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Nota do Director Executivo

Prof. Charles Mgone,
Director Executivo da
EDCTP

No presente número do boletim informativo, tenho o prazer de anunciar o
lançamento de vários novos projectos da EDCTP. Entre estes encontramos dois
novos esquemas de bolsas: as pequenas bolsas e as bolsas de Actividades do
Programa Comun, que permitem aliar projectos a outras organizações financiadoras
ou melhorar e valorizar projectos novos ou já em curso. Tenho também o prazer
de anunciar o lançamento dos Indicadores Chave de Desempenho (KPIs) na
página da Internet da EDCTP. Os KPIs serão úteis para todos os intervenientes
que desejem acompanhar o nosso progresso, bem como para a monitorização
interna pelo secretariado e pelos vários constituintes, incluindo o desempenho dos
Estados-membros. Lançámos ainda a base de dados com os perfis dos projectos
apoiados pela EDCTP. Esta é uma fonte de informação muito útil sobre quem está
a fazer o quê e onde. A base de dados será actualizada regularmente de modo a
disponibilizar informação actual sobre as actividades em curso.

Queremos também chamar a atenção de todos os intervenientes para as bolsas oferecidas pela EDCTP
para cursos de Mestrado em ensaios clínicos através do ensino à distância pela London School of Hygiene
& Tropical Medicine. Tendo em consideração as muitas actividades que a EDCTP desenvolve actualmente a
um ritmo acelerado, recomendo que visitem o nosso site regularmente para consultar as actualizações.
Por fim, quero agradecer a todos aqueles que se associaram a nós e que têm vindo a ajudar a EDCTP nas
suas iniciativas. Apresento ainda um agradecimento especial a muitos de vós que participaram ou estão a
participar nos vários constituintes da EDCTP e nos organismos de revisão, e dou as boas-vindas aos novos
membros.

Notícias sobre Convites à Apresentação de Propostas e Bolsas
Convites abertos à apresentação de propostas e bolsas

Abaixo pode ver um resumo de todos os convites à apresentação de candidaturas actualmente em aberto.

Actividades do Programa Comum

A EDCTP lança o seu primeiro convite à apresentação de propostas que terá como objectivo integrar e
completar a investigação realizada pelos Estados-membros da EDCTP e pelos seus parceiros africanos
no âmbito do VIH/SIDA, malária e tuberculose na África subsariana. Deste modo, a EDCTP convida os
Estados-membros a unirem as suas actividades de investigação nacionais sobre as doenças relacionadas
com a pobreza (DRP) e oferece uma contribuição financeira para aumentar os fundos disponíveis. A bolsa
no valor de € 5 M tem por objectivo financiar projectos no âmbito do programa da EDCTP, nomeadamente

a aceleração dos ensaios clínicos em intervenções no VIH/SIDA, malária e tuberculose na África
subsariana, através de:
• Integração dos programas nacionais dos Estados-membros
• Reforço da parceria norte-sul
• Coordenação e trabalho em rede dos investigadores africanos
• Desenvolvimento de um reforço sustentável de capacidades em África.
Fundos disponíveis: um mínimo de € 5.000.000,00.
Data limite de candidaturas: as candidaturas serão aceites de forma gradual.
Para mais informações sobre este convite à apresentação de propostas consulte o site da Internet da
EDCTP.

Microbicidas contra o VIH

Convite para o apoio a ensaios clínicos, reforço de capacidades e trabalho em rede de
microbicidas contra o VIH/SIDA na África subsariana
A finalidade deste convite à apresentação de propostas é apoiar a realização de ensaios clínicos de
microbicidas que produzam dados sobre a segurança, critérios indirectos de avaliação da actividade
biológica e marcadores substitutivos que possam estar relacionados com a segurança ou eficácia.
Adicionalmente, são encorajadas as propostas que avaliem o efeito das barreiras, das infecções paralelas
transmitidas sexualmente e da frequência da utilização do microbicida e da fase do ciclo menstrual na
segurança e eficácia. São especialmente encorajados os produtos ou abordagens inovadoras.
Fundos disponíveis: um mínimo de € 6.100.000,00.
Data limite de candidaturas: 1 de Maio de 2008.

Vacinas contra o VIH

Convite para o apoio a ensaios clínicos, reforço de capacidades e trabalho em rede no
desenvolvimento de vacinas contra o VIH/SIDA
O principal objectivo deste convite é apoiar a realização da Fase I/II dos ensaios de vacinas
candidatas contra o VIH em países africanos. Estes ensaios devem incluir parâmetros de segurança e
imunogenicidade e teoricamente devem permitir a comparação de resultados.
Fundos disponíveis: um mínimo de € 7.000.000,00.
Carta de Intenção até: 1 de Fevereiro de 2008.
Data limite de candidaturas: 30 de Maio de 2008.
Para mais informações sobre estes convites e como se candidatar, visite o nosso site da Internet em
www.edctp.org.

Programa de Pequenas Bolsas

A EDCTP lança uma série de bolsas para o seu “programa de pequenas bolsas”. No contexto deste
programa, serão consideradas as propostas que apoiem actividades de trabalho em rede, relevantes
para a missão da EDCTP; pedidos de financiamento para completar o financiamento de bolsas já
atribuídas por outras organizações, para permitir a implementação de projectos relevantes; em casos
excepcionais poderão existir bolsas para participar em reuniões, viagens relacionadas e despesas ligadas
à formação no âmbito de actividades da EDCTP. O secretariado da EDCTP reserva o direito de decidir
se uma proposta está ou não no âmbito da EDCTP e se é elegível para este programa. As candidaturas
são aceites em qualquer altura; contudo, estas só serão revistas trimestralmente. O montante de
financiamento máximo a ser atribuído a cada proposta é de € 50.000,00. Para mais informação consulte
o nosso site da Internet.

Especialistas para a Comissão de Revisão Científica da EDCTP

A EDCTP está à procura de especialistas para integrar as suas Comissões de Revisão Científica (CRC) e
para Revisores Externos (RE). A EDCTP aceita candidaturas para revisores de:
• Ensaios clínicos para as doenças VIH/SIDA, malária e tuberculose
• Bolsas de estudo de pós-graduação
• Bolsas de reforço de capacidades, incluindo a ética e a criação de redes de excelência.

Novos formulários do orçamento para as propostas no âmbito do VIH/SIDA

Todas as candidaturas ao financiamento da EDCTP devem ser acompanhadas de um formulário do
orçamento (em Excel) e de uma declaração sobre o modo como o projecto pode ser executado com
o orçamento solicitado. Solicita-se a todos os candidatos que planeiem apresentar uma proposta de
investigação à EDCTP, em resposta aos convites à apresentação de propostas para o tratamento do VIH,
vacinas e microbicidas, que utilizem os novos formulários do orçamento publicados a 3 de Março nas
respectivas páginas, no site da Internet.

Projectos financiados

A EDCTP tem o prazer de anunciar o financiamento dos seguintes projectos:

Ensaios Clínicos
Apoio de estudos para a Prevenção da Transmissão do VIH de mães para filho, incluindo a
prevenção da transmissão durante a amamentação
Prof. Philippe Van de Perre

A fase III de um ensaio duplamente cego controlado por placebo sobre
a eficácia e segurança da exposição perinatal do bebé

Reforço de capacidades na preparação para a realização de ensaios de vacinas preventivas
do VIH
Dr. Saidi Kapiga

Desenvolvimento e reforço de capacidades na preparação dos ensaios
de vacinas contra o VIH na Tanzânia e no Burquina Faso

Dr. Muhammad Bakari

Reforço de capacidades no ensaio de vacinas contra o VIH na Tanzânia
e em Moçambique através da exploração contínua de uma estratégia
de indução de ADN e reforço de MVA (prime-boost)

Prof.a Linda-Gail Bekker

Viabilidade e reforço de capacidades de ensaios de vacinas contra o
VIH em adolescentes na África do Su

Reforço de Capacidades
AMANET
Continuação e alargamento a mais cursos da plataforma Web de ensino

Informação sobre a governação da EDCTP
Nomeações
Assembleia Geral da EDCTP-AEIE

Na reunião da Assembleia Geral de 30 de Novembro de 2007, em Haia, a Dra. Diana Dunstan foi reeleita
Presidente. O Prof. Patrice Debré (França), antigo Presidente do CP e a Dra. Carmen Audera Lopez foram
eleitos Vice-Presidentes. A reunião deu ainda as boas-vindas a um novo membro da AG: Peter Dukes
(RU, em substituição de Mark Palmer).

Conselho da Parceria

No início do ano, o Dr. Sodiomon Sirima (Burquina Faso) foi nomeado Presidente do CP e Eric Sandström
(Suécia) e Richar Adegbola (Gâmbia) foram eleitos Vice-Presidentes.

Comissão Coordenadora dos Países em vias de Desenvolvimento

A EDCTP dá as boas-vindas ao ilustre Prof. Nkandu Luo (África Austral), à Dra. Hulda Swai (África
Austral), à Dra. Veronique N. Penlap (África Central) e à Dra. Alioune Dieye (África Ocidental), os novos
membros da DCCC que se irão juntar a uma comissão que inclui destacados cientistas e políticos da
África subsariana, responsáveis pela identificação de necessidades de reforço de capacidades e pelo apoio
e desenvolvimento da parceria entre o norte e o sul.

A EDCTP publica os Indicadores Chave de Desempenho
Na sua luta pela transparência e envolvimento dos seus intervenientes, a EDCTP publicou agora on-line
o seu primeiro conjunto de Indicadores Chave de Desempenho (KPIs). Os KPIs permitem conhecer o
progresso e o desempenho da EDCTP e serão actualizados trimestralmente. Estes indicadores são obtidos
através de todas as actividades da EDCTP, desde o número de ensaios clínicos aprovados, até ao número
de instituições africanas envolvidas nos projectos financiados pela EDCTP e aos valores das bolsas
assinadas até à análise detalhada das despesas incorridas. A EDCTP convida todos os intervenientes
a visitar a página da Internet dos KPIs no site da EDCTP (clicar em “About EDCTP” e em seguida em
“Performance”) para se familiarizarem com a mesma e monitorizarem o progresso da EDCTP.
Os Indicadores Chave de Desempenho são medidas quantificáveis do desempenho, utilizados para definir
os factores de sucesso e para medir o progresso. A EDCTP identificou os KPIs para medir o sucesso e
o progresso do seu programa até 2010. Os KPIs abrangem todas as áreas de actividade da EDCTP e
estão divididos em quatro categorias: bolsas, parcerias, doadores e governação. Os KPIs estão todos
incluídos numa tabela cronológica e dispõem do seu próprio gráfico que os apresenta sob uma forma
visual, adicionando frequentemente pormenores ou informação cumulativa. A EDCTP criou os KPIs
para monitorização interna e externa. Uma vez que a EDCTP reconhece que os números necessitam de
interpretação, os KPIS serão desenvolvidos ao longo do tempo e aprofundados onde necessário, através
de explicações e ligando informação relevante em relação a um KPI específico.
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Focos nos bolseiros EDCTP
Abertas as candidaturas para Bolsas para cursos de Mestrado em ensaios clínicos

Abriram as candidaturas para as bolsas para o curso de Mestrado de Ensino à Distância em Ensaios
Clínicos (2008-2009), desenvolvido pela London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM), com
o apoio do financiamento da EDCTP. As bolsas cobrem totalmente as remunerações do curso e estão
abertas apenas a estudantes nacionais de países da África subsariana. Para mais informações sobre as
bolsas e como se candidatar, visite o site Internet da LSHTM e da Universidade de Londres. Será dada
preferência a pessoas associadas a projectos da EDCTP. Atenção: não apresente candidaturas junto da
EDCTP.

Lançamento da base de dados de Perfis do Projecto

A EDCTP anuncia o lançamento da sua base de dados de Perfis do Projecto.
Esta base de dados on-line contém resumos de todos os projectos
financiados pela EDCTP e uma série de opções de pesquisa para encontrar
qualquer selecção de projectos solicitada. Na base de dados, cada projecto
tem o seu próprio resumo e uma ficha de informação com uma disposição
de impressão fácil. Actualmente, a base de dados contém informação
pormenorizada sobre os projectos assinados antes de 2007, mas em breve
esta incluirá igualmente informação mais aprofundada sobre projectos
posteriores. Após o lançamento, os perfis serão actualizadas regularmente, para dar a conhecer o seu
progresso e resultados. A EDCTP está ainda a investigar opções de pesquisa adicionais, tais como mapas
interactivos.
A EDCTP espera que a base de dados beneficie todos aqueles que pretendam apresentar uma candidatura
no futuro e, num sentido mais amplo, todos aqueles interessados nos projectos e actividades da EDCTP.
Para pesquisar esta base de dados, visite www.edctp.org e clique na bandeira do Perfis do Projecto.
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