Prémio Príncipe da Beira 2019 atribuído a Ana Catarina Silva
Cerimónia de entrega do Prémio Príncipe da Beira em Ciências Biomédicas 2019. Realizou-se
no dia 4 de Fevereiro de 2020, às 12h00, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Guimarães.
O Prémio Príncipe da Beira Ciências Biomédicas 2019, instituído pela Fundação Dom Manuel II, pela
Universidade do Minho e pelo Município de Guimarães, foi atribuído a Ana Catarina Macedo da Silva, pelo
seu trabalho “Avaliação do perfil de metilação de micro RNAs como uma ferramenta de detenção em
biópsia líquida e como biomarcadores de resistência à radioterapia em pacientes com cancro esofágico.”
Ana Catarina Macedo da Silva está neste momento enquadrada no âmbito de estudos pós-graduados,
conducente à obtenção de um grau de doutoramento europeu, por um período de três anos em “Translational
Medicine”. Este período irá concretizar-se em parceria com o Centro de Investigação IPO Porto e com a
“Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli” em Nápoles, Itália.
Este prémio, que já vai na sua III edição, no valor de 15 mil euros, visa distinguir um investigador de
excelência na área, com menos de 40 anos de idade, pretendendo apoiar o seu plano de pós-graduação a
realizar numa instituição de I&D nacional e/ou estrangeira. Em 2018 este Prémio foi ganho pela candidata
Sílvia Araújo Vieira, estudante de doutoramento da Universidade do Minho, com o trabalho intitulado
Plataformas hierárquicas para o encapsulamento e vascularização das ilhotas.
A iniciativa tem como objetivo primordial premiar a excelência da investigação e contribuir para abrir novos
caminhos na investigação aplicada e ética no domínio das ciências biomédicas. Pretende também colaborar
para o desenvolvimento de terapias avançadas e impulsionar o desenvolvimento de uma nova geração de
investigadores com formação focada naquela área científica.
Foi admitido a concurso um único plano de trabalho por candidato(a), devendo este ser executado por um
período mínimo de um ano e ser enquadrado nos estudos pós-graduados, nomeadamente de doutoramento. O
júri incluiu personalidades e cientistas de mérito, como Manuel Braga da Cruz, Rui L. Reis, Miguel
Oliveira, Adalberto Neiva de Oliveira, Adelina Paula Pinto e António Ferreira.
Este ano, o Prémio Príncipe da Beira recebeu um total de 44 candidaturas. Em segundo lugar, com Menção
Honrosa, ficou a investigadora Lúcia Raquel Moreira Faria com o trabalho intitulado The role of dusbiosis
in systemic lupus erythematosus – The DysSLE study.
A cerimónia de entrega do Prémio Príncipe da Beira em Ciências Biomédicas 2019 teve lugar no dia 4 de
Fevereiro de 2020, às 12h00, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Guimarães. Contou com a presença
de representantes de todas as entidades envolvidas, nomeadamente da Universidade do Minho, da Câmara
Municipal de Guimarães e ainda da Fundação D. Manuel II. Contou ainda com a presença de S.A.R., o
Senhor Dom Duarte de Bragança, que entregou o Prémio.

