
 

 
 

 

Nota de Imprensa 
 

 
Ministro da Saúde na entrega do Prémio de Investigação 
Santander Totta/UNL a projeto sobre o Alzheimer tardio 


lnvestigadora Cláudia Almeida lidera equipa vencedora 
 
A cerimónia de entrega do Prémio de Investigação Colaborativa Santander Totta / 

Universidade Nova de Lisboa terá lugar amanha, dia 22 de Abril pelas 18h, na Sala de Atos 

da NOVA Medical School/Faculdade de Ciências Médicas, no Campo Mártires da Pátria. A 

cerimónia conta com a presença do Ministro da Saúde, Dr. Paulo Macedo, e terá ainda a 

participação do Reitor da Universidade NOVA de Lisboa, Prof. Doutor António Rendas e do 

Administrador do Banco Santander Totta, Dr. Luis Bento dos Santos.  

 

O vencedor desta oitava edição do Prémio de Investigação Colaborativa Santander Totta / 

Universidade NOVA de Lisboa, no valor de 25 mil euros, dedicada às Ciências da Vida, é o 

trabalho “Recapitulação da doença de Alzheimer de início tardio usando culturas tridimensionais 

de neurónios humanos”. O projecto permitirá criar um modelo experimental de doença de 

Alzheimer (AD) de início tardio que poderá ser usado para estudos mais aprofundados do 

mecanismo de indução da doença e também para testes personalizados de novas 

estratégias terapêuticas adaptadas a cada doente” explica Cláudia Almeida, investigadora do 

CEDOC (Chronic Diseases Research Center) da NOVA Medical School / Faculdade de Ciências 

Médicas, que lidera a equipa de investigadores. 

 

A relação com o Ensino Superior continua a ser a grande prioridade da política de 

Responsabilidade Social Corporativa do Santander Totta que, através do Santander 

Universidades, colabora atualmente com 46 universidades portuguesas. O Banco investe 

anualmente em Portugal perto de 5,6 milhões de euros em ações de responsabilidade social 

corporativa. Deste investimento, 90% destinou-se ao Ensino Superior, através do apoio ao 

conhecimento, à mobilidade internacional, à concessão de Bolsas de Mérito e Prémios 

Científicos e, mais recentemente, ao seu programa de estágios Santander Universidades.  

 

Lisboa, 21 de Abril de 2015 


