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A Sanofi anuncia a criação de um Centro de Excelência 

dedicado às vacinas de mRNA 

o Um investimento anual aproximado de 400 milhões de euros, financiado na sua totalidade 

através da realocação de recursos, para expandir a I&D integrada de uma nova geração 

de vacinas 

 

o Um centro especializado em vacinas inovadoras de mRNA que vai para além da 

finalidade pandémica atual, onde se perspetiva desenvolver vacinas que possam ser 

aplicadas contra doenças onde existem necessidades médicas importantes por 

preencher 

 

o Esperam-se, pelo menos, seis candidatas clínicas até 2025 

 

Lisboa, 6 de julho de 2021 – A Sanofi irá investir aproximadamente 400 milhões de euros por 

ano num Centro de Excelência dedicado às vacinas de mRNA, o primeiro na sua classe. A 

missão deste Centro será intensificar o desenvolvimento e a disponibilização de uma nova 

geração de vacinas. Contará com cerca de 400 colaboradoresespecializados e integrará todas 

as capacidades necessárias para o desenvolvimento e produção de vacinas de mRNA, com 

equipas dedicadas às áreas de I&D, digital e QFC (química, fabrico e controlo), nas fábricas de 

Cambridge (Massachusetts, EUA) e Marcy-L'Étoile, perto de Lyon (França). 

 

“As tecnologias de mRNA têm demonstrado o seu potencial, durante a pandemia da 

COVID-19, para produzir vacinas a velocidades sem precedentes. No entanto, melhorias 

na termoestabilidade e tolerabilidade serão fundamentais para desbloquear a aplicação 

da tecnologia de mRNA na vacinação de rotina, contra um conjunto mais amplo de 

doenças infeciosas e em todas as idades. O Centro de Excelência para Vacinas de mRNA 

da Sanofi pretende ser um dos primeiros a escrever este novo capítulo de inovação em 

vacinologia”, disse Jean-François Toussaint, Diretor Global de Investigação e 

Desenvolvimento da Sanofi Pasteur. 

 

O Centro de Excelência permitirá acelerar o portefólio de vacinas de mRNa, desenvolvido através 

da colaboração com a Translate Bio, estabelecida em 2018 e alargada em 2020. 

 

“Este novo investimento maciço posiciona-nos fortemente na corrida para desenvolver 

uma nova geração de vacinas, para doenças onde as tecnologias de mRNA podem fazer 
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a diferença”, afirmou Thomas Triomphe, Vice-Presidente Executivo e Diretor Global da 

Sanofi Pasteur. “Embora o mRNA não seja a solução para todas as doenças infeciosas, 

a sua aplicação na imunização de rotina pode ter um impacto significativo e satisfazer 

várias necessidades de saúde pública. O mRNA torna-se agora uma nova tecnologia 

crítica, no nosso portefólio abrangente de vacinas, que poderá ajudar a reinventar a 

proteção da saúde no futuro” 

 

A Sanofi está empenhada em desenvolver rapidamente uma plataforma competitiva de mRNA 

no setor e em colaborar com os seus parceiros e com todas as partes interessadas relevantes, 

internas e externas, para atingir este objetivo. 

 

 
Sobre a Sanofi 
 
A Sanofi dedica-se a apoiar as pessoas que lidam com desafios na sua saúde. Somos uma companhia bio 
farmacêutica global especializada em saúde humana. Agimos na prevenção da doença com as nossas vacinas e 
disponibilizamos tratamentos inovadores. Apoiamos tanto os doentes com doenças raras como os milhões de 
pessoas com doenças crónicas.  

  
A Sanofi e os seus mais de 100.000 colaboradores, distribuídos por 100 países, transformam a inovação científica 
em soluções de saúde em todo o mundo.  
  
Sanofi, Empowering Life! 

  
Em Portugal, a companhia está presente em todo o território nacional com cerca de 150 colaboradores e um 
portefólio distribuído por 4 áreas: General Medicines, Sanofi Genzyme (doenças raras, doenças raras 
hematológicas, oncologia, esclerose múltipla e imunologia), Sanofi Pasteur (vacinas) e Consumer Healthcare 
(CHC).  
  
A Sanofi tem um plano de investimento ambicioso em investigação clínica. Ao longo de 2019/2020 a Sanofi 
redesenhou o seu portfólio de R&D, estando agora exclusivamente orientada para o desenvolvimento de produtos 
First in Class ou Best in Class. A nossa unidade de ensaios clínicos conta investir mais de 8,5 milhões de euros nos 
próximos anos em ensaios já aprovados para serem conduzidos no nosso país. Atualmente a Sanofi tem mais de 
30 ensaios clínicos (fase I a IV) a decorrer em Portugal, em cerca de 110 centros de investigação distribuídos por 
25 hospitais. A Sanofi Portugal está na linha da frente na Investigação Clínica, tendo aumentado de forma 
significativa a sua actividade nos últimos anos, estando a conduzir ensaios clínicos nas mais diversas áreas da 
Oncologia, Neurologia, Imuno-Alergologia, Dermatologia, Pneumologia, Otorrinolaringologia, Nefrologia e Doenças 
Raras, proporcionando aos doentes Portugueses o acesso a terapias completamente inovadoras.  
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   Comunicação Sanofi Portugal  

Luisa Silva Tel.: +351 91 100 17 10 

luisa.silva@sanofi.com 

 

 

Este comunicado contém declarações prospetivas, tal como definidas na Lei de Reforma do Contencioso dos Valores Mobiliários Privados de 1995, tal como 

alterada. Declarações prospetivas são declarações que não são factos históricos. Estas declarações incluem projeções e estimativas e os seus pressupostos 

subjacentes, declarações relativas a planos, objetivos, intenções e expectativas relativamente aos resultados financeiros futuros, eventos, operações, serviços, 

desenvolvimento de produtos e potenciais, e demonstrações relativas ao desempenho futuro. As declarações prospetivas são geralmente identificadas pelas 

palavras "espera", "antecipa", "acredita", "pretende", "estima", "planos" e expressões semelhantes. Embora a administração da Sanofi acredite que as 

expectativas refletidas em tais declarações prospetivas são razoáveis, os investidores são avisados de que as informações e declarações prospetivas estão 

sujeitas a vários riscos e incertezas, muitos dos quais são difíceis de prever e, em geral, fora do controlo da Sanofi, o que pode fazer com que os resultados e 

desenvolvimentos reais diferem materialmente dos expressos ou implícitos ou projetados pelas informações e declarações prospetivas. Estes riscos e incertezas 

incluem, entre outras coisas, as incertezas inerentes à investigação e desenvolvimento, os dados clínicos futuros e a análise, incluindo o pós-marketing, decisões 

das autoridades reguladoras, como a FDA ou a EMA, sobre se e quando aprovar qualquer aplicação de fármacos, dispositivos ou aplicações biológicas que 

possam ser apresentadas a esses candidatos a produtos, bem como as suas decisões relativas à rotulagem e outras questões que possam afetar a disponibilidade 

ou o potencial comercial desses candidatos, o facto de os candidatos a produtos, se forem aprovados, não poderem ser comercialmente bem sucedidos, a 

aprovação futura e o sucesso comercial de alternativas terapêuticas, a capacidade da Sanofi de beneficiar de oportunidades de crescimento externo, de concluir 

transações relacionadas e/ou obter apuramentos regulamentares, riscos associados à propriedade intelectual e quaisquer litígios pendentes ou futuros 

relacionados e o resultado final de tais litígios , a evolução das taxas de câmbio e as taxas de juro prevalecentes, as condições económicas e de mercado voláteis, 

as iniciativas de contenção de custos e as suas subsequentes alterações, e o impacto que a COVID-19 terá sobre nós, os nossos clientes, fornecedores, 

fornecedores e outros parceiros de negócio, bem como a condição financeira de qualquer um deles, bem como sobre os nossos colaboradores e sobre a 

economia global como um todo.  Qualquer efeito material do COVID-19 em qualquer um dos anteriores também pode afetar-nos negativamente. Esta situação 

está a mudar rapidamente e podem surgir impactos adicionais dos quais não estamos atualmente conscientes e que podem exacerbar outros riscos previamente 

identificados. Os riscos e incertezas incluem também as incertezas discutidas ou identificadas nos arquivos públicos com a SEC e a AMF feitas pela Sanofi, 

incluindo as enumeradas em "Fatores de Risco" e "Declaração de Precaução Sobre Declarações Prospetivas" no relatório anual da Sanofi sobre o Formulário 20-

F relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020. Para além do exigido pela lei aplicável, a Sanofi não se compromete a atualizar ou rever quaisquer 

informações ou declarações prospetivas 
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