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BERC-Luso participou no 79th FIP World Congress of
Pharmacy and Pharmaceutical Sciences

O BERC-Luso participou no Congresso Mundial de Farmácia e de Ciências Farmacêuticas, que se realizou entre 22 e
26 de Setembro, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, tendo sido apresentado, pelo Dr. Jorge Batista, um
trabalho científico sob o formato de poster, com o título “Building Biomedical Ethics / Regulatory Capacity in
Portuguese Speaking African Countries: BERC-luso”, e que abaixo se reproduz:

Este póster apresentou já resultados alcançados pelo BERC-Luso neste primeiro ano de trabalho, especificamente
o Estudo Legislativo Comparativo entre as legislações em matéria de investigação biomédica dos países parceiros
e as boas práticas internacionais. O estudo legislativo e o acompanhamento que entidades políticas
representantes dos países parceiros lhe têm dispensado, constituem condições favoráveis para a construção de
um quadro legal mais consolidado com vista à capacitação ética e regulamentar no domínio da investigação
biomédica dos PALOP.
Esta participação do BERC-Luso no Congresso Mundial de Farmácia e de Ciências Farmacêuticas foi mais uma
importante divulgação do projecto de iniciativa da Ordem dos Farmacêuticos.

Simpósio: O testemunho de Moçambique
“O projecto Berc-Luso, trouxe a oportunidade de convergência entre os Países Africanos de Língua
Oficial Portuguesa (PALOP), na área de ensaios clínicos. A realização do Simpósio permitiu, pela
primeira vez, a troca de experiência entre estes, onde se pôde perceber as diferentes realidades na
área de ensaios clínicos e a possibilidade de criação de uma legislação harmonizada. Das
apresentações feitas, foi possível reter alguns pontos que serviram para colmatar algumas lacunas da
proposta de regulamento de ensaios clínicos que em Moçambique já está num estágio avançado.”
Dr.ª Tânia Sitoe
Directora Nacional de Farmácia

Este projecto faz parte do Programa EDCTP2 e tem o apoio da
União Europeia e da Fundação Calouste Gulbenkian

