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Ao entrarmos no último trimestre de 2007, tenho o prazer de destacar o ritmo implacável do programa 
da EDCTP. No seguimento das reuniões de intervenientes que decorreram nos trimestres anteriores, 
lançámos 8 convites no valor de quase 130 milhões de euros em Julho e Agosto. A EDCTP irá lançar mais 
três convites para apoiar ensaios clínicos nas áreas de intervenção das vacinas contra o VIH, microbicidas 
e tratamento antes do final do ano. Para acompanhar o ritmo acelerado do lançamento de bolsas e, 
consequentemente, das actividades redobradas em África, o Dr. Pascoal Mocombi tem-se mantido na 
Sede Africana da EDCTP, na Cidade do Cabo, desde Setembro de 2007. Continuará o seu papel de Alto 
Representante e centrará os seus esforços num envolvimento mais próximo da liderança africana. Para 
lidar com a crescente actividade relacionada com as bolsas, e com a partida de alguns elementos do 
pessoal, tenho o prazer de dar as boas-vindas à Dra. Nnemdi Kamanu Elias, à Dra. Montserrat Blázquez 
Domingo e à Sra. Lara Pandya na equipa dos Projectos e à Sra. Patricia Sáez na secção de Administração. 
Todas provaram ser valiosas aquisições para a Parceria. 

A EDCTP continuou com as visitas aos locais de projectos financiados pela EDCTP. Nestas visitas recolheu-
se informação sobre as actividades em curso financiadas pela EDCTP, identificaram-se necessidades de 
desenvolvimento de capacidades e deu-se à equipa visitante a oportunidade de reunir com a liderança 
e com governantes africanos. No último trimestre, uma equipa da EDCTP visitou instituições no Quénia 
e no Uganda, tal como é relatado no presente número do boletim informativo. Decorreram ainda várias 
reuniões de trabalho em rede e oficinas de formação com o apoio da EDCTP. Estas incluem uma recente 
reunião das redes de excelência regionais, cujos resultados aguardamos com expectativa

A EDCTP dá as boas vindas aos novos elementos do pessoal
 
A Dra. Nnemdi Kamanu-Elias juntou-se ao Secretariado da EDCTP como 
Gestora de Projectos. É uma médica e cidadã da Nigéria e dos Estados Unidos. 
Estudou medicina na Universidade de Yale e tirou o Mestrado em Saúde Pública na 
Universidade da Califórnia, em Berkeley. Adquiriu uma experiência considerável no 
tratamento de pacientes com VIH/SIDA enquanto exercia medicina nos Estados 
Unidos. Antes de se juntar à EDCTP, trabalhou na Tanzânia com os Centros de 
Controlo de Doenças (CCD) como Directora do Programa da Assistência e Tratamento 
do VIH/SIDA, e em Dar es Salaam, no âmbito do Plano de Emergência do Presidente 
dos Estados Unidos para a ajuda à luta contra a SIDA (PEPFAR).
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A Dra. Montserrat Blázquez Domingo  juntou-se à equipa de Projectos como 
Responsável de Projectos. Nascida em Barcelona, a Dra. Montserrat licenciou-se e 
concluiu o Mestrado em bioquímica e biologia molecular, e doutorou-se em biologia 
celular e molecular. Anteriormente trabalhou como revisora científica e directora em 
duas publicações internacionais (FEMS Immunology and Medical Microbiology e FEMS 
Reviews) na Divisão de Publicações da Federação das Sociedades de Microbiologia 
Europeias em Delft (Países Baixos).  

Lara Pandya nasceu em Inglaterra e juntou-se à equipa de Projectos da EDCTP 
como Responsável de Projectos. Lara estudou Geografia na Universidade de Bristol e 
tirou a licenciatura com distinção e o Mestrado em Ciências. Em seguida, trabalhou 
no hospital Kingston, em Surrey, onde era responsável pela gestão dos assuntos 
jurídicos e lidava com reclamações sobre negligência médica apresentadas contra 
o hospital. Lara mudou-se para os Países Baixos em 2005 e trabalhou para a sede 
da Parexel em Amesterdão, inicialmente como Assistente Clínica Principal e depois 
como Especialista em Contratos, o que lhe permitiu adquirir experiência na gestão de 
Ensaios Clínicos e na negociação de contratos.

Patricia Sáez nasceu em Espanha, onde estudou Filologia Inglesa. Depois de ensinar 
inglês durante alguns anos, Patricia mudou-se para a África do Sul, onde trabalhou 
como leitora de espanhol na Universidade da África do Sul e onde se formou em 
Tradução. Mais tarde, trabalhou para diferentes organizações diplomáticas como 
secretária. Patricia chegou recentemente aos Países Baixos para se juntar à EDCTP 
como Responsável de Administração.

Convites à apresentação de candidaturas
No último boletim informativo da EDCTP, anunciámos convites que foram lançados a 6 de Julho. A 3 de 
Agosto foram lançados mais alguns convites. Abaixo é apresentado um resumo de todos os convites à 
apresentação de candidaturas actualmente em aberto.

Malária
Ensaios clínicos, reforço de capacidades e trabalho em rede no desenvolvimento de vacinas contra a 
malária  
Fundos disponíveis: um mínimo de € 14.500.000,00 
Data limite da candidatura: 19 de Novembro de 2007
Ensaios clínicos, reforço de capacidades e trabalho em rede para o tratamento da malária 
Fundos disponíveis: Um mínimo de € 9.100.000,00 
Data limite da candidatura: 26 de Novembro de 2007
Ensaios clínicos, reforço de capacidades e trabalho em rede para a malária na gravidez 
Fundos disponíveis: um mínimo de € 9.100.000,00 
Data limite da candidatura: 26 de Novembro de 2007

 
Tuberculose

Ensaios clínicos, reforço de capacidades e trabalho em rede no desenvolvimento de vacinas contra a 
tuberculose 
Fundos disponíveis: um mínimo de € 9.000.000,00 
Data limite da candidatura: 5 de Novembro de 2007
Fase I, II e III de ensaios clínicos em novos medicamentos e combinações melhoradas de 
medicamentos para o tratamento da tuberculose 
Fundos disponíveis: um mínimo de € 14.000.000,00 
Data limite da candidatura: 17 de Setembro de 2007

Actividades transversais de reforço de capacidades 
Bolsas de Estudo para Quadros Superiores 
Fundos disponíveis: € 1.200.000,00 
Data limite da candidatura: 12 de Novembro de 2007
Apoio à criação e reforço de Comissões Africanas Nacionais de Ética ou de Conselhos de Revisão 
Institucional 
Fundos disponíveis: € 450.000,00 
Data limite da candidatura: 05 de Novembro de 2007
Criação de redes de excelência regionais para ensaios clínicos e programas de orientação Sul-Sul 
Fundos disponíveis: um mínimo de € 10.000.000,00 
Data limite da candidatura: 03 de Dezembro de 2007.

Para mais informações sobre estes convites e sobre como se candidatar, visite o nosso site da Internet 
em www.edctp.org. 
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Projectos financiados
A EDCTP tem o prazer de anunciar o financiamento dos seguintes projectos:

Reunião de intervenientes da EDCTP sobre as vacinas contra o VIH
A reunião de intervenientes da EDCTP sobre as vacinas contra o VIH foi a última de uma série de 
reuniões centradas em tópicos de doenças específicas dentro do campo de acção da EDCTP. A reunião 
de intervenientes sobre as vacinas contra o VIH foi organizada pela EDCTP e pelo Instituto Príncipe 
Leopold de Medicina Tropical, Bélgica. O objectivo desta reunião era ajudar a EDCTP a identificar e a criar 
prioridades para os principais produtos em preparação e a sugerir locais adequados para a realização dos 
ensaios, bem como fazer recomendações sobre os procedimentos de financiamento desses projectos. 
Adicionalmente, a EDCTP queria obter informação prévia sobre o compromisso e participação financeira 
dos Estados-membros para os ensaios clínicos das vacinas contra o VIH.

Embora não tivessem sido feitas recomendações claras, tendo em conta o campo de acção da EDCTP e o 
panorama actual, a maioria pareceu aprovar a realização da fase II de ensaios clínicos preventivos.

A reunião foi presidida pelo Dr. José Esparza, Consultor Sénior da Fundação Bill e Melinda Gates para as 
Vacinas contra o VIH.

O relatório da reunião de intervenientes está disponível no site da Internet da EDCTP em www.edctp.org.

Reunião de trabalho em rede para a criação de Redes de Excelência regionais
A EDCTP organizou uma reunião para potenciais 
candidatos institucionais para o seu convite à 
apresentação de propostas para a criação de 
redes de excelência regionais. Este convite 
irá apoiar o desenvolvimento de redes de 
instituições colaboradoras ou locais de ensaios 
clínicos para acelerar a realização de ensaios 
clínicos do VIH/SIDA, tuberculose e malária na 
África subsariana. Estas redes irão permitir que 
instituições menos desenvolvidas participem em 
ensaios multicêntricos através de programas 
de orientação e de formação, bem como o 
planeamento simplificado de ensaios.  

A reunião surgiu em resposta às recomendações 
da reunião de intervenientes para a criação 

de redes de excelência, as quais sugeriam aproveitar a oportunidade para debates regionais entre 
instituições para que estas surgissem com propostas conjuntas. Esta decorreu na Sede Africana da 
EDCTP, na Cidade do Cabo, África do Sul. A EDCTP, através da Comissão Coordenadora dos Países em 
Vias de Desenvolvimento (DCCC), convidou instituições participantes de todas as regiões de África.

Espera-se que todas as redes regionais apresentem as suas propostas à EDCTP antes do prazo limite de 2 
de Dezembro de 2007, após o qual as propostas serão submetidas à revisão por pares antes da selecção 
para financiamento no primeiro trimestre de 2008. 

À reunião das redes de excelência seguiu-se uma reunião da DCCC, que decorreu no mesmo local.
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de Revisão Institucional

Ministério de Saúde Pública, República do Gabão: “Criação e apoio de uma Comissão Nacional 
de Ética no Gabão”
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s Reforço de capacidades e desenvolvimento de locais para a realização da fase III de 
ensaios de vacinas contra a TB em populações de alto risco

Howard Engers: “Reforço de capacidades para a realização de ensaios de vacinas contra a TB 
do nível ICH-BPC em populações de alto risco na Etiópia e na África Oriental”

Reforço de capacidades e desenvolvimento de locais para a realização da fase III de 
ensaios de vacinas contra a TB em crianças com idade inferior a 1 ano

Philippa Musoke: “Para a realização da fase III de ensaios de novas vacinas contra a TB em 
crianças e adolescentes ugandeses”

Participantes da reunião de redes de excelência regionais da 
EDCTP na Cidade do Cabo, 20 de Setembro de 2007



Oficinas da Rede de Formação Global (RFG)
De 18 a 29 de Junho, decorreram em Harare, Zimbabué, oficinas da Rede de Formação Global (RFG) 
sobre autorização e monitorização de ensaios clínicos e Boas Práticas Clínicas, com o apoio financeiro da 
EDCTP. Estas importantes oficinas de formação são parte das actividades da Rede de Formação Global 
(RFG) da OMS e têm como objectivo reforçar o quadro regulamentar para garantir uma fiscalização 
adequada de ensaios clínicos em África. A abertura e o fecho oficial desta formação foram realizados pelo 
representante da OMS no Zimbabué, Dr. E.K. Njelesani.

O principal objectivo destas oficinas era dotar os representantes das Autoridades Reguladores Nacionais 
(ARN) Africanas e as Comissões de Revisão de Ética do conhecimento e capacidades necessárias para:

Realizar revisões científicas e éticas de candidaturas a ensaios clínicos submetidas para revisão ética 
e regulamentar
Autorizar a importação de lotes clínicos
Autorizar a realização de ensaios clínicos 

A primeira oficina de Autorização de Ensaios Clínicos decorreu em Dezembro de 2006, em Ouidah, Benin. 
Esta visou 11 países de língua francesa. O segundo curso teve lugar em Junho, em Harare, para países 
de língua inglesa, que incluíram o Uganda, a Etiópia, a Tanzânia, o Malávi, Moçambique, o Botsuana, 
o Gana, a Nigéria, a Gâmbia e o Zimbabué. Os participantes das ARNs, das Comissões Éticas e das 
Instituições de Investigação destes países também participaram na formação.

Outra oficina teve como tópico as Boas Práticas Clínicas (BPC). Este curso de inspecção das BPC decorreu 
pela primeira vez em África, como resultado de uma colaboração entre a Rede Reguladora das Vacinas 
dos Países em vias de Desenvolvimento (DCVRN) e o Departamento Nacional de Saúde, Assuntos 
Regulamentares dos Medicamentos, da África do Sul, Agência Nacional de Controlo de Medicamentos 
e Alimentação da Indonésia, Centro Cooperativo de Gestão da Cadeia de Frio, na África do Sul, 
Universidade da Cidade do Cabo e Ministério da Saúde da Turquia. O material de formação baseia-se por 
inteiro em metodologias de ensino de adultos.

Reuniões e oficinas da bolsa de trabalho em rede da EDCTP 
Com uma bolsa da EDCTP sobre o trabalho em rede de investigação europeia e da África subsariana e o 
reforço de capacidades em farmacologia, a Dra. Concepta Merry organizou uma oficina no Grand Imperial 
Hotel, em Kampala, Uganda, que decorreu de 26 a 30 de Junho. A oficina juntou delegados de várias 
organizações europeias e africanas para discutir o seu portfolio actual de investigação, as suas áreas de 
investigação prioritárias chave, identificar oportunidades para a sinergia e delinear uma estratégia para 
futuras candidaturas de investigação. 

Foi redigida uma comunicação sobre o papel da farmacologia clínica no apoio à luta contra o VIH/SIDA, 
tuberculose e malária. Como parte do compromisso em curso para com o reforço de capacidades, a 
oficina providenciou igualmente um dia de formação aos funcionários e estudantes do Departamento de 
Medicina, Farmacologia e Farmácia e do Instituto de Doenças Infecciosas da Universidade de Makerere.

Início da Fase II de ensaios de artesunato intravenoso para crianças com malária 
grave
A fase II do ensaio multicêntrico de artesunato intravenoso começou a recrutar doentes em Setembro 
deste ano. O ensaio no valor de €5.3 M, financiado pela EDCTP e patrocinado pela Medicines for Malaria 
Venture (MMV), está a ser realizado no Gabão e no Malávi. Este avalia a eficácia de dois regimes de 
dosagens de artesunato intravenoso na eliminação de parasitas Plasmodium falciparum em crianças com 
malária grave. O protocolo de ensaio foi aprovado pelas comissões éticas e pelas autoridades reguladoras 
nacionais do Malávi e do Gabão.

O comunicado à imprensa está disponível no site da Internet da EDCTP em www.edctp.org

As crianças infectadas com VIH/SIDA podem agora beneficiar de um ensaio 
financiado pela Parceria entre a Europa e os Países em Desenvolvimento para a 
Realização de Ensaios Clínicos (EDCTP)
Em Agosto, a Administração Norte-Americana dos Alimentos e Fármacos (FDA) aprovou provisoriamente 
um medicamento anti-VIH de dose predeterminada, formulado especialmente para uso pediátrico. O 
comprimido de combinação de dose predeterminada de lamivudina 30mg, stavudina 6mg e neviparina 
50mg (Triomune Bebé) e com o dobro da força (Triomune Júnior) é produzido pela farmacêutica CIPLA. 
Este é tomado duas vezes ao dia, de acordo com uma tabela simples baseada no peso, permitindo uma 
medicação simples. Este também pode ser partido ao meio e dissolvido em água para crianças pequenas 
que não conseguem engolir comprimidos. Em resultado desta aprovação provisória, o anti-retroviral 
FDC será incluído no Programa de Pré-qualificação da Organização Mundial de Saúde (OMS) e estará 
disponível para distribuição ao abrigo dos programas do Plano de Emergência do Presidente dos Estados 
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Unidos para a ajuda à luta contra a SIDA (PEPFAR) e da Fundação Clinton. A EDCTP, financiadora do 
estudo farmacocinético que conduziu a esta aprovação provisória, felicita o Professor Chifumbe Chintu, 
da Escola de Medicina e Departamento de Pediatria, University Teaching Hospital, Lusaka e a sua equipa 
zambiana, juntamente com os colaboradores de investigação dos Países Baixos e a Unidade de Ensaios 
Clínicos do Conselho de Investigação Médica (MRC), Reino Unido, pelo seu trabalho. O Triomune Bebé e 
Júnior já foram aprovados na Zâmbia, onde estão actualmente em uso para tratar crianças.

O comunicado à imprensa está disponível no site da Internet da EDCTP em www.edctp.org

Visistas da EDCTP ao Quénia

De 16 a 20 de Julho, a EDCTP visitou as instituições apoiadas 
pela EDCTP no Quénia. A equipa da EDCTP era composta 
pelo Dr. Pascoal Mocumbi (Alto Representante da EDCTP), 
pelo Sr. Simon Belcher (Director Financeiro e Administrativo) 
e pelo Dr. Michael Makanga (Director para o Reforço de 
Capacidades). A equipa teve reuniões com os cientistas 
e direcção do Instituto de Investigação Médica do Quénia 
(KEMRI)/ Centros de Controlo das Doenças (CCD) Kimusu, a 
sede principal do Instituto de Investigação Médica do Quénia 
(KEMRI), Conselho de Fármacos e Venenos, Ministério 
da Saúde, Quénia, e outras altas entidades de várias 
instituições.

Instituto de Investigação Médica do Quénia (KEMRI)/ Centro de Controlo das Doenças (CCD) 
Kimusu
A equipa visitou o local de investigação do KEMRI/CCD e os seus locais de recrutamento de doentes em 
Siaya-Gem e Karemo no Centro de Saúde Ting’wang’i. O KEMRI/CCD Kisumu está envolvido num estudo 
epidemiológico prospectivo sobre a prevalência e incidência da infecção por TB e da TB em adolescentes 
na região de Karemo, distrito de Siaya, Quénia Ocidental; e num estudo epidemiológico prospectivo de TB 
em neonatos no Quénia Ocidental.

A sede principal do Instituto de Investigação Médica do Quénia (KEMRI)
A equipa reuniu-se com o Dr. Davy K. Koech, Director e Director Executivo do KEMRI e a Dra. Phoebe 
Josiah, Responsável pela Investigação e Directora das Relações Empresariais. O KEMRI proporciona 
fiscalização científica e ética a vários projectos apoiados pela EDCTP no Quénia.

Conselho de Fármacos e Venenos, Ministério da Saúde
A equipa reuniu-se com o Dr. Ahmed I. Mohamed, Secretário Adjunto e Director de Formação e Avaliação, 
e o Dr. Jayesh M. Pandit, chefe da Farmacovigilância. O Conselho de Fármacos e Venenos é o organismo 
legal mandatado para a regulamentação dos medicamentos e substâncias similares no Quénia.

A equipa da EDCTP, juntamente com um membro do DCCC, o Dr. Walter Jaoko, teve também várias 
reuniões com diversas entidades, nomeadamente o Secretário Permanente do Ministério da Ciência e 
da Tecnologia, Professor Crispus M. Kiamba; o Secretário para a Ciência, Dr. Rispah N. Oduwo; o Chefe 
da delegação da União Europeia no Quénia, Embaixador Eric van der Linden; o Representante Residente 
da OMS no Quénia, Dr. David O. Okello; o Reitor da Universidade de Nairobi, Professor G.A.O Magoha; 
o Vice-reitor da Universidade de Nairobi, Professor Jacob T. Kaimenyi; o Director do Departamento 
de Programas Internacionais, Professor Kenneth Muema Mavuti; e o Presidente da Comissão de Ética 
Institucional da Universidade de Nairobi, Professor Kirana Bhatt, entre outros.

Visitas da EDCTP ao Uganda
De 13 a 17 de Agosto, a EDCTP visitou várias instituições envolvidas nas actividades apoiadas pela EDCTP 
no Uganda. A equipa da EDCTP era constituída pelo Dr. Pascoal Mocumbi, o Sr. Simon Belcher e o Dr. 
Michael Makanga. A equipa teve reuniões com os cientistas e a direcção do Instituto de Investigação 
de Vírus do Uganda (UVRI), a Makerere University Medical School em Mulago, o Projecto de Vigilância 
da Malária do Uganda (UMSP), o Conselho Nacional do Uganda para a Ciência e Tecnologia (UNCST) e a 
Autoridade Reguladora Nacional do Uganda (UNRA).

Instituto de Investigação de Vírus do Uganda
A equipa visitou o Conselho de Investigação Médica (MRC)/UVRI Unidade de Investigação da SIDA do 
Uganda, o UVRI/ Iniciativa Internacional para a Vacina contra a SIDA (IAVI), o Programa da Vacina contra 
o VIH e o Centro de Controlo de Doenças (CCD)/UVRI, em Entebbe. O MRC/UBRI está envolvido em dois 
projectos apoiados pela EDCTP, nomeadamente a preparação de locais e o reforço de capacidades para 
ensaios de microbicidas na Tanzânia e no Uganda e os padrões do reconhecimento do epítopo específico 
das células T CD8+ do VIH-1 após uma infecção pelo VIH-1.

Reuniões e Visitas

Visita da EDCTP ao Centro de Saúde Ting’wang’i 
na província Karemo Nyanza, no Quénia
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 O programa de vacinas do UVRI/IAVI está envolvido num projecto de reforço da capacidade de 
investigação clínica e laboratorial a longo prazo, desenvolvimento de grupo e recolha de dados de base 
epidemiológica e de ciência social no Uganda e no Malávi para preparar futuros ensaios de vacinas contra 
o VIH. O Dr. Pontiano Kaleebu é o principal investigador ugandês.

University Medical School de Makarere em Mulago
O Instituto da Universidade de Makerere de Doenças Infecciosas (IDI) está envolvido em dois projectos, 
nomeadamente a realização da fase III de ensaios de novas vacinas contra a TB em crianças ugandesas e 
a preparação da fase III de ensaios de uma vacina contra a TB em adolescentes no Uganda.

O Departamento de Pediatria está envolvido na fase III de ensaios multicêntricos duplo cego controlado 
por placebo sobre a eficácia e segurança da profilaxia da peri-exposição de crianças com lamuvidina para 
impedir a transmissão do VIH-1 através da amamentação (ensaio PROMISE-PEP).

O Projecto de Vigilância da Malária do Uganda (UMSP), que envolve investigadores académicos e 
o ministério da saúde ugandês, está envolvido em 
vários projectos apoiados pela EDCTP, incluindo a 
avaliação de 4 combinações baseadas em artemisina 
para o tratamento da malária não complicada em 
crianças africanas; a avaliação da melhor abordagem 
para retratar a recorrência da malária em crianças 
ugandesas; a segurança da terapia de combinação 
baseada em derivados de artemisina em crianças 
com malária não complicada; e a farmacovigilância 
baseada na população. 

Outros projectos em Makerere incluem o KIDS-
ART-LINC, uma rede de centros clínicos que tratam 
crianças infectadas com VIH em África; uma rede 
europeia e da África subsariana para a investigação e 
reforço de capacidades na farmacologia; e o apoio do 
Conselho de Revisão Institucional.

Autoridades responsáveis pela vigilância reguladora dos projectos de investigação no Uganda
A equipa reuniu-se com os funcionários do secretariado executivo do Conselho Nacional para a Ciência 
e Tecnologia do Uganda (UNCST) e a Autoridade Reguladora Nacional do Uganda (UNRA). Esta reuniu-
se ainda com outras entidades, incluindo o Ministro de Estado para a Saúde, o ilustre Dr. Nduhuura 
B. Richard; o Director dos Serviços de Saúde (Clínicos e Comunitários), Dr. Kenya-Mugisha Nathan; 
o Primeiro Secretário e Chefe de Secção da delegação da União Europeia no Uganda, Sr. Tom Vens; o 
representante residente da OMS no Uganda, Dr. Melville O. George, entre outros.

O Quarto Fórum Anual da EDCTP
Os preparativos para o iminente Quarto Fórum Anual da EDCTP, que irá ter lugar em Ouagadougou, 
Burquina Faso, de 22 a 24 de Outubro de 2007, estão quase prontos. Os principais objectivos do fórum 
são ter uma perspectiva dos ensaios clínicos em curso nas três principais doenças, o VIH/SIDA, a malária 
e a tuberculose, em África e promover o trabalho em rede. O fórum, que será inaugurado por uma das 
mais altas autoridades governamentais burquinesas irá consistir em discursos por oradores convidados, 
sessões plenárias, sessões repartidas, oficinas de grupo e posters e apresentações electrónicas.

Até ao momento já há 165 pessoas inscritas no fórum. Os participantes são investigadores africanos, 
colaboradores de investigação europeus, governantes e membros dos diversos constituintes da EDCTP. 
Alguns projectos financiados pela EDCTP irão apresentar o seu trabalho em curso. Foram atribuídas 
bolsas a sessenta cientistas africanos para que estes participem no fórum e apresentem o seu trabalho. 
Os Estados-membros europeus que contribuíram com capital para as bolsas são a Áustria (1), a Bélgica 
(10), a Irlanda (10), a Itália (2,5), os Países Baixos (7), a Espanha (3), a Suécia (2,5), o Reino Unido 
(10); as restantes foram financiadas pela EDCTP. 

O programa do fórum está disponível no site da Internet da EDCTP em www.edctp.org. O site efectuará 
actualizações diárias durante o fórum e também apresentará o relatório que será elaborado quatro 
semanas após o fórum.

Eventos

Dr. Mocumbi Pascoal posa com o grupo de investigação 
em colaboração entre a Universidade de Makerere e a 
Universidade da Califórnia, São Francisco, e o grupo de 
investigação do projecto de vigilância da malária-UMSP


