como 
a ressonância magnética de alta resolução e a biópsias 
de próstata por via perineal dirigidas por imagem, com 
morbilidade muito reduzida e maior eficácia. 

No que se refere ao tratamento, destaca-se o recurso a 
radioterapia estereotáxica como modalidade não-invasiva 
nos doentes com risco baixo/intermédio de progressão. 
Esta modalidade inovadora de tratamento radical é 
atualmente tema de investigação clínica em colaboração 
com o Albert Einstein Institute, em New York, realizada 
pelas equipas de Radioterapia e Próstata. É também área 
de grande interesse a utilização de cirurgia minimamente 
invasiva, laparoscópica, crescentemente utilizada pela 
equipa cirúrgica do Centro Clínico. A proporção de 
prostatectomias radicais por via laparoscópica foi, em 2015, 
de 100%, através de uma colaboração regular com o  
Dr. Renaud Bollens, da Universidade Católica de Lille 
(Hôpital St. Philibert). O recurso à cirurgia robótica será o 
próximo passo, com a entrada em funcionamento do novo 
centro cirúrgico e de internamento em 2016.

CANCRO DO PULMÃO

Em 2015, a equipa de cancro do pulmão foi reforçada 
com médicos especialistas com experiência consolidada 
em técnicas de intervenção diagnóstica e terapêutica e 
em cirurgia torácica. Foram assim criadas as condições 
para a realização de biópsias guiadas por endoscopia 
endobronquica e broncoscopias com navegação 
eletromagnética. Em paralelo, a equipa de cirurgia torácica, 
com longa experiencia em cirurgia vídeo-assistida por porta 
única, tem planeada a intervenção por cirurgia robótica, 
através de colaboração com a Dra. Melfi Franca,  
do Centro de Cirurgia Robótica da Universidade de Pisa.

Hospital de Dia
Diana Franco, Enfermeira

Equipa do Serviço de Imagiologia 
Celso Matos, Sara Belião, Ana Gaivão, 
Joana Ruivo, Luís Rosa, Joana Ip e  
Inês Santiago

HEMATO-ONCOLOGIA

O tratamento de neoplasias hematológicas tem sido, nos 
últimos anos, uma das áreas da Oncologia com mais 
expressiva melhoria nos resultados clínicos, quer no 
controlo efetivo da progressão da doença, quer no aumento 
da sobrevivência global. Em 2014, foi criada a Unidade 
de Hemato-Oncologia no nosso Centro, a qual expandiu 
significativamente a sua atividade em 2015, elegendo 
como áreas de interesse as doenças linfoproliferativas 
crónicas e o mieloma múltiplo. O objetivo da Unidade é a 
introdução de tratamentos inovadores através de ensaios 
clínicos multicêntricos e cooperativos ou de medicamentos 
já aprovados mas ainda não introduzidos no mercado, 
através de programas de acesso precoce. A equipa está 
atualmente envolvida em 6 ensaios clínicos multicêntricos 
internacionais em mieloma múltiplo e em linfoma de  
alto grau.

Sendo a equipa de Hemato-Oncologia constituída por 
médicos especialistas com forte pendor e experiência 
prévia em investigação laboratorial de doenças 
linfoproliferativas e mieloma múltiplo, foi traçado em 
2015 um plano de desenvolvimento de um núcleo 
de investigação em torno destas 2 formas de cancro 
hematológico. O objetivo é o de aperfeiçoar o diagnóstico 
e a caracterização imunofenotípica e molecular de 
variedades distintas destas patologias, proceder ao estudo 
dos padrões da resposta terapêutica a agentes imuno-
moduladores e quantificar com grande rigor a doença 
mínima residual, cujas repercussões de natureza biológica 
e clínica são ainda parcialmente desconhecidas. Este plano 
envolve várias colaborações internacionais delineadas em 
2015, nomeadamente com a Universidade de Salamanca, 
o Instituto Karolinska, em Estocolmo, e a Universidade de 
Leiden, na Holanda. Estão ainda planeadas interações com 
grupos de investigação dos centros IMM, da Faculdade  
de Medicina de Lisboa e do IGC, Instituto Gulbenkian 
de Ciência.

CANCRO DA PELE

O CCC abriu em 2015 uma consulta de Dermatologia 
que iniciou um plano regular de vigilância de cancro 
cutâneo em estreita articulação com a Unidade de Risco e 
Diagnóstico Precoce. Em rápido crescimento, a consulta 
de Dermatologia atendeu mais de 1 000 doentes em 2015, 
disponibilizando tecnologias como dermatoscopia digital 
computadorizada e de intervenção, como a Laserterapia 
com CO2.  Em 2016, está prevista a criação de uma 
Unidade Multidisciplinar dedicada especificamente ao 
Melanoma.

Reunião Multidisciplinar 
da Unidade de Digestivo
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HOSPITALIZAÇÃO DOMICILIÁRIA E O “HOSPITAL 
DO FUTURO”

A Unidade de Hospitalização Domiciliária, em funções 
desde maio de 2015, tem como principal objetivo facilitar 
a transição do regime de tratamento ambulatório, ou de 
internamento, para a ambiente próprio do doente, junto da 
comunidade e dos seus familiares. A Unidade, constituída 
por médicos especialistas em medicina interna e cuidados 
paliativos e enfermeiros, presta cuidados integrados a 
doentes e famílias em situação de sofrimento decorrente 
de doença oncológica avançada e progressiva. O plano 
terapêutico é proposto de forma individualizada para cada 
doente baseando-se na análise rigorosa da situação clínica, 
da presença de co-morbilidades e do contexto psicológico 
e social de cada doente e da respetiva família. 

No âmbito da transição do doente para o seu próprio 
ambiente, o projeto “Hospital do Futuro”, em preparação 
desde 2015, oferecerá um acompanhamento clínico, 
no domicílio, promovendo o bem-estar do doente e da 
sua família, com segurança, conforto e a garantia de 
continuidade e qualidade dos cuidados prestados no 
Centro Clínico Champalimaud. Para tal, a Fundação 
Champalimaud, em colaboração com a Philips e a PT, 
parceiros de referência nos domínios dos sistemas clínicos 
e das telecomunicações, está a desenvolver uma solução 
tecnológica de comunicação e monitorização que permitirá 
acompanhar o doente na sua própria casa, em contínuo, 
através de serviços de comunicação por vídeo e voz e de 
monitorização de sinais biométricos. 

Está solução permitirá proporcionar uma maior autonomia 
ao doente no seu ambiente habitual de vida, o que 
promove a individualização dos cuidados centrados na 
pessoa e na sua qualidade de vida e conforto.

NEUROPSIQUATRIA

Em 2015, a Unidade de Neuropsiquiatria (UNP) consolidou 
a sua posição enquanto unidade de interface entre o Centro 
Clínico e o Programa de Neurociências da Fundação Cham-
palimaud. O seu programa de intervenção clínica continuou 
centrado na Neuropsiquiatria de ligação às unidades clínicas 
de oncologia, e no desenvolvimento de investigação clínica de 
excelência em áreas relevantes para o programa de Neuro-
ciências, designadamente perturbações do espetro obsessivo-
compulsivo. Em concordância com a estratégia de intervenção 
clinica da UNP até 2014, foi mantida atividade clínica de 
Neuropsiquiatria Geral, aberta a doentes sem seguimento no 
Centro Clínico por doença oncológica. Tanto na Neuropsiquia-
tria de ligação como na Neuropsiquiatria Geral, as áreas de 
maior desenvolvimento são as perturbações do humor e da 
cognição.

O Centro Clínico 
Champalimaud oferece 
um serviço de avaliação 
sistematizada de risco 
oncológico, baseado 
num modelo de medicina 
personalizada orientada para 
a caracterização individual 
dos factores de risco familiar 
e pessoal, associada a um 
plano personalizado de 
vigilância e projetado no 
futuro. Este programa tem 
como objectivo essencial o de 
proporcionar o diagnóstico de 
eventuais formas de cancro 
em fases muito precoces 
do seu desenvolvimento e 
portanto mais susceptíveis de 
tratamento curativo.

PSICO-ONCOLOGIA

Através da consulta de Psico-oncologia, o CCC manteve o seu 
empenho em identificar nos doentes e nas respetivas famílias, 
quaisquer sinais de sofrimento psicológico e/ou disfunção 
psicossocial, através de metodologias de avaliação e de inter-
venção psico-terapêutica integradas no tratamento global do 
doente. O objetivo é o de promover uma adequada adaptação 
psicossocial às adversidades resultantes da doença oncológica 
e do seu impacto na qualidade de vida. Os cuidados psico-
oncológicos estão assim disponíveis desde o diagnóstico e ao 
longo das diversas etapas da sua evolução, incluindo a doença 
avançada e terminal.

RISCO ONCOLÓGICO E DIAGNÓSTICO PRECOCE

A Unidade de Risco Oncológico e Diagnóstico Precoce, 
cujo programa de ação foi definido em 2013, está 
orientada para a identificação de riscos prevalentes para 
os tipos de cancro para os quais existem orientações 
ou recomendações de boa prática clínica, como o 
cancro da mama, digestivo, do pulmão, da próstata e 
ginecológico. Desde 2015, a avaliação inicial conta com a 
colaboração das consultas de Dermatologia e de Nutrição, 
frequentemente necessárias para uma apreciação global  
e personalizada dos indivíduos que nos procuram.  
A avaliação de risco genético, sempre que os 
antecedentes familiares do doente o justificam, é realizada 
pelo Prof. Sérgio Castedo, especialista em genética 
médica, da Universidade do Porto.

Serviço de Patologia
Alexandra Martins
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Acreditação do Serviço de 
Medicina Nuclear

RADIOTERAPIA DE ALTA PRECISÃO

O serviço de Radioncologia do CCC expandiu em 
2015 o seu programa inovador de radioterapia de 
elevada precisão, nomeadamente as modalidades de 
radioterapia estereotáxica, hipofracionada ou de dose 
única. A equipa multidisciplinar tem larga experiência em 
radiocirurgia de lesões metastáticas focais em doentes 
oligo-metastáticos, ou em tumores primários bem 
localizados sem condições ou indicação para tratamento 
cirúrgico. São dois os estudos prospetivos de natureza 
investigacional realizados em colaboração com centros 
internacionais (estudos de fase II) coordenados pelo CCC, 
nomeadamente no tratamento de lesões metastáticas 
isoladas com radiocirurgia de dose única, e de doentes 
com determinados subtipos de cancro de próstata com 
radioterapia de alta precisão, guiada por tecnologia de 
localização (tracking) em tempo real. 

Em 2015, prosseguiram as atividades do programa de 
formação avançada em Radioterapia - Radiotherapy 
Advanced Techniques Clinical School - iniciado em 
2014. As edições do curso em 2015 foram 6 com 75 
participantes, na sua maioria médicos e físicos e ainda 
técnicos de radioterapia e enfermeiros especializados.

PATOLOGIA

Em 2015, foi reforçada a equipa de patologistas, 
orientados pelo Prof. Antonio Beltran, e foram atribuídas 
ao laboratório de patologia as condições necessárias 
para o estabelecimento do banco de tecidos, essencial 
ao desenvolvimento de projetos de investigação em 
oncobiologia. Este programa irá ser alvo de grande 
expansão em 2016. 

Criaram-se igualmente as condições para desenvolver a 
área da patologia molecular, com recurso a caracterização 
genética e novas metodologias de sequenciação 
(Next generation sequencing) e de análise patológica 
multiparamétrica (Systems Pathology), em colaboração 
direta com o Mount Sinai Hospital, New York, com a 
coordenação do Professor Carlos Cordon-Cardo.

SERVIÇOS
IMAGIOLOGIA

A Imagiologia médica tem um papel central no diagnóstico 
e no estadiamento da doença oncológica, na monitorização 
terapêutica, na definição do prognóstico e na própria 
administração guiada por imagem de certos tratamentos 
administrados por via percutânea ou endovascular. 

Em 2015, a equipa multidisciplinar dirigida pelo Professor 
Celso Matos, que integrou o CCC em 2014 vindo da 
Universidade Livre de Bruxelas (Hospital de Erasmus), foi 
responsável por um aumento global da atividade clínica de 
45% relativamente a 2014, dando um apoio diferenciado às 
diferentes equipas multidisciplinares do CCC e oferecendo 
ainda um vasto número de exames a doentes que nos 
procuram do exterior. 
O serviço participa ativamente em ações de formação 
de âmbito internacional, através de colaborações com 
a European School of Radiology (ESOR), a Sociedade 
Europeia de Radiologia Abdominal e Gastrointestinal 
(ESGAR) e a Sociedade Europeia de Oncologia Digestiva 
(ESDO), tendo sido realizados no CCC, em 2015, dois 
cursos internacionais sobre temas de oncologia geral e 
sobre patologia tumoral do aparelho digestivo.

MEDICINA NUCLEAR E NOVOS TRATAMENTOS 
COM RADIO-FÁRMACOS

A equipa de Medicina Nuclear apoia o diagnóstico e a 
avaliação de resposta terapêutica nos diversos tipos de 
cancro através de estudos baseados na utilização de radio-
fármacos para obtenção de imagens de natureza funcional 
nos equipamentos de cintigrafia (SPECT) e tomografia por 
emissão de positrões (PET-CT). 

Durante o ano de 2015, foi crescente a realização de 
exames baseados em radionuclídeos preparados no próprio 
serviço, dispensando a importação de radio-fármacos do 
exterior. A utilização de alguns destes marcadores, como 
o 68Galio e derivados, é particularmente útil no estudo de 
neoplasias neuro-endócrinas. Foram também introduzidas 
técnicas adicionais de estudo metabólico de corpo inteiro 
com um novo radio-fármaco, baseado na conjugação 
do 68Ga com um antigénio específico de próstata (PSMA 
ou Prostate Specific Membrane Antigen), que se destina 
especificamente ao estudo de doentes com carcinoma da 
próstata. 

No campo das aplicações terapêuticas com radio-
fármacos, foi introduzido em 2015 no CCC o dicloreto de 
Radio 223 (XOFIGO), utilizado no tratamento ambulatório 
de doentes com lesões metastáticas ósseas de carcinoma 
da próstata resistente à castração. O CCC foi pioneiro em 
Portugal no recurso a esta modalidade terapêutica e segue 
o número mais elevado de doentes em tratamento no País.
O serviço de Medicina Nuclear do Centro foi reconhecido 
com a “Acreditação de Serviço de Medicina Nuclear” assim 
com a “Acreditação de Centro de Treino” pela UEMS-EBNM 
(União Europeia de Médicos Especialistas – Section and 
European Board of Nuclear Medicine) para o período entre 
2014 e 2018.

Acelerador Linear
André Machado
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UNIDADES DE ENSAIOS CLÍNICOS

A Unidade de Ensaios Clínicos, criada em 2014, é 
uma componente essencial do CCC no que respeita 
à investigação clínica, dando suporte à organização, 
condução e monitorização dos estudos clínicos com 
doentes, sejam estudos observacionais ou de intervenção. 
Ao longo do ano, a Unidade cresceu significativamente, 
tendo adquirido capacidade para desenvolver um número 
crescente de ensaios clínicos, passando de 17 estudos 
em 2014 para 38 em 2015. Desse total, 10 ensaios 
são estudos de fase II, 5 dos quais da iniciativa de 
investigadores do CCC em colaboração internacional.  
Os restantes cinco ensaios de fase II, bem como os  
18 ensaios de fase III em curso, recebem financiamento 
por parte das empresas farmacêuticas promotoras 
dos medicamentos em estudo. Encontram-se ainda 
em desenvolvimento 6 estudos clínicos de natureza 
observacional, nas áreas do cancro de mama, cancro 
digestivo e próstata.

CUIDADOS NO ATENDIMENTO AO DOENTE

1. O Sistema de Atendimento Personalizado 
Em 2015, foi alargado a todo o Centro Clínico o sistema 
personalizado de atendimento de doentes através da entrega 
de um equipamento móvel durante a sua estadia nos serviços 
clínicos. Este sistema permite ao doente deambular pelo 
Centro enquanto espera pelo seu exame ou consulta, sem 
necessidade de esperar junto às áreas de atendimento 
e evitando os ecrãs de chamada ou a chamada por voz. 
Quando é chegada a hora da consulta ou exame, a chamada 
é feita para o móvel com toda a discrição. Através deste 
equipamento, o doente pode igualmente consultar o seu 
histórico clínico, as suas marcações, os acordos disponíveis 
com prestadores e ainda a constituição do corpo clínico do 
Centro. Este dispositivo serve ainda de contacto imediato com 
os serviços e através dele pode ser acionado um SOS em caso 
de emergência.
2. O Cartão de Doente 
A todos os doentes do CCC é atribuído um cartão individual 
com um código de barras que proporciona um elemento 
importante nos circuitos de controlo de qualidade e de 
segurança. Por sua vez, através da leitura de um QRCode, 
permite o acesso à página individual do doente na APP 
“CHAMP@ME”.
3. A APP “CHAMP@ME”
A partir de 2015, foi disponibilizada aos doentes do Centro 
Clínico Champalimaud uma aplicação para “smartphones” 
(IOS e Android), a APP “CHAMP@ME”. Esta aplicação contém 
informação genérica sobre a instituição e proporciona aos 
doentes o acesso privado aos elementos do seu processo 
clínico, nomeadamente resultados de exames complementares 
de diagnóstico e relatórios. Permite ainda a visualização de 
agenda de marcações e documentos financeiros. Esta APP já é 
utilizada por mais de 2 500 doentes e prevê-se a disponibilização 
de novas funcionalidades durante o ano de 2016. 

ACORDOS E CONVENÇÕES 

O CCC exerce a sua atividade enquanto centro privado de 
oncologia clínica, tendo acordos com diferentes entidades, 
nacionais e internacionais, que comparticipam despesas com 
cuidados de saúde por parte dos respetivos beneficiários e 
nossos doentes. Os sistemas de comparticipação com os 
quais o CCC tem acordos são a ADSE, IASFA (incluindo o 
Hospital das Forças Armadas), PSP, GNR, SAMS Quadros,  
Serviços sociais da CGD e Grupo Jerónimo Martins. São as 
seguintes as companhias de seguros nacionais: Multicare, 
AdvanceCare, Médis, Future Health Care (Saúde Prime), 
Allianz e Axa. As companhias de seguros internacionais são 
a BUPA, a Allianz International, a, Axa International, a MSH 
International, a Inter Mutuelles GIE, a SOS International, a 
CIGNA, a SOS International e a Eurocross Assistance.  
Nas áreas de diagnóstico por imagem e de tratamentos 
especializados, o CCC colabora de forma regular e por 
adjudicação pública, com os Centros Hospitalares de Lisboa 
Central e Lisboa Ocidental, o Hospital Garcia d’Orta,  
o Hospital Distrital de Santarém e o Hospital do Espírito Santo - 
Évora.

Sala Híbrida de
Cirurgia e Radiologia
de Intervenção
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REUNIÕES 
CIENTÍFICAS

PELVIC HAPPINESS FOR PELVIC CANCER  
PATIENTS - FUNCTION PRESERVATION  BY 
TREATMENT  PRECISION

0 Simpósio “Pelvic Happiness for Pelvic Cancer Patients - 
Function Preservation by Treatment  Precision”, organizado  
pelos médicos do Centro Clínico Champalimaud, Amjad  
Parvaiz, Bill Heald, Carlos Carvalho, Henrique Nabais e 
Jorge Fonseca decorreu nos dias 13 e 14 de fevereiro. 
Este simpósio focou a relevância de se trabalhar em 
conjunto com várias especialidades médicas a fim de 
se melhorar os resultados clínicos em doentes com 
tumores pélvicos, sendo fundamental ter-se presente 
a importância e a sensibilidade dos diversos órgãos 
pélvicos e a preservação da sua função nesta abordagem.  
Neste sentido, este simpósio reuniu, provavelmente 
pela primeira vez, ginecologistas, urologistas, cirurgiões 
e vários profissionais da área do cancro. Com este 
objetivo, durante os dois dias foram debatidos os avanços 
alcançados pela cirurgia, radioterapia e quimioterapia que 
permitem já hoje a utilização de terapias mais precisas e 
menos comprometedoras da funcionalidade dos órgãos, 
oferecendo um desejável equilíbrio entre os melhores 
resultados clínicos e a qualidade de vida em doentes com 
tumores pélvicos.

PROGRESS TOWARDS CONQUERING  
BREAST CANCER

A 4 de novembro, realizou-se mais um Champalimaud 
Cancer Talk com o título “Progress Towards Conquering 
Breast Cancer”, tendo como conferencista o Professor  
Larry Norton, médico oncologista no Memorial Sloan 
Kettering e especialista em cancro da mama. O Professor 
Norton foi pioneiro na investigação sobre o tratamento 
do cancro da mama, nomeadamente no que se refere 
a utilização de medicamentos com base em modelos 
matemáticos para otimização das doses, sequências de 
combinações de fármacos e plano de administração. 
Esteve envolvido no desenvolvimento de vários agentes de 
tratamento eficazes, incluindo o Paclitaxel e o Trastuzumab, 
e foi autor de um modelo sobre o crescimento de cancro 
designado por “Norton Simon-Model”. Este modelo 
tem influenciado a terapia do cancro e o conceito de 
“auto-seeding” das lesões metastáticas. Esta palestra foi 
organizada pela Fundação Champalimaud com o intuito de 
proporcionar ao público uma oportunidade única de ouvir 
uma das maiores autoridades mundiais em cancro da mama.

“Pelvic Happiness for Pelvic Cancer 
Patients - Function Preservation by 
Treatment Precision” Orador: Bill Heald
13 e 14 fevereiro

1ST CHAMPALIMAUD PANCREAS MEETING

O “1st Champalimaud Pancreas Meeting: New Challenges 
in Early Diagnosis and Management of Pancreatic Cancer” 
realizou-se na Fundação Champalimaud nos dias 27 e 
28 de novembro, encerrando o ciclo anual dos “Cancer 
Research Symposia”. Este encontro, focado nos desafios 
do diagnóstico precoce e do tratamento do cancro do 
pâncreas, foi organizado pelos médicos Carlos Carvalho, 
Celso Matos, Jacques Devière e Ricardo Rio-Tinto, do corpo 
clínico do CCC. O programa centrou-se na importância dos 
achados incidentais e na discussão dos novos métodos 
de diagnóstico, avaliação e tratamento das lesões pré-
malignas no pâncreas. O adenocarcinoma do pâncreas tem 
habitualmente mau prognóstico e o desenvolvimento de 
métodos eficazes para o seu diagnóstico precoce constituem 
um imperativo e um desafio. O processo de carcinogénese 
pancreática é longo, decorrendo cerca de 10 anos desde 
as primeiras alterações moleculares até ao estabelecimento 
do carcinoma invasivo. Este longo período faculta o tempo 
para diagnosticar as condições pré-malignas (a neoplasia 
pancreática intraepitelial, a neoplasia quística mucinosa, 
e os tumores papilares mucinosos intra-ductais) e para 
intervir, modificando a história natural e o prognóstico da 
doença. Foi sublinhada a importância central da abordagem 
multidisciplinar no diagnóstico preciso destas patologias e 
na decisão terapêutica, permitindo a identificação das lesões 
que necessitam de cirurgia, de terapêuticas minimamente 
invasivas, ou apenas de vigilância.

1.° ENCONTRO MÉDICO-CIRÚRGICO DO TÓRAX

A fechar o ano, no dia 11 de dezembro, a Fundação 
Champalimaud acolheu ainda o 1.° Encontro Médico- 
-Cirúrgico do Tórax, promovido em colaboração com a 
Sociedade Portuguesa de Pneumologia. Casos clínicos para 
discussão, tratamento local do cancro do pulmão, inovação 
e investigação, Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) 
e enfisema pulmonar foram alguns dos temas abordados 
neste encontro.

1st Champalimaud 
Pancreas Meeting
4 novembro
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Zachary Mainen

“O CNP tem como 
ambição ajudar os 
cientistas a alcançar todo 
o seu potencial criativo 
e a promover conquistas 
coletivas difíceis de 
alcançar numa lógica 
individual ou de grupos de 
laboratório...”
 

Diretor

Rui Costa
Diretor

INTRODUÇÃO
Desde a sua criação em 2007, o Champalimaud 
Neuroscience Programme (CNP) cresceu a partir de um 
pequeno grupo de pessoas para se transformar numa  
equipa de investigação dinâmica e em expansão com 
quase 250 cientistas. O crescimento do programa não se 
verificou apenas nos números, mas também no âmbito das 
suas atividades científicas e académicas. Estas incluem a 
introdução de novas áreas de investigação representadas 
por laboratórios individuais, novas ferramentas, técnicas e 
a organização de reuniões, cursos e workshops científicos. 
Os investigadores do CNP também recebem regularmente 
colaboradores internacionais, visitam instituições e 
participam em conferências científicas em todo o mundo. 
Simultaneamente, os investigadores do CNP recebem apoio 
significativo, por parte de diferentes agências e instituições 
de financiamento, para continuarem a desenvolver o seu 
trabalho.

O sucesso das equipas do CNP resulta não só do seu 
elevado padrão de investigação, mas também da sua 
forte cultura científica. Esta cultura assenta no incentivo à 
colaboração e cooperação entre grupos de investigação, 
com o objetivo de contribuir para a evolução da investigação 
a nível global, apoiando simultaneamente o progresso de 
cientistas individuais. Como referido na Missão do programa 
“Enquanto organização, o CNP tem como ambição ajudar 
os cientistas a alcançar todo o seu potencial criativo e a 
promover conquistas coletivas difíceis de alcançar numa 
lógica individual ou de grupos de laboratório.”

Seguindo a visão do seu Fundador, em 2014, a Fundação 
Champalimaud criou um novo programa focado na Biologia 
dos Sistemas e Metástases (Biology of Systems and 
Metastasis - BSM). Este novo programa concentra-se numa 
abordagem organísmica de sistemas para a investigação 
da biologia do cancro. O seu objetivo último consiste 
em compreender e prevenir o cancro, especialmente 
as metástases. Compreender a forma como aparecem 
as células cancerígenas, de que forma estas evitam os 
mecanismos de defesa do organismo, como crescem e se 
metastizam dependerá de mais do que apenas compreender 
a biologia das células cancerígenas. Dependerá também 
de compreender como as células interagem com os vários 
sistemas do organismo, incluindo os sistemas vascular, 
imunitário, linfático e endócrino, e como estas interações 
sofrem alterações ao longo do tempo.

Em conjunto, os dois programas constituem o Champalimaud 
Research, um programa de investigação abrangente com 
uma Equipa de Direção integrada que inclui membros das  
duas áreas de investigação. 

O Champalimaud Research está sediado no Centro 
Champalimaud, um centro em que as atividades clínicas 
e de investigação decorrem lado a lado. Neste cenário, 
apoiado pela cultura científica do CNP, ambos os programas 
estão idealmente orientados para desenvolver colaborações 
transversais, partilhando ferramentas, abordagens e ideias 
e facilitando, assim, o progresso nestes dois domínios 
do Desconhecido.

EQUIPA 
DE 
DIREÇÃO

A MISSÃO DO PROGRAMA

ORGANIZAÇÃO 
DO 
CHAMPALIMAUD 
RESEARCH

CONSELHO CIENTÍFICO

O Conselho Científico (Scientific Advisory Board - SAB) do 
Champalimaud Research (CR) é composto por cientistas 
internacionais de referência que se reúnem anualmente para 
analisarem o progresso dos seus investigadores e programas. 
É constituído por membros regulares e membros externos 
adicionais que se associam anualmente.

Em 2015, para além da análise anual ao CR, o SAB também 
debateu o lançamento do Programa de Biologia dos Sistemas 
e Metástases (BSM). Foram realizadas várias sessões ao 
longo de dois dias em maio, nas quais participaram, para 
além dos membros do SAB, o Conselho de Administração da 
Fundação Champalimaud, o Diretor Clínico, António Parreira 
e António Coutinho, Curador da Fundação. Nestas sessões 
foram debatidos temas como os objetivos do novo programa, 
a forma como o programa de neurociências e o BSM serão 
integrados no CR e analisaram-se possíveis candidatos.

As conclusões destes debates foram implementadas em 
2015, com o recrutamento de novos líderes de grupo para o 
programa BSM que irão estabelecer os seus laboratórios no 
Centro Champalimaud em 2016.

J. Anthony Movshon,
New York University, EUA

Martin Raff, 
University College London, Reino Unido

Thomas Jessell, 
Columbia University, EUA

MEMBROS REGULARES DO SAB:

MEMBROS DO SAB EM 2015:

Cornelia Bargmann, 
Rockefeller University, EUA

Nicholas Hastie, 
University of Edinburgh, Reino Unido

Klaus Pantel, 
University Medical Center 
Hamburg-Eppendorf, Alemanha

Tyler Jacks, Massachusetts Institute  
of Technology, EUA
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CRESCIMENTO 
E 
DIVERSIDADE

Desde o início, em 2007, 
a comunidade do CR 
caracteriza-se como um 
grupo diversificado.
Esta tendência tem-se 
mantido ao longo dos 
anos, desde a formação 
do primeiro núcleo de 16 
pessoas até ao atual grupo 
de cerca de 250 cientistas  
em 2015.

33
NACIONALIDADES

1

Máximo
(128 portugueses)

DISTRIBUIÇÃO POR
NACIONALIDADES
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INVESTIGAÇÃO

Em dezembro de 2015,  
o CR compreendia 17  
grupos de investigação.
Cada laboratório 
concentra-se em tópicos 
de neurociências distintos, 
como sejam a base neuronal 
da geração do movimento, 
da escolha dos alimentos ou 
dos processos de decisão, 
entre outros.

COMPORTAMENTO E CIRCUITOS NEURONAIS
Desde o andar ao saltar ou dançar, todas as ações, das mais 
simples às mais complexas, necessitam de movimentos 
cronometrados e coordenados com precisão. De que forma os 
circuitos neuronais no cérebro conseguem gerar estas ações? 
O laboratório de Megan Carey estuda esta questão utilizando 
uma combinação de abordagens biológicas, de engenharia e 
de ciências da computação.

INTEGRAÇÃO SENSÓRIO-MOTORA
O movimento e a sensação podem parecer processos 
separados mas, na verdade, estão fortemente relacionados 
através de ligações comportamentais e físicas. Este feedback 
constante é crucial para a execução bem-sucedida de ações 
e para a aprendizagem das mesmas da forma mais eficiente 
possível. O laboratório de Eugenia Chiappe estuda como a 
informação visual é integrada na locomoção, utilizando como 
modelo a mosca-da-fruta, Drosophila melanogaster.

NEUROBIOLOGIA DA AÇÃO
Como geramos ações? Algumas das nossas ações, como 
engolir ou piscar os olhos são inatas. Outras, no entanto, 
requerem aprendizagem, um processo de tentativa e erro, 
através do qual recebemos feedback do nosso sucesso. 
O laboratório de Rui Costa foca-se na compreensão dos 
processos que medeiam ações e requerem aprendizagem, 
utilizando uma abordagem que envolve diversos níveis, das 
moléculas aos circuitos neuronais.

COMPORTAMENTO COLETIVO
Quais as regras pelas quais o coletivo influencia o 
comportamento do indivíduo? Como podem estas regras 
explicar o aparecimento de padrões num grupo? O laboratório 
de Gonzalo de Polavieja utiliza peixes-zebra e humanos 
para analisar o comportamento coletivo e construir modelos 
matemáticos capazes de o explicar.

ESTRUTURA E FUNÇÕES NEURONAIS
As memórias são guardadas no cérebro, em milhares de 
milhão de estruturas microscópicas designadas por sinapses. 
As sinapses são os pontos de ligação entre neurónios, e é 
aí que se formam, ou se perdem as memórias. O laboratório 
de Inbal Israely interessa-se por compreender a forma como 
a atividade pode levar a mudanças estruturais específicas 
nos neurónios, e de que modo essas mudanças afetam a 
conectividade dentro dos circuitos neuronais.

SISTEMAS INTELIGENTES
De que forma o cérebro apreende a estrutura do ambiente
que nos rodeia? De que forma utiliza esta informação para 
ajustar o nosso comportamento? Encontrar respostas para 
estas perguntas fundamentais é o principal objetivo do 
laboratório de Adam Kampff. Em paralelo à investigação 
experimental, dedica-se ainda ao desenvolvimento de 
tecnologia com o objetivo de criar novas ferramentas que 
possibilitem a progressão na investigação em neurociência.

NEUROETOLOGIA
Como escolhemos um parceiro? Quais os mecanismos 
neuronais subjacentes a decisões que iniciam e terminam 
o contacto sexual? O laboratório de Susana Lima utiliza 
uma combinação de abordagens que incluem ferramentas 
fisiológicas, anatómicas e moleculares para estudar os 
mecanismos que medeiam a escolha de um parceiro,  
bem como aqueles que iniciam e terminam o 
comportamento sexual.

NEUROCIÊNCIA TEÓRICA
De que forma as regras que regem o processamento 
neuronal podem ser formalizadas utilizando modelos 
matemáticos? O objetivo principal do grupo de Christian 
Machens é associar a atividade de várias áreas do cérebro 
a uma teoria computacional de comportamento animal, 
através da análise de registos da atividade neuronal e 
da construção de modelos matemáticos dos circuitos 
neuronais.

Antónia Groneberg e Tomás Cruz, 
investigadores dos laboratórios 
Comportamento Coletivo e  
Integração Sensório-Motora
Open Lab
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NEUROCIÊNCIA DE SISTEMAS
Somos constantemente levados a tomar decisões,
que podem ser tão triviais como optar por aguardar ou 
desistir de esperar pelo autocarro, ou bem mais complexas 
como aquelas que podem alterar completamente a nossa 
vida, por exemplo a escolha de uma carreira profissional.  
O laboratório de Zachary Mainen estuda processos de 
decisão em roedores e humanos, visando estabelecer 
ligações entre sistemas neuronais e o comportamento, 
utilizando abordagens computacionais e experimentais, 
com particular ênfase no papel da incerteza e da confiança 
e na função do sistema serotonérgico.

NEUROCIÊNCIA COMPORTAMENTAL
A cooperação social, a transmissão social de 
emoções, como o medo, e as escolhas pró-sociais são 
comportamentos normalmente observados nos humanos. 
Qual a base neuronal destes comportamentos? Podem 
ser observados noutras espécies, como os ratos ou 
mesmo as moscas? O grupo de Marta Moita foca-se na 
compreensão dos mecanismos neuronais subjacentes 
ao comportamento social, utilizando uma combinação de 
ferramentas comportamentais, farmacológicas, moleculares 
e eletrofisiológicas.

DA VISÃO À AÇÃO
O nosso cérebro tem de lidar com um constante 
bombardeamento de informação sensorial que, muitas 
vezes, exige resposta imediata. De que forma o cérebro 
integra informação sensorial e seleciona e executa ações 
apropriadas? Para responder a esta questão, o laboratório 
de Michael Orger utiliza avançadas técnicas imagiológicas e 
o modelo animal peixe-zebra.

APRENDIZAGEM
A aprendizagem requer, muitas vezes, a criação de uma 
ligação mental entre eventos separados no tempo. Por 
conseguinte, para descobrir os mecanismos neuronais 
da aprendizagem, é importante compreender a forma 
como o cérebro controla o tempo. O grupo de Joe Paton 
tem como objetivo estudar os mecanismos neuronais 
subjacentes à representação interna do tempo, através da 
observação e manipulação de elementos neurofisiológicos 
no comportamento dos roedores.

CIRCUITOS CORTICAIS
O córtex é uma área do cérebro onde tem lugar o 
processamento motor e sensorial e onde são geradas 
as funções mentais superiores, como a atenção e a 
criatividade. Os investigadores do laboratório de Leopoldo 
Petreanu procuram descobrir as regras que regem as 
interações entre diferentes áreas corticais e o tipo de 
informação que é trocada entre estas através do estudo da 
estrutura e função destes circuitos utilizando métodos 
neurofisiológicos e óticos.

Marta Oliveira, investigadora do 
laboratório Da Visão à Ação

DINÂMICA DE CIRCUITOS E COMPUTAÇÃO
De que forma o cérebro cria representações internas do 
mundo exterior? Mais concretamente, de que forma a 
atividade de grandes populações neuronais nos permite 
ouvir sons ou ver imagens? O laboratório de Alfonso Renart 
estuda esta questão através de registos simultâneos da 
atividade de grandes populações neuronais.  
Esta atividade é depois analizada e utilizada para criar 
modelos matemáticos sobre a forma como a informação é 
codificada nos neurónios.

COMPORTAMENTO E METABOLISMO
Os alimentos que consumimos afetam todos os aspetos 
da nossa vida, incluindo o envelhecimento, a capacidade 
reprodutiva, a esperança de vida, o estado mental e o 
estado de espírito. O laboratório de Carlos Ribeiro estuda 
como o estado metabólico interno da mosca-da-fruta, 
Drosophila melanogaster, afeta as suas decisões de 
alimentação, com o objetivo de compreender de que modo 
estes processos biológicos complexos são controlados e 
codificados no cérebro.

NEUROPLASTICIDADE E ATIVIDADE NEURONAL
A atividade neuronal que ocorre naturalmente está 
associada a alterações em microestruturas do cérebro.  Isto 
acontece em particular durante a aprendizagem e formação 
ou perda de memórias. O grupo de Noam Shemesh utiliza 
as mais avançadas técnicas de Imagiologia de Ressonância 
Magnética, em conjunto com métodos óticos e genéticos, 
para estudar a relação entre a atividade neuronal e as 
alterações nas microestruturas neuronais.

COMPORTAMENTO INATO
Os comportamentos inatos não requerem aprendizagem
nem experiência. Os animais apresentam comportamentos 
inatos quando mostram respostas sociais ou sexuais 
estereotipadas ao ambiente, como, por exemplo, durante 
a corte. O grupo de Maria Luísa Vasconcelos combina 
abordagens comportamentais, genéticas, eletrofisiológicas 
e de imagiologia para compreender de que forma 
determinados circuitos neuronais e a sua ativação 
provocam comportamentos inatos específicos.

Patrícia Francisco, investigadora 
do laboratório Comportamento 
e Metabolismo

Sevinç Mütlu e Andreas Klaus, 
investigadores do laboratório 
Neurobiologia da Ação  
e Silvana Araújo, investigadora 
do laboratório Neuroetologia
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PUBLICAÇÕES 
DESTAQUES

Postmating circuitry modulates salt taste 
processing to increase reproductive output in 
Drosophila

Juntando as peças de um complicado 
puzzle, os investigadores do Laboratório de 
Comportamento e Metabolismo conseguiram 
demonstrar que o desejo de comer sal 
existe nas moscas, tal como nos mamíferos, 
e que este desejo desempenha um papel 
importante nas suas capacidades reprodutoras. 
Conseguiram também identificar o mecanismo 
responsável pelo desejo de comer sal e mapear 
vários passos dos circuitos neuronais que 
provocam esta alteração comportamental.

Walker SJ, Corrales-Carvajal VM, Ribeiro C. (2015). 
Postmating circuitry modulates salt taste processing to 
increase reproductive output in Drosophila. Current Biology. 
25(20):2621-30.

LABORATÓRIO DE COMPORTAMENTO E 
METABOLISMO

As descobertas resultantes do 
trabalho dos investigadores 
do CR são regularmente 
publicadas em revistas de 
elevado impacto científico, 
refletindo o potencial da 
investigação realizada.

Prosocial choice in rats depends on food-seeking 
behaviour displayed by recipients

Será a tendência para agir em benefício dos outros, 
sem qualquer benefício para nós próprios, exclusiva 
dos humanos, ou será esta aparente virtude 
partilhada por outros animais, como os ratos? 
Neste estudo, os investigadores do Laboratório de 
Neurociência Comportamental descobriram que, tal 
como os humanos, os ratos oferecem ajuda sem 
receber qualquer benefício em troca. No entanto, 
verificaram que este comportamento depende de 
variáveis comportamentais, que são destacadas 
neste estudo.

Márquez C, Rennie SM, Costa DF, Moita MA (2015). Prosocial 
choice in rats depends on food-seeking behaviour displayed by 
recipients. Current Biology. 25(13):1736-1745.

LABORATÓRIO DE NEUROCIÊNCIA 
COMPORTAMENTAL

Bonsai: An event-based framework for processing 
and controlling data

Este estudo representa um exemplo especial 
de um projeto paralelo de investigação que se 
tornou numa poderosa ferramenta de código de 
utilização aberta (open source). Desenvolvido 
por investigadores do Laboratório de Sistemas 
Inteligentes, o Bonsai é uma linguagem de 
programação que permite ao utilizador medir e 
controlar, de forma eficiente, várias variáveis num 
cenário experimental.

Lopes G, Bonacchi N, Frazão J, Neto JP, Atallah BV, Soares S, 
Moreira L, Matias S,Itskov PM, Correia PA, Medina RE, Calcaterra 
L, Dreosti E, Paton JJ, Kampff AR (2015). Bonsai: An event-based 
framework for processing and controlling data streams. Frontiers in 
Neuroinformatics. 9:7.

LABORATÓRIO DE SISTEMAS INTELIGENTES
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A Scalable Population Code for Time in the 
Striatum

De acordo com este estudo, realizado pelo 
Laboratório de Aprendizagem, o tempo é 
representado por uma onda lenta de atividade 
sequencial que atravessa os neurónios no 
estriado. Esta onda diminui ou aumenta para 
codificar diferentes durações, sugerindo que 
o tempo no cérebro é relativo, e não absoluto, 
uma vez que é medido como uma posição num 
intervalo e não como uma unidade, como um 
segundo ou uma hora.

Mello GB*, Soares S*, Paton JJ. (2015). A Scalable Population 
Code for Time in the Striatum Curr. Biol. S0960-9822 (15): 
00205-5 (doi:10.1016/j.cub.2015.02.036).

LABORATÓRIO DE APRENDIZAGEM

A quantitative framework for whole-body 
coordination reveals specific deficits in freely 
walking ataxic mice

Neste artigo, os investigadores do Laboratório 
de Comportamento e Circuitos Neuronais  
apresentaram uma avançada ferramenta de código 
de utilização aberta (open source) que capta finos 
pormenores de locomoção em ratinhos, o que vem 
permitir a aquisição de novos dados sobre a base 
neuronal do equilíbrio e da coordenação.

Machado AS, Darmohray DM, Fayad J, Marques HG, 
Carey MR. (2015). A quantitative framework for whole-body 
coordination reveals specific deficits in freely walking ataxic 
mice. eLife. doi: 10.7554/eLife.07892.

LABORATÓRIO DE COMPORTAMENTO E 
CIRCUITOS NEURONAIS
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Activation of Dorsal Raphe Serotonergic Neurons 
Promotes Waiting but Is Not Reinforcing

Neste estudo, os investigadores do Laboratório 
de Neurociência de Sistemas encontraram uma 
ligação causal entre a ativação de neurónios que 
produzem serotonina e a quantidade de tempo 
que os ratos estão dispostos a esperar. Ainda 
neste estudo, os autores rejeitaram a existência 
de uma possível ligação entre um aumento da 
serotonina e a recompensa.

Fonseca MS, Murakami M, Mainen ZF (2015). Activation of 
Dorsal RapheSerotonergic Neurons Promotes Waiting but Is Not 
Reinforcing. Current Biology. 25(3): 306-315.

LABORATÓRIO DE NEUROCIÊNCIA DE 
SISTEMAS

Enhanced Male-Evoked Responses in the 
Ventromedial Hypothalamus of Sexually Receptive 
Female Mice

O que determina a recetividade ou a rejeição de 
potenciais parceiros sexuais? Neste estudo, os 
investigadores do Laboratório de Neuroetologia 
identificaram neurónios no hipotálamo de ratinhos 
fêmea que respondem de forma diferente a 
interações com machos, consoante o estado 
hormonal da fêmea, corroborando assim a existência 
de uma região do cérebro que combina informações 
sociais com o estado hormonal nos ratinhos fêmea.

Nomoto K, Lima SQ (2015). Enhanced Male-Evoked Responses in 
the Ventromedial Hypothalamus of Sexually Receptive Female Mice. 
Current Biology 25(5): 589–594.

LABORATÓRIO DE NEUROETOLOGIA
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FINANCIAMENTO
DESTAQUES

No seguimento de duas fases de avaliação das 
Unidades de I&D realizadas em 2014, o CNP obteve 
uma classificação de Excecional, a nota máxima possível 
nesta avaliação. Esta classificação coloca o CNP entre 
os melhores programas de investigação em Portugal, 
atribuindo-lhe apoio sob a forma de um orçamento de, 
aproximadamente, 450 000 € por ano durante 3 anos, 
com início em junho de 2015.

FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA (FCT)

1.3 M € ATRIBUÍDO AO

CHAMPALIMAUD NEUROSCIENCE PROGRAMME

 

Esta bolsa de investigação é a segunda ERC Advanced 
Grant consecutiva atribuída a Zachary Mainen, uma 
situação inédita para um investigador a trabalhar em 
Portugal. A bolsa será dedicada ao estudo da forma como 
a serotonina influencia o modo como percecionamos o 
mundo e, consequentemente, o nosso comportamento.

EUROPEAN RESEARCH COUNCIL (ERC) 

2.5 M € ATRIBUÍDO A

ZACHARY MAINEN 

1.5 M € ATRIBUÍDO A

MEGAN CAREY

Esta ERC Starting Grant foi atribuída a Megan Carey 
para estudar os circuitos neuronais que coordenam a 
locomoção em ratinhos. Neste projeto, a equipa da de 
Megan Carey trabalhará no sentido de compreender os 
mecanismos através dos quais o cerebelo controla a 
locomoção.

1.8 M € ATRIBUÍDO A

NOAM SHEMESH

Noam Shemesh recebeu esta ERC Starting Grant para 
estabelecer um conjunto de avançadas metodologias 
de Imagiologia de Ressonância Magnética que 
proporcionarão a produção de conhecimento acerca da 
função neuronal durante estados saudáveis e de doença.

O CR é apoiado por fundos 
provenientes da Fundação 
Champalimaud e por fundos 
externos provenientes 
de um vasto leque de 
organizações nacionais  
e internacionais.

26M€
Desde 2007

Em anos anteriores foram atribuídas as seguintes bolsas ERC:

ERC Starting Grant, Rui Costa (2009)

ERC Advanced Grant, Zach Mainen (2010)

ERC Starting Grant, Marta Moita (2013)

ERC Consolidation Grant, Rui Costa (2014)
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EVENTOS 
DESTAQUES

4TH CHAMPALIMAUD NEUROSCIENCE SYMPOSIUM  
PERSPECTIVES ON SOCIAL BEHAVIOR

16 a 19 de setembro de 2015

Organizadores: Gonzalo de Polavieja, Susana Lima e Christian 
Machens.

Após a inauguração do Centro Champalimaud em 2010, 
os Investigadores do então denominado Champalimaud 
Neuroscience Programme (CNP) criaram os Champalimaud 
Neuroscience Symposia, dedicados a tópicos da neurociência.

O 4th Champalimaud Neuroscience Symposium teve lugar 
no Centro Champalimaud e reuniu investigadores que 
trabalham num amplo espetro de áreas do comportamento 
social, incluindo neurociências sociais, psicologia, sociologia, 
ecologia comportamental e antropologia. O 5th Champalimaud 
Neuroscience Symposium está previsto para os dias 21 a 24 de 
setembro de 2016.

Para complementar as atividades relacionadas com 
a investigação, o CR organiza regularmente eventos 
científicos. Estes eventos, que incluem colóquios e 
conferências, trazem até ao Centro Champalimaud 
reconhecidos neurocientistas internacionais. Os eventos são 
abertos ao público, embora sejam normalmente 
aplicáveis processos de pré-inscrição e seleção.

4th Champalimaud 
Neuroscience Symposium
16 e 19 setembro

MESA REDONDA - SCIENCE FUNDING 
AS AN ENGINE FOR DEVELOPMENT

20 de maio de 2015

Organizadores: Rui Costa e Megan Carey.

Quais os desafios que as fundações privadas enfrentam 
na promoção da investigação? De que forma a interação 
entre fundações privadas e públicas funciona para 
promover a ciência? Representantes dos setores privado 
e público reuniram-se nesta mesa redonda para debater 
estes e outros tópicos.

O evento foi organizado no âmbito da visita do  
Dr. Robert Tjian, Presidente do Howard Hughes Medical 
Institute, ao Centro Champalimaud. Para além do  
Dr. Tjian, o painel incluiu a Dra. Leonor Parreira, 
Secretária de Estado da Ciência (Portugal), a Dra. Leonor 
Beleza, Presidente da Fundação Champalimaud, e o 
Dr. Marçal Grilo, Administrador da Fundação Calouste 
Gulbenkian. O debate foi moderado pelo Dr. Rui Costa, 
co-diretor do Champalimaud Research.

Mesa Redonda - Science 
Funding as an Engine for 
Development
20 maio
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FORMAÇÃO
DESTAQUES

INTERNATIONAL NEUROSCIENCE DOCTORAL 

PROGRAMME (INDP)

Diretor do INDP: Alfonso Renart

O INDP tem como objetivo proporcionar aos estudantes 
formação abrangente e integrativa em neurociências, 
com foco nos circuitos neurais que estão na base do 
comportamento. O principal objetivo do programa 
consiste em fomentar e incentivar a participação ativa, 
a independência e o pensamento crítico por parte dos 
estudantes.

Durante o primeiro ano, os estudantes participam em 
cursos que abrangem tópicos básicos nas neurociências 
contemporâneas. Os cursos têm uma forte componente 
prática, que inclui uma variedade de preparações 
experimentais. Durante este ano, os estudantes também 
realizam rotações laboratoriais, o que lhes permite 
familiarizar-se com a investigação efetuada nos diferentes 
laboratórios e que os ajuda depois a selecionar aquele onde 
irão realizar a sua investigação de doutoramento durante os 
três anos seguintes.

O CR considera a formação 
de futuros neurocientistas 
como um dos seus 
principais objetivos. Com 
este fim, o CR tem dedicado 
esforços consideráveis 
ao desenvolvimento e 
implementação de notáveis 
programas educativos, 
cursos avançados e 
workshops.

73 
Estudantes do 

Programa INDP 

desde 2007

CURSOS AVANÇADOS CAJAL  
ADVANCED NEUROSCIENCE TRAINING 
PROGRAMME

Em 2015, foi lançado o novo CAJAL Advanced 
Neuroscience Training Programme. O programa é 
constituído por quatro cursos anuais, dois realizados 
no Centro Champalimaud, em Lisboa, e dois no 
Bordeaux Neurocampus, em Bordéus, França.  
Estes dois institutos foram escolhidos para serem os 
primeiros centros na Europa a organizar cursos de 
formação em neurociências, seguindo um modelo de 
sucesso existente nos EUA há décadas.

CURSOS AVANÇADOS CAJAL - ADVANCED 
COURSE IN BEHAVIOUR AND NEURAL SYSTEMS

12 de julho a 5 de agosto de 2015

Diretores do Curso: Adam Kampff (CR),  
Zachary Mainen, (CR) and Florian Engert  
(Harvard University, EUA).

Este curso de 3 semanas consistiu numa introdução prática 
a métodos avançados em neurociência comportamental 
e forneceu conhecimentos suficientes para que todos os 
participantes conseguissem implementar estas técnicas nos 
seus laboratórios de origem. Foram utilizados organismos-
modelo populares (roedores, mosca-da-fruta e peixes-zebra) 
para demonstrar a forma como a tecnologia moderna (por 
exemplo, acompanhamento de vídeo, realidade virtual, 
automação, etc.) pode ser combinada com abordagens 
comportamentais tradicionais para realizar estudos em 
neurociências verdadeiramente inovadores.

CURSO AVANÇADO CAJAL - COMPUTATIONAL 
NEUROSCIENCE

9 a 29 de agosto de 2015

Diretores do Curso: Christian Machens (CR), Gilles 
Laurent (Max Planck Institute for Brain Research, 
Frankfurt, Alemanha), Mate Lengyel (Cambridge 
University, Reino Unido).

A Neurociência Computacional é uma área em rápida 
evolução cujos métodos e técnicas são fundamentais 
para compreender e modelar o cérebro, mas também 
para conceber e interpretar experiências. A modelação 
matemática é uma das poucas ferramentas disponíveis 
para acompanhar a vasta complexidade de sistemas 
neurobiológicos e dos vários elementos que neles 
interatuam. Este curso de 3 semanas transmitiu 
ideias centrais, métodos e práticas da neurociência 
computacional moderna através de uma combinação de 
palestras e trabalho prático.

Cursos Avançados CAJAL 
Advanced Course In Behaviour 
And Neural Systems
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COMUNICAÇÃO 
E 
DIVULGAÇÃO 
CIENTÍFICA
DESTAQUES

Uma das metas estabelecidas pelo CR é a partilha do seu 
conhecimento, não só com a comunidade científica, mas 
também com a comunidade em geral. Muitos investigadores 
do CR, em todas as fases da carreira, adotam esta visão e 
optam por organizar e participar em atividades de divulgação, 
dentro e fora do Centro Champalimaud.

GABINETE DE COMUNICAÇÃO DE CIÊNCIA

Coordenadora: Catarina Ramos

O Gabinete de Comunicação de Ciência do CR 
visa: divulgar de forma clara e eficaz o trabalho dos 
investigadores do CR ao público em geral; organizar e 
apoiar as iniciativas de divulgação do CR; manter canais 
de comunicação internos e externos fluentes; e fomentar 
a educação e a cultura científica na sociedade.

Para alcançar estes objetivos, as atividades contínuas do 
gabinete de comunicação científica foram expandidas em 
2015 com duas novas áreas de atividade:

1. Visualização – criação de soluções de design de 
elevado impacto visual para conteúdos científicos 
rigorosos, com o objetivo de comunicar a investigação 
junto da comunidade científica e do público em geral; 

2. Educação – desenvolvimento de ferramentas baseadas 
em abordagem orientada por hipóteses, com base numa 
aprendizagem que recorre a jogos lúdicos e à organização 
de projetos científicos relacionados com temas relevantes 
para a comunidade.

Estas duas novas áreas visam melhorar a forma como 
o Gabinete de Comunicação de Ciência desenvolve os 
diferentes projetos para cada um dos públicos com  
quem comunica.

Evento Ar | Respire Connosco 
sobre o tema da Depressão
Para cada evento são 
produzidos conteúdos 
relacionados com o tema 
escolhido
22 janeiro

AR | RESPIRE CONNOSCO 

Tirando partido do entusiasmo da comunidade do CR e da 
proatividade dos seus jovens investigadores, um grupo de 
cientistas criou uma iniciativa de comunicação de ciência 
designada por Ar | Respire Connosco. Este nome pretende 
representar o quão abrangente e fundamental é a ciência 
nas nossas vidas.

Esta iniciativa, criada em 2011, organiza eventos públicos 
onde diferentes temas são explorados, interligando o 
trabalho de pensadores líderes nas suas áreas, quer a nível 
local, quer internacional. Em cada evento, cientistas e não 
cientistas, onde se incluem profissionais como cozinheiros, 
bailarinos, músicos, economistas e outros, levam o público 
a pensar, interagir e debater as suas ideias.

Em 2015, foram organizados três eventos Ar dedicados à 
Depressão, à Consciência (Mindfulness) e à Dor.

ROOTS OF CURIOSITY

Roots of Curiosity (Raízes da Curiosidade) foi um projeto de arte 
e ciência concebido por três estudantes do CR e desenvolvido 
através de uma parceria entre o Centro Cultural de Belém (CCB) 
e a Fundação Champalimaud.

O Roots of Curiosity evoluiu para um ciclo mais alargado em 
que foram produzidos formatos diferentes para públicos  
distintos. Em 2014, este ciclo incluiu três dias de atuações e 
um mês de workshops para escolas e famílias no CCB.  
Em 2015, o ciclo foi concluído com uma conferência de dois 
dias, em janeiro, um documentário e o lançamento de um livro 
sobre o projeto no Auditório do Centro Champalimaud.

BRAIN AWARENESS WEEK 2015 (SEMANA DO 
CÉREBRO)

Todos os anos, em março, o CR coordena atividades de 
divulgação para a Brain Awareness Week anual. Em 2015, 
entre outras atividades, 5 membros do CR passaram um dia 
no Externato Santa Catarina em Lisboa, onde alunos dos 6 aos 
10 anos de idade participaram em diferentes atividades, todas 
elas com inspiração nas neurociências. Entre outras atividades, 
foram feitas demonstrações de cérebros reais, modelação de 
neurónios e vários neuro-jogos que expuseram as crianças a 
conceitos básicos das neurociências.

Conferência Roots of Curiosity
30 e 31 janeiro

Visita ao Externato Santa Catarina, Lisboa
Brain Awarness Week 2015
Maria Vicente
16 março
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ATIVIDADES
São regularmente organizadas diversas atividades no 
Centro Champalimaud como forma de criar oportunidades 
em que os investigadores individuais, em todas as fases da  
sua carreira, possam conhecer o trabalho uns dos outros.  
Entre estas atividades, destacam-se uma série de seminários 
semanais internos, e o retiro anual do CR.

SEMINÁRIOS INTERNOS CHAMPALIMAUD

Todas as semanas, dois investigadores do CR realizam uma 
apresentação de 25 minutos sobre o seu trabalho, após a 
qual recebem feedback e respondem a perguntas dos outros 
cientistas do CR. Estes seminários, para além de criarem um 
ambiente que propícia a colaboração, exige que os jovens 
investigadores desenvolvam competências na preparação e 
realização de apresentações orais a grandes audiências.

RETIRO ANUAL DO CR

O retiro anual do CR representa um evento central 
partilhado por todos os investigadores. Em junho, esta 
comunidade desloca-se em conjunto para um local 
remoto, onde dedica cinco dias à partilha dos seus 
projetos, e aos seus mais recentes desenvolvimentos. 
Simultaneamente, este retiro serve para passarem algum 
tempo todos juntos e se conhecerem melhor, facilitando a 
criação e o reforço de inter-colaboração.

Retiro 2015
Sessão de Posters
Samantha Herbert, Cristina Marques 
e Thabéló Khoboko 
23 a 27 junho

Em 2015, a comissão do 
retiro organizou uma 
atividade científica diferente 
todos os dias. Estas 
atividades reforçaram as 
interações de grupo e o 
debate de temas sobre 
ciência e política de ciência.
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APOIO 
DESTAQUES

O bom funcionamento do Centro Champalimaud é 
garantido por dois organismos: as Plataformas Científicas e 
Tecnológicas e a Unidade Administrativa do CR.

PLATAFORMAS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS

Coordenadora: Tânia Vinagre

No Centro Champalimaud operam 9 Plataformas 
científicas e tecnológicas que constituem a estrutura 
de apoio técnico central disponível para a comunidade 
de investigação. As Plataformas oferecem recursos e 
serviços partilhados avançados, desde recursos de 
organismos-modelo (roedores, peixes e moscas-da- 
-fruta), imagiologia e microscopia, histopatologia, biologia 
molecular e produção viral, preparação de meios de 
cultura, desenvolvimento de software e hardware.

As Plataformas estão amplamente envolvidas em todas 
as atividades de investigação do Centro, disponibilizando 
serviços, ferramentas, desenvolvimento tecnológico 
e formação, bem como redes e colaborações 
internacionais.

As Plataformas Champalimaud são vastamente utilizadas 
por laboratórios do Centro, mas estão também disponíveis 
para utilizadores externos no meio académico e empresarial. 
Em 2015, uma parte significativa das atividades das 
plataformas foi dedicada à prestação de serviços a 
utilizadores externos.

UNIDADE ADMINISTRATIVA DO CR

Coordenador: Philipp Tsolakis

A Unidade Administrativa do CR é responsável por 
prestar serviços administrativos abrangentes, incluindo a 
gestão orçamental e financeira, aquisições, contratação, 
serviços de recursos humanos e comunicação científica.

A Unidade Administrativa procura ser um recurso útil e 
de valor para os investigadores ao fornecer ferramentas 
de gestão, oportunidades de formação e um serviço 
excecional. Tem por objetivo apoiar e facilitar o trabalho 
da comunidade científica do CR, resolvendo problemas 
e  maximizando assim o tempo envolvido  
na investigação.

Plataforma de Microscopia

INSTALAÇÃO E SUPORTE DE TECNOLOGIA DE 
PONTA NA ÁREA DA IMAGIOLOGIA NO CENTRO 
CHAMPALIMAUD

Em 2015, a Fundação Champlimaud realizou investimentos 
significativos para criar um serviço de imagiologia de 
investigação pré-clínica no seu Centro. As Plataformas 
prestaram apoio à instalação de dois scanners de MRI  
pré-clínica (um de corte horizontal de 9.4 T e um de corte 
vertical de 16.4 T de campo ultra-elevado) que transformará o 
Centro de Investigação numa das instituições de imagiologia 
pré-clínica mais avançadas do mundo.

PATENTE DE TECNOLOGIA DE INTERFACE 
CÉREBRO-MÁQUINA EMITIDA PARA O 
LABORATÓRIO DE NEUROBIOLOGIA DA AÇÃO

O laboratório de Neurobiologia da Ação liderado por Rui Costa 
produziu um importante desenvolvimento tecnológico em 2015. 
Os investigadores, Rui Costa, Fernando Santos, Nuno Loureiro 
e Vitor Paixão, desenvolveram um descodificador fixo com 
propriedades únicas que poderá tornar a Interface Cérebro-
Máquina numa tecnologia com vantagens para a população 
em geral. Este descodificador baseia-se num algoritmo que 
permite um funcionamento com menos artefactos, de mais fácil 
utilização e adaptável a diferentes equipamentos. 

O direito à titularidade sobre a propriedade intelectual associada 
a esta tecnologia foi assegurado através do suporte prestado 
pelo Gabinete de Apoio a Programas e Projetos.

CONTROLO DE ANIMAIS MARINHOS EM 3D

Desenvolvimento de uma ferramenta única para controlo 
tridimensional de animais marinhos, à qual foi atribuída o 
segundo lugar no Outernet Technologies International Award da 
associação internacional de treinadores de animais marinhos.
A ferramenta foi desenvolvida pela Plataforma de Software 
Científico para o projeto de colaboração que envolvia o 
Laboratório de Neurobiologia da Ação, a MARE-ISPA e o 
Zoomarine.

PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EM MASSA DE 
FERRAMENTAS DE CÓDIGO DE UTILIZAÇÃO 
ABERTA (OPEN SOURCE)

Através de uma parceria com a Open Ephys - uma iniciativa 
subsidiária do MIT para distribuir ferramentas de eletrofisiologia 
de código de utilização aberta (Open Source) à comunidade 
de neurocientistas, durante o ano  2015, a Plataforma de 
Desenvolvimento de Hardware Científico produziu e distribuiu 
equipamento de eletrofisiologia para vinte e três países e para 
mais de cinquenta instituições de investigação.

WORKSHOP INTERNACIONAL ‘APPLICATIONS OF 
CRISPR TO GENETICALLY TRACTABLE ORGANISMS’

Em dezembro de 2015, a Plataformas de Peixes organizou 
um workshop internacional intitulado “Applications of 
CRISPR to genetically tractable organisms” no contexto da 
CONGENTO, uma iniciativa portuguesa para apoiar e expandir 
a utilização de ferramentas genéticas na investigação.

Instalação de scanner de MRI pré-clínica, 
de corte horizontal, de 9.4 T
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Em 2015, a Fundação Champalimaud lançou um novo 
programa focado numa abordagem organísmica de sistemas 
para a investigação da biologia do cancro. O seu objetivo último 
consiste em compreender e prevenir o cancro, especialmente as 
metástases. Compreender a forma como aparecem as células 
cancerígenas, de que forma estas evitam os mecanismos de 
defesa do organismo, como crescem e se metastizam dependerá 
de mais do que apenas compreender a biologia das células 
cancerígenas. Dependerá também de compreender como as 
células interagem com os vários sistemas do organismo, incluindo 
os sistemas vascular, imunitário, linfático e endócrino, e como 
estas interações sofrem alterações ao longo do tempo. 

Em 2015, o novo Programa de Biologia dos Sistemas e 
Metástases (BSM) abriu um concurso destinado a candidatos 
com programas de investigação ambiciosos que utilizassem 
técnicas avançadas para compreender as metástases e a biologia 
do cancro numa perspetiva organísmica. Forma incentivadas as 
abordagens experimentais e teóricas, tendo sido recebidas mais 
de quarenta candidaturas de cientistas a trabalhar em centros 
de renome mundial. Após a análise destas candidaturas, foram 
selecionados dez investigadores para um simpósio que teve lugar 
em junho de 2015. 

Este processo culminou com o lançamento de três grupos que 
iniciarão as sua atividades em 2016 no ambito da investigação 
sobre a forma como as células não tumorais contribuem para o 
ínicio do tumor, seu crescimento e metastização, e ainda sobre 
a forma como as células tumorais e normais competem nos 
organismos e como as células estaminias são reativadas.

David Lyden 
Weill Cornell Medical College - Cornell University, New York, EUA  

David Lyden, é um reconhecido investigador e Professor de 
Pediatria. Especialista em Hematologia e Oncologia Pediátrica 
colabora há anos com a Fundação Champalimaud. A sua 
importante investigação em oncologia torna a sua colaboração 
com o Champalimaud Research central para o desenvolvimento 
do novo programa sobre a Biologia dos Sistemas e Metástases 
(Biology of Systems and Metastasis - BSM). A sua contribuição 
foca-se no aconselhamento científico, no apoio ao recrutamento 
e orientação de jovens investigadores e no estabelecimento 
de colaboração com investigadores e médicos da Fundação 
Champalimaud. O objetivo do programa consiste em 
compreender e prevenir o cancro, especialmente as metástases.

PERSPETIVAS 
FUTURAS 

Em 2015, a Fundação 
Champalimaud lançou 
um novo programa 
focado numa abordagem 
organísmica de sistemas
para a investigação da 
biologia do cancro. O seu 
objetivo último consiste em 
compreender e prevenir o 
cancro, especialmente as
metástases.

SISTEMAS ONCOLÓGICOS |

BRUNO COSTA DA SILVA

O interesse geral do grupo de Sistemas Oncológicos consiste 
em compreender a forma como as células não tumorais 
contribuem para o início, crescimento e metastização de 
tumores. Mais do que focar-se em tipos de tumor específicos, 
os projetos do grupo visam investigar os sistemas biológicos 
que sustentam a doença oncológica. Por exemplo, ao libertar 
fatores solúveis e/ou vesículas extracelulares, as células tumorais 
podem induzir modificações fenotípicas de células estromais 
(tecido conetor) localmente e em localizações futuras de 
disseminação do tumor (também conhecidas como nichos  
pré-metastáticos), que sustentam o crescimento do tumor  
e a metástase. 

Ao utilizar modelos animais para início, progressão e 
metastização do tumor, em combinação com a análise exaustiva 
da composição de vesículas extracelulares isolada de pacientes 
com diversos perfis clínicos, pretende-se caracterizar novos 
determinantes  celulares e moleculares de cancros.

FITNESS CELULAR | EDUARDO MORENO

Os humanos conseguem detetar a decadência da sua 
fitness celular nos seus pares ao observar o cabelo 
grisalho ou as rugas no rosto. O trabalho deste laboratório 
nos últimos anos, demonstrou que as células também 
podem detetar os níveis de fitness das células vizinhas 
utilizando um código molecular. Estas fitness fingerprints 
podem ser utilizadas para mediar a seleção de células, 
reconhecendo e eliminando as células menos aptas durante 
o envelhecimento, a regeneração e o cancro. 

Recentemente, demonstrou-se que estes mecanismos 
desempenham um papel importante durante a competição 
de células no cancro e podem ser utilizados como 
potenciais alvos terapêuticos.

CÉLULAS ESTAMINAIS E REGENERAÇÃO |  
CHRISTA RHINER

Compreender a forma como as populações de células 
estaminais quiescentes são ativadas fisiologicamente e após 
a sua danificação, é importante para entender e prevenir 
doenças como o cancro e as lesões cerebrais. Tirando 
partido da acessibilidade genética da mosca, procura-se 
desvendar o mecanismo molecular que ativa as células 
estaminais e contribui para o cancro, mas também para a 
neurogénese regenerativa no cérebro. Pretende-se, também, 
compreender a forma como a plasticidade das células 
estaminais neuronais alteradas (hiperativação ou perda de 
células estaminais neuronais adultas) afeta a regeneração 
dos tecidos, o envelhecimento e o cancro.

Para desvendar os reguladores da ativação e diferenciação 
das células estaminais, são utilizadas ferramentas de 
controlo de estirpes altamente sensíveis, em combinação 
com a criação de perfis de expressão de todo o genoma, 
genética funcional e microscopia confocal high-end.  

Christa Rhiner 

investigadora principal do 
grupo Células Estaminais e 
Regeneração 

Eduardo Moreno 
investigador principal do 
grupo Fitness Celular

Bruno Costa da Silva 
investigador principal do 
grupo Sistemas Oncológicos



Champalimaud 

VISÃO
O Prémio António Champalimaud de Visão singulariza 

e celebra a relevância dos avanços científicos e das 

realizações humanitárias no combate ao flagelo  

da cegueira.
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A curiosidade é um 
sinal de visão.

O maior prémio do mundo na área da Visão, no valor de 
1 milhão de euros, foi atribuído em 2015 pela Fundação 
Champalimaud ao Projeto Kilimanjaro. Este projeto reúne 
três organizações que atuam na África subsaariana: o 
Kilimanjaro Centre for Community Ophthalmology, a Seva 
Foundation e a Seva Canada que se uniram para atingir 
um objetivo comum: combater a cegueira e a pobreza em 
África.

O Prémio António Champalimaud de Visão distingue, ora 
descobertas científicas que enriquecem o conhecimento 
sobre os mecanismos da visão, em anos pares, ora 
realizações extraordinárias na luta contra a cegueira e 
contra a pobreza associada em áreas do mundo em 
desenvolvimento, em anos ímpares.

PRÉMIO 
ANTÓNIO 
CHAMPALIMAUD  
DE
VISÃO

Premiados na Sala do Conselho

John Joseph Minde, Ken Bassett, Susan 
Lewallen, Paul Courtright, Suzan Gilbert, 
Penny Lyons, Jack Blanks, Leonor 
Beleza, Presidente da Fundação,  Edson 
Mwaipopo, Alfred Sommer, Presidente 
do Júri do Prémio e João Silveira 
Botelho, Vice-Presidente da Fundação
7 setembro

O PROJETO KILIMANJARO

O Projeto Kilimanjaro nasceu em Moshi, na Tanzânia, e 
promove na África subsaariana, cuidados oftalmológicos 
a nível comunitário com base no Kilimanjaro Centre for 
Community Ophthalmology (KCCO).

O seu trabalho não inclui atividade clínica direta; 
desenvolve-se antes através de ações de planeamento 
e sensibilização, impulsionando outras organizações e 
capacidades e investigando dados e soluções. Procura, 
através da sua atuação em vários países africanos, em 
especial na África austral e oriental, levar conhecimento, 
influência, formação académica e técnica onde é mais 
necessário. Para que tudo isso aconteça, conta com o 
apoio e a experiência, a prática e os meios financeiros 
da Seva Foundation e da Seva Canada, organizações 
norte americanas não-governamentais de militantes 
humanitários com atuação em várias partes do mundo e 
que desenvolvem, há anos, um combate intenso à cegueira.

Juntos conseguem melhorar a capacidade das instituições, 
a prática dos clínicos, dos investigadores e de quem 
gere. Esta estreita colaboração capacita a existência de 
modelos de cuidados oftalmológicos de muita qualidade 
cuja sustentabilidade se pretende o mais independente 
possível de financiamentos externos. Como resultado deste 
investimento a longo prazo, muitos dos programas africanos 
implementados até agora conseguiram quadruplicar o 
número de pessoas com acesso a cuidados oftalmológicos, 
nomeadamente através de cirurgias que lhes devolveram a 
visão, melhorando simultaneamente a sua independência 
como organização e a sua sustentabilidade financeira. 

O KCCO, a Fundação Seva e a Seva Canadá produzem 
dados científicos sobre programação e políticas de saúde 
e sobre a sua aplicação. Foram os primeiros a documentar 
a desigualdade de género nos serviços oftalmológicos e a 
desenvolver estratégias para a reduzir. Comprovaram que 
o reforço da formação em oftalmologia é mais eficaz do 
que depender de paramédicos que operam cataratas, e 
desenvolveram diretrizes para a realização da cirurgia de 
triquíase tracomatosa e para a administração em massa de 
medicamentos para eliminar o tracoma ativo.

É este esforço conjunto e único desenvolvido no continente 
africano que a Fundação Champalimaud se orgulha de 
premiar e cujos objetivos primordiais foram identificados 
pela Presidente da Fundação Champalimaud: “ a sua 
filosofia assenta na capacitação das comunidades e 
governos para resolverem os seus próprios problemas, 
como assenta no objetivo de garantir a todos os africanos, 
incluindo especificamente todas as africanas, cuidados 
oftalmológicos de qualidade”.
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CERIMÓNIA
Este ano, a cerimónia realizou-se no dia 7 de setembro no 
anfiteatro exterior da Fundação e foi presidida pelo Presidente 
da República, Aníbal Cavaco Silva. Estiveram presentes a 
Presidente da Assembleia da República, Assunção Esteves, 
o Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho, o Presidente 
do Júri do Prémio, Alfred Sommer e vários membros do 
governo. Como habitualmente, acompanham esta cerimónia 
os familiares do Fundador, os membros dos órgãos da 
Fundação, os seus colaboradores e muitos amigos.

A Presidente da Fundação, Leonor Beleza, agradeceu a 
presença de todos e felicitou os vencedores relembrando 
que esta festa é um momento de “celebração da capacidade 
humana de ver, da ciência, da filantropia, da medicina”. 
Endereçou um agradecimento especial ao Presidente da 
República por ter presidido a esta celebração desde o seu 
início em 2007 e, este ano, pela última vez nessa função: “A 
presença do Presidente da República traduz o entendimento 
de que este prémio tem importância nacional e também 
confere visibilidade à Fundação, ao prémio e aos feitos 
dos premiados e enche-nos de orgulho pela distinção. 
Permita-me, Senhor Presidente, que pela última vez nestas 
circunstâncias manifeste o reconhecimento institucional e o 
profundo respeito e admiração da cidadã que sou”. Realçou 
em seguida as três organizações humanitárias que, no âmbito 
do Projeto Kilimanjaro, receberam o prémio em 2015: o 
Kilimanjaro Centre for Community Ophthalmology (KCCO),  
a SEVA Foundation e a SEVA Canada.

Seguiram-se as intervenções de Luísa Champalimaud, filha 
do Fundador, em representação da família e do Presidente  
do Júri, Prof. Alfred Sommer.

O prémio foi entregue pelo Presidente da República e coube 
a Paul Courtright, representante da KCCO, agradecer esta 
distinção: “instituições, planeamento, gestores e cientistas. 
Formámos esta parceria para criar modelos que ofereçam 
cuidados oftalmológicos de qualidade, agora e no futuro, e de 
forma o mais independente possível de apoios externos. 

Esperamos que o sucesso do nosso programa e dos nossos 
parceiros possa ser mais conhecido em África e a nível 
mundial”. 

Três organizações 
humanitárias no âmbito 
do Projeto Kilimanjaro, 
receberam o prémio 
em 2015: o Kilimanjaro 
Centre for Community 
Ophthalmology (KCCO), a
SEVA Foundation e a SEVA 
Canada.

Orquestra de Instrumentos 
Reciclados de Cateura
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O Presidente da República ao encerrar esta cerimónia quis 
realçar, muito particularmente, o exemplo representado pelas 
instituições premiadas elogiando-lhes o trabalho conjunto 
na adaptação a modelos de organização locais de sucesso 
crescente e de sustentabilidade a longo prazo, afirmando 
que “a conjugação de esforços entre as três instituições hoje 
premiadas traduziu-se na implementação e divulgação das 
boas práticas de organização da oferta de cuidados de
saúde, no alargamento do treino multidisciplinar das equipas 
e na disseminação deste modelo de organização a diversos 
outros países da África austral e oriental, alguns deles com 
as mais altas taxas de cegueira do mundo”. O alcance e a 
importância deste prémio foram, mais uma vez, enaltecidos 
relembrando: “Há nove anos que tenho a honra de presidir 
à entrega do Prémio Champalimaud de Visão. Entregamos 
hoje o maior galardão mundial atribuído a organizações 
que contribuem para a prevenção ou tratamento global 
das doenças da visão. Enquanto Presidente da República 
de Portugal, quero enaltecer, de forma muito calorosa, o 
contributo ímpar que, a partir de Portugal, estes Prémios 
têm dado à cegueira no mundo inteiro”. 

Durante a cerimónia, e no âmbito humanitário deste Prémio, 
foi realçada quer pela Presidente da Fundação, quer 
pelo Presidente da República, a forte preocupação face 
à tragédia humana daqueles que têm de largar os seus 
países de origem à procura de uma nova vida. Apelou-se, 
mas também se confiou, na defesa dos valores europeus e 
princípios da dignidade humana no acolhimento condigno a 
estas pessoas. 

A “Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura” 
fechou a cerimónia com uma interpretação invulgar do 
hino do Prémio. Trata-se de um grupo musical formado em 
2012 por crianças e jovens que vivem numa comunidade 
vizinha à maior lixeira de Assunção, capital do Paraguai. 
Este grupo interpreta peças musicais com instrumentos 
reciclados, fabricados a partir dos resíduos que são por 
eles encontrados. Os instrumentos que estes músicos 
tocam imitam violinos, violoncelos, contrabaixos, guitarras, 
flautas, saxofones, trompetas, trombones e instrumentos 
de percussão. No seu reportório tocam música clássica, 
folclórica e latino-americana, entre outras. O inesperado 
testemunho da atuação destes jovens músicos que viajaram 
até nós vindos do Paraguai, teve um caloroso acolhimento 
por parte dos convidados.

Cerimónia de entrega do Prémio 
António Champalimaud de Visão

CONFERÊNCIA ANUAL DA ASSOCIAÇÃO FOR 
RESEARCH IN VISION AND OPHTHALMOLOGY 
(ARVO)

No dia 5 de maio de 2015, realizou-se em Denver, 
EUA, a Reunião Anual da ARVO que representa o maior 
fórum mundial sobre investigação básica e clínica em 
oftalmologia. No âmbito da mesma, realiza-se desde 2008 
a ARVO/Champalimaud Award Lecture. Em 2015, este 
encontro registou uma enorme participação, com mais 
de 2 000 pessoas a assistirem, e nele se reconheceu o 
trabalho desenvolvido pelos sete investigadores premiados 
com o Prémio António Champalimaud de Visão em 
2014: Napoleone Ferrara, Joan W. Miller, Evangelos 
S. Gragoudas, Patricia A. Amore, Anthony P. Adamis, 
George L. King e Lloyd Paul Aiello. Estiveram presentes, 
Leonor Beleza, Presidente da Fundação Champalimaud; 
Alfred Sommer, Presidente do júri do Prémio António 
Champalimaud de Visão; Joshua Sanes, membro do júri 
deste prémio e os referidos premiados. Este encontro 
consagrou o resultado da investigação conduzida por 
este grupo notável de investigadores, responsável pela 
descoberta de uma terapia eficaz para o tratamento de 
duas das principais causas de perda de visão e cegueira 
no mundo, a degenerescência macular relacionada com a 
idade e a retinopatia diabética. 

A ARVO - The Association for Research in Vision and 
Ophthalmology - é a maior e mais respeitada organização 
de investigação em oftalmologia e visão, do mundo. Com 
cerca de 12 000 membros, de mais de 75 países, a ARVO 
pretende promover a investigação, contribuir para o avanço 
da compreensão do aparelho visual e prevenir, tratar e 
curar as doenças da visão.

Vencedores do Prémio António 
Champalimaud de Visão 2014, 
Leonor Beleza, Presidente da Fundação, 
membros do Júri do Prémio e nomeadora
5 maio

ARVO/
CHAMPALIMAUD 
AWARD 
LECTURE
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C-TRACER 1 (ÍNDIA)

O projeto Champalimaud Translational Centre for Eye 
Research ou C-TRACER, como é conhecido, foi inaugurado 
em 2008 em parceria com o LV Prasad Eye Institute em 
Hyderabad, com o objetivo de promover a investigação 
médica em visão e tornar acessíveis novos métodos de 
tratamento. Para além deste centro, a rede C-TRACER já 
conta com mais dois outros centros, um em Coimbra e 
outro em Manaus, no Brasil. 

O C-TRACER 1 tem obtido, ao longo dos últimos 7 anos 
de atividade, resultados extraordinários na investigação 
das doenças oftalmológicas com recurso à utilização de 
células estaminais, e continua a desenvolver esforços para 
estimular a investigação sobre novas terapêuticas que 
possam rapidamente aliviar os problemas de quem mais 
precisa. Desde o início da parceria que a denominada 
técnica CLET - “Cultivated Limbal Epithelial Transplantation”, 
(transplante de epitélio límbico de cultura) esteve na origem 
de um dos mais importantes trabalhos desenvolvidos por 
este centro que permitiu devolver a visão a mais de 1 000 
pessoas até ao final de 2015, com utilização de técnicas 
muito sofisticadas. Este procedimento utiliza a cultura de 
células estaminais límbicas na reconstrução exterior da 
córnea com recurso a um dos procedimentos clínicos mais 
avançadas na área. Após alguns anos de aplicação deste 
processo clínico, o CLET foi simplificado, com sucesso, 
através de uma técnica semelhante denominada SLET 
“Simple Limbal Epithelial Transplantation” (transplante de 
epitélio límbico simples) que permite a colheita e cultura do 
epitélio da córnea in situ e in vivo. Esta técnica constitui um 
modelo inovador cuja portabilidade é já hoje uma realidade: 
a sua aplicação no terreno, sem necessidade de recurso a 
ambientes laboratoriais sofisticados, tem permitido chegar a 
populações geograficamente distantes dos grandes centros 
cujo acesso a tratamentos tecnicamente avançados se 
torna difícil. Só em Hyderabad foram praticadas, até ao final 
de 2015, mais de 300 intervenções tendo os respetivos 
resultados clínicos sido publicados em revistas científicas, 
atestando a relevância desta terapêutica. Além disso, 30 
bolseiros nacionais e internacionais realizaram formação 
técnica em SLET e foram organizados três workshops para 
divulgação da informação. O extraordinário potencial da 
aplicação das técnicas CLET e SLET tem sido divulgado 
junto de oftalmologistas africanos com o objetivo de 
estender a sua utilização a outras regiões do globo com 
enormes carências médicas. 

Muito embora o foco inicial do C-TRACER 1 tenha sido 
o desenvolvimento de soluções baseadas em células 
estaminais, o seu trabalho tem vindo a alargar-se a 
outras áreas de tratamento muito interessantes. A equipa 
desenvolveu recentemente progressos importantes na 
área do cancro oftalmológico. Nos últimos 12 meses, 
foram diagnosticados e tratados 126 casos novos de 
retinoblastoma, mais de metade de forma gratuita. Em 
alguns destes doentes foi testado um tratamento inovador 
de quimioterapia intra-arterial administrado por

C-TRACER

A rede C-TRACER conta 
com três centros, um em 
Hyderabad, na Índia, um em 
Coimbra, Portugal, e outro 
em Manaus, no Brasil. 

neurorradiologistas na artéria oftálmica através da artéria 
femoral. Este tratamento tem tido bons resultados que 
antecipam futuros desenvolvimentos nesta técnica. Nesta 
mesma área de novas abordagens no tratamento dos 
retinoblastomas, o C-TRACER 1 tornou-se, em 2015, no 
primeiro instituto na Ásia a utilizar cirurgia orbital guiada, 
uma tecnologia muito avançada no tratamento de tumores 
oftalmológicos complexos.

Houve também progressos no âmbito do programa da 
Retinopatia de Prematuridade (ROP), concretamente no 
tratamento de recém-nascidos portadores desta doença. A 
equipa do C-TRACER 1 é, na Índia, o principal interveniente 
no diagnóstico e tratamento desta patologia, tendo sido 
examinados e tratados cerca de 1 600 prematuros em 2015. 
No âmbito da investigação, deu-se continuidade aos dois 
principais objetivos científicos: a identificação dos genes 
responsáveis pelo desenvolvimento e progressão do ROP 
e a identificação dos marcadores proteicos do soro/líquido 
vítreo de prematuros para estudar as condições subjacentes 
ao desenvolvimento desta doença. Ambas as áreas referidas 
revelaram resultados significativos que serão publicados 
em 2016.

EIGHTH ANNUAL RESEARCH SYMPOSIUM

Este Simpósio, que é já um componente importante do 
calendário do programa de investigação da Fundação 
Champalimaud, teve lugar em Hyderabad em fevereiro de 
2015 e acolheu especialistas vindos da Ásia, EUA e Europa. 
Durante um dia, foram apresentados os mais recentes 
desenvolvimentos do C-TRACER 1 e debateram-se novas 
abordagens em investigação na área da oftalmologia. 

O Simpósio contou com a presença da Presidente da 
Fundação Champalimaud, Leonor Beleza, e na sessão de 
abertura intervieram dois dos mais antigos colaboradores  
da Fundação nesta área: GN Rao, Presidente do LVPEI,  
e D. Balasubramanian, Diretor de Investigação do LVPEI  
e do C-TRACER 1. 

A Champalimaud Lecture esteve a cargo do Professor 
Shigeru Kinoshita, Kyoto Prefectural University of Medicine, 
Japão, que apresentou o seu trabalho pioneiro em 
regeneração da córnea. O principal orador foi o Prof. K 
Vijay Raghavan, distinto biólogo e atual Secretário do 
Departamento de Biotecnologia (DBT) da Índia, cuja 
apresentação se centrou numa área de interesse primordial 
para o C-TRACER ao abordar o tema da linhagem das 
células estaminais e dos genes nas ligações nervosas do 
cérebro. O ex-Secretário do DBT, Prof. Manju Sharma, 
abordou as políticas do Departamento nos últimos anos. 
Outros oradores convidados incluíram a Prof. Denise de 
Freitas da Escola Paulista de Medicina do Brasil/Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp) que abordou o tema das 
queratites microbacterianas e os Professores Sheila McNeil 
e Stephen Rimmer da University of Sheffield, Reino Unido, 
que apresentaram os seus trabalhos sobre biomateriais e 
polímeros. O Prof.Adrian Glasser da University of Houston, 
EUA, falou sobre o seu trabalho na reabilitação cirúrgica da 
acomodação ocular na presbiopia.

Leonor Beleza, oferece a placa de 
honra ao Prof. Kinoshita
8th Annual Research Symposium
Hyderabad, Índia
1 fevereiro
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C-TRACER 2 (PORTUGAL)

Baseado em Coimbra, o C-TRACER 2 foi criado em 2012 
em parceria como o AIBILI – Association for Innovation 
and Biomedical Research on Light e desde o ano da sua 
fundação que desenvolve atividade em três áreas principais:

A primeira, no apoio logístico à investigação clínica. Em 
2015, o centro desenvolveu 29 estudos com o objetivo 
de alargar a investigação a outras áreas para além da 
oftalmologia. A equipa do C-TRACER 2 atua no AIBILI como 
Centro Coordenador da European Vision Institute Clinical 
Network, uma rede de centros de investigação clínica 
oftalmológica que dá apoio a ensaios clínicos patrocinados 
pela indústria farmacêutica e à investigação própria.

A segunda área de atividade refere-se à continuidade 
dada a um projecto conjunto com o C-TRACER 1 sobre 
biomarcadores de progressão da retinopatia diabética. 
Os estádios iniciais desta patologia precisam de ser 
caracterizados e a sua evolução bem definida enquanto as 
lesões ainda são reversíveis. A identificação dos marcadores 
de risco da progressão da retinopatia diabética é crucial 
para se conseguir melhorar o tratamento da doença e testar 
terapias adequadas. O objetivo principal dos testes clínicos 
de observação é a validação de um modelo previsível de 
progressão da retinopatia diabética em pacientes com 
diabetes tipo 2 para Edema Macular Significativo. A primeira 
fase deste estudo terminou em novembro de 2015, com 
a revisão dos últimos 101 pacientes incluídos no ensaio. 
Será feita uma análise dos resultados no início de 2016 e 
produzido, pouco depois, um relatório sobre este estudo. 
Os resultados serão apresentados no encontro anual do 
C-TRACER 2 em 2016 e serão depois utilizados para o 
desenvolvimento de um programa de triagem e telemedicina 
que abranja pacientes em risco de perda de visão. 

A terceira área de atividade está relacionada com a 
aplicação de células estaminais no tratamento de doenças 
oftalmológicas. Com esta finalidade, o C-TRACER 2 
celebrou um protocolo de colaboração com a Faculdade 
de Medicina da Universidade de Coimbra para a criação 
de um laboratório de investigação e desenvolvimento 
de terapias clínicas. O laboratório agora em preparação 
destina-se a combinar, de forma complementar, atividades 
de investigação básica e clínica direcionadas  para duas 
áreas: o epitélio límbico e o endotélio da córnea. Será 
dada prioridade à expansão de células estaminais do limbo 
ex vivo uma vez que existe uma necessidade urgente de 
fornecer este tipo de terapias em Portugal. Em 2015, foram 
feitas as necessárias propostas para equipar o referido 
laboratório, cuja preparação e desenvolvimento virá a 
acontecer durante 2016.

C-TRACER 3 (Brasil)
Intervenção cirúrgica

C-TRACER 3 (BRASIL)

O C-TRACER 3 foi lançado em 2012 como resultado 
de uma parceria entre a Fundação Champalimaud e a 
Universidade Federal de São Paulo, Brasil. Este centro 
desde logo se notabilizou pelas abordagens inovadoras em 
investigação e cuidados de saúde oftalmológicos, tendo 
inaugurado, no final de 2013, o Centro Champalimaud de 
Oncologia Ocular do Amazonas, situado em Manaus com 
o apoio do Instituto Paulista de Estudos e Pesquisas em 
Oftalmologia – IPEPO e da Fundação Piedade Cohen.

Este centro providencia cuidados oftalmológicos essenciais 
à população da Amazónia, com particular enfoque 
no diagnóstico precoce das doenças da visão e no 
desenvolvimento de projetos de investigação em cancro 
oftalmológico.

Em 2015, foram tratados mais de 100 pacientes vindos 
de Manaus e de outras localidades do norte do Brasil, 
com idades entre os 9 meses e os 100 anos, sendo o 
retinoblastoma a patologia mais diagnosticada nas crianças 
atendidas no centro. Nos adultos, o cancro oftalmológico 
mais prevalecente é o carcinoma. Outros cancros 
diagnosticados incluem melanomas, linfomas e sarcomas.

A formação clínica foi também parte importante da sua 
atividade, tendo vários médicos oftalmologistas residentes 
recebido formação em diagnóstico e tratamento de cancro 
oftalmológico.
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UM CURE 2020
A Fundação Champalimaud participa, juntamente com 
outros 11 parceiros,  num consórcio europeu cujo projeto 
visa a cura do melanoma Uveal (UM). O projeto foi 
selecionado pelo “Horizonte 2020 - Programa-Quadro 
Comunitário de Investigação & Inovação” da Comissão 
Europeia, tendo sido decidido, no segundo semestre de 
2015, atribuir-lhe um financiamento de 6 Milhões de Euros.

O UM é uma doença ocular relativamente rara, ainda sem 
tratamento para as suas metástases. O objetivo geral do 
Consórcio “UM Cure 2020» é combinar esforços entre 
vários centros europeus de excelência em oncologia ocular 
para identificação e validação, ao nível pré-clínico, de novas 
abordagens terapêuticas para o seu tratamento.

Este projeto, a iniciar em 2016, tem como mentora a  
Prof. Martine Jager, do Leiden University Medical Center, 
Holanda e ex- presidente da ARVO, e o seu Coordenador-
-geral é o Doutor Sergio Roman-Roman, Diretor do 
Departamento de Investigação médica do Institut Curie, de 
Paris.

À Fundação Champalimaud cabe a responsabilidade de 
desenvolver e promover uma sofisticada plataforma digital 
que facilite a comunicação entre os vários intervenientes, 
clínicos ou não, e nomeadamente a comunicação com os 
doentes, com base numa rede europeia que lhes permita 
ter acesso a novos tratamentos. Tratará igualmente dos 
contatos com a indústria farmacêutica, com o objetivo de 
garantir a preparação e abertura de novos ensaios clínicos. 

 

UM CURE 2020

Anexos
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LISTA DE
FINANCIAMENTOS

CHAMPALIMAUD RESEARCH

PROJETOS

EUROPEAN RESEARCH COUNCIL (ERC)

Mainen, Zachary. Modulation of cortical circuits and predictive 
neural coding by serotonin. ERC Advanced Grant. (Announced 
2015).

Shemesh, Noam. Sensing activity-induced cell swellings and 
ensuing neurotransmitter releases for in-vivo functional imaging 
sans hemodynamics. ERC Starting Grant. (Announced 2015).

Carey, Megan. Cerebellar circuit mechanisms of coordinated 
locomotion in mice. ERC Starting Grant. (Started 2015).

Costa, Rui. Stable Brain-Machine Control via a learnable 
standalone interface. ERC Proof of Concept 2015. (Announced 
2015).

FUNDAÇÃO BIAL

Carey, Megan & Prichett, Dominique. Optogenetic circuit 
dissection of neural instructive signals for cerebellum-dependent 
learning. Bial Science Research Grant. (Started 2015).

Costa, Rui & Koralek, Aaron. The role of dopamine in behavioral 
exploration and action selection. Bial Science Research Grant. 
(Started 2015).

Machens, Christian & Kobak, Dmitry. Demixing and visualizing 
neural population activity in higher cortical areas. Bial Science 
Research Grant. (Started 2015).

Ribeiro, Carlos. Identifying and characterizing the neuronal 
circuits required for nutrient choice and their effects on aging. 
Bial Science Research Grant. (Started 2015).

FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA (FCT)

Champalimaud Neuroscience Programme. Evaluation level: 
Exceptional. R&D Units Evaluation. (Started 2015).

Costa, Rui. Determining the basal ganglia circuits involved in 
repetitive behaviors in Autism Spectrum Disorders. Scientific 
research and technological development Project. (Announced 
2015).

Lima, Susana. Female socio-sexual behavior: role of 
hypothalamic neuronal activity across the reproductive cycle. 
Scientific research and technological development Project. 
(Announced 2015).

Oliveira, Rui, de Polavieja, Gonzalo. Behavioural and 
evolutionary ecology of social cognition: experimental 
approaches in zebrafish. Scientific research and technological 
development Project. (Announced 2015). 

Orger, Michael. The neural circuit basis of oculomotor behavior 
in zebrafish. Scientific research and technological development 
Project. (Announced 2015).

Polavieja, Gonzalo. Decision-making in animal groups: a 
multidisciplinary approach to understand how social information 
is processed. Scientific research and technological development 
Project. (Announced 2015).

Shemesh, Noam. Mapping specific neural activity by coupling 
ultrahigh field functional-MRI, optogenetics, and calcium 
recordings. Scientific research and technological development 
Project.  (Announced 2015).

PORTUGAL 2020

Costa, Rui (partner). Sondas neuronais dotadas com interação 
elétrica, ótica e comunicação sem fios para controlo de neurónios-
alvo. Projecto de I&DT em Co-promoção. (Announced 2015).

BOLSAS 

HORIZON 2020, MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS

Shemesh, Noam (with Mainen, Zachary). From surrogate 
hemodynamics-based fMRI towards direct functional imaging 
of neural activity via sensing activity-induced cell swellings and 
neurotransmitter releases in vivo. Marie Sklodowska Curie Individual 
Fellowship. (Started 2015).

Koralek, Aaron (with Rui Costa). The role of dopamine in behavioral 
exploration and action selection. Marie Sklodowska Curie Individual 
Fellowship.  (Declined by fellow).

FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA (FCT)

INDP Class of 2015: Cruz, Bruno; Romero, Francisco; Vaz da 
Cunha, Inês; Gaspar, Miguel; Vertechi , Pietro; Silva, Tatiana; 
Khoboko , Thabelo; Cruz, Tomás. Doctoral Fellowship. (Started 
2015).

Pritchett, Dominique (with Carey, Megan). Optogenetic circuit 
dissection of neural instructive signals for cerebellum-dependent 
learning. Postdoctoral Fellowship. (Announced 2015).

SIMONS FOUNDATION

Koralek, Aaron (with Costa, Rui). The role of dopaminergic network 
dynamics in behavioral exploration. Simons Collaboration on the 
Global Brain Postdoctoral Fellowship. (Started 2015).

SWISS NATIONAL SCIENCE FOUNDATION

Botta, Paolo (with Costa, Rui). Dissecting specific amygdala-striatal 
circuitries on exploration. Early Post-doc Mobility Fellowship. (Started 
2015).

LISTA DE 
EVENTOS

CHAMPALIMAUD RESEARCH

REUNIÕES CIENTÍFICAS

Round Table Discussion: Science Funding as an Engine For 
Development.

May 20, 2015.

RUI COSTA

4th Champalimaud Neuroscience Symposium – 
Perspectives on Social Behavior

September 16 - 19, 2015

GONZALO DE POLAVIEJA, SUSANA LIMA AND CHRISTIAN 
MACHENS 

Administrative coordination: CNP Administrative Unit.

List of speakers: 

Agnes-Melinda Kovacs
Central European University Budapest, Hungary

Alex Mesoudi
Durham University, UK

Andreas Olsson
Karolinska Institutet Solna, Sweden

Audrey Dussutour
Universite Paul Sabatier, France

Christian Keysers
University Medical Center Groningen, The Netherlands

Christopher F. Chabris 
Union College NY, USA

Dirk Helbing 
ETH ZURICH, Switzerland

Eric Fortune
New Jersey Institute of Technology, US

Gonzalo G. de Polavieja
Champalimaud Neuroscience Programme, Portugal

Iain Couzin
Max Planck Institute for Ornithology, Germany

Jay Van Bavel
New York University, US

Jens Krause
Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB), 
Germany

Keith Jensen 
The University of Manchester, UK

Maria Luisa Vasconcelos 
Champalimaud Neuroscience Programme, Portugal

P. Read Montague 
Virginia Tech, US, University College London, UK

Ralph Adolphs 
California Institute of Technology, US

Rui Oliveira 
Instituto Superior de Psicologia Aplicada, Instituto Gulbenkian 
de Ciência, Champalimaud Neuroscience Programme, Portugal

Ruth Mace
University College London, UK

Steven Kushner
University Medical Center Rotterdam , The Netherlands

Tali Kimchi 
Weizmann Institute, Israel

ColÓqUIoS

Ana Luisa Carvalho (CNC-Center for Neuroscience and Cell 
Biology & Department of Life Sciences, University of Coimbra, 
Portugal.). Title: Molecular and cellular mechanisms of synaptic 
plasticity. January 08, 2015.

Helen Mayberg (Emory University School of Medicine, USA.). 
Title: Rethinking Depression and its Treatment: Insights from 
Studies of Deep Brain Stimulation. January 22, 2015.

Nuno Sousa (School of Health Science,University of Minho, 
Portugal.). Title: The Stressed Brain. January 29, 2015.

Yasunori Hayashi (RIKEN Brain Science Institute, Japan.). 
Title: Roles of cytoskeleton in hippocampal synaptic plasticity. 
February 05, 2015.
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Eilon Vaadia (Edmond and Lily Safra Center for Brain Sciences, 
Hebrew University, Israel.). Title: Volitional Control of neuronal 
spatiotemporal patterns via Brain-Machine Interface. February 
12, 2015.

Maneesh Sahani (Gatsby Computational Neuroscience Unit, 
University College London, UK.). Title: On the single-trial 
variability of motor cortical populations. February 19, 2015.

Clément Léna (Department of Biology, École normale 
supérieure, France.). Title: Fitting the cerebellum in forebrain 
motor circuits. February 26, 2015.

Gilad Barnea (Department of Neuroscience, Brown University, 
Providence, USA.). Title: The neural circuitry underlying 
olfactory perception. March 05, 2015.

Shawn Lockery (Institute of Neuroscience, University of 
Oregon, USA.). Title: To model the Connectome, or not: a case 
study in C. elegans. March 19, 2015.

Cornelius Gross (European Molecular Biology Laboratory, 
Monterotondo, Italy.). Title: Primal threats – the neural circuitry 
of predator and social fear. March 26, 2015.

Marta Zlatic (Janelia Group Leader, Howard Hughes Medical 
Institute, USA.). Title: Circuit principles of behavioral choice in 
Drosophila. April 16, 2015.

Emery Brown (Department of Brain and Cognitive Sciences, 
MIT-Harvard Division of Health Sciences and Technology, 
USA.). Title: The Dynamics of the Unconscious Brain Under 
General Anesthesia. April 23, 2015.

Glenn Turner (Cold Spring Harbor Laboratory, USA.). Title: 
Olfactory Signaling in Mushroom Body Output Neurons – 
Neural coding as a Circuit Converges. May 07, 2015.

Aaron Batista (Center for Neuroscience, University of 
Pittsburgh, USA.). Title: How populations of neurons learn. 
May 14, 2015. 

Silvia Arber (Friedrich Miescher Institute for Biomedical 
Research, Basel, Switzerland.). Title: Specificity and modules 
in circuits for motor control. May 21, 2015.

Hernán López-Schier (Helmholtz Zentrum München, 
Germany.). Title: The Cellular Basis of Directional 
Mechanosensation in Zebrafish. May 28, 2015.

Anthony Zador (Cold Spring Harbor Laboratory, USA.). Title: 
Cortical circuits underlying auditory decision making. June 
12, 2015.

Botond Roska (Friedrich Miescher Institute for Biomedical 
Research, Basel, Switzerland.). Title: The first steps in vision: 
computation and repair. September 10, 2015.

Marcelo Dietrich (Yale School of Medicine, USA.). Title: 
Primitive hypothalamic circuits controlling behaviors. 
September 21, 2015.

Adriano Aguzzi (Institute of Neuropathology, University 
Hospital of Zurich, Switzerland.). October 08, 2015.

Na Ji (Janelia Reseach Campus, USA.). Title: From star to 
neuron: wavefront shaping for clearer, deeper, and faster 
brain imaging. October 09, 2015.

Christian Lüscher (University of Geneva, Switzerland.). 
Title: The emergence of a circuit model for addiction: from 
synaptic mechanisms to therapeutic implications. October 
27, 2015.

Daniel Salzman (Columbia University, USA.). Title: Neural 
mechanisms for the genesis, expression and control of 
emotional behaviour. November 05, 2015.

Nathaniel Sawtell (Columbia University, USA.). Title: Neural 
Mechanisms for Predicting the Sensory Consequences of 
Behavior. November 12, 2015.

Richard Hahnloser (Institute of Neuroinformatics, University of 
Zurich / ETH Zurich, Switzerland.). Title: Benefits, limitations, 
and algorithms of social and cultural learning. November 19, 
2015.

Joern Diedrichsen (Institute of Cognitive Neuroscience, 
University College London, UK.). Title: The representational 
structure of complex movements in the human neocortex. 
December 03, 2015.

Nao Uchida (Department of Molecular and Cellular Biology, 
Harvard University, USA.). Title: Arithmetic and neural 
circuits underlying dopamine reward prediction errors. Date: 
December 10, 2015.

Dan Johnston (UT-Austin, USA.) Title: Dendritic 
Channelopathies and Fragile X Syndrome. December 17, 
2015.

DIVUlGAÇÃo

Janeiro

Ar event - Depression (Jan 22)

Art and Science Conference - Roots of Curiosity (Jan 30 - 
31)

Fevereiro

“A scientist in a classroom”

Session - “Evolução, Códigos e Modelos”

Escola Cooperativa de Ensino Torre

MARTA MOITA

Março 

Encontros Garrett Exercício V (Mar 3)

Round table - “O Desenvolvimento da robótica e da inteligência 
artificial e o futuro da vida no universo”

Salão Nobre Teatro Nacional D. Maria II

RUI COSTA

Brain Awareness Week (Mar 16-20)

Full day activities - “The brain and the 6 senses” 

Externato Santa Catarina

MARIA VICENTE, GIL COSTA, LIAD HOLLENDER, RITA 
NEVES, CATARINA RAMOS

Talk - “o cérebro: uma viagem com lasers e outras coisas 
improváveis.”

Salesianos do Estoril 

PEDRO FERREIRA

Keynote speaker - “Compreender o cérebro para o utilizar 
melhor”

Pavilhão do Conhecimento

RUI COSTA

Activities and Debate - “Play decide”

Pavilhão do Conhecimento

TIAGO MARQUES AND PEDRO FERREIRA

Round table - “o desenvolvimento do cérebro”

Molecular Medicine Institute

SUSANA LIMA

CHAMPALIMAUD RESEARCH

EDUCAÇÃo

Social insect behaviour workshop

January 26 - 29, 2015

CAROLINA DORAN, EUGENIA CHIAPPE, GONZALO DE 
POLAVIEJA, SIMONE LACKNER

Advance Course: Exploring the role of first person 
experience in neuroscience

April 27-29, 2015

RITA VENTURINI, THABELO KHOBOKO AND ALEX GOMEZ-
MARIN

CAJAl Advanced Course: Advanced Course in Behaviour 
and Neural Systems

July 12 - August 05, 2015.

ADAM KAMPFF (CNP), ZACHARY MAINEN, (CNP) and 
FLORIAN ENGERT (Harvard University, USA).

CAJAl Advanced Course: Computational Neuroscience

August 09-29, 2015.

Course Directors: CHRISTIAN MACHENS (CNP), GILLES 
LAURENT (Max Planck Institute for Brain Research, Frankfurt, 
Germany), MATE LENGYEL (Cambridge University, UK).

Summer School: learning from the lord of the Genes

September 10-14, 2015.

CoNGENTo Workshop on Applications of CRISPR to 
Genetically Tractable organisms

December 11, 2015.

Organisers: ANA CATARINA CERTAl (Fish Platform, CF), 
ISABEL CAMPOS (Fly Platform, CF) and ANA CASACA (CNP).
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Abril

Famelab Portugal 2015 (Apr 11)

TIAGO MARQUES AND PEDRO FERREIRA - finalists of the 
FameLab Portugal 2015

Auditório Mariano Gago at Pavilhão do Conhecimento

Celebrating the World Dance Day with Dance with Pk (Apr 29)

Talk - Neuroscience and Dance

Convento de São Pedro de Alcântara

SARA MATIAS

Maio

SciCom Pt 2015 conference (May 28-30)

Three Selected talks

Ar | Respire connosco: 3.5 years fostering creative and critical 
thinking - ANNA HOBBISS 

Raízes da Curiosidade: da ideia ao ciclo de arte e ciência - 
PATRíCIA CORREIA

Improvisando narrativas através de decisões: uma parceria entre 
neurociências e teatro - GIL COSTA

Scientific Committee Member - CATARINA RAMOS

Champalimaud Foundation was one of the sponsors

Centro Cultural and Centro Ciência Viva, Lagos

Junho

Science Summer School (Jun 15-18)

Escola JI/EB1 Moinhos da Funcheira

GABRIELA MARTINS, NUNO LOUREIRO, VITOR PAIXãO, ANA 
VAZ, MARIA VICENTE, CRISTINA AFONSO

Neuroscience goes to the movies  (Jun 17)

Introduction to the Pixar movie Inside Out - The biological 
components of Emotions

Movie Theatre El Corte Inglès, Lisboa

PEDRO FERREIRA, invited by Janson Associates

Julho

Stix Camp - Using open Standards on Science, Education, 
Technology & Culture, for Development  (Jul 17-19)

Salão Nobre, Figueira Castelo Rodrigo City Hall and Pavilhão dos 
Desportos, Figueira de Castelo Rodrigo

GIL COSTA, MARIA INêS VICENTE, RITA NEVES, CATARINA 
RAMOS

Setembro

CNP student wins Hall of Famelab (Sep 25)

Natural History Museum, London

PEDRO FERREIRA

TEDxFCTUNl Partilhar e Inspirar (Sep 26)

Talk - The importance of the experience for the experiment: 
does art make better scientists.

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de 
Lisboa

SAMUEL MEYLER VIANA

outubro

CNP researchers join Trampolim Gerador #2 (Oct 10)

Praça do Príncipe Real, Lisboa

TIAGO QUENDERA, GAUTAM AGARWAL in collaboration with 
the initiative Native Scientist

TEDxlisboa Elefante na Sala (Oct 31)

Talk - Sobre Criatividade e Computação

Aula Magna da Universidade de Lisboa

GONçALO LOPES

Novembro

PubhD (Nov 11)

A percepção visual na tomada de decisão

Add PubhD short description

BIBO Bar, Lisboa

TIAGO MARQUES

Science and Technology Week 2015 (Nov 25)

Workshop Educação, Ciência e Escola

MARIA INêS VICENTE, CONSTANçA ROQUETE, CATARINA 
RAMOS

Dezembro

PubhD (Dec 16)

BIBO Bar, Lisboa

MARTA IGLESIAS 

CENTRO CLÍNICO CHAMPALIMAUD

REUNIÕES CIENTÍFICAS

13 e 14 Fevereiro - Simpósio “Pelvic Happiness for Pelvic 
Cancer  Patients - Function Preservation  by Treatment  
Precision

4 de Novembro - Cancer Talk “Progress Towards Conquering 
Breast” 

27 e 28 Novembro - “1st Champalimaud Pancreas Meeting: 
New Challenges in Early Diagnosis and Management of 
Pancreatic Cancer” 

11 de Dezembro - 1° Encontro Médico-Cirúrgico do Tórax

SEMINáRIoS ClÍNICoS

Janeiro

“What nurses are really for?”, CORTEZ,P., DIAS, D., DIAS, 
V., FREITAS, E., PEDRO, S., SANTOS, T., BELCHIOR, A., 
QUARESMA, T., RITO, E., CCC

Março 

“Kyotorphin derived peptides in the relationship between 
Analgesia and Alzheimer´s disease”, DOS SANTOS, S. M., 
University of Lisbon.

Maio 

“Metabolic syndrome non-alcoholic fatty liver disease and 
caspase-2”, MACHADO, M., Anna Mae Diehl’s Lab, Duke 
University. 

ESMO Guidelines for management of central venous catheters, 
SOUSA, B., PINTO, D., GOUVEIA, P., CCC 

 

Junho 

“Organ Preservation in Rectal Cancer - A Champalimaud/
International Registry”, PARES, O., FIGUEIREDO, N., BEETS, 
G., HEALD, B., CCC

“Tumor exosome integrins dictate metastatic organotropism”, 
LYDEN, D. C., Weill Cornell Medical College

outubro 

“Dealing with emotions in the clinical encounter”, BAILE, W., 
University of Texas MD Anderson Cancer Center

“Hospital Israelita Albert Einstein, from excellence in health 
care to excellence on research and education”, RIZZO, L. V., 
Hospital Israelita Albert Einstein

“Breakind Bad - from normal lymphocytes to tumor cells”, 
GRANDIEN, A., Karolinska Institutet

“From the outside, from within: exploring the signals essential 
for leukemia development”, TABORDA, J., Instituto de 
Medicina Molecular

“Tumor promoting role of the DNA damage response”, 
SANTOS, M. A., MD Anderson Cancer Center

Novembro 

“Lung cancer and Lung metastasis treatment by Single 
Port Video Assisted Thoracic Surgery - Analysis of our 
experienceLung cancer and Lung metastasis treatment by 
Single Port Video”, CRUZ, J., FERREIRA, R., CCC

“Nuclear Medicine at the CCU/FC: service provision, research 
and training with radiopharmaceuticals”, COSTA, D., CCC

“Yttrium 90 radioembolization of hepatic tumours: preliminar 
experience at our institution”, ROSA, L., CCC

Dezembro 

“Cancer Related Cognitive Dysfunction: Diagnosis Treatment 
and Research”, OLIVEIRA-MAIA, A., CCC

“Pulmonary involvement in Gynecologic cancer patients – it 
isn´t always what it seems”, Pinto, L.V., CCC
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CHAMPIMÓVEL

O Champimóvel esteve presente em 15 distritos:

Aveiro, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Évora, 
Guarda, Leiria, Lisboa, Portalegre, Porto. Santarém. Setúbal, 
Vila Real e Viseu 

e percorreu 37 concelhos:

Alijó, Almeida, Arruda dos Vinhos, Aveiro, Braga, Batalha, 
Carrazeda de Ansiães, Cascais, Constância, Estarreja, 
Estremoz, Famalicão, Fronteira, Grândola, Guimarães, Lisboa, 
Lourinhã, Matosinhos. Miranda do Corvo, Mirandela, Oeiras, 
Penafiel, Pinhel, Portalegre, Proença-a-Nova, São Joao da 
Pesqueira, Salvaterra de Magos, Santarém, Santo Tirso, Sintra, 
Torres Novas, Trofa, Vila Nova de Foz Coa, Vila Nova de Gaia, 
Vila Nova de Paiva, Viseu e Vouzela.

Além do roteiro escolar, o Champimóvel também participou 
em eventos e fins-de-semana abertos às comunidades 
locais:

Feira da Juventude’15 - Arruda dos Vinhos 

Feira do Livro’15 - Vouzela

Centro Acção Social - Parque Biológico Serra Lousa 

Passion Day - Autódromo do Estoril

Encontro de Alunos de Educação e Moral e Rehgiosa da 
Diocese do Porto

Centro Ciência Viva - Sintra

Festa da Luz- Almeida

Centro Ciência Viva - Estremoz 

Be Live’15- Trofa

Centro Ciência Viva de Vila do Conde - VII Feira “Mostrar 
Ciência”

Universidade do Minho- Faculdade de Ciências

Festas da Cidade - Mirandela

Dia Mundial da Criança - Batalha 

Centro Ciência Viva do Lousal-Grândola

Centro Ciência Viva A Floresta – Proença-a-Nova 

Centro Ciência Viva de Constância

Family Land- Cascais

Check up - Expo Saúde e Bem Estar 

NOS Alive ‘15

Universidade de Aveiro - Semana da Ciência e Tecnologia

PLATAFORMAS

Plataforma de Imagem e Microscopia ótica – José Rino, Ph.D. 

Plataforma de Biologia Molecular – Ana Cunha, Ph.D.

Plataforma de Desenvolvimento de Software Científico – 
Ricardo Ribeiro, Carlos Mão-de-Ferro

Plataforma de Desenvolvimento de Hardware - Filipe Carvalho, 
Artur Silva, Dário Bento.

Plataforma de Moscas – Isabel Campos, Ph.D., Liliana Costa, 
Susana Dias, Catarina Craveiro.

Plataforma de Peixes – Ana Catarina Certal, Ph.D., Joana 
Monteiro, Ph.D., Sandra Martins.

Biotério – Rubina Caldeira (Gestora), Joana Almeida 
(Veterinária), Matheus Farias, João Pereira, Rita Alho, Cláudio 
Macedo, Andreia Madalena.

Plataforma de Histopatologia – Ana Santos, Leo Madruga, 
Susana Dias, Alexandra Martins, Sérgio Casimiro, Lara 
Castanheira, Marta Cordeiro, Iolanda Martins

Plataforma de Lavagem/Esterilização de Vidros e Preparação 
de Meios - Maria Vito Rodrigues, Madalena Martins, Patrick 
Teca, Sofia Gaspar, Soraia Rodrigues.
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