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A1 Doutorando da UC vence prémio final de programa europeu
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/08/2019

Meio: Campeão das Províncias Online
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Fábio Rosa, estudante de doutoramento do Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade
de Coimbra (CNC-UC) ganhou um prémio de 3 000 euros na sessão final do programa PhD
Translational Fellowship Program.
 
O projecto do doutorando debruça-se sobre a descoberta de três proteínas capazes de converter
células (tais como células da pele) em células imunes, chamadas células dendríticas (sentinelas do
sistema imunitário capazes de identificar células cancerígenas e de iniciar uma resposta imune forte
direccionada contra as mesmas células cancerígenas".
 
O investigador pretende "explorar o potencial terapêutico da introdução da mesma combinação de
proteínas em células cancerígenas, convertendo-as em sentinelas imunitários capazes de direccionar
uma resposta imunitária contra o próprio cancro", revela a UC. Um trabalho que está a ser realizado
também na 'start up' que recentemente Fábio Rosa estabeleceu com Filipe Pereira e Cristiana Pires -
Asgard Therapeutics AB.
 
De acordo com o investigador, "há mais de um século que exploramos a ciência de utilizar o nosso
próprio sistema imunitário para o tratamento do cancro-imunoterapia do cancro", uma metodologia
que em 2018 foi galardoada com o Prémio Nobel da Fisiologia e Medicina, até por "ter demonstrado
nos últimos anos uma enorme vantagem face às terapias convencionais (tais como a quimioterapia e a
radioterapia)". Este tratamento induz respostas duradouras, aumentando a sobrevivência dos doentes
vários anos depois do tratamento, contudo, menos de 30 por cento dos doentes respondem à
imunoterapia.
 
"Eu e a minha equipa estamos convencidos que a tecnologia inovadora que estamos a desenvolver na
Asgard Therapeutics irá revolucionar o tratamento do cancro e, mais importante ainda, criar um
impacto positivo na vida dos doentes com cancro".
 
A Universidade de Coimbra esteve, ainda, presente por outros três outros estudantes: Carolina
Vinagreiro (Departamento de Química da FCTUC) e João Calmeiro e Gonçalo Brites (ambos da
Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra), num total de 24 participantes na final.
 
O programa seleccionou, numa fase regional, os melhores projectos de doutoramento das
universidades europeias que tiveram oportunidade de participar num "training camp", de 12 a 16 de
Agosto na Universidade de Oxford, no qual os participantes adquiriram competências em áreas de
valorização comercial de conhecimento e se dotaram de ferramentas específicas na área do biodesign.
 
Fábio Rosa acumula, assim, o prémio final do júri ao prémio atribuído na fase regional e selecção (no
valor de 5000 euros para valorização da tecnologia). De entre os 24 doutorandos de toda a Europa
que participaram na fase final deste programa, Fábio Rosa recolheu a preferência do voto do júri da
sessão, composto por representantes de parceiros industriais e peritos no desenvolvimento de
conceito de negócio.
 
O prémio do júri era o mais prestigiado dos seis prémios disponíveis (melhor projecto segundo o voto
do público, melhor "pitch", melhor necessidade, conceito mais disruptivo, melhor solução, melhor
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projecto segundo avaliação do júri).
 
Para Luís Simões da Silva, vice-reitor da Universidade de Coimbra para a Inovação e
Empreendedorismo, "o facto do júri distinguir como vencedor um projecto de valorização comercial de
um estudante da nossa universidade numa competição que envolveu os melhores estudantes de
universidades tão prestigiadas da Europa, representa um sinal claro do potencial de inovação da UC e
um estímulo para a Universidade continuar e reforçar o esforço que tem vindo a realizar no apoio ao
empreendedorismo da sua comunidade".
 
Na competição participaram os melhores alunos de doutoramento de universidades parceiras do
EITHealth, tais como a Universidade de Oxford, Sorbonne, Colónia, Instituto Karolinska ou Leiden.
 
DigitalRM
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Estudante de Doutoramento na Universidade de Coimbra ganha prémio internacional
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Coimbra · Universidade
 
Estudante de Doutoramento na Universidade de Coimbra ganha prémio internacional
 
por Notícias de Coimbra
 
Agosto 19, 2019
 
Fábio Rosa, estudante de doutoramento do Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade
de Coimbra (CNC-UC), ganhou o prémio de 3000EUR do júri na sessão final do programa PhD
Translational Fellowship Program.
 
O programa selecionou, numa fase regional, os melhores projetos de doutoramento das universidades
Europeias que tiveram oportunidade de participar num training camp, de 12 a 16 de agosto na
Universidade de Oxford, no qual os participantes adquiriram competências em áreas de valorização
comercial de conhecimento e se dotaram de ferramentas específicas na área do biodesign.
 
Fábio Rosa acumula o prémio final do júri ao prémio atribuído na fase regional e seleção (no valor de
5000EUR para valorização da tecnologia).
 
Na competição participaram os melhores alunos de doutoramento de universidades parceiras do
EITHealth, tais como a Universidade de Oxford, Sorbonne, Colónia, Instituto Karolinska ou Leiden.
 
De entre os 24 doutorandos de toda a Europa que participaram na fase final deste programa, Fábio
Rosa recolheu a preferência do voto do júri da sessão, composto por representantes de parceiros
industriais e peritos no desenvolvimento de conceito de negócio. O prémio do júri era o mais
prestigiado dos seis prémios disponíveis (melhor projeto segundo o voto do público, melhor pitch,
melhor necessidade, conceito mais disruptivo, melhor solução, melhor projeto segundo avaliação do
júri).
 
Para o Vice-Reitor da Universidade de Coimbra para a Inovação e Empreendedorismo, Luís Simões da
Silva, "o facto do júri distinguir como vencedor um projeto de valorização comercial de um estudante
da nossa universidade numa competição que envolveu os melhores estudantes de universidades tão
prestigiadas da Europa, representa para nós um sinal claro do potencial de inovação da nossa
Universidade e um estímulo para a UC continuar e reforçar o esforço que tem vindo a realizar no apoio
ao empreendedorismo da sua comunidade". O responsável acrescenta ainda que "quatro estudantes
de doutoramento da Universidade de Coimbra, num total de 24 participantes, terem sido selecionados
para participar nesta fase final do PhD Translational Fellowships de entre todos os candidatos
europeus demonstra a qualidade da investigação e ciência que é desenvolvida na nossa academia".
 
O projeto desenvolvido e apresentado por Fábio Rosa debruça-se sobre a descoberta de três proteínas
capazes de converter células (tais como células da pele) em células imunes, chamadas células
dendríticas. As células dendríticas são sentinelas do sistema imunitário capazes de identificar células
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cancerígenas e de iniciar uma resposta imune forte direcionada contra as mesmas células
cancerígenas. No contexto da start-up, que recentemente estabeleceu juntamente com Filipe Pereira e
Cristiana Pires - Asgard Therapeutics AB (http://www.asgardthx.com/), o investigador pretende
explorar o potencial terapêutico da introdução da mesma combinação de proteínas em células
cancerígenas, convertendo-as em sentinelas imunitários capazes de direcionar uma resposta
imunitária contra o próprio cancro.
 
De acordo com Fábio Rosa, "há mais de um século que exploramos a ciência de utilizar o nosso
próprio sistema imunitário para o tratamento do cancro-imunoterapia do cancro. De facto, a
imunoterapia foi em 2018 galardoada com o Prémio Nobel da Fisiologia e Medicina, muito por ter
demonstrado nos últimos anos uma enorme vantagem face às terapias convencionais (tais como a
quimioterapia e a radioterapia): este tratamento induz respostas duradouras, aumentando a
sobrevivência dos doentes vários anos depois do tratamento. Ainda assim, menos de 30% dos doentes
respondem à imunoterapia. Eu e a minha equipa estamos convencidos que a tecnologia inovadora que
estamos a desenvolver na Asgard Therapeutics irá revolucionar o tratamento do cancro e, mais
importante ainda, criar um impacto positivo na vida dos doentes com cancro".
 
Entre os 24 participantes desta final, a Universidade de Coimbra contou igualmente com a presença de
três outros estudantes finalistas, selecionados e premiados na fase regional: Carolina Vinagreiro, do
Departamento de Química da FCTUC e João Calmeiro e Gonçalo Brites, ambos da Faculdade de
Farmácia da Universidade de Coimbra.
 
O consórcio EIT Health (https://www.eithealth.eu/) é uma iniciativa europeia promovida pelo EIT -
European Institute of Innovation and Technology e tem como objetivo a promoção de um estilo de
vida mais saudável e a promoção do envelhecimento ativo na Europa.
 
A EIT Health congrega os principais clusters regionais de excelência na área da saúde e inclui
parceiros de renome da indústria, academia e entidades prestadoras de cuidados de saúde. Empresas
multinacionais como os Laboratórios Abbot, Air Liquide, Astra Zeneca, Bayer, Essilor, GE Healthcare,
Janssen-Cilag, Merck Sharp & Dohme, Nestlé, Philips Electronics, Procter & Gamble, Roche
Diagnostics, Sanofi-Aventis, SAP e a Siemens, entre outras empresas, são parceiros ativos deste
programa europeu procurando, em colaboração com os demais parceiros, desenvolver novas soluções
na área da saúde.
 
Ao nível académico, além da Universidade de Coimbra, participam no consórcio a Universidade de
Oxford, Imperial College de Londres, Universidade Católica de Leuven, Instituto Karolinska,
Universidade Pierre e Marie Curie, Universidade de Uppsala, Universidade de Colónia, Universidade de
Cambridge e a Universidade de Barcelona.
 
email
 
PARTILHE ESTA NOTÍCIA COM OS SEUS AMIGOS
 
Notícias de Coimbra
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INVESTIGAÇÃO Fábio Rosa,
estudante de doutoramento do
Centro de Neurociências e Bio-
logia Celular da Universidade
de Coimbra (CNC-UC), desta-
cou-se na sessão final do pro-
grama PhD Translational Fel-
lowship Program, conquis-
tando o prémio final de 3 mil
euros atribuído pelo júri desta
competição, em que participa-
ram os melhores alunos de
doutoramento de universidades
parceiras do EITHealth, nomea-
damente da Universidade de
Oxford, Sorbonne, Colónia, Ins-
tituto Karolinska ou Leiden.

Segundo uma nota divulgada
ontem pela Universidade de
Coimbra, de entre os 24 douto-
randos de toda a Europa que
participaram na fase final deste
programa, Fábio Rosa «recolheu
a preferência do voto do júri da
sessão, composto por represen-
tantes de parceiros industriais e
peritos no desenvolvimento de
conceito de negócio» 

«O programa seleccionou,
numa fase regional, os melhores
projectos de doutoramento das
universidades europeias que ti-
veram oportunidade de parti-
cipar num training camp, de 12
a 16 de Agosto na Universidade
de Oxford, no qual os partici-
pantes adquiriram competên-
cias em áreas de valorização co-
mercial de conhecimento e se

dotaram de ferramentas espe-
cíficas na área do biodesign»,
refere a UC, acrescentando que
Fábio Rosa acumula o prémio
final do júri ao prémio atribuído
na fase regional e selecção (no
valor de 5.000 euros para valo-
rização da tecnologia).

Segundo o comunicado, o
projecto desenvolvido e apre-
sentado por Fábio Rosa de-

bruça-se sobre «a descoberta de
três proteínas capazes de con-
verter células (tais como células
da pele) em células imunes, cha-
madas células dendríticas», que
são «sentinelas do sistema imu-
nitário capazes de identificar cé-
lulas cancerígenas e de iniciar
uma resposta imune forte di-
reccionada contra as mesmas
células cancerígenas». 

O investigador de Coimbra,
no contexto de uma start-up
que recentemente estabeleceu
com Filipe Pereira e Cristiana
Pires (Asgard Therapeutics AB),
pretende «explorar o potencial
terapêutico da introdução da
mesma combinação de proteí-
nas em células cancerígenas,
convertendo-as em sentinelas
imunitários capazes de direc-
cionar uma resposta imunitária
contra o próprio cancro»,  su-
blinha o comunicado.

«Eu e a minha equipa esta-
mos convencidos que a tecno-
logia inovadora que estamos a
desenvolver na Asgard Thera-
peutics irá revolucionar o tra-
tamento do cancro e, mais im-
portante ainda, criar um im-
pacto positivo na vida dos
doentes com cancro», afirma.|

Premiado projecto de 
doutoramento de Fábio Rosa

D.R.

Fábio Rosa destacou-se com o seu trabalho de investigação
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DR
 
Fábio Rosa, estudante de doutoramento do Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade
de Coimbra (CNC-UC), venceu o prémio do júri na sessão final do EIT Health PhD Translational
Fellowship Program, no valor de 3.000 euros.
 
O programa contou com uma fase regional, na qual Fábio Rosa também angariou um prémio no valor
de 5.000 euros para valorização da tecnologia.
 
Os projetos de doutoramento das universidades europeias selecionados participaram num training
camp, de 12 a 16 de agosto, na Universidade de Oxford.
 
Leia a notícia completa na edição impressa desta terça-feira, 20 de agosto, do Diário As Beiras
 
Agencia Lusa
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111 Fábio Rosa, estu-
dante de doutoramento do 
Centro de Neurociências e 
Biologia Celular da Univer-
sidade de Coimbra (CNC-
UC), venceu o prémio do 
júri na sessão fi nal do EIT 
Health PhD Translational 
Fellowship Program, no 
valor de 3.000 euros.

O programa contou com 
uma fase regional, na qual 
Fábio Rosa também anga-
riou um prémio no valor 
de 5.000 euros para valori-
zação da tecnologia.

Os projetos de doutora-
mento das universidades 
europeias selecionados 
participaram num trai-
ning camp, de 12 a 16 de 
agosto, na Universidade 
de Oxford. 

Dos 24 doutorandos de 
toda a Europa que partici-
param na fase final deste 
programa, Fábio Rosa re-
colheu o prémio mais pres-
tigiado dos seis disponíveis 
(de acordo com a nota da 
Universidade de Coimbra): 
a preferência do voto do 
júri da sessão, composto 
por representantes de par-

ceiros industriais e peritos 
no desenvolvimento de 
conceito de negócio.

O projeto desenvolvido 
por Fábio Rosa aborda a 
descoberta de três prote-
ínas capazes de converter 
células (tais como células 
da pele) em células imu-
nes, chamadas células 
dendríticas. Numa start-
up, que recentemente 
estabeleceu com Filipe 
Pereira e Cristiana Pires – 
Asgard Therapeutics AB –, 
quer explorar o potencial 
terapêutico da introdução 
da mesma combinação de 
proteínas em células can-

cerígenas, tornando-as ca-
pazes de direcionar uma 
resposta imunitária contra 
o próprio cancro.

De acordo com Fábio 
Rosa, “há mais de um sé-
culo que exploramos a 
ciência de utilizar o nosso 
próprio sistema imunitá-
rio para o tratamento do 
cancro-imunoterapia do 
cancro. De facto, a imu-
noterapia foi em 2018 
galardoada com o Pré-
mio Nobel da Fisiologia 
e Medicina, muito por 
ter demonstrado nos úl-
timos anos uma enorme 
vantagem face às tera-

pias convencionais (tais 
como a quimioterapia e 
a radioterapia): este tra-
tamento induz respostas 
duradouras, aumentando 
a sobrevivência dos doen-
tes vários anos depois do 
tratamento. Ainda assim, 
menos de 30% dos doentes 
respondem à imunotera-
pia. Eu e a minha equipa 
estamos convencidos que 
a tecnologia inovadora 
que estamos a desenvolver 
na Asgard Therapeutics irá 
revolucionar o tratamento 
do cancro e, mais impor-
tante ainda, criar um im-
pacto positivo na vida dos 
doentes com cancro”.

Entre os 24 participantes 
desta fi nal, a Universidade 
de Coimbra contou igual-
mente com a presença 
de três outros estudantes 
finalistas, selecionados e 
premiados na fase regio-
nal: Carolina Vinagrei-
ro, do Departamento de 
Química da FCTUC e João 
Calmeiro e Gonçalo Brites, 
ambos da Faculdade de 
Farmácia da Universidade 
de Coimbra.

Fábio Rosa está a desenvolver trabalho em imunologia

Estudante de doutoramento 
do CNC ganha prémio europeu

DR
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20-08-2019  | diário as beiras 

Parque Verde 
invadido 
por largas 
dezenas de 
autocaravanas
 >Pág  8

Arganil  Autarquia 
investe mais de 300 mil 
euros no abastecimento 
de águas >Pág 12

ESTRATÉGIA NACIONAL PARA 
O 5G APRESENTADA NO ISEC
Está confi rmada a presença, em Coimbra, dos principais responsáveis das operadoras nacionais 
e de equipamentos móveis e do ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos > Págs 6 e 7

Lousã AESL acusa 
Governo de falhar 
apoios pelos fogos 
a empresários >Última

Coimbra Câmara 
avança com construção 
do Centro Escolar 
de Cernache > Última

diretor: Agostinho Franklin

82 521/diarioasbeiras

TERÇA
20 ago. 2019 
0,80 €  (iva incluído)    

edição nº 7886

Governo abre
concurso para
instalar hotel 
no Mosteiro de Santa
Clara-a-Nova  

Garantia foi dada pelo presidente da Câmara de 
Coimbra, que admite que existem alguns interessados 
em adquirir o imóvel com o objetivo de o transformar 
em unidade hoteleira > Págs 6 e 7

#
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as
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Coimbra Estudante 
de doutoramento do 
CNC ganha prémio 
europeu  >Pág 9

 Floresta e Energia. 
Questões a considerar (I)

Gil 
Patrão

Consultores? 

Angel 
Machado

a nossa opinião, hoje, 
no Diário As Beiras

Arquivo-Luís Carregã

DB-Carlos Jorge Monteiro
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Leiria  

Fábio Rosa  
vence prémio 
internacional 

z Fábio Rosa, de 25 anos, natural de 
Leiria e estudante de doutoramento 
do Centro de Neurociências e Biolo-
gia Celular da Universidade de Coim-
bra (CNC-UC), ganhou o prémio de 
três mil euros na sessão final do pro-
grama PhD Translational Fellowship 
Program. De acordo com notícia avan-
çada pela UC, o programa seleccio-
nou, numa fase regional, os melho-
res projectos de doutoramento das 
universidades europeias que tiveram 
oportunidade de participar num trai-
ning camp, de 12 a 16 de Agosto na 
Universidade de Oxford, no qual os 
participantes adquiriram competên-
cias em áreas de valorização comer-
cial de conhecimento e se dotaram 
de ferramentas específicas na área do 
biodesign. Fábio Rosa juntou o pré-
mio final do júri ao prémio atribuído 
na fase regional e selecção (no valor 
de cinco mil euros para valorização 
da tecnologia). Na competição parti-
ciparam os melhores alunos de dou-
toramento de universidades parcei-
ras do EITHealth, tais como a Uni-
versidade de Oxford, Sorbonne, Coló-
nia, Instituto Karolinska ou Leiden.

Fábio Rosa

DR
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PROTAGONISTA 

Prémio por 
investigar combate 

ao cancro 

Fábio Rosa ganhou um galardão internacional. em Oxford, 
pelo doutoramento na área da Imunoterapia 

af 

4.• 

(+;l 

;ii 

Fábio Rosa ganhou o prémio na semana passada, no valor de três mil euros 

coimBRA  Reprogramar cé-
lulas cancerígenas para as 
tornar em sentinelas imu-
nitárias de forma a destruí-
rem-se a elas próprias. É 
este o projeto que Fábio 
Rosa desenvolveu e que 
lhe valeu um prémio por 
parte do "PhD Translatio-
nal Fellowship Program", 
atribuído em Oxford, no 
Reino Unido, na semana 
passada, no valor de três 
mil euros. 

O projeto de Fábio, estu-
dante de doutoramento do 
Centro de Neurociências e 
Biologia Celular da Univer-
sidade de Coimbra, foi o 
mais votado pelo júri entre 
24 projetos de toda a Euro-
pa. 

"Trata-se de uma terapia 
genética, na qual as células 
dos tumores são reprogra-
madas para se destruírem a 
elas próprias", explica o es-

 

CV 

• Idade: 25 anos 
• Residência: Coimbra 
• Profissão: Estudante 
e investigador 

tudante ao JN, enunciando 
que será uma terapia ino-
vadora no tratamento da 
doença. 

Fábio Rosa criou já uma 
empresa, a Asgard Thera-
peutics, que funciona en-
tre Portugal e a Suécia, país 
onde Fábio se encontra 
atualmente. O estudante 
estima que, dentro de três 
anos, a terapêutica se en-
contre disponível no mer-
cado. 
"Neste momento esta-

mos a trabalhar na prova de 
conceito, o que deverá de-
morar um ano. Em 2020 
passamos ao desenvolvi-

  

mento pré-clínico para, 
dois anos depois, termos 
toda a informação para 
submeter um pedido de 
ensaio clínico", descreve. 

O dinheiro do prémio, 
explica, será canalizado 
para aconselhamento de 
propriedade intelectual e 
submissão de novas paten-
tes. Além dos três mil eu-
ros do prémio, o projeto de 
Fábio Rosa já tinha recebi-
do uma verba de cinco mil 
euros pela seleção na fase 
regional. 

"A Imunoterapia foi, em 
2018, galardoada com o 
Prémio Nobel da Fisiologia 
e Medicina, muito por ter 
demonstrado nos últimos 
anos uma enorme vanta-
gem face às terapias con-
vencionais, tais como a 
quimioterapia e a radiote-
rapia", lembra Fábio. • 
JOÃO PEDRO CAMPOS 
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