
 Os objetivos do programa EDCTP só podem 
ser alcançados através da contribuição 
e cooperação das nossas muitas partes 
interessadas na luta contra as doenças 
relacionadas com a pobreza e infeciosas 

negligenciadas. OEsse convite para parceria 
reflete-se nas mais variadas formas neste 

número do nosso Boletim Informativo.

Estimadas partes interessadas, o plano 
de trabalho da EDCTP para 2016 está 
disponível no nosso sítio web. Convido-
vos a examinar as atividades financiadas e 
implementadas diretamente pelos países 
membros da Associação da EDCTP. As 
chamadas Atividades Iniciadas pelos 
Estados Participantes (PSIAs) fazem 
parte integrante do segundo programa 
e contribuem diretamente para a 
consecução dos nossos objetivos gerais. 
Além disso, dispomos em 2016 de um 
total de nove convites para apresentação 
de propostas, financiados pela União 
Europeia e pelos países membros da 
EDCTP e geridos pela EDCTP. Os convites 
para 2016 representam um investimento 
de aproximadamente 138,6 milhões de 
euros, 70 milhões dos quais destinados 
a ensaios clínicos para investigação de 
vacinas contra doenças relacionadas com a 
pobreza e infeciosas negligenciadas.

É com grande prazer que destaco a nossa 
renovada colaboração com a Fundação 
Calouste Gulbenkian, uma organização 
internacional de beneficência com sede em 
Portugal. O nosso acordo visa contribuir 
para o importante objetivo de desenvolver 
as capacidades de investigação na África 
subsariana. Atualmente, a EDCTP apoia 
três regimes de bolsas de investigação 
destinados a promover a capacidade 
de liderança científica africana. A 
Fundação Gulbenkian contribuirá 
para o financiamento de candidaturas 
selecionadas de investigadores de países 
de língua oficial portuguesa na África 
subsariana. 

Outras iniciativas mencionadas neste 
número são igualmente convites para 

parceria. A EDCTP acolhe e procura 
o parecer, o apoio e a colaboração de 
muitas partes interessadas. Solicitamos 
candidaturas de peritos de alto nível em 
várias áreas e setores para integrar o 
Comité Consultivo Científico da EDCTP a 
partir de janeiro de 2017. Duas reuniões 
de partes interessadas tiveram lugar em 
julho de 2016, com representantes de 
instituições académicas e científicas, 
organismos de financiamento, parcerias 
para o desenvolvimento de produtos, 
indústria farmacêutica e outros. Os 
participantes delinearam as possíveis 
prioridades para as novas áreas incluídas 
no nosso âmbito: doenças diarreicas e 
infeções do trato respiratório inferior. Na 
preparação do Oitavo Fórum, recebemos 
de várias partes interessadas uma resposta 
muito positiva ao nosso convite para 
simpósios científicos e muitos resumos da 
comunidade científica. Por fim, a Comissão 
Europeia lançou uma consulta pública 
sobre o nosso programa abrangendo o 
período de 2014-2016.

Em nome da EDCTP aproveito o ensejo 
para agradecer a todos que investiram 
tempo e energia no apoio aos esforços 
da EDCTP. A concluir, gostaria de dar 
as minhas mais calorosas boas-vindas 
ao Professor Moses John Bockarie, 
novo Diretor de Cooperação Sul-Sul e 
Responsável pelo Escritório em África. 
Traz uma considerável competência 
e uma vasta experiência para a nossa 
organização, especialmente na área das 
doenças infeciosas negligenciadas.

Dr Michael Makanga
Executive Director

Convite para parceria

European & Developing Countries Clinical Trials Partnership

Julho de 2016  l Volume 11, No. 3

boletim informativo

Uma consulta pública sobre “A implementação 
do Segundo Programa da Parceria Europa-Países 
em Desenvolvimento para a Realização de 
Ensaios Clínicos (EDCTP2) durante o período 
de 2014-2016” foi lançada pela Comissão 
Europeia (CE) a 29 de junho de 2016. Encerrará 
a 15 de outubro de 2016. A consulta está aberta 
a todos os cidadãos. Solicita particularmente 
contribuições de partes interessadas e peritos 
ativos na área dos ensaios clínicos. Uma análise 
dos resultados será publicada em fevereiro de 
2017.

Os pontos de vista e as opiniões de partes 
interessadas, de peritos ativos na área e do 
público em geral contribuirão para a avaliação 
intercalar do programa EDCTP2. A avaliação 
intercalar é realizada pela CE com a assistência 
de peritos independentes. As avaliações 
intercalares fazem parte da monitorização dos 
programas que a União Europeia decidiu apoiar.

O objetivo desta avaliação intercalar é “examinar 
a implementação do programa EDCTP2 até ao 
presente; apreciar como as recomendações 
das avaliações precedentes foram integradas; 
e dar uma indicação do que será expectável 
do EDCTP2 no futuro”. Encontrará todas 
as informações pertinentes no sítio web da 
Comissão Europeia:  
http://ec.europa.eu/research/consultations/
edctp-2-2014-2016/consultation_en.htm

EDCTP2 2014-2016: 
consulta pública

Moses Bockarie, novo Diretor de Cooperação Sul-Sul  •  Página 4
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Concurso: Bolsas de Desenvolvimento e
Investigação Clínica da EDCTP-TDR (2014)

Investigador: Dr Solomon Mequanente Abay

Universidade de Adis Abeba (Etiópia)

Data de início: 1 de maio de 2016

Duração: 18 meses

Orçamento: 72 087 euros

Convenção de subvenção: TMA2014-434

Investigador: Dr.ª Alice Matimba

Universidade de Zimbabué, Faculdade de 

Ciências da Saúde (Zimbabué)

Data de início: 1 de maio de 2016

Duração: 22 meses

Orçamento: 106 000 euros

Convenção de subvenção: TMA2014-431

Investigador: Dr Isidore Traore

Centro Muraz (Burquina Faso)

Data de início: 1 de maio de 2016

Duração: 21 meses

Orçamento: 97 875 euros

Convenção de subvenção: TMA2014-433

Concurso: Universidade de Zimbabué, 

Faculdade de Ciências da Saúde (Zimbabué)

Diagnóstico sem cultura prévia e 

acompanhamento de doentes com 

tuberculose multirresistente

Centro Nacional Hospitalar de Pneumologia 

(Benim) com parceiros de Bélgica, 

Camarões, República Democrática do 

Congo, Etiópia, França, Guiné, Mali, Ruanda, 

Senegal, Suíça e Reino Unido

Data de início: 1 de junho de 2016

Duração: 60 meses

Orçamento: 2 967 202 euros

Convenção de subvenção: DRIA-2014-326

Assinatura de novas 
subvenções

Reuniões de partes interessadas: 
doenças diarreicas e infeções do trato 
respiratório inferior

O Dr. Myron Levine (Univ. de Maryland, EUA) proferindo o discurso de apresentação sobre doenças 
diarreicas

Plano de trabalho da EDCTP para 2016 disponível online

O Plano de trabalho da EDCTP para 2016, 
aprovado em junho de 2016, está disponível 
no sítio web. Faculta informação sobre todos 
os nossos convites para apresentação de 
propostas, incluindo o desafio, o âmbito, 
o impacto esperado e informação de 
apoio sobre requisitos de elegibilidade e 
demais critérios específicos de candidatura. 
Adicionalmente, são descritas outras 
atividades que apoiam o nosso programa. 

Mais importante, o plano de trabalho contém 
uma síntese das atividades financiadas e 
implementadas diretamente pelos países 
que são membros da Associação da EDCTP, 
os Estados Participantes. Estas Atividades 
Iniciadas pelos Estados Participantes 
(PSIAs) são consideradas parte integrante 
do segundo programa e contribuem para a 
consecução dos objetivos do programa. 

Ao abrigo do EDCTP2 o financiamento de 
projetos baseia-se no Plano Estratégico do 
EDCTP2 e nos planos de trabalho anuais 
que são elaborados na sequência de um 
processo de consulta abrangente que 
envolve muitas partes interessadas. Os 
planos de trabalho anuais são aprovados 
pela Comissão Europeia e pela Associação 
da EDCTP. 
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A EDCTP realizou duas reuniões de partes 
interessadas para as novas áreas incluídas 
no âmbito do segundo programa: doenças 
diarreicas e infeções do trato respiratório 
inferior. As reuniões tiveram lugar em 
Amsterdão, nos Países Baixos, a 5 e 6 de 
julho de 2016, para informar a estratégia 
de financiamento da EDCTP. Foram 
convidados para participar, entre outros, 
representantes de instituições académicas 
e científicas, organismos de financiamento, 
parcerias para o desenvolvimento de 
produtos.

A 5 de julho, o Prof. Philippe Sansonetti 
(Instituto Pasteur e Colégio de França, 
França) e o Dr. Jeffrey Mphahlele (Conselho 
de Investigação Médica da África do 
Sul) presidiram à reunião sobre doenças 
diarreicas que contou com a presença de 
três oradores e sessões com grupos de 
discussão. A 6 de Julho, o Prof. Jeremy 
Brown (University College de Londres, 

Reino Unido) orientou os debates sobre 
infeções do trato respiratório inferior em 
resposta a seis oradores. Os objetivos das 
duas reuniões eram rever o panorama da 
investigação, as intervenções disponíveis 
e os produtos em desenvolvimento, e 
identificar as prioridades a curto e médio 
prazo para a EDCTP em termos de 
patologia, investigação e intervenção. Os 
relatórios das reuniões serão publicadas. 

A EDCTP organiza periodicamente reuniões 
temáticas de partes interessadas. O objetivo 
das reuniões é contribuir para definir a 
agenda estratégica de investigação do 
programa, o método de financiamento e o 
alinhamento tático com o trabalho de outros 
parceiros envolvidos no desenvolvimento 
clínico de intervenções contra doenças 
relacionadas com a pobreza e infeciosas 
negligenciadas. Mais informações em  
www.edctp.org. 
 



A Fundação Calouste Gulbenkian (Lisboa, Portugal) e a EDCTP 
renovaram o acordo de colaboração com vista a desenvolver as 
capacidades de investigação nos países africanos de língua oficial 
portuguesa. A fundação contribuirá para os regimes de bolsas de 
investigação da EDCTP concedendo subvenções aos candidatos 
selecionados dos países africanos de língua oficial portuguesa.

Atualmente, o segundo programa EDCTP apoia três regimes de 
bolsas de investigação: Bolsas de Investigação de Alto Nível, Bolsas 
de Investigação para Desenvolvimento da Carreira e Bolsas de 
Desenvolvimento e Investigação Clínica, estas últimas em colaboração 
com a OMS-TDR. Os convites para apresentação de propostas são 
lançados anualmente. A Fundação Gulbenkian assume o compromisso 
de contribuir com até 265 000 euros para apoiar as candidaturas 
selecionadas de investigadores dos países de língua oficial portuguesa 
na África subsariana.

Os fundos da Fundação Gulbenkian serão concedidos através da 
EDCTP. Todos os regimes de bolsas de investigação são elegíveis 
para receber este apoio, a contar dos convites lançados em 2016 ou 
2017. As candidaturas são examinadas por uma Comissão de Revisão 
Científica composta de peritos independentes. Se as candidaturas 
de investigadores de países de língua oficial portuguesa forem 
selecionadas, a Fundação Gulbenkian será solicitada a contribuir.

A Fundação Calouste Gulbenkian é uma instituição portuguesa privada 
de utilidade pública e apoia simultaneamente pessoas privadas e 
coletivas. Promove uma vasta gama de programas e projetos no 
âmbito das suas quatro áreas de ação: arte, beneficência, educação e 
ciência. Desde 2003, o programa “Parcerias para o Desenvolvimento” 
visa desenvolver as capacidades dos países africanos de língua oficial 
portuguesa e Timor-Leste. 

3

Reuniões de partes interessadas: 
doenças diarreicas e infeções do trato 
respiratório inferior

Fundação Gulbenkian co-
financia bolsas de investigação

Novos projetos! Meningite criptocócica e VIH

As infeções do sistema nervoso central (SNC) associadas ao VIH têm 
um enorme impacto no peso das doenças e na taxa de mortalidade 
na África subsariana. Os estudos de coortes de doentes com acesso a 
regimes antirretrovíricos estimam que as infeções do SNC causam até 
25% de mortes relacionadas com VIH. Destas, aproximadamente 20% são 
causadas por criptococose meníngea, o tipo de meningite mais comum 
que pode ser fatal para os doentes infetados por VIH. Para reduzir esta 
incidência são cruciais intervenções bem-sucedidas de diagnóstico, 
tratamento, assistência e apoio domiciliar.

TRIP: tratamento de meningite criptocócica em doentes infetados por VIH
O ensaio REMSTART, financiado ao abrigo do primeiro programa 
EDCTP, sugeriu uma nova abordagem para o tratamento dos doentes 
infetados por VIH em fase avançada. Um ensaio aleatório envolveu 1 999 
doentes infetados por VIH em fase avançada e que estavam no início 
do tratamento com ARV na Tanzânia e na Zâmbia. O ensaio concluiu 
que combinar o apoio comunitário com o rastreio para prevenção da 
meningite criptocócica reduzia a mortalidade em 28%. Os resultados, 
publicados na revista The Lancet em 2015, sugerem que esta intervenção 
de baixo custo podia ser uma metodologia eficaz para reduzir a 
mortalidade associada ao VIH em África.

Com base nestes resultados positivos, uma nova proposta obteve o 
financiamento solicitado ao abrigo do EDCTP2. Visa avaliar a metodologia 
REMSTART num ensaio em maior escala em meios urbanos e rurais na 
Tanzânia. O estudo TRIP é dirigido pelo Dr. Sayoki Godfrey Mfinanga 

(Instituto Nacional da Investigação Médica, Tanzânia). Visa determinar a 
viabilidade e a rentabilidade do alargamento da intervenção a cuidados de 
saúde de rotina, e informar as orientações para a prestação de serviços a 
doentes infetados por VIH em fase avançada. 

DREAMM: diagnóstico de meningite criptocócica em doentes infetados 
por VIH
Os desfechos clínicos dos doentes infetados por VIH com meningite 
criptocócica são frequentemente agravados pelo atraso no diagnóstico 
da infeção e pela incapacidade de estratificar os doentes com base na 
gravidade da infeção para além da limitação das opções terapêuticas e 
da dificuldade da aplicação do método de referência no tratamento da 
meningite criptocócica em contextos de parcos recursos. 

O projeto DREAMM, liderado pela Dr.ª Angela Loyse (Universidade St. 
George de Londres, Reino Unido), é um estudo multicêntrico que visa 
avaliar um novo instrumento de diagnóstico, um ensaio semiquantitativo 
de fluxo lateral que deteta o antigénio criptocócico (CrAG LFA) 
desenvolvido pelo Instituto Pasteur (França). Este teste diagnosticará os 
doentes infetados por VIH com meningite criptocócica e níveis elevados 
de CrAg. Estes doentes podem beneficiar de uma terapia antifúngica 
mais agressiva ou prolongada. O teste visa também reduzir o tempo de 
diagnóstico, bem como o tempo de início de tratamento eficaz. O projeto 
DREAMM será conduzido em colaboração com a Rede Internacional do 
Instituto Pasteur e o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) 
em locais nos Camarões, Maláui e Tanzânia.

Awards
E D C T P

Ainda são aceites nomeações para os seguintes prémios:
• O Prémio de Liderança Científica é atribuído a excelentes 

cientistas de classe mundial em África até aos 50 anos de 
idade.

• O Prémio da Mulher Cientista Excecional é atribuído a 
excelentes mulheres cientistas de classe mundial a residir na 
África subsariana e a trabalhar em atividades de investigação 
abrangidas pelo segundo programa EDCTP.

• O Prémio das Equipas de Investigação Excecionais é atribuído 
a equipas de investigação de excelência em África e na Europa 
a trabalhar em VIH/SIDA, tuberculose, malária e doenças 
infeciosas negligenciadas no âmbito do segundo programa 
EDCTP.

As nomeações devem ser submetidas online via EDCTPgrants. 
As cerimónias de entrega terão lugar durante o Oitavo Fórum da 
EDCTP em Lusaca, na Zâmbia, de 6 a 9 de novembro de 2016.

Mais informações em www.edctp.org/edctp-awards-2016

Prolongamento do prazo 
para nomeações



Secretariado
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Reunião dos Alumni bolseiros de desenvolvimento e 
investigação clínica
As reuniões dos Alumni bolseiros que beneficiaram do regime de 
Bolsas de Desenvolvimento e Investigação Clínica da EDCTP-TDR 
foram criadas para promover a cooperação Sul-Sul e Norte-Sul e 
a liderança científica africana através de investigação colaborativa. 
A Quarta Reunião dos Alumni Bolseiros de Desenvolvimento e 
Investigação Clínica teve lugar em Genebra, de 8 a 10 de junho de 
2016. A reunião juntou bolseiros atuais do regime de Bolsas de 
Desenvolvimento e Investigação Clínica da EDCTP-TDR e do seu 
precursor, o regime de Bolsas de Investigação para Desenvolvimento 
de Carreira do TDR. 

Estiveram presentes na reunião 52 bolseiros (antigos e atuais), bem 
como representantes de várias instituições de origem, empresas e 
organizações da indústria farmacêutica, representantes de parcerias 

para o desenvolvimento de produtos que recebem bolseiros, 
bem como representantes da Fundação Gates e da EDCTP. Os 
participantes analisaram o programa e identificaram necessidades e 
oportunidades nas instituições de origem.

O primeiro convite para apresentação de propostas do regime 
de bolsas da EDCTP-TDR foi lançado em outubro de 2014. Até à 
data, 21 bolseiros foram colocados em países em todo o mundo 
para trabalharem em áreas que incluem gestão de dados, desenho 
da investigação e gestão de projeto no contexto de estudos de 
diagnóstico ou ensaios clínicos. Um novo convite para apresentação 
de propostas será lançado a 20 de outubro de 2016. Informe-se em 
 www.edctp.org.

O Professor Moses John Bockarie entrou para a EDCTP como 
Diretor de Cooperação Sul-Sul e Chefe do Escritório em 
África em 1 de julho de 2016,. O Prof. Bockarie, Membro do 
Conselho Real dos Médicos de Edimburgo, é especialista 
em doenças infeciosas negligenciadas e um investigador 
com experiência internacional. Trabalhou em muitos países 

em África, na Europa e na região do Pacífico, bem como nos 
Estados Unidos da América.

O Diretor de Cooperação Sul-Sul é responsável, para além da gestão 
do escritório da EDCTP na Cidade do Cabo, na África do Sul, pela coordenação e 
execução de todas as atividades do programa EDCTP que são conduzidas mais eficaz 
e eficientemente a partir de África.

“Em nome da grande família da EDCTP, 
dou as mais calorosas boas-vindas ao 
Professor Bockarie como nosso recém-
nomeado Diretor de Cooperação Sul-Sul. 
É uma nomeação oportuna para reforçar 
a nossa cooperação com os países da 
África subsariana e para intensificar a sua 
motivação e participação ativa no segundo 
programa EDCTP.”
-Michael Makanga, Diretor Executivo

O Prof. Bockarie recebeu, em 2016, a 
Medalha Mackay da Sociedade Real 
de Higiene e Medicina Tropical pelo 
seu notável trabalho no âmbito da 
saúde tropical. O Professor Bockarie 
também é Presidente do Grupo de 
Trabalho Científico sobre Vetores, 
Ambiente e Sociedade da OMS/TDR 
e membro do Grupo de Análise do 
Programa Regional para as Doenças 
Tropicais Negligenciadas da OMS na 
Região Africana. Antes de ingressar na 
EDCTP como diretor, Moses Bockarie 
foi membro do Conselho Consultivo 
Científico da EDCTP. Dirigiu o Centro das 

Doenças Tropicais Negligenciadas e foi 
Professor de Ciência da Saúde Tropicais 
na Escola de Medicina Tropical de 
Liverpool (LSTM), no Reino Unido entre 
2008 e 2015. Licenciou-se em zoologia na 
Universidade de Serra Leoa e fez o seu 
mestrado e doutoramento em medicina 
tropical na Escola de Medicina Tropical 
de Liverpool.

O Prof. Bockarie trabalhou em vários 
programas de investigação sobre malária 
e outras doenças negligenciadas na 
Serra Leoa, antes de entrar em funções 
no Instituto de Investigação Médica 
da Papuásia Nova Guiné, tornando-se, 
em 1996, investigador principal em 
entomologia médica e chefe da Unidade 
de Doenças Transmitidas por Vetores. 
Em 2005, entrou para o Centro sobre 
Saúde Global e Doenças, na CWRU 
(Case Western Reserve University), em 
Cleveland, no Ohio, nos EUA, como 
Professor Convidado, onde prosseguiu 
a sua investigação sobre doenças 
negligenciadas até à sua admissão em 
Liverpool em 2008.

Comité Consultivo 
Científico: convite 
para candidaturas 

A EDCTP convida peritos de alto nível de 
várias áreas e setores a candidatarem-se para 
integrar o seu Comité Consultivo Científico 
(SAC) a partir de janeiro de 2017. O SAC é 
o principal órgão consultivo da EDCTP, que 
presta aconselhamento científico e estratégico 
à Assembleia Geral e ao Secretariado Executivo. 
Também assegura a integridade científica do 
programa EDCTP. O SAC não está envolvido 
no exame das candidaturas apresentadas aos 
convites para apresentação de propostas da 
EDCTP.

Os candidatos devem possuir capacidade, 
conhecimento, experiência e prestígio em uma 
ou mais das seguintes áreas:
• Doenças relacionadas com a pobreza e 

infeciosas negligenciadas abrangidas pelo 
programa EDCTP2 

• Ensaios clínicos e investigação clínica, 
especialmente na África subsariana

• Formação e capacitação em investigação
• Saúde pública (incluindo epidemiologia, 

bioestatística, economia da saúde, 
saúde mundial, saúde materno-infantil e 
investigação aplicada)

• Desenvolvimento de produtos, especialmente 
em meio industrial

• Programas de segurança e eficácia pós-
autorização 

• Ciências sociais e comportamentais no 
âmbito das doenças abrangidas pelo EDCTP2

• Ética e assuntos regulamentares na 
investigação clínica.

O prazo para a apresentação das candidaturas é 
12 de setembro de 2016. Para mais informações 
e para saber como se candidatar, consulte  
www.edctp.org. 
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Vacinas contra as DRP

Objetivo: apoiar projetos de colaboração 
em grande escala que incluam um ou mais 
ensaios clínicos (fases I a IV) destinados a 
acelerar o desenvolvimento clínico de novas 
vacinas (preventivas ou terapêuticas) contra 
uma das DRPIN. As propostas devem incluir, 
pelo menos, um ensaio clínico que seja 
realizado na África subsariana para testar a 
segurança, a imunogenicidade e/ou a eficácia 
da(s) vacina(s).
Orçamento: 70 milhões de euros
Máximo de subvenção: 15 milhões de euros
Nível de financiamento: 100% dos custos 
elegíveis
Procedimento: Candidatura em duas fases
Data de abertura: 7 de julho de 2016

Data de encerramento: 13 de outubro de 2016

Investigação e gestão clínica de doentes em 
países da África subsariana em que as DRP 
são epidémicas

Objetivo: apoiar o estabelecimento de 
um consórcio multidisciplinar capaz de 
demonstrar rapidamente a ótima gestão 
clínica dos doentes e de orientar a resposta 
de saúde pública a quaisquer surtos 
infeciosos graves causados por agentes 
patogénicos abrangidos pelo âmbito do 
programa EDCTP com potencial pandémico 
ou suscetíveis de causar danos significativos à 
saúde e à situação socioeconómica em África 
(incluindo agentes patogénicos resistentes a 
antimicrobianos).
Orçamento: 10 milhões de euros
Máximo de subvenção: 10 milhões de euros
Nível de financiamento: 100% dos custis 
elegíveis
Procedimento: Candidatura em duas fases
Data de abertura: 7 de julho de 2016

Data de encerramento: 29 de setembro de 2016

Ensaios clínicos e estudos de investigação 
operacional para otimizar a utilização de 
produtos para as DRP em mães, recém-
nascidos, crianças e/ou adolescentes

Objetivo: apoiar projetos sobre intervenções 
clínicas preventivas e terapêuticas 
respeitantes a produtos pós-autorização, 
bem como estudos comportamentais 
associados. Os projetos devem ter em vista 
otimizar a utilização de produtos novos ou 
aperfeiçoados ou a combinação de produtos 
para mães, recém-nascidos, crianças e/
ou adolescentes. O âmbito deste convite 
é limitado a ensaios clínicos e estudos 
operacionais centrados num produto.
Orçamento: 10 milhões de euros
Máximo de subvenção: 3 milhões de euros
Nível de financiamento: 100% dos custos 

Convites para apresentação de 
propostas em 2016
No total, a EDCTP publicará nove convites para apresentação de propostas em 2016 
a fim de apoiar a investigação clínica e atividades afins contra doenças relacionadas 
com a pobreza (DRP) e infeciosas negligenciadas (DRPIN). Destes, cinco convites 
para apresentação de propostas são lançados em julho. Os convites chegam ao valor 
aproximado de 138,6 milhões de euros. Aceitam-se propostas sobre os seguintes temas:

elegíveis
Procedimento: Candidatura em duas fases
Data de abertura: 7 de julho de 2016
Data de encerramento: 29 de setembro de 

2016

Ações estratégicas para apoiar ensaios 
clínicos em grande escala

Objetivo: apoiar atividades de investigação 
clínica distintas e estratégicas que façam 
parte de um ensaio clínico em grande 
escala capaz de registar rápidos progressos 
no desenvolvimento clínico de novos e 
melhores atos médicos contra as DRPIN. 
As candidaturas para uma ação estratégica 
devem centrar-se em ensaios clínicos na 
África subsariana e podem envolver qualquer 
doença abrangida pelo âmbito do programa 
EDCTP. São incentivadas as propostas que 
incluam ensaios de fase III.
Orçamento: 28 milhões de euros
Máximo de subvenção: 15 milhões de euros
Nível de financiamento: 100% dos custos 
elegíveis
Procedimento: Candidatura em duas fases
Data de abertura: 14 de julho de 2016

Data de encerramento: 13 de outubro de 2016

Ações estratégicas para apoiar sistemas/
serviços de saúde e otimizar as capacidades 
de investigação em cooperação com 
iniciativas de assistência ao desenvolvimento 

Objetivo: apoiar ações estratégicas distintas 
para reforçar a capacidade dos sistemas de 
saúde na África subsariana de apresentar 
eficazmente novos produtos e monitorizar 
a sua segurança pós-comercialização. 
Este resultado será obtido através de 
cooperação eficaz com iniciativas relevantes 
da União Europeia, incluindo assistência ao 
desenvolvimento.
Orçamento: 10 milhões de euros
Máximo de subvenção: 3 de milhões de euros
Nível de financiamento: 100% dos custos 
elegíveis
Procedimento: Candidatura de duas fases
Data de abertura: 14 de julho de 2016
Data de encerramento: 29 de setembro de 

2016

Capacitação ética e regulatória

Objetivo: financiar ações que tenham 
como objetivo apoiar os países da África 
subsariana a estabelecer e desenvolver 
robustos sistemas nacionais de regulação 
dos medicamentos e capacidades de análise 
ética da investigação clínica e de uso de 
medicamentos e tecnologias em seres 
humanos. Este regime visa os Comités 
Nacionais de Ética e as Autoridades 

Reguladoras Nacionais.
Orçamento: 2 milhões de euros
Máximo de subvenção: 300 000 euros
Nível de financiamento: 100% dos custos 
elegíveis
Procedimento: Candidatura em uma fase
Data de abertura: 4 de agosto de 2016

Data de encerramento: 22 de novembro de 2016

Bolsas de desenvolvimento e investigação 
clínica da EDCTP-OMS/TDR

Objetivo: apoiar investigadores em 
início e a meio da carreira e membros de 
equipas de ensaios clínicos de países de 
baixo e médio rendimento para adquirir 
formação específica em desenvolvimento e 
investigação clínica através de colocações 
em empresas farmacêuticas e parcerias para 
o desenvolvimento de produtos. O convite é 
uma iniciativa conjunta com a OMS-TDR. O 
financiamento da EDCTP apoiará os bolseiros 
da África subsariana colocados em empresas 
farmacêuticas na Europa.
Orçamento: 3,5 milhões de euros
Nível de financiamento: 100% dos custos 
elegíveis
Procedimento: Candidatura em duas fases
Data de abertura: 20 de outubro de 2016

Data de encerramento: 2 de fevereiro de 2017

Bolsas de investigação de alto nível

Objetivo: Este convite para apresentação de 
propostas visa apoiar o desenvolvimento das 
capacidades de potenciais líderes africanos 
de investigação (modelo de formação de 
formadores) e orientar jovens investigadores 
pondo a tónica na formação prática associada 
a atividades de ensaios clínicos realizadas 
na África subsariana. Além disso, visa 
apoiar investigadores mais experientes a 
firmarem-se como líderes de investigação 
em desenvolvimento de produtos através de 
ensaios clínicos e atividades afins.
Orçamento: 3 milhões de euros
Máximo de subvenção: 500 000 euros
Nível de financiamento: 100% dos custos 
elegíveis
Procedimento: Candidatura em uma fase
Data de abertura: 3 de outubro de 2016

Data de encerramento: 1 de fevereiro de 2017

Career Development Fellowships

Purpose: Este convite visa apoiar investigadores 
em início e meio da carreira na formação e 
no desenvolvimento das suas competências 
em investigação clínica. Os objetivos são 
promover o desenvolvimento da carreira e a 
retenção de investigadores pós-doutorandos 
e de investigadores médicos pós-graduados 
na área da investigação na África subsariana e 
equipá-los com a capacidade para se instalarem 
como investigadores independentes e com 
a competência para iniciar e gerir a sua 
investigação e a sua equipa nas organizações de 
origem na África subsariana.
Orçamento: 2,1 milhões de euros
Máximo de subvenção: 150 000 euros
Nível de financiamento: 100% dos custos elegíveis
Procedimento: Candidatura em uma fase
Data de abertura: 3 de outubro de 2016
Data de encerramento: 28 de fevereiro de 2017



A 21ª Conferência Internacional sobre 
SIDA (AIDS 2016) teve lugar no 
Centro Internacional de Convenções 
de Durban de 18 a 22 de julho de 
2016. A EDCTP participou em várias 
atividades na AIDS 2016, e esteve 
representada na conferência pela Dr.ª 
Gabrielle Breugelmans (Diretora de 
Trabalho em Rede Norte-Norte), pela 
Dr.ª Christy Comeaux (Responsável de 
Projeto), por Mariska Louw (Funcionária 
Administrativa Superior), por Shingai 
Machingaidze (Responsável de Projeto), e 
por Lara Pandya (Responsável de Trabalho 
em Rede). Ao longo da conferência os 
visitantes foram recebidos num estande 
de informação conjunto da EDCTP e da 
Comissão Europeia (CE).

Na conferência, Lara Pandya apresentou o 
cartaz “EDCTP como modelo da parceria 
Europa-África sobre investigação VIH/
SIDA: resultados e direções futuras”. 
A apresentação sob a forma de cartaz 
incluiu as contribuições do primeiro 
programa EDCTP para a luta contra o VIH 
e a coinfeção por VIH/TB e as prioridades 
de financiamento para o segundo 
programa EDCTP. 

O simpósio “Todas as mulheres, todos 
os filhos: colmatar as lacunas na gestão 
do VIH” teve lugar a 20 de julho. O 
simpósio foi coorganizado pela CE 
e pela EDCTP. Realçou os notáveis 
progressos registados ao nível da saúde 
materno-infantil, incluindo a conclusão 
de recentes projetos financiados pela 
UE e pela EDCTP, e os planos futuros 
nesta área através do Horizonte 2020 
e das estratégias de financiamento da 
investigação do segundo programa 
EDCTP.

O simpósio foi presidido por Prof.ª 
Gita Ramjee (Unidade de Investigação 
da Prevenção do VIH, CIM, África do 
Sul) e Dr. Ilesh Jani (Instituto Nacional 
de Saúde, Maputo, Moçambique). O 
programa também incluiu apresentações 
de Alessandra Martini (CE), Dr.ª Gabrielle 
Breugelmans (EDCTP), Dr.ª Claire 
Thorne (University College de Londres, 
Reino Unido), Dr.ª Rebecca Hodes 
(Universidade da Cidade do Cabo, África 
do Sul), e Prof. Philippe Van de Perre 
(Universidade de Montpellier, França).
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Estão em curso os preparativos para o Oitavo Fórum da 
EDCTP que terá lugar em Lusaca, na Zâmbia, de 6 a 9 de 
novembro de 2016. Este Oitavo Fórum, que é organizado 
em colaboração com o Ministério da Saúde da República 
da Zâmbia, oferece a oportunidade de partilhar experiências 
e debater uma vasta gama de resultados de investigação, 
ensinamentos colhidos e melhores práticas sob o tema do 
Fórum: “Combater as doenças relacionadas com a pobreza 
e infeciosas negligenciadas (DRPIN) em África: canalizar a 
investigação para políticas cientificamente fundadas.”

O programa do Fórum incluirá uma vasta gama de temas 
de investigação clínica abrangendo as DRPIN no âmbito 
do programa EDCTP. O Fórum contará com oradores 
convidados que são líderes nas respetivas áreas de 
investigação, bem como sessões com apresentações 
orais de trabalhos e de cartazes. Alguns destes oradores 
serão investigadores e cientistas em início de carreira que 
participarão através do nosso regime de bolsas. O programa 
também oferece:
• Sessões informais “Encontro com os peritos” que darão 

aos jovens investigadores a possibilidade de participar em 
reuniões de grupo com os principais peritos na área das 
DRPIN. 

• Seminários especiais como o “Seminário sobre acreditação 
laboratorial” e o seminário “Da investigação à publicação”, 
moderado pela Dr.ª Trish Groves do British Medical Journal 
Global Health para fornecer a perspetiva de um editor e 
conselhos para ajudar os investigadores a publicar os seus 
estudos.

• Simpósios científicos organizados por grupos de 
investigação ou organização com a EDCTP. Um 
destes simpósios destacará a investigação na Zâmbia. 
Investigadores locais exemplificarão o seu trabalho e 
apresentarão os resultados da investigação. 

• Quatro cerimónias de entrega de prémios, nomeadamente 
o Prémio de Liderança Científica, o Prémio da Mulher 
Cientista Excecional, o Prémio da Equipa de Investigação 
Excecional e o Prémio Dr. Pascoal Mocumbi. Estes 
prémios destinam-se a promover a colaboração em 
investigação científica euro-africana e recompensarão 
investigadores excecionais a título individual e equipas de 
investigação, especialmente de África e da Europa.

Integrada no Fórum, realizar-se-á uma reunião de alto nível a 
7 de novembro de 2016. Juntará representantes convidados 
e responsáveis políticos de atuais países membros da 
EDCTP e de outros que o pretendem ser na África e Europa, 
organismos regionais africanos, conselhos de saúde e 
investigação, e organismos de financiamento. 

O objetivo da reunião é elevar a participação africana 
na EDCTP e discutir como a EDCTP pode apoiar-se na 
experiência recentemente adquirida aquando da crise do 
Ébola na África Ocidental. Durante aquela situação de 
emergência nos países da União do Rio Mano (Costa do 
Marfim, Guiné, Libéria e Serra Leoa), ficou demonstrado 
que era possível traduzir os resultados da investigação na 
prática de saúde pública e clínica em menos de dois anos, 
com maior celeridade do que é habitual. Registaram-se 
igualmente rápidas melhorias na capacidade científica e 
laboratorial. 

Os pacotes de patrocínio definidos para o evento oferecem 
várias formas de identificação das organizações e de 
interação com os participantes. Mais importante ainda é o 
facto de as contribuições dos patrocinadores para o Fórum 
garantirem uma larga participação de jovens investigadores 
africanos através do regime de bolsas de investigação do 
Fórum. 

Consulte o sítio web do Fórum (www.edctpforum.org) 
para mais informações sobre o programa, os pacotes de 
patrocínio, a inscrição e o respetivo pagamento. O formulário 
de registo online facilita a inscrição individual e coletiva.

Oitavo fórum da EDCTP

EDCTP na AIDS 2016

O Secretariado da EDCTP na Conferência Internacional sobre SIDA de 2016 em Durban, na 
África do Sul


