
Decorreu, no passado dia 22 de Abril, mais um webinar, desta vez dedicado à
análise de casos, com o tema “Patentes”, apresentado pela Prof.ª Joana
Araújo.
Foi um evento muito participado, em que a questão das vacinas para a
COVID-19 centralizou a discussão, com todos os países parceiros que se
referiram à vacinação no seu país. Abordou-se também temas como acordos
bilaterais, as iniciativas COVAX e C-TAP, tendo-se destacado os princípios da
equidade e da proporcionalidade.

O Projecto BERC-Luso foi convidado a participar na Mini Cimeira África-Europa que decorrerá no dia 25 de
Maio, sob o tema “Avaliação ética da investigação: desafios e oportunidades vividos por especialistas
africanos e europeus” (Health research and ethics assessment: challenges and opportunities experienced by
African and European experts). O evento é organizado pela Embassy of Good Science e pela EUREC (European
Network of Research Ethics Committees) e tem por objectivo fomentar a partilha de experiências sobre os
desafios da avaliação ética na investigação com um enfoque particular na educação e no ensino para ética, a
independência das Comissões de Ética e os desafios éticos na investigação durante emergências de saúde
pública, e desafios práticos.
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Foi criado, por despacho de S.E. o Sr. Ministro da Saúde e da Segurança Social de Cabo Verde, Arlindo
Nascimento do Rosário, a 22 de Janeiro deste ano, a Comissão Nacional de Coordenação e Acompanhamento
(CNCA) para a elaboração/revisão do quadro normativo sobre a investigação biomédica e demais
investigações médicas e também sobre matéria de Ética nas Políticas Públicas de Saúde. Esta Comissão tem
por missão, a coordenação e o acompanhamento do processo da elaboração, validação e implementação do
quadro normativo em matéria de investigação biomédica, ensaios clínicos e em matéria de ética nas políticas
públicas de saúde.

Resultados do Projecto em Cabo Verde

O BERC-Luso tem uma Nova Assistente

Outras notícias: Webinar AFPLP-FIP 
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A Prof.ª Joana Araújo da Cátedra UNESCO de Bioética assume, desde Abril de 2021, as funções de
Assistente do Projecto BERC-Luso, em substituição da Dr.ª Filipa Venâncio. Será certamente uma mais valia
para o projecto uma vez que está presente desde o início e todos os parceiros já a conhecem.
O BERC-Luso gostaria de deixar uma palavra de agradecimento à Dr.ª Filipa Venâncio por todo o trabalho,
empenho e dedicação que colocou ao serviço do projecto. Desejamos as maiores felicidades.

No passado dia 28 de Abril decorreu o webinar “Doenças transmitidas por vetores”, uma organização
conjunta da Associação de Farmacêuticos dos Países de Língua Portuguesa (AFPLP) e da Federação
Internacional Farmacêutica (FIP). www.afplp.org
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