
  

 

Nota de premsa 

 

La Fundació ”la Caixa” i la Fundação Calouste 
Gulbenkian donen suport a un projecte de recerca del 
càncer de pròstata de la Universidade de Cabo Verde 

 

Cap Verd, 4 de febrer de 2023. La Fundació ”la Caixa” i la Fundação Calouste 
Gulbenkian, en el marc de la col·laboració de suport a centres de recerca en salut de 
països africans de llengua oficial portuguesa (PALOP), han participat en la inauguració 
d’un laboratori d’histopatologia que forma part d’un dels projectes més grans de recerca 
de la Universidade de Cabo Verde, el projecte INCUBATOR. 

Aquest projecte pretén, a través d’un estudi clinicopatològic, saber quina és la incidència 
i la biologia del càncer de pròstata entre la població masculina de Cap Verd i Moçambic. 
El projecte INCUBATOR és de gran interès regional i nacional, ja que permetrà construir 
una base important de dades per aconseguir objectius funcionals en la investigació 
biomèdica, en la selecció terapèutica de pacients amb càncer, en la identificació de 
polimorfismes genètics i en la cooperació i la comparació de dades amb bancs de tumors 
d’altres països PALOP.  

El càncer de pròstata és el que té més incidència a Cap Verd i, a la vegada, és la 
neoplàsia que provoca la taxa més alta de mortalitat entre la població masculina, amb 
40 defuncions per cada 100.000 habitants, segons dades del 2020 de l’Observatori 
Mundial del Càncer (GCO, per les seves sigles en anglès). A Cap Verd, i també en altres 
països africans, es registra una incidència molt elevada i un estadi avançat de la malaltia 
en el moment del diagnòstic, la qual cosa provoca una taxa més baixa de supervivència 
entre els pacients. Així mateix, també s’ha detectat la necessitat d’establir un registre 
més exhaustiu sobre la incidència del càncer en la població. 

 

 

 

En aquest context, la recerca sobre la incidència del càncer i la seva prevalença, com 
també el registre de casos i de la seva evolució, és crucial per a la prevenció, el  



  

 

 

tractament i l’adequada adaptació dels diagnòstics. Amb aquest objectiu, la Fundació 
”la Caixa” i la Fundação Calouste Gulbenkian han inaugurat aquest laboratori 
d’histopatologia a la Universidade de Cabo Verde, on s’estudiarà la incidència del càncer 
de pròstata a Cap Verd i Moçambic. 

 

Una plataforma digital amb dades i informació del càncer de pròstata 

La Universidade de Cabo Verde acollirà aquest laboratori d’histopatologia, que té com 
a objectiu detectar la incidència del càncer de pròstata a Cap Verd i Moçambic. Per això, 
és duran a terme estudis biològics amb els quals es podrà saber quin és el subtipus més 
comú i accelerar-ne la detecció i el diagnòstic. Aquest projecte també inclou la creació 
del laboratori digital INCUBATOR, plataforma en què es publicaran dades i informació 
amb les quals es donarà suport al diagnòstic de càncer de pròstata en col·laboració amb 
la Facultat de Medicina de la Universidade Eduardo Mondlane, a Moçambic. 

En l’acte d’inauguració, que s’ha celebrat el 3 de febrer, hi han estat presents la directora 
de l’Àrea Internacional de la Fundació ”la Caixa”, S. A. R. la Infanta Cristina, i el president 
de la Fundação Calouste Gulbenkian, António M. Feijó. «Per a nosaltres, aquest projecte 
és un bon exemple de la importància de les aliances en l’àmbit de la salut global», ha 
declarat la directora de l’Àrea Internacional de la Fundació ”la Caixa” durant l’acte 
d’inauguració.  

 

Aliança estratègica 

L’aliança entre la Fundació ”la Caixa” i la Fundação Calouste Gulbenkian s’emmarca en 
un pla estratègic que busca millorar la qualitat de la gestió i la coordinació de les 
investigacions dutes a terme en països africans de parla portuguesa (PALOP). 

Fruit de l’acord entre les dues entitats, s’han format 46 investigadors i gestors 
d’institucions de recerca públiques o privades en l’àrea de la salut en països PALOP. 
Així mateix, s’han seleccionat tres projectes centrats en les àrees de microbioma, 
COVID-19 i càncer, i és en aquest últim que s’emmarca la inauguració del laboratori. 
Tots aquests projectes, liderats per investigadors d’Angola, Cap Verd i Moçambic, tenen 
una durada d’entre dos i tres anys. 

El desembre del 2022, les dues institucions van signar un nou acord per continuar 
reforçant la capacitat dels joves investigadors als països PALOP i promoure plataformes 
d’innovació i xarxes entre les diferents institucions de recerca d’aquests països. 

 
Més informació:  
Departament de Relacions amb els Mitjans de la Fundació ”la Caixa” 
Marta Sánchez: marta.sanchez@fundaciolacaixa.org / +34 618 254 117 
     @FundlaCaixaCAT 
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