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Ministro da Saúde de São Tomé e Príncipe participa na reunião do BERC-Luso

{

O 2.º eFórum de debates “Investigação clínica: princípios e procedimentos” terminou dia 25 de Setembro, com o webinar

“As boas práticas clínicas na construção da evidência científica”, sob a orientação do Dr. Joel Passarinho (INFARMED).

Este 2.º eFórum funcionou mensalmente e contou com uma breve introdução temática por um representante das

instituições responsáveis do BERC-Luso, promovendo-se numa segunda parte o debate entre todos os participantes. Cada

sessão decorreu durante hora e meia, através da plataforma Zoom, sendo posteriormente gravadas e colocadas na

secção privada do site do BERC-Luso.

Outras iniciativas de contacto e formação estão a ser projectadas para os próximosmeses.

{ Webinar “As Boas Práticas Clínicas na construção de evidência científica” 

{ Reunião online com os formandos do Projecto BERC-Luso

O Sr. Ministro da Saúde, de S. Tomé e Príncipe, Dr. Edgar Neves, dignou-se

participar na reunião de trabalho do BERC-Luso com a equipa São-Tomense,

constituída por Dr.ª Semôa Espírito Santo, Dr. Jeryson Ramos, Dr.ª Vânia

Castro, Dr.ª Camélia Barros e Dr.ª Isaulina Barreto.

A presença do Ministro Edgar Neves, constitui uma honra para o Projecto,

mas sobretudo um apoio inestimável para o importante trabalho que a

equipa de São Tomé e Príncipe está a desenvolver e um compromisso

político, muito forte, para com o objectivo de capacitar os países parceiros

para acolher e desenvolver investigação biomédica internacionalmente

validada.

À semelhança desta reunião com S. Tomé e Príncipe, a Coordenação do

BERC-Luso reuniu também com as equipas de Angola, Cabo Verde, Guiné-

Bissau e Moçambique para trocar impressões sobre as próximas iniciativas

do BERC-Luso.

A Coordenação do BERC-Luso reuniu, entre os dias 15 e 16 de setembro, com os países parceiros do Projecto, com os

objectivos de: fazer um balanço das actividades realizadas no último ano; auscultar os parceiros sobre as suas mais

prementes necessidades face ao contexto de pandemia; retomar o compromisso celebrado na Acção de Formação na

Cidade da Praia, em Cabo Verde; e reagendar o estágio na Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde,

I.P. (INFARMED) e na Comissão de Ética para a Investigação Clínica (CEIC), em Lisboa, anteriormente marcado para a

semana de 14 a 19 de Setembro de 2020.

{

Estágio em Lisboa

Na actual pandemia que vivemos, torna-se difícil fazer projectos a médio prazo. Não obstante, precisamos de ter uma

programação, ainda que provisória, do nosso BERC-Luso. Depois de ouvidos todos os parceiros, solicitamos que reservem

a semana de 7 a 13 de Fevereiro de 2021, para a realização do estágio em Lisboa. A data está sujeita a reconfirmação.

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