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Caros leitores,

Nota da Sede Africana

Dou-vos as boas vindas a esta edição do boletim
informativo da EDCTP do primeiro trimestre de 2009 a
partir da Sede Africana. Nesta edição encontrarão um
convite ao envio de resumos para o Quinto Fórum da
EDCTP, que foi prorrogado depois de a EDCTP ter assinado
um acordo com a revista Tropical Medicine & International
Health para publicar os resumos seleccionados
imediatamente após o fórum. Os investigadores, incluindo
bolseiros e colaboradores da EDCTP, terão assim a
oportunidade de dar a conhecer o seu trabalho a um
público mais vasto.

Eventos

Os leitores poderão ainda encontrar vários pedidos à
apresentação de propostas que serão abertos nos meses
que se seguem, incluindo um novo pedido para diagnóstico
da TB. Chamamos ainda a atenção dos leitores para vários
projectos financiados. Entre estes encontram-se a Rede
de Excelência regional para desenvolver a capacidade de
investigação e realizar ensaios clínicos na África Central
- Rede da África Central para a Tuberculose, VIH/SIDA e
Malária para a realização de ensaios clínicos (CANTAM).

• Prorrogada a data limite para recepção de
resumos para o Quinto Fórum da EDCTP (1
de Maio de 2009)
Informação sobre a Governação da
EDCTP
• Vaga: Director da Colaboração Sul-Sul e
Director da Sede Africana (África do Sul)
da EDCTP
• Alertas de notícias e RSS da EDCTP
• O G-Finder dá a conhecer o financiamento
para doenças negligenciadas a nível global
e europeu em 2007
Notícias sobre Convites à Apresentação
de Propostas e Bolsas
• Projectos financiados
• Convites abertos à apresentação de
propostas
• Diagnóstico da TB

Outros destaques incluem informação sobre o primeiro G-Finder anual, um estudo do
investimento global na Investigação e Desenvolvimento de novos produtos para as
doenças negligenciadas que lista a EDCTP como a terceira maior financiadora Parceira
para o Desenvolvimento Público (PDP). A Sede Africana, que incentiva a liderança e
propriedade africana do programa da EDCTP, tem uma vaga para Director da Colaboração
Sul-Sul e Director da Sede Africana. Informamos também os leitores sobre algumas
reuniões importantes que contaram com a participação dos representantes da EDCTP, no
esforço continuado de consolidar as parcerias na luta contra as três principais doenças
relacionadas com a pobreza. Desejo a todos os nossos parceiros uma força renovada para
combater estas doenças.

• Bolsas de Estudo para Quadros
Superiores para Redes de Excelência
• Conselhos de Revisão Ética
• Actividades do Programa Comum
• Concurso para Especialistas
Foco nos Bolseiros EDCTP
• O Gabão cria comissão ética nacional
• CANTAM - Primeira Rede de Excelência
africana para ensaios clínicos
• Projecto SMAC (malária) no Euronews
• Bolsas de Mestrado em Ensaios Clínicos

Eventos

Reuniões e Visitas

Prorrogada a data limite para recepção de
resumos para o Quinto Fórum da EDCTP
(1 de Maio de 2009)

The EDCTP Newsletter is
available in three languages
namely English, French and

Os resumos revistos por pares
serão publicados na revista
Tropical Medicine & International
Health

Portuguese. It is available in
electronic format on our
website (www.edctp.org) and

A Comissão do Quinto Fórum da
EDCTP está a receber resumos sobre
a investigação clínica do VIH/SIDA,
tuberculose e malária para o Quinto
Fórum da EDCTP, que irá ter lugar
de 12 a 14 de Outubro de 2009, em
Arusha, na Tanzânia.

in print in English for
distribution mainly in
sub-Saharan Africa.
Persons who wish to receive
the print format should

Os resumos aceites serão
apresentados em plenários, sessões
paralelas ou sessões de posters
electrónicos. Estará disponível
um número limitado de bolsas,
especialmente para investigadores
de África.
Adicionalmente, os resumos serão
revistos por pares e os seleccionados
serão publicados na revista Tropical
Medicine & International Health.
Encoraja-se, em especial, os bolseiros
e colaboradores da EDCTP a submeter
resumos.

• Reunião da NEPAD para a harmonização da
regulamentação de medicamentos

subscribe on the website
(www.edctp.org, click on
Newsroom).

Para mais informações sobre a submissão
e revisão de resumos consulte o site da
Internet do Quinto Fórum da EDCTP: www.
edctpforum2009.org
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Informação sobre a governação da EDCTP
Vaga: Director da Colaboração Sul-Sul e
Director da Sede Africana da EDCTP
A EDCTP está à procura de candidatos para a posição de Director da Colaboração
Sul-Sul e Director da Sede Africana.
O Director irá:
• Assistir e representar o Director Executivo
• Supervisionar o funcionamento quotidiano da Sede Africana da EDCTP na Cidade do
Cabo, África do Sul
• Coordenar a resposta africana e inspirar a co-propriedade africana
• Proporcionar a liderança e administração africana do programa da EDCTP.
O Director da Colaboração Sul-Sul e o Director da Sede Africana responderão perante o
Director Executivo e irão trabalhar com o Alto Representante da EDCTP. O candidato deve
possuir, entre outras, qualificações a nível de Doutoramento ou equivalente em medicina,
saúde pública ou ciências biológicas e, no mínimo, dez anos de experiência em gestão
institucional.

Alertas de notícias e RSS
da EDCTP
No site da EDCTP poderá agora registarse em «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), na forma de e-mail ou como
um feed RSS. Desta forma, receberá as
notícias da EDCTP assim que estas forem
publicadas, sem ter de visitar o site da
EDCTP para verificar se há notícias.

Registre-se agora

Condições de contratação

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

• Mandato inicial de um ano, com possibilidade de renovação

• Visite www.edctp.org

• Salário internacional atractivo com base nas qualificações e experiência

• Clique em «subscribe» (registar) no
menu superior direito

• A função será desempenhada na Cidade do Cabo, na África do Sul.
Data limite de candidaturas: 30 de Abril de 2009

Irá receber de imediato uma confirmação
do seu registo.

Para mais informações, consulte www.edctp.org

G-Finder:
financiamento para as
doenças negligenciadas
em 2007

Notícias sobre convites à apresentação
de propostas e bolsas
Projectos financiados
A EDCTP tem o prazer de anunciar o financiamento dos seguintes projectos:

O primeiro G-Finder anual, um estudo sobre
o investimento global na Investigação e
Desenvolvimento de novos produtos para
as doenças negligenciadas, foi publicado a
4 de Fevereiro. O G-Finder foi coordenado
pela Divisão de Saúde Pública do The George
Institute for International Health e teve o
apoio da Fundação Bill & Melinda Gates.
O G-Finder dá a conhecer o financiamento
atribuído por financiadores públicos,
privados e filantropos. As estatísticas do
primeiro relatório demonstram que, em
2007, a Comissão Europeia foi o terceiro
maior financiador público e que a EDCTP foi
o terceiro maior financiador em Parceria para
o Desenvolvimento Público (PDP).
Leia a versão integral do artigo em
www.edctp.org

Malária na gravidez: Apoio de ensaios clínicos, reforço de capacidades e
trabalho em rede
Umberto D’ Alessandro
Tratamentos de combinação seguros e eficazes baseados em artemisina para as
mulheres grávidas africanas com malária
Feiko ter Kuile
Optimização da dose e regime existente de tratamento preventivo intermitente com
sulfadoxina-pirimetamina para a prevenção da malária na gravidez no contexto de
uma elevada cobertura de redes tratadas com insecticida e na transmissão sazonal da
malária
Vacinas contra a malária: Apoio de ensaios clínicos, reforço de capacidades
e trabalho em rede
Roma Chilengi
Apoiar a capacidade de investigação, trabalho em rede e gestão de projecto através da
fase I-IIB de ensaios clínicos da vacina candidata contra a malária, a GMZ2
Identificação de Capacidades na Ética
Conselho da Pesquisa em Saúde para o Desenvolvimento (COHRED)
Identificação de revisão Ética e capacidade reguladora de ensaios na África subsariana
Redes de Excelência: Apoio à criação de Redes de Excelência regionais
para a realização de ensaios clínicos e programas de
orientação na África subsariana
Francine Ntoumi
Criação da Rede da África Central para a Tuberculose, VIH/SIDA e Malária para a
realização de ensaios clínicos (CANTAM).
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Convites abertos à apresentação de propostas
Bolsas de Estudo para Quadros
Superiores (para Redes de Excelência)

Diagnóstico da TB
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, mais baratas e mais eficazes. 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 candidatura: 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 cofinanciamento pelos Estados-membros da
EDCTP-AEIE e por possíveis contribuições
adicionais de terceiros.
Quem se pode candidatar?
Os participantes numa proposta devem
pertencer pelo menos a duas instituições
de financiamento público dos Estadosmembros da EDCTP-EEIG e pelo menos a
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.

Através deste convite, a EDCTP pretende
identificar e apoiar investigadores de quadros
superiores capazes de criar e de liderar
grupos de investigação em instituições
da África subsariana, competitivos a nível
internacional e capazes de obter bolsas de
organismos financiadores internacionais.
Com esta bolsa, a EDCTP tem como objectivo
específico contribuir para a construção de
uma capacidade sustentável através da
formação e do trabalho em rede com ligação
às Redes de Excelência regionais com apoio
da EDCTP na África subsariana. Será apoiada
uma única Bolsa de Estudo para Quadros
Superiores por doença e por região.
Fundos disponíveis:

€2.400.000,00

Número de projectos a
financiar:

12

Data limite de candidatura:1 de Junho de
2009
Conselhos de Revisão Ética
A EDCTP deseja promover a criação e o
reforço de Comissões Éticas Nacionais (CEN)
e de Conselhos de Revisão Institucional (CRI)
que sejam competentes e independentes. Nos
países onde as CEN não existam, encorajamse os conselhos de revisão institucional locais
a formar uma CEN. Onde não existam quer
CENs, quer CRIs locais, a EDCTP irá encorajar
instituições nacionais reconhecidas ou
cientistas associados a uma instituição dentro
do país a serem contratados para dar início à
formação da CEN.

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.

Fundos disponíveis:

€500.000,00

Número de projectos a
financiar:

10

Data limite de candidatura:1 de Junho de
2009
Actividades do Programa Comum
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:

€5.000.000,00

Data limite de candidatura:1 de Junho de
2009
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 criação de Redes de Excelência.

Foco nos bolseiros EDCTP
O Gabão cria comissão ética nacional
O número de investigações na área da saúde
realizadas na África subsariana tem vindo a
aumentar, bem como a necessidade de uma
revisão melhorada do rigor ético e científico
destes ensaios. Uma vez que trabalhamos
para aumentar a qualidade da investigação,
deveríamos também procurar garantir a
segurança dos participantes na investigação.
A recém-criada Comissão de Bioética Nacional
do Gabão, criada com a ajuda de uma bolsa
da Parceria entre a Europa e os Países em
Desenvolvimento para a Realização de Ensaios
Clínicos (EDCTP), é um exemplo do progresso
alcançado na salvaguarda do bem-estar dos
participantes nos estudos africanos.
A recém-formada Comissão Bioética
Nacional para a investigação do Gabão
conta actualmente com 19 membros que
representam os três principais institutos de
investigação gaboneses (USS Libreville, URM
Lambarene e CIRMF Franceville), bem como os
hospitais e ministérios gaboneses relevantes.
Esta iniciativa teve início com a ajuda de
uma bolsa da EDCTP, apoio na formação
da Escola de Investigação Clínica de Viena

(VSCR), do Governo da República do Gabão
e de uma equipa empenhada de gaboneses.
Consequentemente, e com o apoio de outros
parceiros, entre os quais a OMS, a UNESCO
a AMANTE e o Instituto Pasteur de Dakar, a
Comissão foi oficialmente criada.

Mais informações em: www.edctp.org

Membros da comissão ética nacional
do Gabão (com permissão da VSCR)
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Foco nos bolseiros EDCTP

Reuniões e Visitas

CANTAM first African Network of Excellence for
clinical trials

EDCTP no workshop

Os países da África Central uniram esforços
para permitir que a região desenvolvesse
as capacidades de investigação e realizasse
ensaios clínicos de acordo com as melhores
práticas. A CANTAM (Rede da África Central
para a Tuberculose, VIH/SIDA e Malária para
a realização de ensaios clínicos), a primeira
Rede de Excelência regional financiada
pela EDCTP, visa preparar a região para a
realização de ensaios clínicos de qualidade.
Este projecto tem uma duração de três
anos e receberá uma bolsa no valor de 3
milhões de euros. A rede inclui instituições

de investigação e parceiros políticos dos
Camarões, Congo, Gabão, Tanzânia e
Alemanha. Prevê-se que as redes para a
África Oriental, Ocidental e Austral iniciem as
suas actividades no final deste ano.
Leia a versão integral do artigo em
www.edctp.org

SMAC (malaria) project on Euronews
A television crew from EURONEWS
has visited the EDCTP-funded project
Artesunate Treatment for Severe
Malaria in African Children and produced
a 9-minute documentary reflecting
the research and its implications. The
documentary was broadcast from 12 to
19 February, and will be rebroadcast on
World Malaria Day (25 April 2009).

italiano, alemão, espanhol, russo, português
e árabe) em www.euronews.net (procurar
por “EDCTP”) ou em www.youtube.com
(escreva “EDCTP” na caixa de pesquisa).

A equipa filmou num local de ensaios
clínicos em Lambaréné, no Gabão, bem
como no Instituto para a Medicina Tropical
de Tübingen. O projecto apresentado é
um ensaio clínico sobre o tratamento por
Artesunato para a malária grave nas crianças
africanas, uma área onde a investigação era
limitada. O documentário está disponível
online em oito línguas (inglês, francês,

da NEPAD sobre a
harmonização do registo
de medicamentos em
África
Entre 24 e 26 de Fevereiro, 138
intervenientes participaram no workshop
da NEPAD organizado para angariar
propostas de projectos para o reforço da
harmonização das funções reguladoras ao
nível da comunidade económica regional
(CER) em África. Durante a reunião, a
Fundação Bill & Melinda Gates (BMGF) e
o Departamento para o Desenvolvimento
Internacional (DDI) do Reino Unido
manifestaram o seu interesse em financiar
projectos para a harmonização do registo
de medicamentos em África inseridos
num um consórcio de doadores de
organizações e financiadores semelhantes,
tal como a EDCTP. As comunidades
económicas regionais representadas
no workshop em posição de apresentar
propostas para financiamento foram: a
Comunidade dos Estados Sahel-Saarianos
(CENSAD), o Mercado Comum para a
África Oriental e Austral (COMESA), a
Comunidade Económica dos Estados da
África Ocidental (ECOWAS), a Comunidade
da África Oriental (EAC), a Comunidade
Económica dos Estados da África Central
(CEEAC/ECCAS), a Comunidade para o
Desenvolvimento da África Austral (SADC),
a Autoridade Intergovernamental para
o Desenvolvimento (IGAD) e a União do
Magreb Árabe (AMU/UMA).
Leia a versão integral do artigo em
www.edctp.org

Aberta a candidatura às Bolsas de Mestrado de
Ensino à Distância em Ensaios Clínicos
As bolsas para o curso de Mestrado
de Ensino à Distância em Ensaios
Clínicos (a iniciar em Outubro de 2009),
desenvolvido pela London School of
Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM),
com o apoio da EDCTP e da GSK, estão
agora abertas a candidaturas. As bolsas
cobrem totalmente as propinas do
curso de Mestrado de Ensino à Distância
em Ensaios Clínicos e incluem uma
contribuição para as taxas do centro de
exames local.

• Ser nacional de um país da África
subsariana

As bolsas de Mestrado em Ensaios Clínicos
estão abertas apenas a estudantes
nacionais de países de baixo e médio-baixo
rendimento económico, tal como indicado
em: www.worldbank.org. Os candidatos
às bolsas EDCTP devem ainda respeitar os
seguintes critérios:

Site da Internet: www.lshtm.ac.uk/courses
e seleccione «Masters degrees» (Mestrados)
e depois «Masters Degrees by Distance
Learning» (Cursos de Mestrado de Ensino à
Distância)

• Trabalhar numa instituição da África
subsariana com projectos financiados pela
EDCTP e que planeie continuar a trabalhar
nessa mesma instituição durante pelo
menos dois anos depois de ter terminado
o curso.

European & Developing Countries Clinical
Trials Partnership
EDCTP - Europe Office
P.O. Box 93015
2509 AA The Hague
The Netherlands
Tel: +31 70 344 0880
Fax: +31 70 344 0899
EDCTP - Africa Office

Data limite de candidaturas: 30 de Abril
de 2009

P.O. Box 19070
Tygerberg 7505
South Africa
Tel: +27 21 938 0819
Fax: +27 21 938 0569
E-mail: info@edctp.org

Por favor note: não apresentar candidaturas
junto da EDCTP.

Web: www.edctp.org

