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Uma casa do futuro
0 Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica (iBET) foi fundado em 1989

por nomes como Manuel Carrondo, Joaquim Manuel Sampaio Cabral e António

Augusto Vasconcelos Xavier. A ideia era "peregrina": aliar a investigação à

indústria nacional, criando riqueza a partir da ciência. Hoje, trinta anos depois

e passados alguns percalços, o instituto movimenta receitas anuais superiores

a 12 milhões de euros. Manuel Carrondo e Paula Alves, atual CEO do iBET,

abrem as portas desta casa de "problem solvers".
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o dia em que o maratonista Carlos Lopes ganhava a medalha olím-

pica em Los Angeles, no verão de 1984, os engenheiros Manuel Car-
rondo e Joaquim Manuel Sampaio Cabral percorriam os "corre-
dores" da biologia molecular e das novas terapias do MIT, no esta-
do de Massachusetts. "Estavam de tal forma entusiasmados com o

trabalho, que 'perderam' a prova do maratonista", conta Paula Al-
ves, CEO do Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica
(iBET), criado há 30 anos pelos professores portugueses após aque-
la licença sabática no "campus" de tecnologia. Juntou-se-lhes An-
tónio Augusto Vasconcelos Xavier, vindo de Cambridge. Os três

"doers" inspiraram-se nas experiências fora do país e idealizaram

uma casa de investigação aplicada, em Oeiras. Uma casa de "pro-
blem solvers" que alia ciência à industria. Organização privada sem
fins lucrativos, o iBET dedica-se à investigação nas áreas dabiotec-

nologia e ciências da vida. Dali saem vacinas, biofármacos e novas

terapêuticas, a caminho da chamada "precision medicine", a medi-
cina de precisão ou medicina personalizada.

Marcos Sousa, engenheiro de Bioprocesso, prepara uma espé-
cie de "cocktail" de nutrientes, que funciona como um meio de cul-
tura para estimular a produção de partículas virais que poderão ser
usadas em fins terapêuticos, tais como vacinas. Por exemplo, os cha-

mados vírus oncolíticos podem ser aliados no combate a determi-
nados tipos de cancro. Numa terapêutica mais direcionada, estas

partículas virais conseguem eliminar células cancerígenas, deixan-
do as células normais intactas, uma vantagem em relação a terapêu-
ticas como a quimioterapia e a radioterapia. "O desafio é colocar o
sistema imunitário a trabalhar a nosso favor", salienta Paula Alves.

Ao lado de Marcos Sousa está Inês Isidro, doutorada em Bio-

logia Computacional. De olhos no ecrã, a investigadora verifica

parâmetros, tais como a temperatura e o pH, para garantir que
o líquido de partículas virais fica quase perfeito, mimetizando as

condições naturais ótimas para o crescimento das células. Auni-
dade de controlo do biorreator fornece informações constantes
sobre a cultura. Ali, o mote é: " Vou can't manage what you can't

measure" ["não se consegue gerir o que não se conhece"].
Foi também um cenário fervilhante de testes e ensaios que

Manuel Carrondo (professor catedrático de Engenharia Quí-
mica e Bioquímica da Faculdade de Ciências e Tecnologia da

Universidade Nova de Lisboa) e Sampaio Cabral (ex-presiden-
te do Departamento de Bioengenharia do Instituto Superior
Técnico) encontraram em Boston. "Elesforamparao MIT numa
altura em que o instituto era o liot spot' da biologia molecular,
dos novos biológicos e das terapias orientadas, envolvendo tudo

o que estava relacionado com tecnologia do DNA Recombinan-
te - técnicas que permitem a manipulação de moléculas de DNA
específicas", sublinha a CEO. "Todo aquele ambiente fascinan-

te de Massachusetts, em que o mote é precisamente o de fazer

investigação para criar riqueza e dinamizar a economia, influen-
ciou os fundadores do instituto."
Uma ideia "peregrina"
"O iBET foi fundado há 30 anos numa altura em que a investi-

gação ainda estava muito incipiente em Portugal. A ideia era ten-
tar juntar a investigação feita em universidades e em institutos e

colocá-la ao serviço da indústria portuguesa, acreditando que a

inovação seria um fator de diferenciação para a internacionali-

zação das empresas", afirma Paula Alves. "Eu era novo, sentia-

-meprivilegiado, sabia que tinha tido acesso a condições únicas

para chegar onde cheguei, e sentia a obrigação de fazer alguma
coisa. Achei que seria interessante usar a ciência competente
para criar riqueza. Arrancámos em 1989 com o objetivo de su-

portar a economia portuguesa", salienta Manuel Carrondo, tam-
bém atual vice-p residente do iBET.

Na sua génese, o Instituto de Biologia Experimental e Tec-

nológica foi constituído como associação em janeiro de 1989,
com sócios como o INIA atual INIAV (Instituto Nacional de

Investigação Agrária e Veterinária), INIC (Instituto Nacional
de Investigação Científica) - que deu origem à FCT -, Escola

Superior de Biotecnologia da Universidade Católica, FLAD e

IPE - Investimentos e Participações do Estado. Hoje, a sua es-

trutura inclui outras entidades, como o Instituto de Tecnologia
Química e Biológica, Faculdade de Ciências e Tecnologia e Fa-
culdade de Ciências Médicas, da Universidade Nova de Lisboa.

Durante o seu percurso, Manuel Carrondo procurou tam-
bém parceiros privados e encontrou-os sobretudo na área far-
macêutica e da agro indústria. O iBET tem como sócios empre-
sariais companhias como Medinfar, Tecnimede, Bial, Nutrin-
veste, RAR, Sumol + Compal. No total, o instituto de Oeiras mo-
vimenta um orçamento anual à volta dos 12 milhões de euros.

O caminho não foi fácil. Implicava uma ideia "peregrina".
"Durante muitos anos, havia quem dissesse: eh pá, a biotecnolo-



gia não vai a lado nenhum, lá andam vocês com essas drogas...
Eram pessoas que, apesar de tudo, acreditavam que valia a pena.
Mas, em determinados períodos, se não fossem os sócios priva-
dos, teríamos falido", conta o professor catedrático de Engenha-
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Antónia Pires, 50 anos, engenheira químico

ria Química e Bioquímica.
Se o instituto arrancou apenas com parceiros nacionais - um

dos primeiros "problemas" resolvidos foi um ensaio para vita-
mina C feito para a Compal -, aliou-se depois a sócios estrangei-
ros. "A economia portuguesa era muito básica, avançava deva-

gar e, para crescermos em competência, precisávamos de traba-
lhar com empresas internacionais", sublinha Manuel Carro ndo.

"No início, andávamos de pastinha na mão a vender projetos. A
perceção exterior em relação ao país não era boa. Quem é que ia
a Portugal fazer ciência? Por vezes, nem podíamos anunciar na
nossa página que estávamos a trabalhar com determinada em-

presa - que não queria correr o risco de ficar associada a um 'país
de segunda'. Felizmente, isso já não acontece. A perceção mu-
dou e muitas pessoas até estão convencidas de que, em geral, en-

quanto país, somos melhores do que achamos que somos, o que
não é nada mau, a perceção é fundamental...!"

Hoje, a grande fatia de receitas é mesmo gerada no exterior.

O instituto oferece diferentes tipos de serviços de investigação,
desde a simples análise de amostras até à integração de um la-
boratório-satélite no espaço do iBET, com acesso a "know-how"
e equipamentos. Por exemplo, em agosto de 2018, a Sanofi assi-

nou um acordo de parceria com o instituto, no valor de dois mi-
lhões de euros, para estabelecer em Oeiras um laboratório de

uso exclusivo da empresa. Merck (Alemanha e Boston), Bayer
(Alemanha), Novartis (Suíça) são outras das empresas com la-
boratórios-satélite nas instalações do Instituto de Biologia Ex-
perimental e Tecnológica.

No total, o iBET tem em curso mais de 70 projetos de I&D,
assegurados por cerca de 230 investigadores - na sua maioria
mulheres -, incluindo doutorados, engenheiros, técnicos e bol-
seiros. Destes investigadores, cerca de 10% são estrangeiros. É o

caso de Rie Kj ser Christensen, estudante de doutoramento na
área da Engenharia Biomédica na Universidade Técnica da Di-
namarca. A investigação é feita, muitas vezes, em parceria com
centros europeus e mundiais. "Somos uma bolha no país. Não
trabalhamos para Portugal, trabalhamos para o mundo", subli-
nha a CEO do iBET. "Houve um mudar de agulha", acrescenta.

Paula Alvesjuntou-se ao instituto há 29 anos, como investi-

gadora estagiária. Tinha acabado de se licenciarem Bioquími-
ca. Foi ficando e desenvolvendo a sua atividade. O projeto que
considera mais "emblemático" é uma investigação realizada na
área dos hepatócitos - células fundamentais do fígado que sin-



tetizam diversas proteínas. A sua equipa conseguiu reproduzir
em laboratório minúsculas estruturas semelhantes ao fígado. Es-
tes "microfígados" estão a ser utilizados para fazer testes desti-

nados à indústria farmacêutica, apresentando-se como uma al-
ternativa ao uso de animais de laboratório. É exemplo disso a

parceria com a farmacêutica alemã Merck, que investiu meio mi-
lhão de euros em 2016 para testar compostos com o objetivo de

combater a malária.
Além de ciência direcionada às empresas, o instituto desen-

volve a sua própria investigação interna, canalizando para tal
20% dos recursos financeiros. O iBET aposta sobretudo na área
da terapia celular e da terapia génica, as áreas mais "bubbling",
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como diz Paula Alves. Um piscar de olhos a um futuro próximo.
"Tentamos antecipar o que pode útil para as empresas. Se não

anteciparmos, não chegamos a tempo", comenta a CEO do ins-

tituto, que é também presidente da Sociedade Europeia de Tec-

nologia de Células Animais.
Nesta área de terapias direcionadas, o iBET tem trabalhado

em colaboração com entidades como o Instituto Português de

Oncologia (IPO) de Lisboa, Hospital Curry Cabral e Hospital
de Santa Marta. Há dois anos, o instituto participou num ensaio

clínico de terapia celular com infusão de células estaminais car-
díacas humanas para o tratamento de pacientes com enfarte agu-
do do miocárdio. O estudo foi então coordenado pela TiGenix,
recentemente comprada pela Takeda. "A regeneração do mio-
cárdio por terapia celular poderá salvar a vida de milhões de pes-
soas com doenças cardiovasculares", salienta Paula Alves.

0 ciclo completo
A CEO do instituto percorre os corredores e entra numa divisão

ampla com biorreatores gigantes - parecem panelas, mas no in-
terior cozinham-se enzimas e células vivas. É um espaço subdi-

vidido em dois pisos com uma superfície total superior a 1.700
metros quadrados. O ambiente é semelhante ao da sala onde os

investigadores preparavam "cocktails" de partículas virais, mas

a escala é maior. M aior em tudo. Enquanto Marcos Sousa e Inês
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Isidro trabalham no chamado "early stage", onde fazem a pes-
quisa inicial, nesta sala de objetos "XXL" validam-se os produ-
tos e fazem-se os testes antes de iniciar a produção dos lotes de

material que irá ser usado em ensaios clínicos. É a chamada Late

Stage R&D and Bioproduction Unit -, umaunidade-piloto ago-
ra renovada, que implicou um investimento superior a um mi-
lhão de euros (375 milhões dos quais financiadospelo FEDER).

Para conseguir produzir lotes de biológicos que vão entrar
em ensaios clínicos em humanos e para estudos veterinários, foi

criada em 2016 a GenißET Biopharmaceuticals, uma "spin-off "

do IBET focada na biologia molecular e celular, que aposta no
desenvolvimento de princípios ativos de novos biofármacos. De-
tida em 45% pelo próprio instituto e com parceiros da área far-

macêutica, a empresa representou um investimento de 2,5 mi-
lhões de euros. "Assim, o iBET acaba por conseguir 'oferecer' o

ciclo completo em termos de terapia - desde a investigação fun-
damental até ao lado clínico", acrescenta Paula Alves. "Temos

de passar a ser indispensáveis ou quase insubstituíveis", subli-
nha Manuel Carrondo. "Um dia, uma colega israelita disse-me:

vais perceber o que é fazer ciência de qualidade quando deixa-

res de andar atrás das empresas e as empresas começarem a pro-
curar a 'tua' ciência. De há uns anos para cá conseguimos isso.

Podemos dar-nos a esse luxo. Como costumo dizer, temos mui-
ta sorte, mas também trabalhámos muito para a sorte." w




