
O segundo ano do BERC-Luso estabelece a realização de uma Acção de Formação sobre Capacitação ético-jurídica

para a apreciação de Ensaios Clínicos, a qual se realizará de 17 a 22 de Fevereiro de 2020, na Cidade da Praia, em

Cabo Verde. A organização está a cargo da coordenação do BERC-Luso, da Entidade Reguladora Independente da

Saúde (ERIS) e do Comité Nacional de Ética em Pesquisa para a Saúde (CNEPS), sob a liderança do Dr. Eduardo Tavares

e da Dr.ª Lurdes Monteiro, a quem publicamente agradecemos toda a colaboração e empenho.

O curso envolverá especialistas e académicos portugueses, em assuntos éticos e regulamentares e também

especialistas da OMS e da UNESCO, num total de 14 formadores. Será conduzido de forma a promover o diálogo e a

colaboração de todos os participantes, seguindo de novo uma lógica inclusiva, envolvendo directamente cerca de 25

participantes dos Países Parceiros Africanos de Língua Oficial Portuguesa.

O primeiro ano do BERC-Luso, que decorreu entre Outubro de

2018 e Setembro de 2019, está concluído e iniciámos já o segundo

dos três anos do projecto. Os objectivos a que o BERC-Luso se

propôs neste primeiro ano, Plano de Acção 1 - Plano Legislativo,

foram não só integralmente cumpridos, mas também

ultrapassados! Assim, a equipa de juristas, coordenada pela Dr.ª

Paula Martinho da Silva, elaborou e apresentou publicamente o

EstudoEstudo Legislativo Comparativo que traça um quadro geral da legislação nos países-parceiros em matéria de

regulamentação ético-jurídica dos ensaios clínicos, identificando também as áreas prioritárias para o desenvolvimento

de regulamentação conforme as boas práticas internacionais.

Organizou-se ainda um workshop para a equipa de juristas, com o tema “As boas práticas internacionais para a

investigação biomédica: requisitos ético-jurídicos”, e que não estava previsto no Projecto.

A iniciativa mais destacada neste primeiro ano foi a organização do Simpósio “As melhores práticas internacionais

em matéria de investigação clínica: uma parceria com Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa”, que

apresentou o Estudo Legislativo Comparativo, fomentou a discussão entre os presentes, e apresentou o site oficial do

BERC-Luso: www.berc-luso.com.
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Este projecto faz parte do Programa EDCTP2 e tem o apoio
da União Europeia e da Fundação Calouste Gulbenkian

Dr.ª Filipa Venâncio

1º ano de BERC-Luso

O projecto BERC-Luso informa que a nova assistente do Projecto é a Dr.ª Filipa Venâncio (que

substitui a Dr.ª Joana Martins), licenciada em Direito, pela Faculdade de Direito da

Universidade de Lisboa, frequentou a Pós-graduação em Criminologia, no Instituto Superior de

Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, sendo actualmente Mestranda em

Jornalismo, na Escola Superior de Comunicação Social. Desempenhou funções na RTP África, e

tem experiência de voluntariado internacional no Brasil e São Tomé e Príncipe.

BERC-Luso tem nova assistente
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Bem-Vinda!

http://www.berc-luso.com/
https://www.facebook.com/groups/360465578030621/
mailto:geral@berc-luso.com
https://www.berc-luso.com/?targetPage=contactos&Area=31
http://www.edctp.org/pt/
https://gulbenkian.pt/
http://www.berc-luso.com/

