
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA 

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE INVESTIGAÇÃO EM CANCRO 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE 

 

1. INTRODUÇÃO 

2. RESUMO DOS OBJETIVOS E RESULTADOS DE 2019 

3. REUNIÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS 

4. RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

5. REUNIÕES CIENTÍFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUÇÃO 

Em 2019, a ASPIC consolidou a sua inserção junto da comunidade que faz investigação em oncologia em 

Portugal, validando assim o seu objetivo de apoiar e divulgar a investigação multidisciplinar no cancro e 

promover a interação entre os diferentes profissionais com interesse nesta área. A grande adesão aos 

eventos científicos realizados durante este ano é prova disso mesmo. 

Durante o ano transato, houve um aumento ligeiro do número de sócios (inscreveram-se 61 novos sócios, 

sete reativaram a inscrição e dois alteraram a sua membership da EACR para a ASPIC), criámos as 

condições para o desenvolvimento de um projeto de investigação nacional em colaboração com a 

associação de doentes EVITA, organizámos uma reunião para apresentação e discussão de uma proposta 

de projeto nacional em cancro colorretal, realizámos o 1º Joint Meeting conjunto com a nossa congénere 

espanhola, a ASEICA, e organizámos uma conferência sobre cancro pediátrico em colaboração com a 

Acreditar, a Fundação Rui Osório de Castro (FROC) e a Sociedade de Hematologia e Oncologia Pediátrica. 

Durante este ano ainda trabalhámos ativamente, em conjunto com a EACR e com a AACR, na organização 

de uma conferência internacional que irá decorrer em Lisboa, de 2 a 4 de Março de 2020, sobre «Tumor 

Microenvironment». 

A ASPIC continuou a dinamizar a atividade do website (www.aspic.pt) junto dos investigadores nacionais, 

que, neste momento, conhecem melhor o trabalho em investigação oncológica que é feito em Portugal e 

por portugueses que trabalham fora do território nacional. Também foram dadas a conhecer 

oportunidades de financiamento dentro e fora de Portugal, bem como possibilidades de emprego e 

realização de conferências em Oncologia.  

O ano de 2019 fica igualmente marcado pela continuação da solidez financeira da ASPIC. A Associação 

continuou a apostar numa gestão muito contida e criteriosa e manteve uma excelente relação com os 

seus parceiros, principais financiadores, o que nos permitirá iniciar o ano de 2020 de forma tranquila e 

começar logo no primeiro trimestre a cumprir os seus compromissos financeiros relacionados com a 

realização do EACR-AACR-ASPIC Conference on Tumor Microenvironment (TME). 

Em 2019, a ASPIC contou com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, Ipatimup, Novartis, MSD, 

AstraZeneca, Pfizer, Roche, Bristol-Myers Squibb, Servier, Celgene, Evita e Fundação para a Ciência e 

Tecnologia. A Sociedade Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados voltou a conceder 

suporte pro bono à ASPIC, o qual apreciamos, demonstrando que a sociedade está atenta às atividades 

desenvolvidas pela ASPIC, o que é um excelente sinal.  

 

2. RESUMO DOS OBJETIVOS E RESULTADOS DE 2019  

Um dos principais objetivos da ASPIC para o sétimo ano de funcionamento foi consolidar a sua presença 

junto da comunidade científica, angariando novos associados e reforçando a informação do website. A 

ASPIC centrou a sua principal ação na organização e promoção dos seus principais eventos de 2019, 

nomeadamente no projeto de investigação nacional em parceria com a EVITA, denominado “Estudo 

BRCA2-P: Caracterização nacional da mutação fundadora Portuguesa do gene BRCA2”, no I ASEICA-

ASPIC International Meeting, que ocorreu em setembro em Salamanca, e a Conferência sobre Cancro 

Pediátrico, que ocorreu em novembro na Fundação Calouste Gulbenkian. 

http://www.aspic.pt/


A ASPIC tem como objetivo estratégico construir pontes entre os investigadores, os clínicos e a sociedade 

civil, através das associações de doentes oncológicos. Foi com este propósito que colocou finalmente em 

marcha um projeto de investigação nacional em parceria com a EVITA - Associação de Apoio a Portadores 

de Alterações nos Genes Relacionados com Cancro Hereditário, denominado «Estudo BRCA2-P: 

Caracterização nacional da mutação fundadora Portuguesa do gene BRCA2». O projeto inclui todos os 

médicos e cientistas que têm participado na investigação, diagnóstico e avaliação clínica de doentes 

oncológicos com mutação BRCA2 inserção Alu (BRCA2-P), assim como as instituições onde trabalham. 

Depois de várias reuniões, que incluíram especialistas de todo o País, o protocolo ficou concluído e, 

durante o ano de 2019, resultado do trabalho das duas «study coordinators» contratadas pela ASPIC, foi 

aprovado e implementado em mais de dez unidades hospitalares portuguesas. De referir que este projeto 

de investigação conta com o aconselhamento científico do Prof. Steven Narod (Women’s College Research 

Institute, Toronto, Canadá), um dos maiores especialistas mundiais na investigação do cancro da mama e 

ovário hereditários, assim como com o apoio da Liga Portuguesa Contra o Cancro, tendo sido considerado 

de interesse público pelo Coordenador Nacional para as Doenças Oncológicas. 

Na sequência do inquérito nacional em investigação em Cancro Colorretal e da Conferência sobre o 

mesmo tema que a ASPIC organizou em 2018 em colaboração com a Europacolon, organizámos a 28 de 

junho, no IPO-Porto, uma reunião para apresentação e discussão de uma proposta de projeto de 

investigação nacional. O tema deste projeto - «Identificação dos melhores biomarcadores de prognóstico 

e de monitorização da resposta terapêutica, e identificação de novos alvos em CRC metastático: 

tumores primários, metástases e biópsias líquidas» - foi o mais votado pelos oncologistas e 

investigadores da área que responderam ao inquérito.  

Nos últimos anos, a ASPIC e a sua homóloga espanhola, a ASEICA, intensificaram a cooperação, como foi 

possível constatar nos congressos internacionais de ambas as associações. Em 2019 demos um passo em 

frente e avançámos com a organização de um meeting internacional conjunto. O I ASEICA-ASPIC 

International Meting - «Current Trends in Immunotherapy Research and Treatment» realizou-se em 

Salamanca, Espanha, a 12 e 13 de setembro de 2019, e teve como principais objetivos disseminar e 

promover o trabalho desenvolvido nos dois países e no estrangeiro na área da imunoterapia e criar canais 

de comunicação e oportunidades de parceria. A ASPIC conseguiu proporcionar fees reduzidas para os seus 

sócios e apoiar a deslocação no sentido de permitir uma presença significativa de investigadores 

portugueses em Salamanca. Num total de mais de 130 inscritos, Portugal, através do apoio da ASPIC aos 

seus sócios, esteve presente com mais de 30 investigadores e clínicos da área da imunoterapia. Quatro 

investigadores portugueses foram convidados para serem speakers no meeting e também quatro foram 

convidados para serem chairs. Dos abstracts portugueses submetidos, três foram selecionados para 

comunicação oral. 

Finalmente, com o propósito de intensificar a ligação com a sociedade civil, e continuando a responder 

aos apelos muito concretos das associações de doentes, neste caso da Acreditar e da Fundação Rui Osório 

de Castro (FROC), a ASPIC juntou-se a estas duas instituições e a vários oncologistas da Sociedade de 

Hematologia e Oncologia Pediátrica e organizou uma Conferência sobre cancro pediátrico denominada 

«CONFERÊNCIA ASPIC: Investigação em Cancro Pediátrico: Onde estamos? Para onde vamos?». A 

conferência ocorreu a 8 de novembro de 2019, na Fundação Calouste Gulbenkian, e contou com a 

presença do secretário de Estado da Saúde, Dr. António Sales, na sessão de encerramento. Para a 

realização desta conferência sobre cancro pediátrico foram realizadas várias reuniões de trabalho nas 



Salas Janssen de Lisboa, Porto e Coimbra, nas quais estiveram sempre presentes o Presidente ou a vice-

Presidente da ASPIC. Na sequência destas reuniões foi igualmente «construído» e enviado um survey a 

todos os investigadores e clínicos da área com o objetivo de obter uma caracterização mais aproximada 

da realidade, e um outro inquérito, organizado pela Acreditar, enviado a familiares e sobreviventes de 

cancro pediátrico. Os resultados dos dois inquéritos foram apresentados na conferência. De salientar 

ainda a presença de três speakers internacionais: Anne Goeres, da Fondatioun Kriibskrank Kanner, 

Pamela Kearns, presidente da SIOPEurope, e Mats Heyman, do Karolinska Institutet. 

Para além destas atividades, mantivemos o website com elevada qualidade, com a atualização regular de 

notícias, reuniões, artigos publicados e ofertas de emprego. Para este fim, a ASPIC continuou a contar, em 

regime de tempo parcial, com uma jornalista especializada em Ciência, que não só desempenhou essas 

funções, como continuou a assumir outras tarefas, tal como a assessoria da Direção, a organização da 

relação com os Associados, a comunicação regular com o secretariado da EACR, o apoio à contabilidade 

da Associação, e a organização dos nossos eventos.  

Para renovar o site regularmente com a inserção de notícias, empregos e reuniões voltou a haver um 

grande esforço do lado da Associação. No entanto, começamos a notar que já há investigadores que, por 

iniciativa própria, inserem notícias, empregos e reuniões. As estatísticas indicam que, durante o ano de 

2019, mais de 23 mil utilizadores acederam cerca de 28 mil vezes ao site da ASPIC, com um total superior 

a 45 mil páginas visualizadas. Os picos de audiência registaram-se em abril, junho, julho e setembro. Os 

números do site indicam-nos também que 45.85% dos utilizadores são do sexo feminino e 54.15% do sexo 

masculino. Quanto aos escalões etários, 27.5% têm idades entre os 18-24 anos, 33.5% entre os 25-34 

anos, 15.5% entre os 35 e os 44 anos e 12.5% entre os 45 e os 54 anos. Os acessos foram sobretudo feitos 

a partir de Portugal (66.21%), do Brasil (12.31%) e dos Estados Unidos (7.25%), só para citar os mais 

relevantes.  

A página da ASPIC no facebook também tem permitido aproximar os investigadores e os clínicos e estes 

com a comunidade em geral. Atualmente mais de duas mil e 100 pessoas (81% mulheres e 19% homens) 

seguem a página da ASPIC no facebook, maioritariamente dos distritos de Lisboa e do Porto, partilhando 

regularmente as notícias que aqui são divulgadas. As estatísticas mostram também que houve picos de 

audiência, através do facebook, durante os meses de março, abril e maio. 

 

3. REUNIÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS 

A ASPIC realizou três reuniões de direção durante o ano de 2019 e uma Assembleia Geral. A primeira 

reunião da direção teve lugar a 9 de maio, das 14h às 15 horas, na sala de reuniões da biblioteca da EPOP, 

no IPO-Porto. Estiveram presentes os seguintes membros da Direção: Luís Costa (Presidente), Joana 

Paredes (Vice-presidente), Ana Preto (vogal), Júlio Oliveira (vogal), e Carmen Jerónimo (vogal). Também 

participou na reunião a Coordenadora de Comunicação da ASPIC, Luísa Melo. A reunião decorreu 

abordando ponto por ponto os items da seguinte ordem de trabalhos previamente distribuída: Ponto um 

- Ponto da situação sobre eventos ASPIC em 2019; Ponto dois - Angariação de fundos; Ponto três - Ponto 

da situação do BRCA2P; ponto quatro - Ponto da situação das contas da ASPIC. 

A segunda reunião da direção realizou-se a 12 de setembro, em Salamanca, no segundo dia do Joint 

Meeting conjunto com a ASEICA. Estiveram presentes os seguintes membros da Direção: Luís Costa 



(Presidente), Joana Paredes (Vice-presidente), Ana Preto (vogal), Júlio Oliveira (vogal), e Carmen Jerónimo 

(vogal). Também participou na reunião a Coordenadora de Comunicação da ASPIC, Luísa Melo. Único 

ponto da ordem de trabalhos: a EACR-AACR-ASPIC 2020 Conference: Tumor Microenvironment. 

A terceira reunião da direção teve lugar a 31 de outubro de 2019, nas Salas Janssen de Lisboa e do Porto 

e via skype no IPO-Porto. Na Sala Janssen do Porto estiveram presentes a vice-presidente Joana Paredes 

e a coordenadora de Comunicação da ASPIC, Luísa Melo; no IPO-Porto, via Skype, participaram na reunião 

os vogais Júlio Oliveira e Carmen Jerónimo, e na Sala Janssen de Lisboa esteve presente o presidente da 

ASPIC, Luís Costa. O único tema em agenda foi a participação da ASPIC num programa sobre a 

implementação de “Molecular Tumour Boards” nacionais, para ajudar na interpretação de resultados 

moleculares pelos oncologistas. Esta reunião foi promovida pela Roche, participando assim a Dra. Patrícia 

Machado e a Dra. Ana Sofia Rebelo em representação desta empresa farmacêutica.  

A ASPIC realizou ainda uma reunião da Assembleia Geral no dia 29 de maio de 2019, pelas 16 horas, na 

sala A do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3S), no Porto, e seguiu a ordem de trabalhos 

previamente distribuída. A saber: Ponto um - Discussão e votação do relatório e contas de 2018 da 

Associação e do parecer do Conselho Fiscal; Ponto dois – Apreciação e votação do orçamento e plano de 

atividades para 2019, bem como do parecer do Conselho Fiscal; Ponto Três - Outros assuntos. Ambos os 

documentos foram aprovados por unanimidade (um total de 31 votos, 25 presenciais, seis votos 

delegados). 

 

4. RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

A ASPIC manteve a colaboração regular com a associação europeia congénere – a EACR, à qual se afiliou 

desde a primeira hora. Continuou a haver fluxo de sócios da EACR para a ASPIC e, da mesma forma, todos 

os novos sócios da ASPIC foram sendo afiliados à EACR. Manteve-se igualmente o fluxo regular de 

informação entre os dois websites, enfatizando os benefícios da afiliação conjunta dos nossos associados.  

Os laços com a ASEICA também foram reforçados através da realização do 1st Joint Meeting ASEICA-ASPIC, 

que foi organizado conjuntamente pelas duas associações, tendo ficado já acordada a organização e 

realização do 2nd Joint Meeting ASPIC-ASEICA em 2021, numa cidade portuguesa. 

 

5. REUNIÕES CIENTÍFICAS 

Durante o ano de 2019 realizaram-se várias reuniões de trabalho a nível nacional, através das Salas 

Janssen de Lisboa, Porto e Coimbra, no sentido de colocar em marcha e acompanhar o projeto de 

investigação nacional em parceria com a EVITA - Associação de Apoio a Portadores de Alterações nos 

Genes Relacionados com Cancro Hereditário, denominado «Prognóstico de cancro da mama associado 

à mutação fundadora portuguesa no gene BRCA2 c.156_157insalu». As seis reuniões de trabalho 

contaram com a presença de membros da direção da ASPIC e tiveram lugar a 17 de janeiro, 21 de março, 

27 de junho, 31 de outubro, 22 de novembro e 5 de dezembro. 

Realizámos igualmente, a 28 de junho, uma reunião científica para apresentação e discussão de uma 

proposta de projeto de investigação nacional sobre cancro colorretal. Neste meeting, no qual 

participaram investigadores e clínicos de todo o País, foram apresentadas as bases do projeto 



«Identificação dos melhores biomarcadores de prognóstico e de monitorização da resposta terapêutica, 

e identificação de novos alvos em CRC metastático: tumores primários, metástases e biópsias líquidas».  

A 19 de junho e a 24 de junho, o presidente e a vice-presidente da ASPIC realizaram em Lisboa sessões 

informais de divulgação das atividades da Associação com os seus principais sponsors. 

O principal evento científico organizado pela ASPIC teve lugar em Salamanca. O I ASEICA-ASPIC 

International Meting - «Current Trends in Immunotherapy Research and Treatment» realizou-se a 12 e 13 

de setembro de 2019, e teve como principais objetivos disseminar e promover o trabalho desenvolvido 

nos dois países e no estrangeiro na área da imunoterapia e criar canais de comunicação e oportunidades 

de parceria. Num total de mais de 130 inscritos, Portugal, através do apoio da ASPIC aos seus sócios, 

esteve presente com mais de 30 investigadores e clínicos da área da imunoterapia. 

Com o objetivo de realizar uma Conferência sobre cancro pediátrico em 2019 e, eventualmente, lançar as 

bases para um projeto de investigação nacional, foi constituído, por iniciativa da ASPIC um grupo de 

trabalho composto por investigadores e clínicos a trabalhar nesta área. Este grupo de trabalho reuniu-se 

várias vezes durante o ano de 2019, sempre com a presença de membros da direção da ASPIC, 

nomeadamente a 21 de fevereiro, 28 de março, 16 de maio e 26 de setembro. 

Ainda em 2019, a ASPIC decidiu apoiar o 26th Porto Cancer Meeting, proporcionando fees reduzidas aos 

seus sócios e estando presente com um roll-up e flyers da Associação, que ocorreu no i3S, no Porto, nos 

dias 2 e 3 de maio. Apoiou ainda a viagem de um speaker internacional ao ISCaM2019 - 6th Annual 

meeting, que teve lugar em Braga, de 17 a 19 de outubro. 

 


