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{ Inicia a vacinação contra a Covid-19

{ BERC-Luso: O evento do ano

A diretora-executiva da Agência Europeia do Medicamento (EMA), Emer Cooke, anunciou a 21 de Dezembro o parecer
positivo da autoridade reguladora à autorização condicional de mercado na UE para a vacina desenvolvida pela BioNTech e
pela Pfizer contra a COVID-19: “Apraz-me anunciar que o comité científico da EMA se reuniu e recomendou uma autorização
condicional de mercado na UE para a vacina desenvolvida pela BioNTech e pela Pfizer. A nossa opinião científica abre
caminho à primeira autorização de mercado para uma vacina contra a covid-19 na UE.”

Horas após este parecer positivo da EMA, a Comissão Europeia autorizou a sua colocação no mercado: “Acrescentámos
um importante capítulo ao nosso combate contra a covid-19. Tomámos a decisão de disponibilizar aos cidadãos europeus a
primeira vacina contra a covid-19. Concedemos autorização comercial condicional à vacina produzida pelo BioNTech e
Pfizer” – anunciou Ursula von der Leyen, Presidente da Comissão Europeia, acrescentando ser “esta é a nossa primeira
vacina, outras serão aprovadas em breve se se revelarem seguras e eficazes”, sendo que “a EMA vai emitir a sua opinião
sobre a segunda vacina, a da Moderna, já dia 6 de Janeiro”. (Lusa)

Os 27 Estados-membro da União Europeia iniciam a vacinação no dia 27 de Dezembro, num simbolismo forte de
igualdade entre todos os cidadãos europeus.

O presente ano de 2020 do BERC-Luso foi marcado pela Acção de Formação, “Investigação Biomédica e Ensaios Clínicos:
Capacitação Regulamentar e Ética”, que decorreu de 17 a 22 de Fevereiro na Cidade da Praia em Cabo Verde.

Reunimos formadores representantes do Consórcio Português (a Cátedra UNESCO de Bioética da Universidade Católica
Portuguesa, a Comissão de Ética para a Investigação Clínica, o INFARMED e a Ordem dos Farmacêuticos), da OMS e da
UNESCO e delegações de Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau, Moçambique e S. Tomé e Príncipe.

Foi uma semana muito forte de formação
profissional, de partilha intelectual e cultural,
e de vivência pessoal que germinou em
amizade que temos vindo a cultivar à distância
neste ano de pandemia.

Esta foto é uma recordação que nos deixa
saudades e também a vontade do reencontro
para o qual trabalharemos em 2021.

http://www.edctp.org/pt/
https://gulbenkian.pt/

