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1. INTRODUÇÃO 

Em 2021, 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.  

Durante o ano transato, o número de sócios subiu ligeiramente: tivemos algumas desistências, mas 
inscreveram-se 63 novos sócios. O projeto de investigação nacional em colaboração com a associação de 
doentes EVITA passou para a última fase, produzimos, em parceria com a Fundação La Caixa, Fundação 
Calouste Gulbenkian e Novartis, um relatório nacional sobre investigação em cancro e organizámos o «II 
ASPIC-ASEICA International Meeting - Current Trends of Precision Medicine in Cancer».  

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 feita 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.  

Apesar da pandemia, o ano de 2021 fica igualmente marcado pela manutenção 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 2022 e 
organizar o 5º Congresso Internacional da ASPIC de forma tranquila.  

Em 2021, a ASPIC contou com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, Fundação La Caixa, Ipatimup, 
Amgen, Novartis, AstraZeneca, Roche, Bristol-Myers Squibb, Merck, Janssen, Lilly, Pierre Fabre, Takeda, 
Bayer, Thermofisher Scientific, EVITA e Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT). A Sociedade Morais 
Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados voltou a conceder suporte pro bono à ASPIC, o que 
muito agradecemos.  

 

2. RESUMO DOS OBJETIVOS E RESULTADOS DE 2021  

Um dos principais objetivos da ASPIC para o seu nono 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 2021: no «II 
ASPIC-ASEICA International Meeting - Current Trends of Precision Medicine in Cancer», que teve lugar a 
14 e 15 de outubro, em formato virtual; no projeto de investigação nacional em parceria com a EVITA, 
denominado «Estudo BRCA2-P: Caracterização nacional da mutação fundadora Portuguesa do gene 
BRCA2» e na realização de um relatório nacional sobre investigação em cancro. 

A ASPIC tem igualmente como objetivo estratégico construir pontes entre os investigadores, os clínicos e 
a sociedade civil, através das associações de doentes oncológicos. Foi precisamente com este propósito 
que avançou com o projeto de investigação nacional em parceria com a EVITA. Em 2021 arrancou a 
segunda fase do projeto, que consistiu na recolha dos casos controlo correspondentes, resultado do 
trabalho das duas study coordinators contratadas pela ASPIC. As primeiras conclusões deste estudo serão 
apresentadas em 2022, no 5º Congresso Internacional da ASPIC.  



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, que se realizou em 
Salamanca e no final de 2021, a 14 e 15 de outubro, organizámos o II Meeting ASPIC-ASEICA. Infelizmente, 
devido à pandemia, o evento teve que ser realizado totalmente em formato online.  

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 comunicação com 
os Associados, a comunicação regular com o secretariado da EACR, o apoio à contabilidade da Associação, 
e a organização dos eventos da ASPIC.  

Para renovar o site regularmente com a inserção de notícias, empregos e reuniões voltou a haver um 
grande esforço do lado da ASPIC. As estatísticas indicam que, durante o ano de 2021, mais de 23 mil 
utilizadores (um aumento de 19,7% em relação ao ano anterior) acederam cerca de 28 mil vezes (mais 
22,5%) ao site da ASPIC. Os picos de audiência registaram-se no final de janeiro/início de fevereiro, março, 
abril e dezembro. Os acessos foram sobretudo feitos a partir de Portugal (58,70), do Brasil (10,4%) e dos 
Estados Unidos (7,8%), 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. No final de dezembro de 2021, mais de duas mil e 300 pessoas (cerca de 
80% mulheres e 19% homens) seguiam a página da ASPIC no Facebook, maioritariamente dos distritos de 
Lisboa e do Porto, partilhando regularmente as notícias que aqui são divulgadas. As estatísticas do 
Facebook mostram também que houve picos de audiência durante os meses de fevereiro, outubro e 
dezembro. 

 

3. REUNIÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS 

A ASPIC realizou cinco reuniões de Direção durante o ano de 2021 e uma Assembleia Geral. Devido à 
situação pandémica, a reunião ordinária da Assembleia Geral teve lugar somente no dia 15 de setembro, 
via zoom. Estiveram presentes 40 sócios. A reunião decorreu abordando ponto por ponto os items da 
seguinte ordem de trabalhos previamente distribuída: Ponto um - Discussão e votação do relatório e 
contas de 2020 da Associação, bem como do parecer do Conselho Fiscal; Ponto dois – Apreciação e 
votação do orçamento e plano de atividades para 2021, bem como do parecer do Conselho Fiscal; Ponto 
três – Outros assuntos. Os dois documentos foram aprovados por unanimidade dos sócios presentes. 

A primeira reunião da Direção teve lugar no dia 27 de janeiro, via zoom. Estiveram presentes os seguintes 
membros da Direção: Joana Paredes (Presidente), Júlio Oliveira (Vice-presidente), Jorge Lima (vogal), 
Bruno Costa (vogal), Ana Preto (vogal suplente) e Carmen Jerónimo (vogal suplente). 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 - Relatório sobre 
investigação em cancro em Portugal (já temos a resposta da Novartis); Ponto Dois - Meeting com a ASEICA; 
Ponto Três - Ponto da situação sobre o projeto de investigação nacional sobre o BRCA2-P; Ponto Quatro - 
Outros assuntos. 



A segunda reunião da Direção realizou-se a 5 de fevereiro, via zoom. Estiveram presentes os seguintes 
membros da Direção: Joana Paredes (Presidente), Júlio Oliveira (Vice-presidente), Jorge Lima (vogal), 
Bruno Costa (vogal), Ana Preto (vogal suplente) e Carmen Jerónimo (vogal suplente). 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 - Reunião com a 
Novartis; Ponto Dois - Decisão sobre o relatório de investigação em cancro em Portugal. 

A terceira reunião da Direção teve lugar a 6 de maio, via zoom. Estiveram presentes os seguintes membros 
da Direção: Joana Paredes (Presidente), Júlio Oliveira (Vice-presidente), Jorge Lima (vogal) e Bruno Costa 
(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 o relatório sobre investigação em cancro em Portugal; Ponto Dois - 
Meeting com a ASEICA; Ponto Três - Outros assuntos. 

A quarta reunião da Direção ocorreu a 6 de setembro, via zoom. A reunião decorreu abordando ponto 
por ponto os items da seguinte ordem de trabalhos previamente distribuída: Ponto um - II ASPIC-ASEICA 
International Meeting; Ponto dois - Report sobre a investigação em cancro e data de apresentação do 
mesmo; Ponto três - Próxima Assembleia Geral; Ponto quatro - Próximo Congresso da ASPIC, em 2022; 
Ponto cinco - Ponto da situação do projeto BRCA2-P.  

A última reunião de direção do ano de 2021 teve lugar a 12 de novembro, via zoom. Estiveram presentes 
os seguintes membros da Direção: Joana Paredes (Presidente), Jorge Lima (vogal), Ana Preto (vogal 
suplente) e Carmen Jerónimo (Vogal suplente). 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 – Relatório sobre a investigação em cancro em 
Portugal; Ponto dois – 5º Congresso Internacional da ASPIC; Ponto três – ponto da situação sobre o projeto 
BRCA2-P e Ponto quatro – Outros assuntos. 

 

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. 
Em representação da ASPIC, a presidente da Direção participou no National Societies meeting promovido 
pela EACR, a 9 de junho de 2021. 

Os laços com a ASEICA continuaram a ser reforçados. Em 2021, as duas associações continuaram focadas 
numa cooperação estreita, tendo organizado o «II ASPIC-ASEICA International Meeting – Current Trends 
in Precision Medicine in Cancer». 

 

5. REUNIÕES CIENTÍFICAS 

Nos dias 14 e 15 de outubro realizou-se o «II ASPIC-ASEICA International Meeting - Current Trends in 
Precision Medicine in Cancer». Devido à situação pandémica, o evento foi totalmente online. Este meeting 



representou mais um passo na consolidação da ligação entre a ASPIC e a sua congénere espanhola, a 
ASEICA. O principal objetivo do Meeting foi divulgar e promover o trabalho desenvolvido em ambos os 
países e criar canais de comunicação e oportunidades de colaboração entre investigadores oncológicos 
em Portugal e Espanha.  

O evento contou com 311 participantes (incluindo oradores), na sua maioria de Portugal e Espanha, mas 
também do Reino Unido, Alemanha, Suíça, Irlanda, Suécia, Holanda e Áustria, o que permitiu o sentimento 
de uma atmosfera científica muito internacional. Os oradores convidados foram: Maria S. Soengas (CNIO, 
Madrid, Espanha), Michael Weller (Universidade de Zurique, Suíça), Laura Soucek (VHIO, Barcelona, 
Espanha), Gabri van der Pluijm (LUMC, Leiden, Holanda), Nuria Malats (CNIO, Madrid, Espanha), Carmen 
Jerónimo (IPO-Porto & ICBAS-UP, Portugal), Sandra Casimiro (IMM, Lisboa, Portugal), Paula Soares (i3S, 
Porto, Portugal), An Hendrix, como Oradora da EACR (Universidade de Ghent, Ghent, Bélgica), Rita Fior 
(Fundação Champalimaud, Lisboa, Portugal), Sónia Guedan (IDIBAPS, Barcelona, Espanha), João Barata 
(IMM, Lisboa, Portugal), José María Fernández Sousa-Faro (CEO Pharma Mar, Espanha) e Aleix Prat 
(Oncologia Médica, Hospital Clínic de Barcelona, Espanha). 

Foram submetidos mais de 110 abstracts e selecionados oito para serem incluídos no programa científico 
e apresentados oralmente. O Comité Científico de Avaliação selecionou também 15 abstracts para serem 
apresentados no formato de speed talks. Os participantes com posters tiveram também a oportunidade 
de submeter um PDF do poster, que foi exibido numa secção específica da WebApp da conferência 
durante todo o período do Encontro. Foram premiadas as duas melhores comunicações orais e as duas 
melhores Speed Talks (Prémio EACR). Foi decidido também distinguir mais duas speed talks com menções 
honrosas. 

Sobre 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», realizaram-se 
várias reuniões de trabalho com a presença de membros da direção da ASPIC, os coordenadores do 
estudo, Prof. Luís Costa e Dra Fátima Vaz, e as duas study coordinators. A saber: 12 de janeiro, 25 de junho, 
9 de julho e 25 de outubro de 2021. 

A elaboração do Relatório sobre a investigação em cancro em Portugal foi adjudicada à Siris Academic, 
que já tinha feito um relatório semelhante para a nossa congénere espanhola. Nesse sentido, ao longo do 
ano de 2021 realizaram-se várias reuniões da Direção da ASPIC com as responsáveis pela elaboração do 
relatório, assim como com os parceiros que apoiaram a iniciativa, nomeadamente Fundação La Caixa, 
Fundação Calouste Gulbenkian e Novartis. 

Em relação a apoios financeiros e científicos, no ano de 2021 a ASPIC patrocinou a «4ª edição do PhDay: 
Break Borders, Build Opportunities», um evento organizado por e para alunos de doutoramento do i3S - 
Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto, que decorreu no dia 30 de 
novembro. Decidiu ainda apoiar o «27th Porto Cancer Meeting - Stemness & Metastasis: Advances in 
Research and Clinical Translation», 20 e 21 de maio, proporcionando fees reduzidas aos seus sócios. 

A Associação deu ainda apoio científico e institucional aos seguintes eventos: «Da investigação à prática 
clínica no cancro da mama em Portugal» - 11 de março, onde a Dra. Fátima Vaz participou com uma talk 
sobre o projeto de investigação promovido pela ASPIC sobre a mutação portuguesa do gene BRCA2;  
Conferência digital «A Ciência e a inovação no combate ao cancro: as pessoas por trás dos números" – 14 



de abril, com participação da Presidente da ASPIC; «Encontros da Primavera - 20 a 22 de maio de 2021; 
reunião científica «Diagnostic Masterclass-Virtual Edition: State of the Art and Forward look in Diagnostics 
and Precision Oncology» - 28 de maio, com uma apresentação feita pela Presidente da ASPIC; «Innovation 
in Breast Cancer Symposium – Lisbon Edition» - 14 e 15 de outubro, em formato online; conferência 
«Cutaneous Melanoma: from where to where?» - 15 de outubro, no Centro de Congressos de Lisboa, 
organizada pelo Núcleo Regional do Sul da LPCC;  XI Congresso Nacional de Senologia - 29 e 30 de outubro, 
no Centro de Congressos do Hotel Porto Palácio, com participação da Presidente da ASPIC; 3º ENJIO - 
Encontro Nacional de Jovens Investigadores em Oncologia – 24 de setembro, com participação da 
Presidente da ASPIC. 

 

 


