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Participação do Projeto Fight-two nas Jornadas MED/ICAAM 

Universidade de Évora, 28 de junho de 2019

Carina Carvalho, investigadora do projecto

FIGHT-2 – desenvolvimento de uma vacina

edível para o controlo do vírus da doença

hemorrágica viral de tipo 2 (RHDV2) nos

coelhos-bravos, financiado pela Fundação

para a Ciência e Tecnologia (FCT)

(PTDC/CVT-CVT/29062/2017-PT2020),

divulgou a estratégia e objetivos do projeto

nas primeiras Jornadas MED/ICAAM, que

decorreram nas instalações do Pólo da

Mitra da Universidade de Évora no dia 28

de junho de 2019.

O Projeto FIGHT-2 é dedicado ao

desenvolvimento de uma vacina oral para

controlo da doença hemorrágica viral,

pondo em prática uma das medidas do Eixo

de Investigação do Plano de Ação para o

Controlo da Doença Hemorrágica Viral dos

Coelhos (Despacho 4757/17 de 31 de maio,

MAFDR).
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São parceiros neste projeto o Instituto

Nacional de Investigação Agrária e

Veterinária (INIAV I.P.), o Instituto de

Biologia Experimental e Tecnológica .

(iBET), a Faculdade de Medicina Veterinária

de Lisboa (FMV-UTL) e a Universidade de

Évora (UÉ).
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As jornadas tiveram como tema central “A

Agricultura e o Ambiente no Mediterrâneo” e

alinharam-se com as 8 linhas temáticas do

novo centro MED, nomeadamente, Olival e

Azeite Português, Viticultura e Enologia,

Horticultura, Produção e Saúde Animal,

Montado, Agricultura Irrigada,

Biodiversidade e Dinâmica Rural e

Governança.

A iniciativa contou com a participação, da

região do Alentejo do Instituto de Ciências

Agrárias e Ambientais Mediterrânicas

(ICAAM), do pólo de Évora do Centro de

Investigação em Biodiversidade e Recursos

Genéticos (Cibio) e do Centro de

Biotecnologia Agrícola e Alimentar do

Alentejo CEBAL. O Centro para os

Recursos Biológicos e Alimentos

Mediterrânicos da Universidade do Algarve

(MeditBio) foi outra unidade de investigação

participante nas jornadas.

As Jornadas MED tiveram como objetivo

dar a conhecer o Centro MED que resultará

da fusão de vários institutos da região do

Alentejo e Algarve (o centro MED vai contar

com cerca de 180 investigadores

doutorados), e dar visibilidade à

investigação que é desenvolvida nos

institutos que o irão integrar.
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