
 

 

E D C T P

European and Developing Countries Clinical Trials Partnership

Vol 4, No 3 EDCTP newsletter

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

subscribe on the website

(www.edctp.org, click on

Newsroom).

 

 

.

 

 

 

 

Julho 2009

Nota do Director Executivo

É com grande prazer que apresento o novo número do boletim informativo da EDCTP. Como 
sempre, este número do boletim informativo está repleto de todo o tipo de novidades e 
informação para todos os nossos intervenientes. Como habitualmente, existe um resumo 
dos convites abertos e dos projectos atribuídos recentemente. E, ainda, informação sobre a 
visita local ao Benim e sobre várias reuniões em que participaram colaboradores da EDCTP, 
especialmente em África. Estas incluem a participação na 48.ª Conferência da Saúde da ECSA 
e uma visita à Sede Regional da OMS/AFRO onde a EDCTP estudou como os seus projectos 
de Redes de Excelência podem interagir e acrescentar sinergia aos Centros de Excelência 
OMS/AFRO propostos.

Há uma actualização ao Quinto Fórum EDCTP que terá lugar em Outubro, em Arusha,
na Tanzânia. No fórum, serão anunciados os Prémios EDCTP que têm como objectivo 
distinguir os feitos de indivíduos a trabalhar no VIH/SIDA, tuberculose e malária. Encorajo 
todos sem excepção a enviar nomes de possíveis candidatos a estes prémios prestigiosos. 
Também já está disponível a informação sobre o relatório anual de 2008 da EDCTP. A versão 
electrónica pode ser transferida a partir do nosso site da Internet. Caso prefira, solicite uma 
cópia em papel e esta será enviada pelo correio. 

Desejo a todos os intervenientes uma leitura agradável.
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Eventos

Quinto Fórum EDCTP:  
acrescentos ao programa e patrocínios

O Quinto Fórum da EDCTP (12 a 14 
de Outubro em Arusha, Tanzânia) 
terá lugar daqui a apenas 3 meses. O 
Fórum é a única grande conferência em 
África sobre o VIH/SIDA, tuberculose e 
malária. Proporciona uma oportunidade 
única para partilhar relatórios sobre 
ensaios clínicos em curso, trocar ideias 
e criar ou reforçar colaborações. 

Reuniões satélite
Para além do programa principal, haverá 
duas reuniões satélite: Irá decorrer, na 
terça-feira, 13 de Outubro, um workshop 
sobre Propriedade de resultados de 
investigação na África subsariana. Esta 
reunião será co-organizada pela EDCTP 
e pela Netherlands African Partnership 
for Capacity Development and Clinical 
Interventions Against Poverty-Related 
Diseases (NACCAP). Este workshop abordará 
questões relacionadas com a protecção da 
propriedade intelectual e dos resultados da 
investigação realizada por investigadores e 
instituições africanas. 

Na quarta-feira, 14 de Outubro, irá decorrer 
um workshop sobre Padrões Universais para 
os Ensaios Clínicos na Prática, organizado 
pela Rede de Investigação Clínica “Switching 
the Poles”. O workshop abordará os desafios 
de definir e implementar padrões adequados 
em projectos de investigação clínica com 
financiamento externo levados a cabo em 
cenários de recursos limitados. 

Para mais informação sobre as reuniões 
satélite: www.edctpforum2009.org (ver 
secção do Programa) 

Patrocínios
A EDCTP encoraja os seus parceiros a 
envolverem-se no Fórum e muitos já 
confirmaram a sua participação. Para 
aqueles que ainda não se envolveram, são 
várias as formas de participar. Uma das 
formas de apoiar o fórum e de aumentar 
o perfil empresarial durante o Fórum é 
patrocinar o evento. Os patrocínios já 
confirmados pelos Estados-membros da 
EDCTP são da Bélgica, França, Alemanha, 
Luxemburgo, Países Baixos, Noruega, 
Espanha, Suécia, Suíça e Reino Unido. Os 
nossos patrocinadores, até à data, incluem a 
Fundação AERAS Global para a Vacina contra 
a TB, CONRAD, Parceria Internacional para 
os Microbicidas (IPM) e a Novartis Pharma 
AG.

Se desejar receber a versão em papel, 
subscreva o boletim informativo do 
Fórum através do e-mail 
forum@edctp.org



 

 

 

 

Eventos

Abertas as nomeações para os Prémios EDCTP 
para Cientistas Africanos Excepcionais

A EDCTP está a receber nomeações para cientistas africanos excepcionais para 
os Prémios EDCTP de 2009. Os prémios estão abertos a todos aqueles que 
trabalham no VIH/SIDA, tuberculose e malária no âmbito do programa da EDCTP 
para ensaios clínicos, desenvolvimento de capacidades e trabalho em rede. Os 
prémios serão entregues no Quinto Fórum da EDCTP em Arusha, na Tanzânia, de 
12 a 14 de Outubro de 2009.

Os prémios englobam certificados de reconhecimento e um prémio em dinheiro de 10.000 
Euros para um cientista júnior (idade inferior a 30 anos) e 20.000 Euros para um cientista 
sénior e têm como objectivo encorajar a investigação, apoiando actividades tais como 
curtos períodos de estudo noutra instituição, recolha de dados ou facilitar a deslocação 
para participar em conferências ou reuniões pertinentes.

Nomeações: critérios e procedimento
A selecção dos candidatos para o prémio será feita com base nos seguintes critérios:

Prémios sénior
Inovação e Propriedade Intelectual• 
Evidência de reforço de capacidades e orientação• 
Relevância, nível de contribuição e impacto da investigação• 
Publicações em jornais científicos de renome e livros• 
Apoio à saúde relevante para o programa da EDCTP.• 

Prémios júnior (jovens cientistas com idade inferior a 30 anos)
Inovação e Propriedade Intelectual• 
Relevância, nível de contribuição e impacto da investigação• 
Publicações em jornais científicos de renome e livros• 
Apoio à saúde relevante para o programa da EDCTP• 
Progressão na carreira.• 

Os candidatos devem preencher o formulário de nomeação online. Os formulários 
preenchidos devem ser enviados para o Secretariado da EDCTP até segunda-feira, dia 31 
de Agosto de 2009, através do e-mail award@edctp.org. Por favor indicar no assunto do 
e-mail: “EDCTP award 2009”. Note por favor: será aceite apenas uma candidatura por 
categoria de prémio por cada indivíduo nomeador.

A REPN elege novo 
presidente e novos vice-
presidentes

Relatório Anual 2008

Informação sobre a Governação da EDCTP

Na reunião da REPN de 11 de Junho, Dirk 
van der Roost (Bélgica), antigo Vice-
Presidente da REPN, foi eleito Presidente, 
sucedendo assim a Laura Brum. Rafael de 
Andrés Medina (Espanha) e Isabella Beretta 
(Suíca) foram eleitos Vice-Presidentes. 
Apresentamos os nosso agradecimentos 
e reconhecimento a Laura Brum (ex-
Presidente) e a Claudia Herok (ex-Vice-
Presidente, que permanecerá como membro 
da REPN) pelo seu empenho na integração 
da investigação europeia no VIH/SIDA, 
tuberculose e malária.

Convites abertos à 
apresentação de propostas

Ensaios clínicos, reforço de capacidades e trabalho 
em rede em diagnósticos novos e melhorados da 
tuberculose (TB)

Objectivo desta iniciativa
O objectivo desta iniciativa é desenvolver 
ferramentas de diagnóstico da TB mais 
simples, baratas e precisas. O(s) produto(s) da 
investigação deverão ser produzidos de acordo 
com os padrões das Boas Práticas de Fabrico 
(BPF). Embora não se limite a estes, será dada 
prioridade aos produtos que possam ser utilizados 
no local (“point of care” ou POC).

Fundos disponíveis      €8.000.000,00*
Número de projectos a financiar 2-4
Data limite de candidaturas:     24 de Julho de 
2009

* Esperamos que a contribuição da EDCTP
no valor de € 8.000.000,00 seja igualada 
pelo menos por um valor equivalente de 
co-financiamento pelos Estados-membros 
europeus e por possíveis contribuições 
adicionais de terceiros.

Quem se pode candidatar?
Os participantes na proposta devem pertencer a 
pelo menos duas instituições de financiamento 
público dos Estados-membros da EDCTP-AEIE e a 
pelo menos duas instituições da África subsariana. 
Será dada preferência às propostas em que o 
coordenador do projecto seja nacional da África 
subsariana e residente em África.

A EDCTP tem o prazer de apresentar o seu relatório 
anual de 2008. O ano passado foi um ano memorável, 
sendo que os resultados da nossa estratégia para os 
projectos integrados foram claramente visíveis. Foram 
assinados oito projectos integrados nas áreas das 
vacinas contra o VIH, da transmissão vertical do VIH e 
da malária na gravidez. A Parceria cresceu graças a um 
novo aumento significativo de financiamento por parte 
dos Estados-membros da EDCTP e de contribuições por 
parte de terceiros. Adicionalmente, o número médio 
de Estados-membros a colaborar em ensaios clínicos 
financiados pela EDCTP aumentou, enquanto 71% de 
projectos financiados pela EDCTP foram liderados por 
coordenadores de projecto africanos sedeados na África 
subsariana. Estas são tendências encorajadoras que 
destacam a integração da investigação europeia sobre 
DRP, encorajando simultaneamente a liderança africana 
na luta contra estas doenças na região.

O relatório anual está disponível em três línguas: Inglês 
(relatório completo), francês e português (ambos na 
forma de resumo) e está disponível em www.edctp.org. 
Se desejar receber uma versão em papel, envie o seu 
pedido para info@edctp.org.
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Notícias sobre convites à apresentação de propostas e bolsas

Projectos financiados

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

Coordenador do Projecto: 

Tema: 

Parceiros:

Orçamento:

Duração do projecto:

Dr. Kishor Mandaliya

Microbicidas para o VIH

Quénia, África do Sul, 

Ruanda, Tanzânia, 

Bélgica, Países Baixos, 

Reino Unido

€3.994.112,00 

(€2.688.595,00 EDCTP)

Abril 2009 - Abril 2012

Coordenador do Projecto: 

Tema: 

Parceiros:

Orçamento:

Duração do projecto:

Dr. Martin Boeree

Tuberculose

Países Baixos, Reino

Unido, Tanzânia, África 

do Sul, Uganda, Suíca

€9.247.087,00 

(€4.991.080,00)

Junho 2009 - Junho 

2014

Coordenador do Projecto: 

Tema: 

Parceiros:

Orçamento:

Duração do projecto:

Prof. Exnevia Gomo

VIH/SIDA

Malávi, Áustria, Reino 

Unido, Países Baixos

€299.241,00

Abril 2009 – Abril 2012

Coordenador do Projecto: 

Tema: 

Parceiros:

Prof. Michael Hoelscher

Tuberculose

Alemanha, Reino Unido, 

África do Sul, Tanzânia, 

Gabão, Zâmbia, 

Estados Unidos

Coordenador do Projecto: 

Tema: 

Parceiros:

Orçamento:

Duração do projecto:

Dr. Benjamin Mordmüller

Malária

Alemanha, Gabão, Países 

Baixos

€299.918,00
Março 2009 – Março 
2012

Orçamento:

Duração do projecto:

€10.746.074,00 

(€4.846.309,00 EDCTP)

Junho 2009 - Junho 

2014

Coordenador do Projecto: 

Tema: 

Parceiros:

Prof. Gregory Hussey

Tuberculose (vacinas)

África do Sul, Quénia,

Orçamento:

Duração do projecto:

Moçambique, Uganda, 

Estados Unidos, Suécia, 

Países Baixos, Suíça, 

Áustria, Bélgica

€7.654.869,00 

(€3.367.254,00 EDCTP)

Maio 2009 – Abril 2014
Apoio de ensaios clínicos, reforço de 
capacidades e trabalho em rede no 
desenvolvimento de microbicidas para 
o VIH/SIDA

Apoio de ensaios clínicos, reforço de 
capacidades e trabalho em rede no 
Desenvolvimento de vacinas contra a 
tuberculose

Apoio à fase I, II e III de ensaios clínicos 
em novos medicamentos e combinações 
melhoradas de medicamentos para o 
tratamento da tuberculose

Identificação e reforço das Actividades do 
Programa Comum

Caracterização de novos biomarcadores 
para a segurança microbicida na África 
Oriental e Austral

Fase II de um Ensaio Multicêntrico 
de uma nova Vacina contra a TB em 
Crianças Africanas

Evolução rápida de rifampicina de 
dose elevada e outras rifamicinas na 
tuberculose

Desenvolver uma infra-estrutura de 
gestão e apoio aos ensaios clínicos na 
Faculdade de Medicina, Blantyre, Malávi

Avaliação de uma nova droga contra 
a TB para reduzir e simplificar o 
tratamento da TB

Implementação e estandardização 
da cultura de Plasmodium falciparum 
in vitro para teste ao fenótipo de 
resistência e inibição de crescimento 
imune-mediado

Concurso para 
Especialistas

Reunião de intervenientes TB-VIH

A última ronda de 
Actividades do Progra-
ma Comum terminou a  
5 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.

A 19 de Maio de 2009, a EDCTP organizou 
uma reunião de intervenientes sobre a 
optimização do tratamento contra o VIH e 
contra a co-infecção VIH/TB, que teve lugar 
no Centro Científico e Cultural de Macau, 
em Lisboa, Portugal. O objectivo da reunião 
era que os intervenientes guiassem a 
EDCTP numa estratégia para financiar novos 
projectos integrados para o tratamento do 
VIH e as principais infecções associadas, com 
especial ênfase nas infecções VIH/TB. Entre 
os oradores da reunião encontravam-se o 
antigo Presidente da República Portuguesa, 
Dr. Jorge Sampaio, que é também o enviado 
especial das Nações Unidas para a luta 
contra a TB, e a Dra. Lígia Amâncio, Vice-
Presidente da Fundação para a Ciência e 
Tecnologia (FCT), que deu início à reunião 
de um dia. A reunião foi presidida pela Prof. 
Emília Valadas da Faculdade de Medicina de 
Lisboa.

Durante a reunião, 41 representantes da 
comunidade científica, decisores políticos, 
da indústria e constituintes da EDCTP 
identificaram e atribuíram prioridades a 
potenciais produtos e discutiram o processo 
de financiamento.  

Os participantes recomendaram à EDCTP 
que lançasse um convite aberto nesta 
área, em breve. O Prof. Charles Mgone, 
Director Executivo da EDCTP, informou 
os participantes que a EDCTP reservou 5 
milhões de euros para este convite e que 
espera que este valor seja igualado pelos 
Estados-membros europeus e por terceiros.

A 5 de Junho de 2009, terminou a terceira 
e última ronda de convite à apresentação 
de propostas no âmbito das Actividades do 
Programa Comum (APC). Este convite APC 
tinha 6 datas limites mensais e poderia 
estar aberto até Dezembro de 2009 ou 
até o financiamento disponível estar todo 
atribuído. Como os fundos disponíveis serão 
insuficientes após a data limite de Junho, 
este convite será fechado.

Para mais informações sobre os 
pedidos de propostas e sobre 
como se candidatar, consulte os 
respectivos pedidos de propostas no 
site da EDCTP: www.edctp.org.
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Foco nos bolseiros EDCTP

Abdoulaye Djimdé recebe o 
Prémio de melhor Farmacêutico 
no mundo francófono

A Academia Farmacêutica Nacional de França 
atribuiu ao Dr. Abdoulaye Djimdé o seu “Prix 
de la Pharmacie Francophone”. O Dr. Djimdé 
é investigador do Centro de Investigação
e formação da Malária (MRTC), Universidade 
de Bamako e bolseiro do Quadro Superior 
do Mali da EDCTP. O prémio é em 
reconhecimento da sua contribuição notável 
dentro da comunidade francófona. O Prémio 
foi atribuído ao Dr. Djimdé no contexto da 
Assembleia Mundial de Saúde, a 17 de Maio 
de 2009, em Genebra.

A Academia ficou impressionada com as 
actividades de investigação do Dr. Djimdé, 
que tiveram início no final dos anos 90, 
através das entrevistas a curandeiros 
tradicionais sobre remédios locais usados 
para tratar a icterícia, da caracterização a 
nível botânico de uma planta comummente 
usada, dos extractos brutos e dos testes 
toxicológicos em ratazanas e as suas
propriedades farmacológicas em porcos da 
índia. Actualmente, o Dr. Djimdé é conhecido 
como um dos maiores especialistas mundiais 
na caracterização molecular da resistência 
do parasita da malária aos antimaláricos. 
Lidera uma equipa de 12 jovens cientistas do 
Mali e é co-autor de 38 publicações, algumas 
das quais em revistas de renome, tais 

como a The New 
England Journal 
of Medicine, 
Nature, Nature 
Genetics, The 
Lancet, Journal 
of Infectious 
Diseases e o 
International 
Journal of 
Parasitology.

No seu discurso 
de aceitação, 
o Dr. Djimdé 
reconheceu a 
contribuição de toda a equipa do MRTC, da 
população e do governo do Mali. Agradeceu 
também a várias instituições, incluindo a 
EDCTP, os Institutos Nacionais da Saúde 
dos EUA, TDR, MIM/TDR, Howard Hughes 
Medical Institution e a IAEA pelo apoio à sua 
investigação.

O Dr. Jean Paul Chiron, Secretário-
geral da Academia de Farmácia 
Nacional de França (à esquerda) 
entrega o prémio ao Dr. Abdoulaye 
Djimdé (à direita). No centro: A esposa 
do Dr. Djimdé’s, Mama Assa
Diba-Djimdé

Estudo de população piscatória envolve os mais afectados pelo VIH/SIDA

Os desafios que se colocam à investigação 
do VIH/SIDA são grandes e ainda maiores 
quando a investigação é realizada em países 
em vias de desenvolvimento, onde ocorrem 
mais de 95% das 7.500 novas infecções 
diárias. Alcançar e envolver os mais afectados 
é um grande desafio. Actualmente, cerca de 
2.000 pescadores do Uganda e do Malávi, 
até agora considerados uma população de 

investigação de “acessibilidade difícil”, estão 
a ser integrados no estudo da população 
piscatória, uma colaboração orientada e 
gerida pelo Instituto de Investigação de Vírus 
(UVRI) do Uganda e apoiado pela Iniciativa 
Internacional para a Vacina contra a SIDA 
(IAVI) e pela Parceria entre a Europa e os 
Países em Desenvolvimento para a Realização 
de Ensaios Clínicos (EDCTP). 

O estudo actual envolve as comunidades de 
pescadores junto das costas do Lago Vitória, 
no Uganda, e nas costas do Lago Malávi, 
no Malávi. Tem dois grandes objectivos. O 
primeiro é identificar a predominância e 
as formas como o VIH se espalha nestas 
comunidades nómadas. Esta informação 
disponibiliza linhas de orientação críticas 
sobre como prevenir o alastramento do VIH 
e da SIDA. Segundo, o estudo também vai 
avaliar a estirpe do VIH que circula entre 
estas populações, para garantir que as 
vacinas em desenvolvimento correspondem 
aos vírus predominantes nestas comunidades. 
O estudo também vai abordar as primeiras 
respostas imunitárias observadas em 
indivíduos que sejam infectados com VIH 
durante o estudo, informação essa que 
pode dar pistas muito importantes para a 
concepção da vacina.

Pontiano Kaleebu, Vice-Director do Instituto 
de Investigação de Vírus do Uganda (UVRI) 
e coordenador do estudo da população 
piscatória aborda a questão: “Temos orgulho 
de trabalhar com organizações locais no 
Uganda e no Malávi para adquirir um melhor 
conhecimento sobre o VIH e a SIDA nas 
comunidades piscatórias e desenvolver uma 
abordagem para as integrar na investigação 
da vacina contra a SIDA.”

‘Talking Boat’ – Mensagem de prevenção do VIH 
dirigida aos pescadores (IAVI/ Vanessa Vick)
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Reuniões e Visitas

A EDCTP na 48.ª 
Conferência ECSA-HC

A EDCTP reforça a colaboração com a Sede 
Regional Africana da OMS (OMS AFRO)

De 16 a 20 de Março, a Comunidade 
de Saúde da África Oriental, Central e 
Austral (ECSA-HC) organizou a sua 48.ª 
Conferência de Ministros da Saúde na 
Suazilândia. O tema da conferência foi 
“Como reforçar os Sistemas de Saúde para 
Alcançar os Objectivos de Desenvolvimento 
do Milénio”. Na Conferência estiveram 
presentes Ministros da Saúde, Secretários 
Permanentes, Directores de Saúde, 
Gestores de Programas e parceiros 
bilaterais para rever as prioridades de 
saúde regionais e identificar áreas de 
colaboração. O Alto Representante da 
EDCTP, o Dr. Pascoal Mocumbi, apresentou 
experiências e expectativas do programa 
da EDCTP, no âmbito do sub tema da 
conferência: “Investigação Orientada para 
a Acção para o Planeamento da Saúde e 
Tomada de Decisões.” 

As principais recomendações que 
resultaram desta sessão foram que 
a investigação ou a recolha de dados 
devem ser iniciadas e conduzidas por 
países africanos. A liderança e estruturas 
capacitantes, como organismos éticos, 
devem ser integrados; e onde exista tal 
conhecimento dentro da região ECSA, 
este deve ser reconhecido e usado da 
melhor forma. Foi solicitado aos Estados-
membros que se apoiassem nas políticas 
derivadas de provas e que identificassem e 
abordassem de forma adequada potenciais 
más utilizações e não utilizações de 
resultados de investigações. 

Sobre a ECSA-HC
A ECSA-HC é uma organização regional 
intergovernamental criada em 1974 com 
o objectivo de promover e encorajar a 
eficiência e a relevância nos serviços de 
saúde dos estados-membros da África 
Oriental, Central e Austral. Actualmente, 
a ECSA engloba 10 estados-membros 
(Quénia, Lesoto, Malávi, Maurícias, 
Seicheles, Suazilândia, Tanzânia, Uganda, 
Zâmbia e Zimbabué).

De 12 a 13 de Maio de 2009, uma equipa 
da EDCTP que incluía dois membros do 
secretariado e o Presidente da Comissão 
Coordenadora dos Países em Vias de 
Desenvolvimento (DCCC), reuniu-se com 
várias entidades na Sede Regional da OMS em 
África, em Brazzaville, República do Congo. 
Durante esta reunião, os participantes da 
EDCTP e da OMS
exploraram formas de reforçar a sua 
colaboração nos países da África subsariana. 

No primeiro dia, a equipa da EDCTP orientou 
reuniões técnicas com o Director de 
Programas da OMS, o Director para o Controlo 
das Doenças Transmissíveis, o Director 
do grupo da SIDA, TB e malária (ATM) e 
colaboradores chave a trabalhar nestas 
unidades. No segundo dia, a equipa terminou 
a visita à OMS/AFRO com uma reunião com o 
Dr. Louis Sambo, Director Regional da OMS/
AFRO. Houve um acordo mútuo para reforçar 
a colaboração e evitar uma duplicação de 
esforços entre a OMS e a EDCTP.

As áreas de colaboração discutidas durante os 
dois dias incluíram o reforço de capacidades, 
a estimulação e o apoio de investigadores 

africanos, o apoio de organismos éticos e 
reguladores, o apoio do Registo de Ensaios 
Clínicos, a melhoria da partilha de informação 
e a exploração da integração de funções dos 
Centros de Excelência planeados da OMS com 
os que são financiados pela EDCTP.

A OMS/AFRO está representada na (DCCC): 
um organismo consultivo independente, 
constituído por proeminentes cientistas e 
profissionais africanos da saúde. Em 2009, o 
representante da OMS/AFRO na DCCC será o 
Dr. Issa Sanou, Consultor da unidade Regional 
de Informação, Provas e Investigação (IER) 
na AFRO. Irá substituir o Dr. Landry Bide, que 
colaborou com a comissão desde 2008.

Da esquerda para a direita: Prof. 
Bartholomew Akanmori (Médico 
Responsável OMS AFRO), Dr. Lusamba-
Dikassa (Director de Programas, OMS 
AFRO), Prof. Charles Mgone (Director 
Executivo, EDCTP) e Dr. Andrew Kitua 
(Presidente, DCCC) 
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Visita local ao Benim Alertas de notícias 
da EDCTP e RSS

Registe-se agora

De 25 a 29 de Maio de 2009, a EDCTP realizou uma visita local ao Benim. As visitas locais 
são meios importantes de representação, recolha de dados e avaliação técnica de locais 
envolvidos nos projectos financiados pela ECDTP. A EDCTP teve reuniões com os cientistas 
e a administração da Faculdade de Ciências da Saúde na Universidade Abomey Calavi, em 
Cotonou, coordenadores de projecto, e as suas equipas, bem como com ministros do governo 
local e outras entidades políticas. O Ministério da Saúde e a Universidade de Abomey Calavi 
estão envolvidos nos seguintes projectos apoiados pela EDCTP:

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

Coordenador do Projecto:
Investigador principal, Benim:

Prof. Clara Menéndez Santos
Prof. Achille Massougbodji

Projecto de apoio para a criação e reforço da Comissão Ética Nacional do Benim

Coordenador do Projecto:
Colaborador:

Dr. Roch Appolinaire Houngnihin
Dr. Raouf A. Osseni

Adicionalmente, e de modo a encorajar futuras colaborações, a EDCTP visitou o Centro 
Nacional de Controlo da Tuberculose em Lazaret, o Centro de Tratamento do VIH de Cotonou, 
o Centro de Investigação Entomológico de Cotonou (CREC), o Centro Regional de Formação 
em Saúde Pública (IRSP) em Ouidah e centros de recrutamento de potenciais doentes em Tori, 
Allada, Sekou e Attogon.

A equipa da EDCTP teve reuniões separadas com, ente outros, o Ministro da Saúde, o Exmo.
Prof. Issifou Takpara (Ministro da Investigação e do Ensino Superior), o Exmo. Francois Abiola
(antigo Ministro da Saúde e actual Presidente do Fundo Global do Benim), Prof. Dorothée 
Kinde- Gazard; Prof. Benjamin Fayomi (Director do Instituto de Ciências Biomédicas Aplicadas 
(ISBA)), Prof. Achille Massougboji (Chefe do Departamento de Parasitologia, Universidade de 
Abomey Calavi), Prof. Martin Akagbeto (Director do CREC), Prof. Ernest Nounawon (Director 
da Investigação na Saúde), Prof. Léodégal Bazira (Director do IRSP), Sr. Jean Barbé (Chefe da 
Secção de Boa Governação Social da Delegação da União Europeia em Cotonou, Benim).

A delegação da EDCTP reúne-se com membros da Comissão Ética Nacional do Benim

No site da Internet da EDCTP poderá 
agora registar-se nos “EDCTP 
Announcements” 
(Comunicações da 
EDCTP) para receber as 
últimas notícias da EDCTP 
(incluindo convites à 
apresentação de propostas 
na data em que são 
lançados, comunicados à 
imprensa, vagas, eventos 
e outras actualizações 
importantes) quer na forma de e-mail 
ou como um feed RSS. Desta forma, 
receberá as notícias da EDCTP assim 
que estas são publicadas, sem ter de 
visitar o site da EDCTP para ver se há 
notícias.

Pode registar-se para receber alertas 
das notícias da EDCTP online:

Visite www.edctp.org• 
Clique em “subscribe” (registar) no • 
menu superior direito

Irá receber de imediato uma 
confirmação do seu registo.
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