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As investigadoras
que valem milhões
Testes genéticos que podem prevenir a morte súbita e a hipertensão
arterial. Um ecrã transparente baseado em transístores de óxido de zinco

que vai ser comercializado pela Samsung. Uma aplicação informática

que permite montar um 'call center' em cinco minutos. São algumas
das invenções portuguesas que estão a gerar negócios de milhões.

Desde ave
o prémio
Emvreendedore
s foi alargado
a Portugal
"os portugueses
tiveram
bastante
destaque",
diz António
Brandão
Vasconcelos ,
CEO da Everis
em Portugal.
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m teste genético dese-
nhado por investigadoras
portuguesas poderia ter
evitado a morte súbita
em campo do jogador de

J 20 anos, Alex Marques,
r que ocorreu há duas se-

manas. Um fenómeno estranho que tem uma

explicação. "Aparentemente, tem os contornos
de uma situação que poderá ter sido provocada
pela patologia da miocardiotapia hipertrófica",
diz Ana Teresa Freitas, CEO da Heartgenetics,
a empresa que desenvolveu e comercializa um
teste global, aos genes associados a esta patolo-
gia. Esta é justamente uma das principais cau-
sas da morte súbita que pode ser rastreada
através de testes genéticos desenvolvidos pelas
investigadoras Ana Teresa Freitas, Alexandra
Fernandes e Susana Rodrigues Santos. Se fo-
rem detectadas determinadas alterações gené-
ticas há que fazer "uma alteração radical de

vida", diz Ana Teresa Freitas. Parar imediata-
mente com o desporto de alta competição é

fundamental. Para evitar mais casos de mortes
em campo - no ano passado ultrapassaram as

80 - a empresa está a apresentar esta ferramen-
ta a alguns dos maiores clubes de futebol, como
o Inter de Milão. Com o teste poderão detectar
nos jogadores sub-15 os que devem reduzir os
treinos porque correm o risco de desenvolver
esta doença fulminante. Recentemente, a So-
ciedade Canadiana de Cardiologia recomen-
dou a utilização destes teste genéticos para ras-
treio da morte súbita em familiares de doentes
com esta patologia.

Aplicável a metade da população portuguesa
é o teste de rastreio da hipertensão também
desenvolvido pela empresa. Um teste genético
revolucionário ''que permite detectar as dife-
rentes alterações genéticas que aumentam o

risco de desenvolvimento desta doença", revela
a investigadora Susana Rodrigues Santos. Se

forem detectadas as alterações, o paciente po-
derá alterar comportamentos para evitar que a

doença se desenvolva mais cedo e evitar futu-
ros complicações, como AVC e enfarte do mio-
cárdio. Se na sua família existem diversos ca-

sos o melhor é não hesitar. A Heartgenetics já
tem uma versão simplificada disponível no
mercado a um preço que não deverá ultrapas-
sar os 100 euros. O futuro do diagnóstico preco-
ce só é possível porque estas cientistas desen-

volveram "uma tecnologia, um chip, que per-
mite testar centenas de alterações genéticas
em simultâneo, em vários pacientes" descreve
Ana Teresa Freitas. Com apenas seis meses, a

empresa desenvolveu um outro teste que per-

mite rastrear futuros riscos de Trombofilias,
responsáveis por insucessos de muitas tentati-
vas de fertilização.

Estes testes são revolucionários porque con-

seguem combinar todas as alterações genéticas
conhecidas e descritas como estando associa-
das a cada uma das patologias cardíacas. Ferra-
mentas que resultam de anos de investigação
desenvolvida, em conjunto, por cientistas das

áreas da biotecnologia, biologia molecular e
bioinformática.

Três anos para conseguir financiamento
A ideia de criar a empresa surge no final de 2010

porque já tinham "os algoritmos e a tecnologia".
Mas há uma história caricata associada à forma-

ção da empresa. A primeira vez que se candida-
taram a um financiamento da Fundação de
Ciência e Tecnologia receberam uma resposta
inesperada. Os avaliadores consideraram que o

projecto "tinha demasiada viabilidade financei-
ra" e por isso não aprovaram o financiamento. O

passo seguinte foi tentar encontrar capital de
risco disponível para investir uma quantia "com
várias zeros". Depois de três anos "a bater a mui-
tas portas" encontraram um financiamento nos
EUA. "Um investidor de San Diego disse-nos

que nos dava várias vezes mais do que precisáva-
mos, dez milhões, mas tínhamos que ir todas

para os EUA", descreve Ana Teresa Freitas. Era

impensável porque "implicava desenraizar três

famílias, com carreiras estabilizadas, com várias

crianças com diversas idades". A decisão foi difí-
cil e regressaram a Portugal. Só há sete meses

conseguiram o financiamento da Espírito Santo
Venture. Precisamente no dia 1 de Abril. Um pa-
cote de um milhão de euros que incluía a fre-
quência de um Programa Avançado de Gestão e

Inovação para Empreendedores da Universida-
de Católica. Em poucos meses montaram o labo-
ratório na incubadora do IST no Tagus Park e
contrataram sete pessoas.

Quando conversámos tinham acabado de

vencer a menção honrosa do Prémio Empreen-
dedores da Fundação Everis a que concorrem
investigadores do todo o mundo. Um estímulo

importante porque significa uma "validação do

nosso 'business plan'" e um selo de qualidade
que é decisivo para conseguir mais investimen-
to. O prémio pode ser muito importante para
entrar no mercado espanhol que "é difícil",
adianta. "Ter uma chancela de uma empresa
destas no mercado da América Latina pode ser
decisivo", diz a bioinformática que é também
professora no IST. Entusiasmadas estão agora
na conquista de mercados para os testes que
desenvolvem, porque Portugal servirá apenas
"para alavancar o negócio". Para já avançam
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com uma parceria com os laboratórios Joa-
quim Chaves que vai disponibilizar o teste. De-
pois preparam-se para finalizar um acordo
com o governo italiano para colocar estes tes-
tes no sistema nacional de saúde do país. Até ao
final do ano esperam conseguir assinar um
acordo com um laboratório em Santa Catarina,
no Brasil. Se estes contratos se concretizarem
rapidamente deverão multiplicar por muito o

investimento inicial.

Uma das vinte ideias geniais do planeta
Elvira Fortunato integrou o grupo de vinte
mentes brilhantes, associadas às vinte ideias
consideradas as mais disruptivas da actualidade
mundial, em todas as áreas do saber, convidadas

para a conferência internacional Falling Walls,
em Berlim. Ao seu lado estavam dois prémios
Nobel. A recém eleita membro do Conselho de
Curadores da FIAD tornou-se uma estrela na
comunidade científica mundial ao receber uma
bolsa europeia (ERC) no valor de dois milhões
de euros para desenvolver a sua invenção revo-
lucionária relacionada com a electrónica trans-

parente e electrónica do papel.
Com esta verba financiou a construção do

primeiro laboratório de nanofabricação em
Portugal na Faculdade de Ciências e Tecno-
logias da Universidade Nova de Lisboa. Na
sequência desta investigação, já desenvolveu
inúmeras patentes internacionais com di-
versas empresas, que estiveram em risco,
por causa das limitações impostas pelo Mi-
nistério das Finanças aos orçamentos das
universidades.

A tecnologia que criou está prestes a ser pro-
duzida em série pela Samsung. Um ecrã elec-
trónico transparente, que resulta da utilização
dos transístores à base de óxido de zinco, vai
marcar ó futuro dos produtos desta marca

criando um nova geração de ecrãs. Directa-
mente da Coreia, onde está a discutir um con-
trato da electrónica do papel, Elvira Fortunato
revela ao Económico que o próximo passo será

produzir dispositivos electrónicos em papel,
outra das suas descobertas.

A democratização dos call-center
A ideia nasceu da vontade de se candidatarem a
um concurso de uma empresa norte-americana

que lançara um 'browser' de atender chamadas

e procurava a melhor aplicação que o utilizasse.
Cristina Fonseca e Tiago Paiva, amigos desde o

curso de Engenharia de Redes de Comunicação,
no Instituto Superior Técnico, venceram e, em
dois dias, viram-se em São Francisco com um
protótipo do que viria a ser a 'Talkdesk 'para
apresentar a uma audiência de investidores.

Corria o ano de 2011 e os dois jovens rece-
bem nesta apresentação convites para inte-
grar os programas de aceleração "500star-
tups" e "AngelPad". Escolheram o primeiro,
em Silicon Valley, e em pouco tempo estavam a

ganhar o título de uma das empresas mais ino-
vadoras na "cloud", pela revista especializada
"Ventureßeat".

A 'Taldesk' é uma plataforma que permite
criar um 'call center' em menos de cinco minu-
tos, bastando para isso ter um computador, o

que revoluciona todo o conceito, com cente-
nas de funcionários a atender telefones, e um
investimento que á maioria das empresas não

consegue fazer. Com milhares de registos na
plataforma, a maioria empresas estrangeiras, é

gerida por Cristina Fonseca, de 26 anos, e Tia-
go Paiva, que acaba por passar mais tempo em
Silicon Valley.
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