
  
  

  
Notícia nº 8            05 Junho 2020 

Notícia sobre as atividades do Projeto Fight-2 

 

Divulgação do Projeto Figth-2 em artigo jornalístico da revista científica 

Science da Associação Americana para o Avanço da Ciência (AAAs) 

O Projecto Fight-Two, intitulado 

“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 (PTDC/CVT-

CVT/29062/2017-PT2020), foi 

recentemente referido num artigo 

jornalístico da revista Science da 

Associação Americana para o Avanço da 

Ciência (AAAs), publicado no passado dia 

20 de maio de 2020 da autoria de Erik 

Stokstad, repórter da Science ao serviço 

desde 1997, e especialista em questões 

ambientais, com enfoque nos recursos 

naturais, sustentabilidade e biologia da 

conservação além da agricultura, florestas e 

pesca. 

  

Projeto Fight-Two – Desenvolvimento de vacina edível para o controlo 

da doença hemorrágica viral (RHDV2) nos coelhos-bravos  

 
PTDC/CVT-CVT/29062/2017-PT2020 – Fundação para a Ciência e Tecnologia 

O interesse pelo Projeto Fight-2 surge na 

sequência da deteção recente de RHDV2 

nos Estados Unidos, nomeadamente no   

estado de ? em coelhos do género 

Sylvilagus, como o coelho-do-deserto ou 

coelho-de-Audubon (Sylvilagus audubonii) , 

ambos suscetíveis ao vírus. O artigo pode 

ser consultado em link 

https://www.sciencemag.org/news/2020/05/d

eadly-virus-killing-wild-rabbits-north-america.  
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Projeto Fight-Two – Desenvolvimento de vacina edível para o controlo 

da doença hemorrágica viral (RHDV2) nos coelhos-bravos  
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Divulgação do Projeto Figth-two em artigo jornalístico da revista científica 

Science da Associação Americana para o Avanço da Ciência (AAAs) 

  

Projeto Fight-Two – Desenvolvimento de vacina edível para o controlo 

da doença hemorrágica viral (RHDV2) nos coelhos-bravos  
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Logotipo do projeto Fight-two 


