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

A resposta da União Europeia ao novo coronavírus

SARS-CoV-2

Também no âmbito do COVID-19, o EDCTP abriu um concurso para a apresentação
de propostas na área da investigação clínica no combate ao novo coronavírus nos
países da África Subsariana. A iniciativa de financiamento de emergência abriu
inscrições que decorreram de 03 a 20 de Abril deste ano.

O Director Executivo do EDCTP, Dr. Michael Makanga, apela à solidariedade dos
Estados-Membros da União Europeia e a todos os parceiros para que apoiem co-
financiando a investigação clínica no combate ao COVID-19.

Na actual pandemia que a todos nos atinge, queríamos dar-vos nota de acções relevantes neste âmbito, por
parte dos nossos patrocinadores.

A Fundação Calouste Gulbenkian criou um fundo de emergência de 5 milhões de euros para combater o
COVID-19 que incidirá sobre as áreas da saúde, ciência, sociedade civil, educação e cultura.

“Num momento de excepcional gravidade, a Fundação Calouste Gulbenkian, fazendo jus à sua missão, reforça
a sua atividade num contributo para combater uma pandemia que põe em causa a sociedade como sempre a
conhecemos”, afirmou a Presidente da Fundação Calouste Gulbenkian, Dr.ª Isabel Mota.
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A actuação da União Europeia no combate ao coronavírus tem-se centrado:
• Na contenção da propagação do vírus;
• No fornecimento de equipamento médico;
• Na promoção da investigação clínica relativa a tratamentos e vacinas;
• No apoio à economia e empresas.

Decorrem igualmente na União Europeia estudos clínicos. Neste âmbito, destaca-se a título ilustrativo o
Akershus University Hospital, na Noruega que tem elaborado ensaios clínicos para avaliar o efeito antiviral da
cloroquina em doentes adultos com infecções SARS-CoV-2 e a Oxford University no Reino Unido, que iniciou na
passada quinta-feira ensaios clínicos em humanos para uma vacina que proteja contra o COVID-19.

• Guia para a Gestão de Ensaios Clínicos
No Eudralex 10 (Legislação Europeia), poderá encontrar o Guia para
a Gestão de Ensaios Clínicos durante a pandemia de COVD-19
(Coronavírus), na sua Versão 2 de (27/03/2020).

Saiba mais aqui

• Registo Europeu de Ensaios Clínicos

O Registo de Ensaios Clínicos da União
Europeia soma agora mais de 100
ensaios clínicos registados para o
COVID-19, cobrindo estudos clínicos
para o desenvolvimento de vacinas e de
tratamento de referência. Os
promotores são vários – Universidades
e Hospitais, Indústria Farmacêutica,
Institutos Nacionais, Fundações, entre
outros.

Saiba mais aqui

• Comités Nacionais de Ética e COVID-19
A OMS promoveu uma reunião virtual para facilitar a comunicação,
colaboração e intercâmbio entre os Comités Nacionais de Ética de
todo o mundo, para ajudar os países a melhor responder aos
desafios éticos apresentados pelo COVID-19.

Saiba mais aqui

São muitos os desenvolvimentos que decorrem em todo o globo para acelerar o fim da pandemia de COVID-19. 
Nas próximas notícias encontram-se exemplos de alguns recursos que poderão ser úteis para o trabalho das 
Autoridades Nacionais de Ética e Autoridades Regulamentares Nacionais no âmbito desta pandemia.

http://www.edctp.org/pt/
https://gulbenkian.pt/
https://www.edctp.org/the-impact-of-covid-19-on-edctp2-projects-2/
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-10/guidanceclinicaltrials_covid19_en.pdf
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=covid-19
https://www.who.int/ethics/topics/outbreaks-emergencies/covid-19/en/

