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2010: Um novo ano de parceria para o
combate ao VIH/SIDA, tuberculose e malária
Caros leitores,
2009 foi um ano produtivo e repleto de acontecimentos para a EDCTP. O presente número
do boletim informativo faz um apanhado das actividades que decorreram no último trimestre
de 2009, onde se incluem os pontos altos do recente Quinto Fórum EDCTP e as alterações às
estruturas de governação da EDCTP. A família EDCTP dá também as boas-vindas à Professora
Hannah Akuffo como nova Presidente da AG e agradece à Presidente cessante, a Dra. Diana
Dunstan por todos os feitos e avanços alcançados. São ainda dadas a conhecer as novas
nomeações e os novos membros do DCCC e as alterações à rede Norte-Norte.
A EDCTP continua a alargar o seu portfolio de projectos e este número do boletim traz-nos
actualizações sobre os recém-assinados projectos, sobre o progresso das Redes de Excelência
regionais, bem como sobre os convites à apresentação de propostas planeados para o
primeiro trimestre de 2010. E, no espírito de reforço da participação africana
para a Parceira, a EDCTP está a trabalhar em conjunto com vários governos
africanos, comunidades económicas regionais e altas estruturas políticas,
incluindo a União Africana.
Desejo a todos um 2010 muito feliz e produtivo.
Charles Mgone,
Director Executivo da EDCTP
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Quinto Fórum EDCTP: Recomendações disponíveis online
O Quinto Fórum EDCTP que teve lugar em Outubro de 2009 em Arusha, Tanzânia, reuniu
450 cientistas, decisores políticos, investidores em investigação e muitos outros parceiros
para trabalhar em rede e planear a luta contínua contra o VIH/SIDA, tuberculose e
malária em África. A EDCTP quer agradecer a todos os que participaram e contribuíram
para o sucesso deste Fórum. Um vasto leque de resultados de investigações foi partilhado
através de apresentações orais e posters e foram feitas valiosas recomendações sobre o
caminho a seguir.
Estas recomendações estão disponíveis no blogue do Quinto Fórum EDCTP. A EDCTP
agradece a todos os que contribuíram para estas recomendações, uma vez que ajudam a
orientar as actividades da EDCTP nos anos que se seguem.
Recomendações do fórum disponíveis em: www.edctp.org/forumblog

Relatórios das sessões científicas e reuniões satélite
Os resumos dos relatórios das sessões científicas paralelas e electrónicas já estão
disponíveis online, bem como a maioria das
apresentações sobre os ensaios clínicos do VIH/
SIDA, tuberculose e malária e tópicos transversais,
tais como a ética e questões regulamentares.
Foram também redigidos relatórios para as
reuniões satélite sobre Padrões universais para os
ensaios clínicos na prática organizados pela Rede
de Investigação Clínica “Switching the Poles”, e
sobre a Propriedade dos resultados da investigação
na África subsariana, organizados em conjunto pela
NACCAP e pela EDCTP.
Os relatórios e as apresentações estão
disponíveis em www.edctp.org/forumblog

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).
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O Dr. Alexis Nzila e o Dr.
Dominique Pepper recebem os
prémios de cientista africano
excepcional da EDCTP
A Parceria entre a Europa e os Países em
Desenvolvimento para a Realização de
Ensaios Clínicos (EDCTP) atribuiu os Prémios
de Cientista Africano Excepcional ao Dr.
Alexis Nzila e ao Dr. Dominique Pepper.
O Dr. Alexis Nzila, Chefe do Grupo do
Programa de Investigação de Parasitologia
Molecular do KEMRI Wellcome Trust em
Kilifi, recebeu o Prémio de Cientista Africano
Excepcional Sénior. O prémio consiste num
certificado de reconhecimento e de um
prémio monetário no valor de € 20.000,00.
O Dr. Dominique Pepper, do Instituto de
Doenças Infecciosas e Medicina Molecular
na Cidade do Cabo, África do Sul, recebeu
o Prémio de Cientista Africano Excepcional
Júnior. O prémio consiste num certificado de
reconhecimento e de um prémio monetário
no valor de € 10.000,00.

Sobre os prémios
O Prémio de Cientista Africano Excepcional
da EDCTP passará a ser atribuído
bienalmente (de dois em dois anos). Estes
prémios têm como objectivo motivar e
capacitar os cientistas africanos para
assumir a liderança científica e para
estimular o desenvolvimento da capacidade
de investigação na África subsariana.
Existem dois prémios: um para um cientista
sénior e um para um cientista júnior
(<30 anos). Os próximos prémios serão
anunciados no Fórum da EDCTP em 2011.

Apresentações da Parceria
Foram vários os parceiros da EDCTP
que participaram na sessão de Parcerias
Globais durante o Fórum. No blogue, pode
agora ler sobre o trabalho do Instituto de
Investigação de Vírus do Uganda (UVRI),
Enhancing Support for Strengthening
the Effectiveness of National Capacity
Efforts (ESSENCE), a Fundação Bill e
Melinda Gates (BMGF), a Wellcome Trust,
a Iniciativa Europeia da Vacina (EVI), a
Medicines for Malaria Venture (MMV), a
Parceria Internacional para os Microbicidas
(IPM), a Rede Africana Contra a Malária
(AMANET), a Fundação Aeras Global para a
Vacina contra a TB e o Programa Africano
da Vacina Contra a SIDA (AAVP). Estes
e outros parceiros proporcionam uma
sinergia e conhecimentos complementares
valiosíssimos ao trabalho da EDCTP no
combate às três doenças no continente
africano.

Mensagem de vídeo do
Comissário Europeu para
a Ciência e Investigação
O Comissário Europeu para a Ciência
e Investigação, Dr. Janez Potočnik,
discursou na cerimónia de abertura
através de uma mensagem de vídeo.
O Comissário Europeu falou sobre
o progresso da coordenação da
Dr. Janez Potočnik,
investigação através da EDCTP
Comissário Europeu
ao longo dos anos e, referindopara a Ciência e
se à avaliação independente
Investigação
do programa da EDCTP que
decorreu em 2006, comenta: “Como
sempre acreditei no nobre propósito desta
iniciativa, decidi continuar… Agora, quase
três anos depois, está a apresentar os seus
resultados.”
Veja a mensagem de vídeo em
www.edctp.org/forumblog

Pode ler mais sobre as parcerias em
www.edctp.org/forumblog

Um convite para
nomeações será
publicado no período de
preparação para o Fórum.
Pode ler o artigo
completo no blogue do
Fórum:
Dr. Dominique Pepper,
www.edctp.org/
vencedor do Prémio
forumblog
Cientista Africano
Excepcional Júnior da
EDCTP

Dr. Alexis Nzila (direita), vencedor do Prémio
Cientista Africano Excepcional Sénior da EDCTP

Informação sobre a governação da EDCTP
A professora Hannah
Akuffo sucede à Dra. Diana
Dunstan como Presidente da
Assembleia-geral da EDCTP
Os membros da Assembleia-geral da
Parceria entre a Europa e os Países em
Desenvolvimento para a Realização de
Ensaios Clínicos (EDCTP) elegeram a
Professora Hannah Akuffo como sua
Presidente a partir de 1 de Janeiro de 2010.
A Prof. Akuffo sucede à Dra. Diana Dunstan,
que presidiu à Assembleia entre 2006 e
2009. A Dra. Gabriele Hausfdorf foi nomeada
Vice-Presidente e o Professor Patrice Debré
foi renomeado Vice-Presidente.
A Professora Hannah Akuffo tem experiência
comprovada na investigação da imunologia
das doenças relacionadas com a pobreza e
uma vasta experiência com a colaboração
e financiamento de investigação entre a
Europa e África. A Professora Akuffo nasceu
no Gana, estagiou no Gana e no Reino Unido
e trabalhou, entre outros países, na Etiópia e
no Uganda. Actualmente, é chefe de equipa
do secretariado de Investigação na Agência
Sueca para a Cooperação e Desenvolvimento
Internacionais (SIDA) e é conhecida

como defensora apaixonada do reforço da
capacidade de investigação em países de
baixos rendimentos. Antes de ser eleita
Presidente, a Professora Akuffo foi membro
da Assembleia-geral pela Suécia.

Alterações na governação da
EDCTP: Rede Norte-Norte
A partir de 1 de Janeiro de 2010, a
governação da rede Norte-Norte da
EDCTP irá mudar. Até 31 de Dezembro
de 2010, os Responsáveis de Rede
Europeus (RRE) estavam à frente destas
actividades e faziam parte da Rede Europeia
de Programas Nacionais (REPN). Esta
Rede de representantes dos programas
nacionais europeus desenvolveu propostas
para coordenar e reunir actividades de
investigação e financiamento nacionais.
Na nova estrutura de governação da EDCTP,
os representantes dos programas nacionais
europeus farão parte da Assembleia-geral
(AG) e funcionarão como membros adjuntos
da AG. Esta alteração surge na sequência
das recomendações de vários intervenientes
internos e externos para simplificar a
governação da EDCTP e aumentar a

cooperação e integração na investigação
Norte-Norte. Na nova organização, os
membros adjuntos da AG irão trabalhar
de perto com os membros da AG para
desenvolver uma estratégica comum coerente
entre os Estados-membros para uma
integração e financiamento da investigação
que cumpra com o programa da EDCTP.

General Assembly
GA Deputies
Decide the strategy

Executive Secretariat
Execute strategy

Partnership Board

DCCC

Develop strategy

Identify needs
and gaps

A DCCC elege Presidente e VicePresidentes e dá as boas vindas
aos novos membros
Os membros da Comissão Coordenadora dos
Países em Vias de Desenvolvimento (DCCC)
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Notícias sobre convites à apresentação de propostas e bolsas
Anúncio de convites

Projectos financiados

Em Fevereiro de 2010, serão abertos três
convites à apresentação de propostas:

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

• Bolsas de Estudo para Quadros
Superiores
• Bolsas de Estudo para Quadros
Superiores NoEs
As Bolsas de Estudo para Quadros
Superiores têm como objectivo identificar
e apoiar investigadores de quadros
superiores capazes de criar e liderar
grupos de investigação em instituições
da África subsariana, competitivos a nível
internacional e capazes de obter bolsas de
organismos financiadores internacionais.
Serão abertos dois convites: um para
Quadros Superiores e outro para Quadros
Superiores no contexto das Redes de
Excelência para os ensaios clínicos
financiadas pela EDCTP.
• Ética
Os convites na área da ética têm como
objectivo reforçar a capacidade local tanto
a nível da Revisão Ética como do quadro
Regulamentar Nacional em África
Estes convites serão publicados em
Fevereiro em www.edctp.org

Convite: Criação e reforço de
Comissões Éticas Nacionais Africanas
(CENs) ou de Conselhos de Revisão
Institucional (CRIs)

Reforçar a capacidade das Comissões Éticas
de Investigação africanas para a revisão
ética da investigação na prevenção do VIH
Coordenador do Projecto: Douglas Wassenaar
Orçamento: € 49,500
Duração do projecto: Novembro 2009 Novembro 2012
Países africanos envolvidos: África do Sul
Criação de uma Comissão Ética Nacional
de Investigação e reforço dos recémcriados CRIs/CENs no Gana
Coordenador do Projecto: Okyere Boateng
:
Orçamento: € 49,808
Duração do projecto: Dezembro 2009 Dezembro 2010
Países africanos envolvidos: Gana
Programa para o reforço da Comissão
Ética Nacional de Investigação do
Senegal (CNRS)
Coordenador do Projecto: Samba Cor Sarr
Orçamento: € 50,000

da EDCTP elegeram o Professor Alioune Dieye
como seu novo Presidente e a Professora
Nkandu Luo e a Dra. Veronique Penlap como
Vice-Presidentes. Juntaram-se ainda quatro
novos membros à DCCC. De seguida, são
apresentados o novo Presidente da DCCC e os
novos membros.
A EDCTP quer agradecer ao Dr. Andrew Kitua
(ex-Presidente da DCCC), ao Prof. Tumani
Corrah, à Dra. Christine Manyando (ex-VicePresidente) e ao Prof. Peter Ndumbe pelo
seu empenho em fazer com que a voz dos
investigadores africanos fosse ouvida na
parceria EDCTP ao longo dos últimos anos.

Prof. Alioune
Dieye

Apresentação do novo
Presidente da DCCC: Professor
Alioune Dieye
A DCCC dá as boas-vindas ao
Prof. Alioune Dieye como novo
Presidente. O Prof. Dieye sucede
ao Dr. Andrew Kitua como
Presidente da DCCC.

O Prof. Dieye formou-se, obteve
o PhD (1984) e o DSc (1992)
pela Universidade de Dakar. Frequentou
também programas de formação adicional em
imunologia avançada. As suas actividades de

Duração do projecto: Dezembro 2009 Dezembro 2011
Países africanos envolvidos: Senegal

Convite: Bolsas de Estudo para
Quadros Superiores
Síndrome Inflamatória de Reconstituição
Imune (SIRI) em doentes com
esquistossomíase submetidos à terapêutica
HAART
Coordenador do Projecto: Pauline Mwinzi
Orçamento: € 185.668,64
Duração do projecto: Novembro 2009 Novembro 2011
Países africanos envolvidos: Quénia
Um ensaio controlado aleatório da terapia de
ferro oral para o tratamento da anemia por
deficiência de ferro pós-malária das crianças
do Malávi comparando o tratamento imediato
após a alta com o tratamento retardado do
consumo de ferro e resposta hematológica
Coordenador do Projecto: Kamija Phiri
Orçamento: € 199.145,00
Duração do projecto: Setembro 2009 - Setembro
2011
Países africanos envolvidos: Malávi

Novos membros

of Medicine, Reino Unido. Entrou para os
Medical Research Council Laboratories (Reino
Unido), Gâmbia, em 2005, como Cientista
Sénior em Biologia Molecular e Director do
Laboratório de Micobacteriologia. É também
responsável pela Segurança Biológica e
responsável administrativo pelas instalações
da Unidade que albergam os laboratórios de
VIH e TB de Contenção de Nível 3. Em 2008,
o Dr. Antonio foi nomeado Leitor Honorário
na LSHTM, Reino Unido. A investigação do
Dr. Antonio foca-se na influência de novas
tecnologias moleculares nos ensaios clínicos e
este lidera ainda um vasto leque de projectos
que lidam com ciência clínica, epidemiológica
e laboratorial com vista a ensaios clínicos de
vasta intervenção na África Ocidental. O Dr.
Martin Antonio substitui o Prof. Tumani Corrah
da mesma instituição.

Dr. Martin Antonio (Especialista da TB,
Região da África Ocidental)
Programa de Doenças Bacterianas do Conselho
de Investigação Médica (MRC), Gâmbia

Dr. Modest Mulenga (especialista em
malária, região da África Austral)
Centro de Investigação de Doenças Tropicais
(TDRC), Ndola, Zâmbia

O Dr. Antonio obteve o MSc na London School
of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM), Reino
Unido, e o PhD em microbiologia molecular na
St. Bartholomew’s e The Royal London School

O Dr. Modest Mulenga obteve o seu MSc em
Infecção e Saúde nos Trópicos (Medicina
Tropical Clínica) (com Distinção), um PhD em
Doenças Tropicais e Infecciosas pela

investigação focam-se sobretudo na imunologia
da malária.
O Dr. Dieye obteve o título de Professor
Agregado de Imunologia (CAMES, 1996) e
professor Catedrático (CAMES, 2000). Foi
nomeado Vice-Director do Instituto Pasteur
de Dakar (2001). De Dezembro de 2002 a
Novembro de 2005, foi nomeado Especialista
Nacional Destacado na Direcção-Geral de
Investigação (Comissão Europeia) e contribuiu
para a criação da Parceria EDCTP e para a sua
implementação em África. Tornou possível a
interacção entre a Direcção da Investigação na
Saúde e os Países em Desenvolvimento, em
particular, a África subsariana.

4 - EDCTP Newsletter Janeiro 2010

O efeito da co-infecção por VIH na
resposta imune à Mycobacterium
tuberculosis no pulmão
Coordenador do Projecto: Wendy Anne Burgers
Orçamento: € 199.980,00
Duração do projecto: Outubro 2009 – Outubro
2011
Países africanos envolvidos: África do Sul
Avaliação da resistência aos
medicamentos antiretrovirais em
crianças infectadas com VIH em África
Coordenador do Projecto: Cissy Mutuluuza
Kityo
Orçamento: € 196.900,00
Duração do projecto: Novembro 2009 Novembro 2011
Países africanos envolvidos: Uganda
Convite: Vacinas para o VIH/SIDA
Reforço de capacidades no ensaio de
vacinas contra o VIH na Tanzânia e
Moçambique através da exploração
contínua de estratégias optimizadas de
ADN e MVA boosting; TaMoVac II
Coordenador do Projecto: Eligius Lyamuya
Orçamento: € 6.367.429,00
(€ 3.499.331,00 EDCTP)
Duração do projecto: Novembro 2009 Junho 2014
Países africanos: Moçambique, Tanzânia
Parceiros co-financiadores: SIDA (Suécia),
DFID (Reino Unido), MRC (Reino Unido),
Instituto para a Bioinformática Médica
(Alemanha), BMBF (Alemanha)

Universidade de Londres e uma licenciatura
em Gestão de Sistemas da Saúde. O
Dr. Mulenga é Director e Presidente do
Conselho de Administração do Centro de
Investigação de Doenças Tropicais, Ndola,
Zâmbia (TDRC) e é membro de várias
comissões nacionais de investigação no país.
É também representante nacional e Membro
do Conselho de Coordenação Conjunto da
OMS/PNUD/UNICEF e do Programa Especial
para a Investigação e Formação em Doenças
Tropicais (TDR) do Banco Mundial. Os
interesses de investigação clínica do Dr.
Mulenga recaem sobre as doenças tropicais
e infecciosas relacionadas com a pobreza,
com ênfase nos ensaios epidemiológicos e
intervencionais, sobretudo na malária e no
VIH/SIDA.
O Dr. Modest Mulenga vem substituir a Dra.
Christine Manyando da mesma instituição
como especialista em malária da África
Austral.
Professora Angélique Ndjoyi Mbiguino
(especialista em VIH/SIDA, região da
África Central)
Departamento de Microbiologia, Faculdade
de Medicina, Universidade de Ciências da

Convite: Redes Regionais de Excelência

TESA – Ensaios de Excelência na África
Austral
Coordenador do Projecto: Alexander Pym
Orçamento: € 2.640.548,00 (€ 2.337.304,00
EDCTP)
Duração do projecto: Novembro 2009 Novembro 2011
Países africanos envolvidos: Botsuana,
Malávi, Moçambique, África do Sul, Zâmbia,
Zimbabué
Convite: Tratamento do VIH/SIDA

Ensaio clínico aleatório de Fase 2b
internacional para estudar a manutenção
diária
Coordenador do Projecto: Valeriane Leroy
Orçamento: € 3.442.969,00 (€ 1.355.862,00
EDCTP)
Duração do projecto: Novembro 2009 Agosto 2013
Países africanos envolvidos: Burquina Faso,
Costa do Marfim, Ruanda
Parceiros co-financiadores: Ministério dos
Negócios Estrangeiros (MNE) (Luxemburgo),
Centro de Tratamento e Investigação da
SIDA (TRAC) (Ruanda), Fonds National de la
Recherche (Luxembourg)

Saúde, Libreville (Gabão) Libreville (Gabon)
A Professora Mbiguino obteve o seu MSc
em microbiologia médica pela Universidade
de Laval (Canadá) e o PhD em virologia
pela Universidade de Montreal (Canadá).
Voltou ao Gabão em 1992 para trabalhar na
Faculdade de Medicina da Universidade de
Ciências da Saúde, Libreville. Actualmente, é
directora do Departamento de Microbiologia.
A Professora Mbiguino foca a sua
investigação em microbiologia, sobretudo em
virologia, imunologia e biologia molecular. É
especialista em SIDA e é membro do Comité
Consultivo da terapia antiretroviral, contribui
para a formação de médicos no VIH/SIDA e
é responsável pelo diagnóstico, seguimento
e monitorização virológica de pessoas com
VIH.
A Professora Mbiguino vem substituir o
Professor Peter Ndumbe da Universidade de
Buea, Camarões, como especialista do VIH/
SIDA para a África Central.
Professor Jasper Ogwal-Okeng
(especialista em malária, região da
África Oriental)

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

Avaliação rápida da moxifloxacina na
tuberculose – REMox TB
Coordenador do Projecto: Stephen Gillespie
Orçamento: € 8.413.760,00 (€ 4.206.880,00
EDCTP)
Duração do projecto: Setembro 2009 Fevereiro 2014
Países africanos envolvidos: Quénia, África
do Sul, Tanzânia, Zâmbia
Parceiros co-financiadores: MRC (Reino
Unido), Aliança contra a TB (EUA), Fundação
Bill e Melinda Gates (EUA), NACCAP (Países
Baixos)
Errata

No boletim informativo de Outubro de 2009,
ocorreu um erro ao listar os países africanos
envolvidos no projecto Fase IIb de um ensaio
clínico prova de conceito para avaliar a eficácia
preventiva da vacina potenciadora MVA85A
(Martin Ota). Os países envolvidos são os
seguintes: Gâmbia, Senegal, África do Sul.

Departamento de Farmacologia da
Universidade de Makerere, Kampala, Uganda
O Prof. Ogwal-Okeng obteve a licenciatura
em medicina na Universidade de Makerere
e o PhD em Farmacologia Clínica na
Universidade de Illinois em Chicago.
Trabalhou como leitor na Universidade de
Makerere desde 1990 e tornou-se Professor
Catedrático de Farmacologia em 2005. É
também Director e fundador da faculdade de
medicina, Universidade de Gulu, Uganda.
Em paralelo ao trabalho desenvolvido
na Universidade de Makerere, o Prof.
Ogwal-Okeng está envolvido na ética
da investigação da saúde e é membro
da Comissão de Farmacovigilância da
Autoridade Nacional do Medicamento do
Uganda.
O Prof. Jasper Ogwal-Okeng vem substituir
o Dr. Andrew Kitua, que foi Director-geral
do Instituto Nacional de Investigação
Médica (NIMR), Tanzânia, até Maio de 2009,
como especialista em malária para a África
Oriental.

5 - EDCTP Newsletter Janeiro 2010

Foco nos bolseiros EDCTP
Redes de Excelência para a África Ocidental, Oriental,
Central e Austral actualmente em progresso

África Ocidental: WANETAM
África Oriental: EACCR
África Central: CANTAM
África Austral: TESA

Todas as Redes de Excelência (NoEs)
financiadas pela EDCTP iniciaram as
suas actividades. Cada região da África
subsariana tem agora a sua própria rede: A
África Ocidental tem a WANETAM, a África
Oriental tem a EACCR, a África Central tem
.
a CANTAM e a África Austral tem a TESA.
As Redes regionais unificam instituições
que colaboram com base nas suas forças
individuais complementares, tais como as boas
práticas para a conduta de ensaios clínicos
(BPC e BPCL), gestão de dados e capacidade
laboratorial. As redes têm um desenvolvimento
a nível estrutural, bem como componentes de
desenvolvimento de capacidades humanas.
Espera-se que estas redes aumentem a
qualidade da investigação e práticas clínicas
na África subsariana, ao facilitar as actividades
de investigação em ambiente colaborativo, de
formação e de esquemas de orientação.
Colaboração e apoio político
Para garantir a sustentabilidade e evitar
a duplicação, as redes empenham-se em
colaborar com iniciativas semelhantes, tais
como os centros de Excelência da OMS AFRO
planeados pela Organização Mundial de Saúde
(OMS) e os seus escritórios nacionais. As redes
procuram também activamente o apoio político
e financeiro dos governos nacionais africanos e
das comunidades económicas regionais.

Apresentação das redes
África Ocidental: WANETAM
A Rede de Excelência da África Ocidental para
a TB, SIDA e Malária (WANETAM) reforça as
capacidades para preparar locais da África
Ocidental para ensaios clínicos do VIH/TB e
malária. A rede iniciou as suas actividades
a 31 de Julho de 2009 e é coordenada pelo

Professor Souleymane Mboup. A Rede inclui
instituições de Burquina Faso, Gâmbia, Gana,
Guiné-Bissau, Nigéria, Mali e Senegal.
.
África Oriental: EACCR
O Consórcio da África Oriental para a
Investigação Clínica (EACCR) reforça os
locais de ensaios clínicos na África Oriental.
A Rede teve início a 14 de Maio de 2009 e
é coordenada pelo Dr. Pontiano Kaleebu.
As Redes unem instituições da Etiópia,
Alemanha, Quénia, Países Baixos, Noruega,
Suécia, Sudão, Tanzânia, Reino Unido e
Uganda.
África Central: CANTAM
Na África Central, a Rede da África Central
para a Tuberculose, VIH/SIDA e Malária

(CANTAM) junta instituições envolvidas
em ensaios clínicos. A rede iniciou as suas
actividades a 19 de Dezembro de 2008 e é
coordenada pela Professora Francine Ntoumi.
As instituições associadas à rede estão
sedeadas nos Camarões, Congo, Gabão e
Alemanha.
África Austral: TESA
A Rede de Ensaios de Excelência na África
Austral (TESA) foca-se na região da África
Austral. Iniciou as suas actividades a 23
de Novembro de 2009 e é coordenada pelo
Dr. Alexander Pym. A Rede tem parceiros
no Botsuana, França, Alemanha, Malávi,
Moçambique, Países Baixos, África do Sul,
Suécia, Reino Unido, Zâmbia e Zimbabué.
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Reuniões e Visitas

Alertas de notícias da
EDCTP e RSS

Visita ao comissário da UA para os Assuntos Sociais
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
A 1 de Dezembro de 2009, o Alto
Representante da EDCTP, o Dr. Pascoal
Mocumbi, e o Director da Colaboração Sul-Sul
e Director da Sede Africana, o Dr. Michael
Makanga, visitaram o secretariado da União
Africana, a Comissão da União Africana,
em Addis Abeba, Etiópia. O objectivo desta
reunião era partilhar informação sobre
as actividades da EDCTP em África e a

Da direita para a esquerda: Embaixador
Moçambicano na Etiópia, Sua Excelência
o Sr. Manuel Lubisse, Dra. Grace
Kalimugogo, Dr. Michael Makanga, Dra.
Bience Gawanas (Comissária da UA
para os Assuntos Sociais), Dr. Pascoal
Mocumbi, Dr. Mabvuto Kango, Dra.
Bernadette Olowo-Freers e Dr. Benjamin
Djouldabaye

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.

necessidade de melhorar a participação e a
contribuição africanas na Parceria EDCTP.
Durante esta visita, a delegação da EDCTP
teve uma reunião com a Comissária da
União Africana para os Assuntos Sociais,
Dra. Bience Gawanas, e com vários
representantes do Departamento de Assuntos
Sociais da Comissão da União Africana
(AUC-DSA). Entre os representantes da
AUC-DSA estavam a especialista da AUCDSA do VIH/SIDA, tuberculose e malária,
Dra. Grace Kalimugogo, a Responsável de
Ligação da UNAIDS-AUC, Dra. Bernadette
Olowo-Freers; o Técnico de Saúde Sénior
para o VIH/SIDA, tuberculose e malária, Dr.
Benjamin Djouldabaye e o Técnico de Saúde
Sénior – Saúde, População e Nutrição, Dr

European & Developing Countries

Mabvuto Kango. Esteve também presente o

Clinical Trials Partnership

Embaixador Moçambicano na Etiópia, Sua
Excelência o Sr. Manual Lubisse.
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