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Eventos

2008 foi um ano em que se alcançaram muitos objectivos 
no âmbito do programa da EDCTP. Nenhum destes 
teria sido possível sem muito trabalho, dedicação e 
empenho de todos os nossos parceiros que continuaram a 
trabalhar ao nosso lado nesta batalha contra as doenças 
relacionadas com a pobreza. Por tudo isto apresentamos 
a nossa sincera gratidão e apreço. Também queremos 
agradecer a todos os membros dos vários constituintes da 
EDCTP que trabalharam incansavelmente para nos trazer 
até onde nos encontramos hoje. Ainda assim, o passado 
e o presente são apenas um caminho para o futuro e, ao 
despedirmo-nos de 2008, acolhemos 2009, que promete 
ser tão ocupado ou até mais do que 2008 para a EDCTP. 
Aproveito então esta oportunidade para desejar a todos 
um próspero 2009.

Para a EDCTP, 2009 vai começar com uma reunião com 
todos os constituintes em Fevereiro, para planear a 
estratégia futura da Parceria para além de 2010. Esta 
reunião tão importante irá reunir os nossos Responsáveis 
de Rede, governantes e consultores científicos para 
debater vários temas que vão da agenda de investigação 
científica à governação da EDCTP.

Estamos também ansiosos por vos encontrar a todos 
no Quinto Fórum da EDCTP, em Arusha, na Tanzânia, 
entre 12 e 14 de Outubro. Uma vez que os fóruns da 
EDCTP se tornaram em importantes plataformas para a 
discussão das doenças relacionadas com a pobreza em 

África, encorajo todos os nossos parceiros a tomar nota deste acontecimento. Esta será 
uma grande oportunidade não só para partilhar as nossas experiências, como também para 
planear o futuro. Espero encontrar-vos a todos nessa altura.

O Quinto Fórum da EDCTP já está a aceitar 
resumos
É com prazer que a Comissão do Quinto Fórum da EDCTP está a receber resumos sobre a 
investigação clínica do VIH/SIDA, tuberculose e malária. O Quinto Fórum, que irá ter lugar 
de 12 a 14 de Outubro de 2009, em Arusha, na Tanzânia, atingiu rapidamente o estatuto 
de uma das maiores conferências em África sobre as doenças relacionadas com a pobreza. 
Esta oferece uma oportunidade única de analisar a investigação clínica em curso sobre as 
doenças relacionadas com a pobreza, trabalho em rede e planeamento de investigação 
futura. Os resumos aceites serão apresentados em plenários, sessões paralelas ou sessões 
de posters electrónicos.
Estará disponível um número limitado de bolsas, especialmente para jovens investigadores 

de África.
Encoraja-se, em 
especial, os bolseiros e 
colaboradores da EDCTP a 
submeter resumos.
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Categorias de resumos e data 
limite

Podem ser submetidos resumos nas seguintes 
categorias:
• VIH/SIDA
• Tuberculose
• Malária
• Questões transversais (incluindo o 
Desenvolvimento de Capacidades, Trabalho em 
Rede, Ética e Assuntos Regulamentares).

A data limite para o envio de resumos é 31 de 
Março de 2009. Todos os resumos submetidos 
serão avaliados de acordo com a relevância 
EDCTP e a qualidade científica pela Comissão 
Científica do Fórum. Todos os candidatos serão 
informados dos resultados da avaliação até 31 
de Maio de 2009. Os autores cujos resumos 
forem aceites irão receber instruções para 
preparar as suas apresentações.

A EDCTP convida todos aqueles ligados à 
investigação clínica do VIH/SIDA, tuberculose 
e malária a visitar o site da Internet do Quinto 
Fórum da EDCTP (www.edctpforum2009.org). 
O site da Internet do Fórum será actualizado 
regularmente com informações sobre o mesmo 
e sobre como fazer o registo. Todos aqueles que 
quiserem participar no fórum devem fazer o 
registo online. 

Para mais informações sobre a submissão de 
resumos consulte o site da Internet do Quinto 
Fórum da EDCTP:
www.edctpforum2009.org

Informação sobre a governação da EDCTP

Foco nos bolseiros EDCTP

Concurso da EDCTP para convenção de 
acolhimento na Europa e em África

Base de dados de Parceiros do 
Projecto aumenta a interactividade

Registo Pan-africano de Ensaios 
Clínicos

A sede europeia e a sede africana da 
EDCTP são actualmente acolhidas pela 
Organização Holandesa para a Investigação 
Científica (NWO), em Haia, Países Baixos, 
e pelo Conselho de Investigação Médica 
(MRC), na Cidade do Cabo, África do Sul. 
Será aberto novo concurso para ambas 
as convenções de acolhimento, na Europa 
e em África, para o segundo período da 
EDCTP, que tem início a 15 de Setembro 
de 2010. Espera-se que o período de 
acolhimento seja por um mínimo de 5 anos 
com possibilidade de extensão.

Convida-se à manifestação de interesse 
formal de instituições de acolhimento 
adequadas em ambos os continentes. As 
candidaturas devem ser apoiadas por um 
mandato formal do governo do país da 
instituição de acolhimento para acolher a 
EDCTP. Para além de acolher fisicamente 
as sedes do Secretariado, espera-se que 
as instituições de acolhimento promovam 
os objectivos e resultados do programa 
da EDCTP através de apoio político, 
representação e trabalho em rede.
As actividades a desempenhar pelas 
instituições de acolhimento incluem:

Proporcionar apoio operativo e • 
administrativo ao Secretariado da EDCTP

Promover o reforço de capacidades e • 
actividades de fortalecimento da EDCTP
Garantir a publicidade e a promoção • 
efectiva dos objectivos e resultados da 
EDCTP.

Como concorrer
O processo de candidatura é descrito em 
pormenor no site da Internet que a EDCTP 
criou para este concurso (http://www.
edctp.org/Tendering_process.539.0.html). 
Será feita uma pré-selecção com os 
candidatos adequados e a decisão final 
será tomada após as visitas aos locais das 
instituições candidatas, que decorrerão no 
terceiro trimestre de 2009.

Data limite de candidaturas: 30 de 
Junho de 2009

Parceiros do Projecto é a base de dados online da EDCTP que promove 
o trabalho em rede e a colaboração entre cientistas europeus e 
africanos. Parceiros do Projecto é uma ferramenta cada vez mais 
eficiente para a criação de novas parcerias por todo o mundo e 
conta já com 150 membros. Com vista à melhoria do desempenho 
de Parceiros do Projecto, a EDCTP levou a cabo recentemente um 
inquérito entre os membros registados para compilar problemas 
e dúvidas derivadas da sua utilização, bem como sugestões para 
melhorar o programa.

Os entrevistados sugeriram à EDCTP que criasse um ambiente 
mais dinâmico e promovesse a interactividade entre os Parceiros 
do Projecto. Consequentemente, a EDCTP alterou alguns aspectos 
de Parceiros do Projecto, tal como pode ver em www.edctp.org/
Project_Partners.154.0.html. A ferramenta de pesquisa foi simplificada 
e apresenta agora resultados muito mais precisos. Além disso, todos 
os membros activos serão notificados por e-mail cada vez que um 
membro iniciar ou actualizar o seu registo em Parceiros do Projecto. 
Deste modo, os membros estarão sempre a par de todas as alterações 
nos registos no programa e é-lhes dada a oportunidade de explorar 
potenciais colaborações. 
Gostaríamos de agradecer a todos aqueles que responderam ao 
inquérito e que continuarão a avaliar a ferramenta de pesquisa 
Parceiros do Projecto. Se desejar partilhar as suas opiniões, questões 

e dúvidas quanto a este assunto, 
não hesite em contactar a Sra. 
Patricia Saez em saez@edctp.
org. A sua contribuição é muito 
importante.

O Registo de Ensaios Clínicos do VIH/SIDA, Tuberculose e Malária 
(ATM), uma iniciativa africana financiada pela EDCTP, está a preparar-
se para se tornar no registo principal de todos os ensaios clínicos 
realizados em África, Até agora, o registo centrou-se nos ensaios do 
VIH/SIDA, tuberculose e malária. O Registo ATM será agora alargado 
de modo a incluir todos os ensaios clínicos realizados em África e 
a atingir o estatuto de registo principal da OMS. Estão também a 
desenvolver-se planos para integrar a revisão ética, a regulamentação 
e o registo de ensaios clínicos em África.

O registo ATM é uma base de dados onde se pode pesquisar todos 
os ensaios clínicos do VIH/SIDA, tuberculose e malária realizados em 
África. O registo ATM contém informação sobre ensaios em preparação 
e em curso. Após a conclusão de um ensaio incluído no registo ATM, 
a informação sobre este permanece na base de dados, garantido 
que, com o passar do tempo, o registo ATM seja uma base de dados 
abrangente com todos os ensaios concluídos e em curso em África. 
O registo ATM está no bom caminho para se transformar no principal 
registo no continente africano e irá transferir trimestralmente toda a 
informação sobre os ensaios para o Portal Internacional de Pesquisa de 
Ensaios Clínicos da Organização Mundial de Saúde (OMS). As relações 
de colaboração com outros registos de ensaios relevantes serão 
encorajadas.
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Notícias sobre convites à apresentação de propostas e bolsas

Convites abertos à 

apresentação de propostas

Esta bolsa tem como objectivo financiar 
projectos que identifiquem e reforcem as 
Actividades do Programa Comum (APC) 
e que contribuam para a integração dos 
programas nacionais dos Estados-membros 
da EDCTP nos ensaios clínicos do VIH/SIDA, 
malária e tuberculose dentro da área de 
intervenção da EDCTP na África subsariana. 
Tem também como objectivo promover as 
actividades dos investigadores a trabalhar 
no mesmo tópico ou doença, reduzir a 
duplicação de esforços e melhorar as 
colaborações entre ou dentro de instituições 
africanas. 

Fundos disponíveis: € 5 milhões
Data limite de candidaturas: 4 de Junho de 
2009

A EDCTP está a aceitar candidaturas de 
pessoas que queiram trabalhar na Comissão 
de Revisão Científica (CRC) da EDCTP ou 
como Revisores Externos (RE) nas seguintes 
áreas: 

Ensaios clínicos para as doenças VIH/• 
SIDA, malária e tuberculose
Bolsas de formação de pós-graduação• 
Bolsas de reforço de capacidades, • 
incluindo ética e a criação de redes de 
excelência.

Para mais informações sobre os pedidos 
de propostas, os vários anúncios e 
sobre como se candidatar, consulte 
os respectivos anúncios do pedido de 
propostas e os anúncios no site da 
EDCTP: www.edctp.org.

Actividades do Programa Comum

Concurso para Especialistas

Projectos financiados

Convites à Apresentação de Propostas e Bolsas 
e informação sobre co-financiamento no site da 
EDCTP

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

Título do Convite: Apoio à criação e reforço de Comissões Africanas 
Nacionais de Ética ou de Conselhos de Revisão Institucional

Título do Convite: Apoio de ensaios clínicos, reforço de capacidades 
e trabalho em rede para a malária na gravidez

Título do Convite: Bolsas de Estudo para Quadros Superiores

Ministério da Saúde do Benin
Projecto de apoio para a criação e reforço do Benin

Prof. Clara Menéndez
Avaliação de medicamentos antimaláricos alternativos à sulfadoxina-
pirimetamina para o tratamento preventivo intermitente na gravidez 
(IPTp) no contexto de redes tratadas com insecticida

Dr. Christian Happi
Validação de Novos Biomarcadores para a Monitorização da 
Susceptibilidade/Tolerância Reduzida do Plasmodium falciparum ou 
Resistência aos Derivados da Artemisinina e Medicamentos Associados na 
Nigéria
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A EDCTP lançou recentemente uma secção 
alargada sobre Convites à Apresentação de 
Propostas e Bolsas no seu site da Internet. 
Esta secção contém agora mais informações 
para pessoas que desejem candidatar-se 
a uma bolsa, bem como para bolseiros da 
EDCTP de projectos em curso. Os visitantes 
do site irão encontrar informação sobre 
os tipos de bolsa oferecidos e sobre o 
processo de candidatura. Esta descreve 
ainda o processo de criação de um 
convite à apresentação de propostas, os 
procedimentos de revisão e a monitorização 
da bolsa. 

Outro acréscimo recente é uma tabela que 
especifica as condições de co-financiamento 
de todos os Estados-membros participantes. 
Dado que o co-financiamento dos projectos 
é a base do objectivo da EDCTP para 

integrar fundos nacionais de investigação, 
queremos ajudar os candidatos a obter 
o seu co-financiamento. A tabela fornece 
informação sobre as condições de co-
financiamento por Estado-membro de 
forma breve e disponibiliza ligações para 
cada um deles para obter informações mais 
pormenorizadas.

Convidamo-lo a visitar o Site da 
Internet (www.edctp.org) e a clicar em 
“Calls and Grants” no menu principal. Não 
hesite em dar-nos a sua opinião e em fazer 
sugestões para melhorar o site utilizando 
a folha de contacto (em www.edctp.org e 
clique em ‘Contact’ no menu principal).
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Bamako 2008 A EDCTP visita Estados-
membros europeus

A EDCTP reforça a colaboração na Cimeira 
dos Ministros da Saúde da SADC

De 17 a 19 de Novembro, a EDCTP foi um 
dos parceiros empenhados na saúde de 
todos os que estavam presentes no Fórum 
Ministerial Global sobre a Investigação em 
Saúde, em Bamako, no Mali. Como orador 
durante as sessões e como representante no 
mercado de Bamako, a EDCTP participou nos 
debates e garantias para o desenvolvimento 
da capacidade estrutural para a investigação 
na saúde e a propriedade da investigação 
nos países em vias de desenvolvimento. 
As recomendações no Apelo à Acção que 
resultaram da reunião de Bamako em 2008 
estão disponíveis no site do Fórum em  
Destacamos algumas destas recomendações 
em relação às actuais actividades da EDCTP:
Embora o desenvolvimento de capacidades 
para a investigação clínica deva ser a principal 
responsabilidade e requeira o empenho dos 
países com um elevado ónus da doença, tem 
de ter o apoio dos financiadores. A EDCTP 

continua a apoiar o desenvolvimento de 
capacidades como uma actividade central 
e uma parte indispensável das bolsas de 
investigação integradas.

Os países com um elevado ónus da doença 
deveriam gastar 2% do seu orçamento 
para a saúde em investigação. Isto foi 
realçado e reiterado na reunião da Comissão 
Coordenadora dos Países em Vias de 
Desenvolvimento (DCCC) anterior ao Fórum 
de Bamako, e os membros da comissão 
continuarão a interceder por este objectivo nos 
respectivos países.

Sua Excelência, o Presidente do Mali, Amadou Toumani Touré, no stand da EDCTP

A Sede Africana da EDCTP foi convidada a 
participar na Cimeira dos Ministros da Saúde 
da Comunidade para o Desenvolvimento 
Económico da África Austral (SADC) que teve 
lugar em Durban, na África do Sul, de 11 a 
16 de Novembro. A EDCTP foi representada 
pelo seu Responsável de Rede Sul-Sul, que 
apresentou o progresso feito pela EDCTP 
nos países subsarianos aos principais 
responsáveis da saúde reunidos na cimeira. 
A Comunidade para o Desenvolvimento 
Económico da África Austral (SADC) é uma 
comunidade económica regional constituída 
por quinze países africanos: Angola, 
Botswana, República Democrática do Congo, 
Lesoto, Madagáscar, Malávi, Maurícias, 
Moçambique, Namíbia, Seicheles, África 
do Sul, Suazilândia, Tanzânia, Zâmbia e 
Zimbabué. A nível regional, espera-se que 
a SADC assuma um papel de liderança ao 
ajudar os Estados-membros a implementar 

de forma objectiva programas sociais e de 
desenvolvimento.

Os responsáveis que participaram na reunião 
recomendaram à SADC que identificasse e 
trabalhasse com outros financiadores que 
desenvolvam actividades de investigação 
significativas na região. Os potenciais 
financiadores incluem aqueles envolvidos na 
investigação dos sistemas da saúde, estudos 
epidemiológicos, estudos e ciências sociais, 
estudos de economia da saúde e de eficácia 
de tratamentos. A EDCTP ajudará a fornecer 
informação às organizações financiadoras de 
ensaios clínicos da TB, VIH/SIDA e malária 
da região.

Com o intuito de fomentar uma 
abordagem europeia conjunta para 
combater o VIH/SIDA, a tuberculose 
e a malária, a EDCTP deu início a uma 
série de visitas a “velhos” e “novos” 
Estados-membros da UE. As reuniões 
proporcionam a oportunidade única 
de reunir representantes da EDCTP, 
ministérios nacionais de relevo e 
instituições de investigação para debater 
questões interinstitucionais, tais como 
definir uma agenda e o financiamento 
da investigação sobre o VIH/SIDA, 
tuberculose e malária e trabalhar em 
parceria com parceiros africanos.

Em 2008, a EDCTP visitou Estados-
membros actualmente representados 
na Parceria da EDCTP, incluindo os 
Países Baixos, a Suécia e a Noruega. 
Durante as reuniões, os participantes 
exploraram as formas através das quais 
os diferentes ministérios e instituições 
estiveram envolvidos em acções de 
financiamento de investigação sobre o 
VIH/SIDA, tuberculose e malária e como 
isto poderia beneficiar a agenda comum 
de investigação.

A EDCTP também visitou alguns dos novos 
Estados-membros da UE, nomeadamente 
a Eslovénia, a Eslováquia e a Letónia. O 
objectivo destas visitas é dar a conhecer 
a EDCTP e ver quais os países que têm 
interesse em participar na EDCTP após 
2010.

As visitas da EDCTP aos Estados-membros 
irão continuar durante este ano.
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