
 

 
 
 

NOTA DE IMPRENSA 

10 Julho 2014 || pág. 1 | 1 

FRAUNHOFER CENTER FOR ASSIST IVE  INFORMATION AND COMMUNICATION SOLUTIONS –  A ICOS 

Marketing & Communication  |  Fraunhofer Center for Assistive Information and Communication Solutions – AICOS 
T +351 220 430 300  |   Rua Alfredo Allen 455/461  |  4200-135 Porto, Portugal  |  www.aicos.fraunhofer.pt 
 

Liga Portuguesa contra o Cancro e Fraunhofer AICOS 
alertam para a exposição solar  
 
CSI: Cancro Sob Investigação invade praias do norte 
 
A Liga Portuguesa Contra o Cancro e o Fraunhofer AICOS uniram-se para alertar a po-
pulação sobre os perigos da exposição solar. Durante os meses de julho e agosto, em 7 
praias do norte, voluntários e investigadores vão observar lesões cutâneas da popula-
ção. Com o objetivo de sensibilizar para a prevenção, o projeto CSI: Cancro Sob Investi-
gação vai passar pelas praias de Esposende, Espinho, Vila do Conde, Viana do Castelo, 
Póvoa de Varzim, Matosinhos e Vila Nova de Gaia. 
 
Tanto a Liga Portuguesa Contra o Cancro como o Fraunhofer AICOS são instituições de 
referência no que diz respeito, respetivamente, ao apoio à doença e à investigação com 
o intuito de melhorar a qualidade de vida da população. Esta iniciativa procura aliar co-
nhecimento e recursos, direcionando-os para a sensibilização da população quanto aos 
cuidados a ter durante a exposição solar, prevenindo o aparecimento de cancro de 
pele.  
 
O centro de investigação Fraunhofer AICOS tem vindo a desenvolver vários projetos re-
lacionados com o cancro de pele. O Melanoma Detection, o SmartSkin e o SunPet são 
alguns exemplos de soluções tecnológicas em desenvolvimento a pensar no bem-estar 
da população. 
 
O cancro de pele é o tipo de cancro mais frequente, com grande possibilidade de trata-
mento quando diagnosticado em estádios precoces. A mortalidade tem vindo a au-
mentar e todos os anos são detetados cerca de mil novos casos de melanoma maligno 
(cancro de pele com pior diagnóstico) em Portugal. 
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