Outubro de 2009

Nota da Sede Africana
“O que se encontra atrás de nós e o que se encontra à nossa frente são pequenas
questões quando comparadas com o que se encontra dentro de nós.”
Oliver Wendell Holmes
É com prazer que apresento o número de Outubro do boletim informativo
da EDCTP que retrata um trimestre muito ocupado. Este número inclui
actualizações sobre o quinto Fórum da EDCTP, o reforço da Sede Africana
da EDCTP, anúncios de vagas para a Comissão Coordenadora dos Países em
Vias de Desenvolvimento
(DCCC) e para o Conselho da Parceria (CP). O presente boletim informa-nos
ainda sobre a análise de fim de período e a avaliação de impacto da EDCTP
em curso.

Michael Makanga
Director da
Colaboração Sul-Sul
e Director da Sede
Africana

Durante este trimestre de 2009, foram feitos vários convites para
apresentação de propostas sobre as vacinas contra a TB, tratamento do
VIH e projectos iniciados por Estados-membros. Vários projectos foram
apoiados, incluindo actividades de reforço de capacidades que oferecem
oportunidades de formação. Este número também destaca a recente
atribuição de registo principal da OMS ao Registo Pan-Africano de Ensaios
Clínicos (PACTR).
A EDCTP deu continuidade às suas visitas locais a projectos financiados
pela EDCTP e ao compromisso activo para com os governos africanos.
Em Setembro, os representantes da EDCTP visitaram a capital do Congo,
Brazzaville. Com a experiência crescente e o grande compromisso do
Secretariado da EDCTP e membros constituintes, a EDCTP consegue fazer
mais e mais depressa.

Eventos
Quinto Fórum EDCTP
Quando lerem isto, o Quinto Fórum estará eminente ou estará já em plena actividade.
O programa completo pode ser consultado no site da Internet do Fórum (www.
edctpforum2009.org). O Fórum tem como data de início oficial o dia 12 de Outubro e
agradecemos aos oradores políticos da Europa e de África o seu envolvimento activo na
agenda do Fórum e a manifestação do seu compromisso político face à Parceria. É com
honra e agrado que damos as boas-vindas aos oradores do governo tanzaniano, da OMSAFRO, das Comunidades Económicas Regionais Africanas e às suas secções ligadas à saúde,
bem como aos nossos Estados-membros europeus e à Comissão Europeia.

Apresentações científicas
Os três dias do Fórum estão repletos de apresentações científicas repartidas entre
plenários, sessões paralelas e sessões de posters. Os delegados têm assim a oportunidade
de ficarem a par dos últimos desenvolvimentos relativamente aos ensaios clínicos do VIH/
SIDA, tuberculose e malária e ao reforço da ética e da regulamentação. Serão destacados
os resultados dos projectos financiados pela EDCTP, incluindo projectos que criaram
Redes de Excelência, tal como a CANTAM, identificação da capacidade de revisão ética e
reguladora em África (levada a cabo pela COHRED), e o recém-lançado registo principal da
OMS, o Registo Pan-Africano de Ensaios clínicos (PACTR; consultar em “Foco nos Bolseiros
EDCTP”).

Apresentações da Parceria
No terceiro e último dia, a ideia da Parceira estará novamente em foco com a apresentação
das colaborações de vários parceiros da EDCTP e debates sobre as mesmas. Os delegados
poderão trocar ideias com vários parceiros globais, tais como o Programa Africano da
Vacina Contra a SIDA (AAVP), a Iniciativa Internacional para a Vacina contra a SIDA
(IAVI), a Parceria Internacional para os Microbicidas (IPM), a Wellcome Trust, a Fundação
Bill e Melinda Gates, a Enhancing Support for Strengthening the Effectiveness of National
Capacity Effort (ESSENCE), a Rede Africana Contra a Malária (AMANET), a Iniciativa
Europeia para a Vacina contra a Malária (EMVI), a Medicines for Malaria Venture (MMV), a
Fundação Aeras Global para a Vacina contra a TB, entre outras.
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Eventos
Reuniões satélite

Mantenha-se actualizado através do blogue do Fórum

Decorrerão duas reuniões satélite durante o Fórum. Na segunda-

Fique ao corrente de todos os acontecimentos do Fórum através das

feira, 12 de Outubro (12:00 – 14:00), a Rede de Investigação Clínica

duas fontes de informação disponíveis. Para se manter actualizado

“Switching the Poles” organiza uma reunião satélite sobre Padrões

sobre os procedimentos diários, consulte o blogue do Fórum (www.

Universais para os ensaios clínicos na prática. A reunião irá abordar

edctp.org/forumblog) regularmente. O blogue será o local por

os desafios de definir e implementar padrões adequados em projectos

excelência para notícias sobre as sessões, materiais audiovisuais e

de investigação clínica com financiamento externo levados a cabo em

entrevistas sobre projectos de investigação de destaque.

cenários de recursos limitados.
O site da Internet do Fórum (www.edctpforum2009.org) disponibiliza
Na terça-feira, 13 de Outubro (12:30 – 14:00), a EDCTP e a

informação adicional.

Netherlands-African partnership for capacity development and

Uma selecção de resumos revistos por pares será publicada na revista

clinical interventions against poverty-related diseases (NACCAP)

Tropical Medicine & International Health após o fórum.

irão co-organizar uma reunião sobre Propriedade de resultados de
investigação na África subsariana. Esta reunião irá focar a necessidade

Mais informações em:

de apoiar os investigadores e instituições africanas para os habilitar

www.edctpforum2009.org e www.edctp.org/forumblog

na gestão de dados, resolução de questões relacionadas com a
propriedade intelectual, criatividade e inovação.

Prémios e eventos sociais
Durante a sessão de encerramento na quarta-feira, serão atribuídos os
prémios aos cientistas africanos Júnior e Sénior excepcionais. Haverá
também uma cerimónia de entrega de prémios aos futuros cientistas
durante o jantar de encerramento, cortesia dos nossos anfitriões na
Tanzânia, o Instituto Nacional de Investigação Médica (NIMR) e o
Ministério da Saúde da Tanzânia.
A EDCTP, juntamente com os anfitriões locais, organizou um programa
social que terá início no Domingo, 11 de Outubro, com uma recepção
de boas-vindas. Todas as noites haverá jantar e entretenimento.

Informação sobre a governação da EDCTP
Dr. Michael Makanga nomeado
Director da Sede Africana

Análise de fim de período e avaliação de
impacto da EDCTP

O Dr. Michael Makanga foi nomeado

Uma vez que o actual programa da EDCTP

a mudança provocada pelo Programa da

Director da Colaboração Sul-Sul e Director

termina oficialmente a 1 de Setembro

EDCTP na Europa e em África. Prevê-se que

da Sede Africana da EDCTP. Este médico e

de 2010, este está actualmente a ser

os resultados desta avaliação de impacto

investigador formou-se pela Universidade de

analisado. A análise tem como objectivo

estejam disponíveis no final de 2009.

Makerere, no Uganda, pela Universidade de

fazer recomendações sobre a continuidade

Liverpool e pela Escola de Higiene e Medicina

do programa após Setembro de 2010. Uma

A Comissão Europeia anunciou ainda a

Tropical de Liverpool, no Reino Unido. Possui

Comissão de Avaliação Externa Independente

realização de uma avaliação interna com

vários anos de experiência a trabalhar com

incumbida pela Comissão Europeia iniciou

o objectivo de recolher as opiniões de

instituições de investigação académica e da

um programa de actividades de avaliação

intervenientes internos e externos sobre o

saúde em África. No seu cargo anterior, como

em Julho de 2009. A 23 de Julho, a comissão

futuro do programa e sobre o envolvimento

Director de Desenvolvimento de Capacidades

de análise e os delegados da CE visitaram

da UE nas doenças relacionadas com a

da EDCTP, foi responsável por orientar a

o secretariado da EDCTP em Haia para uma

pobreza em geral.

EDCTP e os seus bolseiros na construção

reunião com membros do Secretariado e

da capacidade de investigação na África

intervenientes da EDCTP. O relatório da

Estamos conscientes de que estas actividades

subsariana. O seu trabalho e experiência

comissão de análise será entregue no final de

necessitam de feedback dos intervenientes

anteriores constituíram uma base sólida para

Novembro de 2009.

e queremos mostrar o nosso agradecimento

a aceitação do actual cargo. Como Director

àqueles que investiram tempo e esforço na

da Colaboração Sul-Sul e Director da Sede

Em paralelo, a EDCTP encarregou o

Africana, o Dr. Makanga é responsável por

Centro Suíço para a Saúde Internacional

colaborar com a liderança política africana,

do Instituto Tropical Suíço (STI-SCHI) de

governantes e comunidade científica com

realizar uma avaliação de impacto que avalia

o objectivo de garantir uma propriedade
africana genuína, o compromisso e a
administração da Parceria.

avaliação do programa da EDCTP.
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Notícias sobre convites à apresentação de propostas e bolsas
Convites abertos à apresentação de propostas
Vacinas contra a TB

Tratamento do VIH/SIDA

Convite para o apoio de ensaios clínicos,
reforço de capacidades e trabalho em rede
no desenvolvimento de vacinas contra a
tuberculose
Objectivo desta iniciativa
O principal objectivo deste convite é apoiar
a realização da fase II dos ensaios de
vacinas contra a tuberculose em países
africanos, com foco em vacinas novas e em
desenvolvimento contra a TB, tais como as
vacinas BCG recombinantes.

* Esperamos que a contribuição da EDCTP
no valor de € 3.000.000,00 seja igualada
pelo menos por um valor equivalente de cofinanciamento pelos Estados-membros da
EDCTP-AEIE 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 Estadosmembros 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.

Vaga: Membros da
Comissão Coordenadora
dos Países em Vias de
Desenvolvimento (DCCC)
A EDCTP está a receber candidaturas para
quatro membros da Comissão Coordenadora
dos Países em Vias de Desenvolvimento
(DCCC). A DCCC é um organismo consultivo
independente, constituído por proeminentes
cientistas e profissionais africanos da saúde. O
seu papel geral é que países participantes da
África subsariana garantam o compromisso,
a propriedade e a liderança do programa da
EDCTP.
A EDCTP procura cientistas seniores e
profissionais da saúde da África subsariana
com experiência em uma das seguintes áreas:
• VIH/SIDA
(1 vaga para a Região da África Central)
• Tuberculose
(1 vaga para a Região da África Central)
• Malária
(1 vaga para cada uma destas regiões
africanas: África Oriental e Austral).
Data limite da candidatura:
9 de Outubro de 2009
Data de início de funções:
1 de Janeiro de 2010

Convite para o apoio de ensaios clínicos,
reforço de capacidades e trabalho em rede
para o tratamento do VIH/SIDA

Convite para apoio de projectos iniciados por
Estados-membros no âmbito das áreas de
actividade da EDCTP

Objectivo desta iniciativa
O principal objectivo deste convite é apoiar a
realização de ensaios clínicos com o objectivo
de optimizar o tratamento da infecção por
VIH, reduzindo a elevada mortalidade inicial.

Objectivo desta iniciativa
O objectivo desta bolsa da EDCTP é
proporcionar financiamento e valor
acrescentado a estas iniciativas, agindo como
o local de integração de vários projectos e
programas iniciados independentemente e/
ou financiados por Estados-membros.

Fundos disponíveis: €5,000,000*
Número de projectos a financiar: 2-4
Data limite de candidaturas: 15 de Dezembro
de 2009

Fundos disponíveis: €3,000,000*
Número de projectos a financiar: 3-6
Data limite de candidaturas: 15 de Dezembro
de 2009

Projectos iniciados por Estados-membros

* Esperamos que a contribuição da EDCTP
no valor de € 5.000.000,00 seja igualada
pelo menos por um valor equivalente de cofinanciamento pelos Estados-membros da
EDCTP-AEIE 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 Estadosmembros 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.

Vaga: Membros do Conselho da
Parceria (CP)
A EDCTP está a receber candidaturas para
dois membros do Conselho da Parceria (CP).
O CP é um painel de especialistas científico
independente que inclui membros do norte e
do sul. A junta consultiva é responsável por
desenvolver estratégias de investigação e
por supervisionar a integridade científica do
programa da EDCTP. É também responsável
por aconselhar a Assembleia-geral sobre
todas as questões técnicas e científicas
relacionadas com o programa.
A EDCTP procura cientistas seniores e
profissionais da saúde com experiência em
uma das seguintes áreas:
• Malária
• Tuberculose
Data limite da candidatura:
15 de Novembro de 2009
Data de início de funções:
1 de Janeiro de 2010

Fundos disponíveis: €2,500,000*
Número de projectos a financiar: 2-4
Data limite de candidaturas: 15 de Novembro
de 2009
* Este é um novo instrumento, cujo
principal objectivo é aumentar o nível de
co-financiamento dos Estados-membros
à EDCTP. A EDCTP irá contribuir com um
máximo de 25% do financiamento total.
O(s) Estado(s)-membro(s) da EDCTP-AEIE
e terceiros irão contribuir com os restantes
75% da bolsa. A contribuição da EDCTP
para cada projecto individual não excederá
1 milhão de Euros ao longo da duração da
bolsa, mas não existe limite ao orçamento
total do projecto obtido das restantes
entidades financiadoras.
Quem se pode candidatar?
O(s) projecto(s) proposto(s) devem ser
apoiados por um ou mais “iniciadores” que
têm de ser membros da Assembleia-geral
(AG) da EDCTP. Um dos membros da AG
deverá agir como iniciador coordenador.
Contudo, a candidatura deve ser submetida
pelo coordenador do projecto, tal como é
mencionado nas linhas de orientação para os
candidatos.

Concurso para Especialistas
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 e sobre como
se candidatar, consulte os respectivos
pedidos de propostas no site da EDCTP:
www.edctp.org.
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Projectos financiados
A EDCTP tem o prazer de anunciar o financiamento dos seguintes projectos:

Convite: Tratamento do VIH/
SIDA (ensaios clínicos, reforço de
capacidades e trabalho em rede)

Fase III de ensaio multicêntrico de
tratamento antiretroviral de segunda
linha em africanos adultos
Coordenador do Projecto: Eric Delaporte
Orçamento: €4.040.245,00
(€1.970.367,00 EDCTP)
Duração do projecto: Julho 2009 – Julho 2013
Países africanos envolvidos: Tanzânia,
Senegal, África do Sul
Parceiros co-financiadores: Fundação Nacional
Suíça para a Ciência (Suíça), IRD (França),
ANRS (França), BMBF (Alemanha), ITM
(Bélgica), Universidade de Antuérpia (Bélgica),
Universidade de Genebra (Suíça)
Rede de Investigação da África Oriental
e Austral para avaliação de terapia de
segunda linha no VIH
Coordenador do Projecto: Peter Mugyenyi
Orçamento: €4.872.368,00
(€1.858.914,00 EDCTP)
Duração do projecto: Setembro 2009 - Junho
2014
Países africanos envolvidos: Malávi, África do
Sul, Uganda, Zimbabué
Parceiros co-financiadores: Laboratórios MRC
(Reino Unido), DFID (Reino Unido), ISC III
(Espanha), ISS (Itália), ITM (Bélgica), Irish
Aid (Irlanda), SIDA (Suécia)

Convite: Vacinas contra a tuberculose
(ensaios clínicos, reforço de
capacidades e trabalho em rede)

Fase IIb de um ensaio clínico prova de
conceito para avaliar a eficácia preventiva
da vacina potenciadora MVA85A
Coordenador do Projecto: Martin Ota
Orçamento: €13.177.720,00
(€4.974.200,00 EDCTP)
Duração do projecto: Agosto 2009 – Abril 2012
Países africanos envolvidos: Bielorrússia, África
do Sul, Gâmbia
Parceiros co-financiadores: Fundação Aeras
Global para a Vacina contra a TB (USA), ITM
(Bélgica), DFID (Reino Unido)

Convite: Tratamento da malária
(ensaios clínicos, reforço de
capacidades e trabalho em rede)

Estudos de populações especiais
e de expansão de etiqueta com
combinações de dose fixa de arteméterlumefantrina, artesunato-amodiaquina
e dihidroartemisinina-piperaquina na
Zâmbia, no Malávi e em Moçambique
Coordenador do Projecto: Victor Mwapasa
Orçamento: €5.082.544,00
(€2.826.808,00 EDCTP)
Duração do projecto: Julho 2009 – Julho 2014
Países africanos envolvidos: Malávi,
Moçambique, Zâmbia
Parceiros co-financiadores: MRC (Reino Unido),
ISCIII (Espanha), ITM (Bélgica), AMC (Países
Baixos), BMWF (Áustria), Consórcio ACT
consortium e DNDi (Reino Unido)
Abordagem integrada aos ensaios clínicos,
reforço de capacidades e trabalho em
rede na África Ocidental: Tratamento na
gravidez (IPTp) no contexto de redes
tratadas com insecticidas
Coordenador do Projecto: Abdoulaye Djimde
Orçamento: €5.359.268,00
(€2.824.118,00 EDCTP)
Países africanos envolvidos: Burquina Faso,
Guiné, Mali
Parceiros co-financiadores: MRTC (Mali), CNRFP
e IRSS (Burquina Faso), CNFRSR (Guiné), MRC
(Reino Unido) SIDA (Suécia), Universidade
Claude Bernard Lyon (França), BMBF Alemanha
Duração do projecto: Setembro 2009 – Março
2013
Convite: Redes de Excelência Regionais
para a realização de ensaios clínicos
e programas de orientação na África
subsariana
Reforço de capacidades para preparar os
locais da África Ocidental para ensaios
clínicos do VIH/SIDA, TB e Malária
Coordenador do Projecto: Soleymane Mboup
Orçamento: €5.155.921,00
(€3.499.921,00 EDCTP)
Países africanos envolvidos: Burquina Faso,
Gana, Guiné-Bissau, Mali, Nigéria, Senegal,
Gâmbia
Parceiros co-financiadores: NACCAP (Países
Baixos), Laboratórios MRC (Gâmbia),
Laboratórios MRC (Reino Unido)
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Foco nos bolseiros EDCTP
OMS atribui estatuto principal ao Registo PanAfricano de Ensaios Clínicos
O Registo Pan-Africano de Ensaios Clínicos
(PACTR) foi aceite como registo principal de
ensaios clínicos, o primeiro a receber o apoio
da Organização Mundial de Saúde (OMS)
em África. Este registo fornecerá dados ao
portal de pesquisa da Plataforma de Registo
Internacional de Ensaios Clínicos da OMS
(ICTRP), possibilitando a representação
africana no quadro global dos ensaios clínicos
previstos, em curso e já concluídos. O Registo
é actualmente financiado pela Parceria entre
a Europa e os Países em Desenvolvimento
para a Realização de Ensaios Clínicos (EDCTP)
e coordenado pelo Centro Cochrane Sulafricano (SACC) no Conselho de Investigação
Médica (MRC).
“É um prazer podermos oferecer o acesso
a um registo principal da OMS por parte de
todos aqueles que conduzem ensaios clínicos
em África. Esperamos que o PACTR se torne
na primeira opção para o registo de ensaios
africanos”, afirma Nandi Siegfried, co-director

Oficina de formação sobre “Diagn

do SACC. O Professor Charles Mgone, Director
Executivo da EDCTP, explicou que desde
Junho de 2009 o registo africano passou de
um registo específico de doenças a um registo
que atende a ensaios clínicos em todas as
doenças em transição para o PACTR. Os
investigadores que realizem ensaios clínicos
em África e optem pelo PACTR como registo
de eleição estarão a agir de acordo com os
requisitos internacionais para a transparência
da investigação.
Davina Ghersi, director da Plataforma de
Registo Internacional de Ensaios Clínicos
(ICTRP) da OMS, revela que a aprovação do
PACTR como registo de ensaios principal é um
marco de relevo na luta pela transparência.
“A nossa esperança é que o PACTR facilite
a obtenção de informação sobre os ensaios
que envolvem pessoas na região. Estamos
ansiosos por preencher a lacuna que existe
no nosso conhecimento sobre ensaios clínicos
em África.”

PACTR online: www.pactr.org

Teve lugar entre 4 e 8 de Maio de 2009,
no Campus de Fajara do Conselho de
Investigação Médica (MRC) do Reino Unido,
um workshop intitulado “Aplicação do
método PCR quantitativo em tempo real
ao diagnóstico da malária e estimativa da
densidade de parasitas”. Este workshop,
patrocinado pela EDCTP e pelos Laboratórios
do MRC RU (Gâmbia), foi organizado para
os seus jovens investigadores de pósdoutoramento e candidatos a doutoramento
na área da investigação da malária pelo Dr.
Davis Nwakanma, um bolseiro de quadros
superiores da EDCTP. O workshop contou
com 11 participantes da Nigéria, Senegal e
Camarões, pertencentes a vários institutos de
investigação e universidades na sub-região da
África Ocidental.
As sessões de formação abrangeram os
seguintes temas:
•
•
•
•

Versão integral do comunicado à imprensa disponível em www.edctp.org

Microscopia tradicional
Métodos de isolamento de ADN parasita
Ensaios PCR para diagnóstico da malária
Métodos PCR em tempo real para estimativa
da densidade de parasitas

O workshop recorreu a apresentações
em estilo de seminário, seguidos de
demonstrações práticas e sessões de
laboratório em que todos participaram de
forma activa, com a ajuda de colaboradores
dos programas de Investigação do MRC.

Novo programa de formação online sobre ética da investigação: TRREE
A TRREE para África é uma formação baseada na Web e uma iniciativa de reforço de capacidades
para a ética na investigação que envolva humanos, realizada em países africanos. Esta é muito
abrangente, gratuita e de fácil utilização para todos os que estão envolvidos em ensaios clínicos
em África, a todos os níveis (investigadores, comissões éticas, instituições, participantes em
investigações, reguladores). Desde o seu lançamento em Junho de 2009, 390 pessoas de mais de
36 países já se registaram e este número continua a aumentar.

O programa da formação

• O módulo 1 é um módulo de introdução que

A componente de e-Learning do site da

dá a conhecer o básico da avaliação da ética

Internet da TRREE (http://elearning.trree.org)

da investigação e um panorama mais geral

disponibiliza em três línguas (inglês, francês e
alemão) o acesso online gratuito ao programa

da ética da investigação
• O módulo 2 foca-se nas necessidades de

de formação em ética e regulamentação da

formação dos membros das Comissões

investigação biomédica. A formação consiste

Éticas de Investigação (CEI) e em quaisquer

em três módulos:

funções de apoio
•

O Consórcio TRREE

TRREE significa Formação e
Recursos na Avaliação da Ética na
Investigação e é um consórcio de
parceiros dos Camarões, Canadá,
Alemanha, Mali, Nigéria, África
do Sul, Suíça e Tanzânia que
colaboram para a promoção da
investigação de alta qualidade e
protecção de participantes em
investigação em África.
Visite o site da Internet da
TRREE em
http://elearning.trree.org

O módulo 3 apresenta uma

perspectiva geral abrangente
de normas e regulamentos

Recursos online

relevantes país a país para o

A componente de e-Resources é

Mali (francês apenas), Camarões

um site da Internet participativo que

(francês e inglês), Tanzânia

disponibiliza recursos regulamentares e

(inglês apenas), Suíça (francês e

políticas a nível internacional, regional e

alemão). Espera-se que o número

nacional. É composta por índices e por

de países aumente nos anos que

uma opção de pesquisa rápida para dar

se seguem.

acesso a directrizes, bases de dados,
cursos, etc. de relevo.

Prof. Ogobara Doumbo (membro do grupo de trabalho da TRREE), Dr.
Théra (investigador da malária no Research and Training Center MRTC),
e Alassane Niaré (colaborador do projecto TRREE no MRTC no Mali)
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Reuniões e Visitas
óstico Molecular da Malária”

Participantes do workshop no Seminário

O seminário proporcionou excelentes
oportunidades para os participantes
interagirem com os cientistas seniores
do MRC e para iniciarem potenciais
colaborações e orientações. Na avaliação
pós-formação, todos os participantes
manifestaram a sua gratidão à EDCTP
e ao MRC pela formação e classificaram
o conteúdo do workshop como muito
relevante para a sua actual investigação
e para planos de carreira futuros. Muitos
manifestaram ainda o desejo de que os
colegas das suas instituições tivessem
a oportunidade de participar em
formações semelhantes.

Visita local da EDCTP aos locais CANTAM na República
do Congo
A EDCTP realizou visitas aos locais da Rede
da África Central para a Tuberculose, VIH/
SIDA e Malária (CANTAM) em Brazzaville,
na República do Congo, entre 17 e 21 de
Agosto de 2009. Foram visitadas as quatro
instituições que actualmente fazem parte da
rede, nomeadamente: Centro para Estudos
das Plantas Naturais ou Centre d’Etudes
sur les Ressources Végétales (CERVE),
Hospital Universitário da Universidade Marien
Ngouabi de Brazzaville, Hospital Makelekele
e o Laboratório de Saúde Pública. A equipa
reuniu-se com a Comissão Ética local no
Hospital Universitário, a delegação da União
Europeia (UE) no Congo, o representante da
Organização Mundial da Saúde no Congo,
o Ministro para a Investigação Científica e
Tecnologia Inovadora, o Ministro da Saúde,
Família e Assuntos Sociais e o Primeiroministro.
A CANTAM foi a primeira Rede de Excelência
a ser financiada pela EDCTP em Dezembro
de 2008. O projecto teve um bom começo
e o desenvolvimento de infra-estruturas já

Dr. Davis Nwakanma
(Programa da Malária,
Laboratórios do MRC RU)
Bolseiro de Quadros
Superiores da EDCTP

Alertas de notícias da
EDCTP e RSS
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.

Registe-se agora
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.

está a decorrer. A gestão do projecto está a
cabo da recém-formada Fondation Congolaise
pour la Recherche Médicale (FCRM) ou
Fundação congolesa para a Investigação
Médica na Faculdade de Saúde Pública da
Universidade Marien Ngouabi. O Dr. Mombouli
e a Professora Ntoumi são os co-directores
desta fundação.
Este projecto tem um grande apoio político
no Congo. Através do envolvimento da
Universidade Marien Ngouabi, o Ministério
da Investigação Científica e Tecnologia
Inovadora disponibilizou recursos em termos
de espaço, laboratório bacteriológico e acesso
às instalações de ensino. Da mesma forma, a
inclusão no projecto do Hospital Makelekele
e do Laboratório de Saúde Pública significam
recursos adicionais do Ministério da Saúde,
Família e Assuntos Sociais para a CANTAM.

O projecto tem ainda o apoio da delegação
local da OMS. No seu discurso, o Primeiroministro da República, o Sr. Myoumba, referiu
que as doenças focadas pela EDCTP são
a maior causa de mortalidade no Congo e
agradeceu à EDCTP ter criado a oportunidade
de estados com menos possibilidades
realizarem actividades de investigação
em colaboração com os países vizinhos na
região. A delegação da EDCTP teve também
uma reunião em separado com o Ministro
da Investigação Científica e Tecnologia
Inovadora.
A equipa da visita local incluía o Dr.
Pascoal Mocumbi (Alto Representante), o
Sr. Simon Belcher (Director Financeiro e
Administrativo), o Dr. Thomas Nyirenda
(Director para a Rede Sul-Sul e Reforço de
Capacidades) e a Dra. Veronique Penlap,
membro da DCCC dos Camarões.

