
Prémio Inovação BES
para vacina da malária

reconhecimento Cientistas
do Instituto de Medicina
Molecular, da Universidade
de Lisboa, recebem 85 mil
euros para investigação
O projeto de vacina contra a ma-
lária que está a ser desenvolvido
pela equipa de investigação lide-
rada por Miguel Prudêncio, no
Instituto de Medicina Molecular
(IMM) da Faculdade de Medicina
da Universidade de Lisboa, foi o

grande vencedor da 9. a edição do
concurso nacional de Inovação
BES, com um prémio no valor de
85 mil euros.

Alinha de investigação ideali-
zada pela equipa de Miguel Pru-
dêncio para o desenvolvimento
da futura vacina passa pela altera-

ção genética dos parasitas que
causam a malária em roedores,
"criando, assim, uma plataforma
de vacinação mais segura, eficaz e

versátil para os seres humanos",
segundo informação do IMM.

O mesmo projeto ganhou tam-
bém recentemente um financia-
mento de mais de um milhão de
euros atribuído pela Fundação
Bill & Melinda Gates. Esta foi,

aliás, a primeira vez que aquela
instituição norte-americana
atribuiu verbas a um projeto
português já na Fase II do pro-
grama Grand Challenges Explo-
rations(GCE).

O valor do prémio BES Inova-
ção "será aplicado no desenvolvi-
mento de uma segunda geração
de candidatos a vacina, capaz de

proteger contra as diversas espé-
cies de parasita Plasmodium que
causam malária em seres huma-
nos", explica o IMM, sublinhando

que parte da verba se destinará
igualmente à "proteção da pro-
priedade intelectual da estratégia
de vacinação proposta".

Segundo a equipa, da qual fa-
zem parte também, além de Mi-
guel Prudêncio, os investigadores
António Mendes e Maria Mota,
"este prémio é importante não
apenas porque permite a realiza-
ção de uma vertente do projeto
que não estava coberta pelo fi-
nanciamento da Fundação Gates
mas também porque representa o
reconhecimento a nível nacional
do caráter inovador da nossa es-
tratégia" de investigação.
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