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Nota do Director Executivo

Conteúdo

O Secretariado da EDCTP tem o prazer e o orgulho de
lançar o número de Julho de 2008 do Boletim Informativo
da EDCTP. Neste Boletim Informativo, tenho o prazer de
vos dar a conhecer os novos membros que se juntaram a
nós recentemente. A expansão do Secretariado deve-se ao
aumento das actividades. No mesmo Boletim Informativo
temos também o prazer de informar que em 30 de julho
lançamos mais convites à apresentação de propostas para
vacinas e tratamento contra a malária, apoio da revisão
ética e Bolsas de Estudo para Quadros Superiores no final
deste mês. A este convite seguir-se-á uma reunião de
.
intervenientes sobre Diagnósticos da TB em Setembro. Para
mais informações sobre estes assuntos, consulte o nosso .
site da Internet. Pode ainda encontrar informação sobre
as várias reuniões de constituintes da EDCTP e sobre as
nossas visitas às instituições financiadas pela parceria no
.
Quénia e no Uganda.
Professor Charles Mgone,
EDCTP Director Executivo

Informação sobre a Governação da EDCTP

O Dr. Andrew Kitua sucede ao
Dr. Simon Agwale como novo presidente da
DCCC

O Dr. Kitua é formado em
medicina pela Universita Statale di Milano,
Itália, e detém o grau de
Mestre em epidemiologia
pela Escola de Higiene
e Medicina Tropical de
Londres. Depois de se
doutorar em epidemiologia
clínica pela Universidade
de Basileia na Suíça, tornou-se o primeiro
director tanzaniano e africano do Centro de
Investigação de Saúde e Desenvolvimento
de Ifakara, na Tanzânia. Actualmente, o Dr.
Kitua é o Director-Geral do Instituto Nacional
de Investigação Médica da Tanzânia. Possui
uma vasta experiência profissional em saúde
pública e muitas publicações, especialmente
nas áreas de investigação da malária epidemiológica, vacinas, ensaios clínicos e sistemas de saúde. O Dr. Kitua foi membro do
Conselho de Fundação do Fórum Global para
a Investigação em Saúde (2000-2005) e é
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Nomeações

A EDCTP dá as boasvindas ao Dr. Andrew
Kitua, que assumiu o
cargo de presidente da
DCCC em Abril de 2008, e
que sucede assim ao Dr.
Simon Agwale, que terminou o seu mandato como
presidente.

Agosto 2008

actualmente membro do Comité
Consultivo Científico e Técnico
da OMS/TDR (STAC).
Ao aceitar o cargo de presidente da DCCC, o Dr. Kitua
declarou:
“A DCCC é o motor estratégico
africano da parceria com a
EDCTP. É uma grande honra
ter sido eleito presidente desta
Comissão tão importante. É
uma responsabilidade exigente,
pela qual estou pronto a dar o
meu tempo e energia, porque
qualquer passo em frente torna
o sul, e em especial África, num
participante mais forte e num
líder na resolução dos seus
problemas ligados à saúde.
Estou confiante na capacidade da equipa da
DCCC em ir ao encontro dos desafios que se
lhe colocam e em alcançar a visão da EDCTP.
Orgulho-me de estar ao comando deste
comboio único que conduz as populações
africanas a um futuro mais saudável.”

Eventos
• O relatório do Quarto Fórum Anual da
EDCTP já está disponível

The EDCTP Newsletter is
available in three languages
namely English, French and
Portuguese. It is available in
electronic format on our
website (www.edctp.org) and
in print in English for
distribution mainly in
sub-Saharan Africa.
Persons who wish to receive
the print format should send
their request including a postal
address to the EDCTP
Secretariat (at info@edctp.org).

continuação página 2

2 - EDCTP Newsletter Agosto 2008

A EDCTP dá as boas-vindas aos novos membros do pessoal
Anabela Atanásio
Responsável Sénior de
Trabalho em Rede

Anabela Atanásio Alves é
uma penalista portuguesa
com uma larga experiência
na criação e manutenção de
redes de trabalho, especialmente nas áreas
do Estado de direito e justiça criminal. Anabela possui uma vasta experiência na área do
direito criminal internacional, pois trabalhou
para as Nações Unidas como consultora jurídica dos juízes do Tribunal Criminal Internacional para a antiga Jugoslávia e do Tribunal
Criminal Internacional, durante cerca de sete
anos. Como Responsável Sénior de Trabalho
em Rede, Anabela tem como função apoiar
a Rede Europeia de Programas Nacionais
(REPN) e gerir os Convites ao Programa
Comum de Actividades.

Kevin Burke

Assistente Financeiro
Kevin é natural de Scarborough (Toronto), Canadá. Exerceu um cargo financeiro para
um administrador independente em Seattle, Washington,
passando depois para uma
empresa de distribuição de bebidas alcoólicas,
depois de se mudar para os Países Baixos.
Antes de se juntar à EDCTP, trabalhou como
assistente de contabilidade numa empresa
de gestão de salários em Roterdão, tratando
sobretudo da facturação e de atribuições
relacionadas com os salários. Como assistente
financeiro, Kevin é responsável pelas funções
de apoio ao débito e ao crédito.

Mary Jane
Coloma-Egelink

Assistente Financeira de
Bolsas
Nascida nas Filipinas,
Mary Jane Coloma-Egelink
licenciou-se em Ciências da
Contabilidade pela Universidade Salette, em Santiago, Filipinas.
Anteriormente, trabalhou como Assistente
de Contabilidade de Gestão no Dao Heng
Bank Inc, nas Filipinas, como contabilista
no CFCA (Christian Foundation for Children and Aging) (Fundação Cristã para as
Crianças e Idosos) e, depois de se mudar
para os Países Baixos, trabalhou ainda para
a Embaixada Real da Dinamarca. Como
Assistente Financeira de Bolsas da EDCTP,
Mary Jane lida com as actividades financeiras diárias relacionadas com as bolsas,
incluindo orçamentos, relatórios financeiros
e actualizações de donativos na base de
dados do projecto.

Christian Geib

Responsável de Projecto
Christian Geib nasceu em
Caracas, Venezuela, e tem
nacionalidade alemã. É
licenciado em Direito pelas
Universidades de Bremen,
Oldenburg e Groningen.
Durante e após os estudos, trabalhou no
Parlamento alemão, no Ministério da Defesa,
na banca, numa sociedade de advogados
especializada em transportes e na gestão de
uma grande empresa retalhista.

Danielle Roordink

Dr. Waley Salami
Gerente

de Operações

Waley Salami é médico especialista em farmacologia clínica
e gestão de investigação clínica. Estudou na Universidade
de Port Harcourt, na Nigéria,
na Universidade Católica, em
Nijmegen, e na Universidade Erasmus, em
Roterdão, Países Baixos. Waley tem vindo a
trabalhar na gestão de investigação clínica
desde 1990, abrangendo várias áreas terapêuticas, tais como a malária, anti-infecciosos,
o SNC, oncologia, terapia genética e celular.
Antes de se juntar à EDCTP, Waley era Gestor
Global de Ensaios na Johnson and Johnson
Pharmaceutical Research and Development,
onde era responsável pela gestão de grandes
ensaios clínicos multicêntricos internacionais.

Gail Smith

Administradora Sénior
Gail Smith nasceu na Cidade
do Cabo, na África do Sul.
Licenciou-se com distinção em
Ciências Sociais pela Universidade do Cabo Ocidental,
onde também trabalhou como
administradora durante alguns anos. Antes de
se juntar à EDCTP, esteve envolvida em organizações não-governamentais, onde aplicou as
suas capacidades de administradora e aconselhou pessoas das comunidades empobrecidas
da área de Cape Flats. Gail juntou-se à equipa
da EDCTP na sede africana em Abril de 2008,
onde é responsável pelas funções administrativas e operacionais do escritório.

Responsável pelo Trabalho
em Rede

Caroline Bijkerk

Coordenadora de Viagens
Caroline obteve a sua licenciatura em Administração em
Turismo e Gestão do Lazer
pela Universidade de Saxion,
em Deventer, Países Baixos.
A sua carreira no ramo das
viagens teve início no Amsterdam Tourist
and Convention Board (Comissão de Turismo
de Amesterdão), onde trabalhou no departamento de Marketing e Desenvolvimento.
Como Coordenadora de viagens da , Caroline
é responsável pela organização interna de
reuniões, bem como de eventos realizados no
estrangeiro.

Danielle terminou os seus
estudos em Nutrição e Saúde
na Universidade Wageningen, em 2004, com uma
tese de mestrado sobre a
saúde feminina nas áreas rurais de Bangladesh. Anteriormente, havia trabalhado
no Programa Alimentar Mundial (PAM), em
Roma, como consultora não-permanente do
departamento de nutrição e, mais tarde, na
organização neerlandesa para a Investigação da Saúde e Desenvolvimento (ZonMw).
Como Responsável pelo Trabalho em Rede,
Danielle dá apoio administrativo à Assembleia Geral, incluindo actualizações regulares
das actividades e desempenho da EDCTP.

Sabina Stanescu
Administradora

Nascida na Roménia, Sabina
Stanescu mudou-se para os
Países Baixos em 2004 e licenciou-se em Estudos Europeus
pela Universidade de Haia, em
2007. Para consolidar os seus
estudos, Sabina efectuou um estágio de seis
meses no Instituto Europeu de Patentes, em
Haia, onde adquiriu uma valiosa experiência
num ambiente de trabalho internacional.
Juntou-se à EDCTP em Janeiro de 2008,
como Administradora, e lida com procedimentos operacionais e apoios à equipa dos
Convites e Bolsas.
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Noticias sobre Convites à Apresentação de Propostas e Bolsas
Convites abertos à apresentação de propostas
A 30 de Julho de 2008, a EDCTP anunciou os seguintes convites à apresentação de propostas:

-- Data limite: 30 de Novembro de 2008
-- Fundos disponíveis: 6,5 milhões de
Euros
Ensaios clínicos, desenvolvimento de
capacidades e trabalho em rede para
o tratamento da malária
-- Data limite: 30 de Novembro de 2008
-- Fundos disponíveis: 6 milhões de Euros
Bolsas de Estudo para Quadros
Superiores
-- Data limite: 30 de Novembro de 2008
-- Fundos disponíveis: 1,2 milhões de
Euros
Criação e reforço de Comissões de
Ética Nacionais Africanas ou de Conselhos de Revisão Institucional
-- Data limite: 30 de Novembro de 2008
-- Fundos disponíveis: 500 mil Euros

Quem se pode candidatar?
Vacinas contra a malária, tratamento da
malária e ética:
Os participantes na proposta devem pertencer a pelo menos duas instituições de
financiamento público dos Estados-membros da EDCTP-AEIE (ver lista completa
em baixo) e pelo menos a duas instituições da África subsariana. O coordenador
do projecto deve trabalhar numa instituição sem fins lucrativos e deve residir
num Estado-membro da EDCTP-AEIE
ou num país da África subsariana. Será
dada preferência às propostas em que o
coordenador do projecto seja nacional da
África subsariana e residente em África.
Bolsas de Estudo para Quadros Superiores:
Investigadores da África subsariana com
Mestrado e/ou Doutoramento, com experiência comprovada em investigação e
um mínimo de 3 anos de experiência pósdoutoral. Os candidatos devem trabalhar
numa instituição da África subsariana que
esteja a realizar ensaios clínicos.
Para mais informações sobre estes e
outros critérios de elegibilidade, consulte .
os convites à apresentação de propostas
disponíveis em http://www.edctp.org.

Diagnóstico da TB
Além disso, a EDCTP atribuiu 8 milhões de
euros para apoiar os ensaios clínicos que irão
levar ao desenvolvimento de ferramentas
de diagnóstico da TB mais simples, baratas
e precisas. A 7 de Outubro, irá ter lugar em
Paris uma reunião de intervenientes para diagnóstico da TB, com o objectivo de identificar lacunas na investigação e prioridades de
financiamento. Esta reunião decorrerá no Instituto Pasteur. Para mais informação sobre
a reunião de intervenientes para diagnóstico
da TB, visite regularmente o nosso site:
www.edctp.org.

Programa de pequenas bolsas
Em Julho de 2008, o “Programa de Pequenas
Bolsas” entra na sua segunda fase. Alguns
exemplos de propostas elegíveis no contexto
deste programa são os pedidos de financiamento que:
1. Complementem o financiamento para bolsas já atribuídas pela EDCTP ou por outras
organizações
2. Apoiem actividades de trabalho em rede
relevantes para a missão da EDCTP.
Incentivam-se as candidaturas de projectos já financiados pela EDCTP. Em casos
excepcionais poderão ser disponibilizadas
bolsas para participar em reuniões científicas, viagens relacionadas e despesas ligadas
à formação no âmbito de actividades da
EDCTP. proposta está ou não no âmbito da
EDCTP e se é elegível para este programa.
Para mais informações consulte o nosso site.
Fundos disponíveis: Um máximo de € 50.000
por candidatura
Data limite de candidaturas: as candidaturas
são aceites em qualquer altura. Contudo, só
serão revistas trimestralmente. Próxima data
limite: 15 de Setembro de 2008.

.
Identificação e reforço
das Actividades
do Programa Comum

A EDCTP lança a segunda fase de convite à
apresentação de propostas para as Actividades do Programa Comum. O objectivo
principal deste convite à apresentação de
propostas no âmbito das Actividades do
Programa Comum é integrar na África subsariana as actividades dos Estados-membros
europeus sobre as três doenças relacionadas
com a pobreza (DRP), o VIH/SIDA, a TB e
a malária, onde estas são relevantes para a
própria área de responsabilidade da EDCTP.
A EDCTP incentiva os Estados-membros
europeus e os seus investigadores a colaborar com outros Estados-membros nas suas
actividades nacionais de investigação no âmbito das três DRP e oferece uma contribuição
financeira para melhorar a integração e a
coordenação.
.

Está disponível financiamento para projectos
existentes e em curso, bem como para novas
iniciativas, desde que o valor acrescentado
da contribuição da EDCTP possa ser demonstrado de forma clara. Aquando da submissão das propostas a este convite, é essencial
que os candidatos identifiquem um ou mais
projectos ou actividades não financiadas
pela EDCTP, que envolva(m) ou seja(m)
patrocinado(s) por um ou mais Estadosmembros europeus. A proposta deve ter
como objectivo ligar estas actividades a outros projectos semelhantes ou ligá-las a projectos actualmente financiados pela EDCTP,
de modo a aumentar a integração geral das
actividades dos Estados-membros europeus.
O financiamento disponível no valor de € 5 M
tem por objectivo apoiar iniciativas 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
Criação de um reforço de capacidades
sustentável em África.

Fundos disponíveis: Um mínimo de €
.
5.000.000,00
no total e até € 300.000,00 por
proposta
Data limite de candidaturas: as candidaturas
serão aceites de forma gradual.
A próxima fase termina a 5 de Dezembro de
2008.

Projectos financiados
A EDCTP tem o prazer de anunciar o financiamento dos seguintes projectos:
Título do Convite: Reforço
de capacidades na preparação para a realização de
ensaios de vacinas preventivas do VIH

Ensaios Clínicos

Ensaios clínicos, reforço de capacidades e trabalho em rede no desenvolvimento de vacinas contra a
Malária

Dr Tomáš Hanke
Capacidade de
reforço dos centros
de ensaios clínicos
da vacina contra o
VIH-1 infantil em
Nairobi, no Quénia
e em Fajara, na
Gâmbia.
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Noticias sobre Convites à Apresentação de Propostas e Bolsas
Linhas de orientação financeira, formulários do orçamento e FAQ
A EDCTP reviu recentemente as suas linhas
de orientação financeira e o formulário do
orçamento e redigiu uma série de documentos para ajudar os candidatos a preencher
os seus formulários do orçamento. Estas
alterações e os novos documentos aplicam-se
a todos os projectos cujo contrato tiver sido
assinado depois de 1 de Junho de 2008. Veja
abaixo quais os documentos que se aplicam
ao seu projecto:

Bolsa assinada antes de 1 de Junho de
2008
• Siga as linhas de orientação financeira e
preencha o formulário do orçamento que
lhe foi enviado pelo seu Responsável do
Projecto (estes já não estão disponíveis no
site da EDCTP).
Bolsa assinada depois de 1 de Junho de
2008
• Siga as Linhas de Orientação Financeira
para bolsas EDCTP («Financial Guidelines
for EDCTP grants») de Abril de 2008 (disponível no site da EDCTP)
• Utilize o formulário de candidatura a orçamento por Módulos de Trabalho («Work
Packages budget application form»),
(disponível no site)
• Estão também disponíveis no site da
EDCTP instruções para os formulários do
orçamento e exemplos de cálculo de venci-

mentos para o guiar no preenchimento do
seu formulário do orçamento.
Para ajudar os candidatos a gerir todos os
aspectos financeiros da sua candidatura, a
EDCTP publicou no seu site um documento
que contém as Perguntas Mais Frequentes
(FAQ) sobre os requisitos financeiros.

Focos nos bolseiros EDCTP
Novos Perfis dos Projectos disponíveis
A base de dados de Perfis dos Projectos
da EDCTP está quase terminada, depois
de terem sido adicionados 15 novos perfis.
A base de dados de Perfis dos Projectos
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 em
PDF, de fácil impressão. Os perfis que
foram adicionados são:

Davis Nwakanma
Métodos de rendimento elevado para a
determinação de indicadores em ensaios de
intervenção antimalárica
Esperança Sevene
Controlo intensivo da segurança de antimaláricos e medicamentos anti-retrovirais
usados durante a gravidez, em Manhiça
Idefayo Adetifa
Melhorar o diagnóstico da infecção por tuberculose latente (ITBL) e da TB doença através
da avaliação de factores de risco para a progressão da TB e intervenções contra a ITBL
Janneke van de Wijgert
Preparação de ensaios de Fase III de microbicidas vaginais no Ruanda e Quénia
Jennifer Serwanga
Padrão da resposta das células T induzida
pelo VIH, influenciando o rumo da carga viral
após uma infecção por VIH
Linda-Gail Bekker
Preparação de ensaios de vacinas contra o
VIH adolescente na África do Sul

Marie-Louise Newell
Impacto da Terapêutica HAART durante
a gravidez e amamentação no risco de
transmissão mãe-filho e na saúde da mãe: o
Estudo Kesho Bora
Muhammad Bakari
Reforço de capacidades no ensaio de vacinas
contra o VIH na Tanzânia e Moçambique
através da exploração contínua de um regime
de vacinação ADN priming e MVA boosting
Paulina Tindana
Reforço de capacidades da ética de investigação no Gana
Phillipe van de Perre
Ensaio controlado por placebo sobre a eficácia
e segurança da profilaxia da exposição perinatal do bebé com lamivudina para impedir
a transmissão do VIH-1 através da amamentação
Richard Hayes
Preparação de locais e reforço de capacidades
para ensaios de microbicidas vaginais na
Tanzânia e no Uganda

Rosemary Musesengwa
Construir a capacidade nacional de fiscalização da investigação no Zimbabué
Teresa Katzenstein
Estudo ComTru
Tomás Hanke
Desenvolvimento de uma vacina infantil contra a transmissão mãe-filho do VIH-1 através
do leite materno
Pode pesquisar estes e muitos outros perfis
no site da EDCTP: www.edctp.org e clique em
Perfis dos Projectos.
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Reuniões e Visitas
Visitas da EDCTP ao
Quénia e ao Uganda
A EDCTP visitou algumas das instituições que
financia no Quénia e no Uganda, entre 21
e 25 de Abril de 2008. As visitas da EDCTP
ia locais em África têm três objectivos principais: apoio, recolha de dados e avaliação
técnica financeira e no reforço de capacidades. A equipa da EDCTP era constituída
por Simon Belcher (Director Financeiro e
Administrativo), pelo Dr. Michael Makanga
(Gerente para o Reforço de Capacidades)
e pelo Professor Walter Jaoko (membro da
DCCC do Quénia). A equipa reuniu-se com
os cientistas e os responsáveis das seguintes
instituições:
Centro Internacional para a Saúde Reprodutiva (ICRH) - Mombaça
O ICRH está envolvido num projecto financiado pela EDCTP que prepara institutos
de investigação em Mombaça e em Kigali,
no Ruanda, para a fase III de ensaios de
microbicidas, um ensaio sobre o impacto
do tratamento HAART durante a gravidez
e o aleitamento na transmissão mãe-filho
(MTCT) do VIH, e um projecto sobre o
reforço de capacidades em ICH-BPC para
ensaios MTCT.
Instituto de Investigação Médica do
Quénia (KEMRI) - Wellcome Trust Collaborative Centre, Kilifi
O KEMRI-Wellcome Trust Research Centre é
um dos centros de investigação envolvidos
na Parceria para a Realização de Ensaios
Clínicos na África Oriental (EACTP): uma rede
de excelência de reforço de capacidades e
formação para a realização de ensaios clínicos em África. No instituto, estão a decorrer vários projectos de investigação com o
apoio da EDCTP, incluindo projectos na área
da resistência antimalárica à piperaquina,
resistência antimalárica à lumefantrina e o
tratamento por artesunato intravenoso para
crianças com malária grave.
Instituto de Investigação de Vírus do
Uganda (UVRI), Entebbe
A Unidade de Investigação da SIDA do
Instituto de Investigação de Vírus do Uganda

(UVRI), juntamente com o UVRI/programa
de vacinação contra o VIH da Iniciativa Internacional para a Vacina contra a SIDA (IAVI)
está envolvida em projectos financiados pela
EDCTP na área do reforço de capacidades
para os ensaios clínicos de vacinas contra o
VIH e num projecto para descobrir a resposta
induzida por VIH que controle a replicação
viral. O UVRI faz parte também da EACTP.
A equipa da EDCTP teve reuniões com as
seguintes pessoas, entre outras: O Dr.
Anderson Kahindi, Médico Responsável Provincial da Província da Costa, o Dr. J. Othigo,
Obstetra e Ginecologista Provincial na Província da Costa, o Dr. Marcel, Director Nacional
do ICRH, o Dr. Kishor Mandaliya, Patologista
Chefe Provincial, o Sr. Nzioki Kingola, Gestor
de Projecto e subdirector do ICRH, o Dr.
Nobert Peshu, Director do programa KEMRI
/ Wellcome Trust Research (Centro para a
Investigação Médica Geográfica - Costa),
o Professor Kevin Marsh, Director Científico do programa KEMRI / Wellcome Trust
Research, a Dra. Trudie Lang, Directora dos

Serviços de Ensaios Clínicos de Kilifi, a Dra.
Leslie Nielsen, Directora Nacional do IAVI
no Uganda, e o Professor Edward Katongole
Mbidde, Director do UVRI.

Visitas da EDCTP ao
Gana
De 2 a 6 de Junho de 2008, a EDCTP visitou
várias instituições financiadas pela EDCTP no
Gana. A equipa da EDCTP era composta pelo
Dr. Pascoal Mocumbi (Alto Representante),
pelo Sr. Simon Belcher (Director Financeiro
e Administrativo), pelo Dr. Michael Makanga
(Gerente para o Reforço de Capacidades) e
pelo Professor David Ofori-Adjei (membro da
DCCC do Gana). A equipa reuniu-se com os
cientistas e os responsáveis das seguintes
instituições.
Noguchi Memorial Institute for Medical
Research (NMIMR) –Accra
O NMIMR está envolvido num projecto
financiado pela EDCTP sobre a protecção da
malária clínica utilizando o teste in-vitro de
inibição do crescimento de P. falciparum.
Escola de Ciências Médicas, Universidade de Ciência e Tecnologia Kwame
Nkurumah (KNUST), Kumas
Na Escola de Ciências Médicas da KNUST
existem dois ensaios clínicos financiados pela
EDCTP na área do artesunato intravenoso
para a malária grave nas crianças africanas e
dos tratamentos de combinação baseados em
artemisina para as grávidas com malária.
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Eventos
O relatório do Quarto
Fórum Anual da EDCTP
já está disponível
Reunião da Assembleia Geral 14-15 Maio

Reunião de Assembleia
Geral 14-15 de Maio

Escola Médica da Universidade do
Gana, Hospital-escolar Korle-Bu
O Hospital Korle-Bu faz parte de um projecto de uma Rede de Excelência regional
na área do reforço de capacidades para
preparar locais na África Ocidental para
ensaios clínicos do VIH, TB e Malária.
A equipa da EDCTP teve reuniões com Sua
Exª., o Ministro da Saúde da República
do Gana, Major Courage E.K. Quashigah
(RTD), o Sr. Isaac Adams, responsável pela
investigação na área da saúde no Ministério da Saúde, o Dr. Joaquim Saweka,
representante da OMS no Gana, o Prof.
Aaron Lante Lawson, Colégio Militar de
Ciências da Saúde, Universidade do Gana;
Prof A. K. Nyarko, Director do Noguchi
Memorial Institute for Medical research, a
Prof. Christine Ntim-Amponsah, Reitora,
Escola Médica da Universidade do Gana, o
Sr. E. Kyeremateng Agyarko, Presidente
do Instituto da Alimentação e do Medicamento (FDB), Gana, o Rev. J.Y. Martey Ag.
Vice-Presidente do FDB, Gana, o Professor
George Badu Amoah, Presidente da Comissão de Ética Nacional do Gana, o Prof.
Ohene Adjei, subdirector do KCCR, o Dr.
Frank Adae Bonsu, Gestor de Programa do
programa nacional do Gana para o controlo
da TB, o Professor Laud K.N. Okine, Director do Centro para a Investigação Científica
na Fitoterapia, Accra, e outras entidades.

A Assembleia Geral do AEIE-EDCTP teve
lugar em Haia, a 14 de Maio. O financiamento
aprovado pela assembleia, no valor de mais €
80 milhões, distribui-se por vários projectos
relacionados com:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vacinas contra a tuberculose
Tratamento da Malária
Malária na gravidez
Vacinas contra a malária
Capacidade de Revisão Ética
Questões regulamentares da OMS
Redes de Excelência
Bolsas de Estudo para Quadros Superiores

Esta decisão da Assembleia Geral da EDCTP
sustenta o compromisso dos Estados-membros da EDCTP-AEIE e da Comissão Europeia
em combater as três principais doenças
relacionadas com a pobreza, em África. Apoia
também a liderança africana na Parceria,
dado que entre os 26 projectos aprovados
para financiamento, 22 têm cientistas africanos estabelecidos em África como investigadores principais.

O relatório do Quarto Fórum Anual da
EDCTP com o tema «Construir Pontes para
uma Saúde Melhor» está agora disponível
em formato digital e em papel. No fórum,
os intervenientes envolvidos em investigação financiada pela EDCTP apresentaram
um resumo dos ensaios clínicos do VIH/
SIDA, TB e malária a decorrer em África
e identificaram prioridades futuras. O
relatório sumariza as apresentações e debates sobre os seguintes temas:
• Ensaios clínicos em curso em África
• Redes de ensaios clínicos em África
• Desafios da construção da capacidade
de ensaios clínicos em África
-- Ambiente de regulamentação e ética
-- Redes de Excelência
Adicionalmente, os participantes do fórum
debateram o futuro da EDCTP para além
de 2010. O fórum decorreu entre 22 e 24
de Outubro de 2007, em Ouagadougou,
Burquina Faso, e acolheu cerca de 180
participantes europeus e africanos.
O Relatório do
Quarto Fórum
Anual da EDCTP
está disponível
em formato digital e em papel
no site da
EDCTP em
www.edctp.org.

Outro destaque da reunião foi a decisão
de realizar um Quinto Fórum da EDCTP em
Arusha, na Tanzânia, em Outubro de 2009.
Os membros da AG foram convidados a
juntar-se à equipa da EDCTP nas suas visitas
aos locais para desenvolver o apoio entre os
Estados-membros e os parceiros africanos.

European & Developing Countries Clinical
Trials Partnership
EDCTP - Europe Office
P.O. Box 93015
2509 AA The Hague

Reunião conjunta DCCC ENNP 12 Junho

Reunião conjunta
DCCC/ REPN, 12 de
Junho
A 12 de Junho realizou-se a quarta reunião conjunta da DCCC e do REPN. As
reuniões conjuntas são consideradas únicas
em termos de propriedade da agenda de
investigação pelo norte e pelo sul, e em
termos de participação activa na identificação de prioridades e lacunas. Durante a
reunião, os membros da DCCC expressaram
o seu empenho em garantir que os países
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africanos honrem o seu compromisso de
contribuir com 2% do seu orçamento da
saúde para a investigação na saúde e em
insistir com os orçamentistas para indicar as
linhas de despesa da investigação na saúde
nos planos nacionais como um passo inicial
do processo. A reunião debateu temas de cofinanciamento e recomendou à EDCTP que
fosse publicada uma tabela que indicasse
de forma clara as possibilidades e condições
de co-financiamento de Estados-membros
europeus para ajudar os candidatos a bolsas
que procurem co-financiamento para os seus
projectos de investigação.
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