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{ Webinars do BERC-Luso 

{

O 4º webinar decorreu neste mês de Novembro

com uma sessão, no dia 6, sobre “Biobancos”, sob a

orientação da Dr.ª Cíntia Águas e da Doutora Célia

Ventura; e uma segunda sessão no dia 20, sobre a

“Monitorização de Ensaios clínicos“, sob orientação

da Prof.ª Doutora Maria Alexandra Ribeiro e da Dr.ª

Maria Pais.

{

“O Projecto BERC-Luso e a Globalização dos PALOP”

A coordenadora do Projecto BERC-Luso, Prof.ª Maria do Céu Patrão Neves, participou, no dia 28 de Novembro, no Congresso Nacional dos

Farmacêuticos, organizado pela Ordem dos Farmacêuticos, tendo feito parte de um painel de oradores de excelência, na sessão "Globalização

e Saúde dos Migrantes"

Nesta sessão, a Prof. ª Patrão Neves apresentou o Projecto BERC-Luso nos seus objectivos

gerais e nos desafios que se colocam à sua prossecução perante a pandemia COVID-19,

destacando as iniciativas realizadas e não previstas inicialmente no Projecto. Insistiu ainda sobre

os requisitos a cumprir para potencializar os impactos positivos do BERC-Luso a médio e longo

prazo.

No dia 13 de novembro o BERC-Luso foi divulgado no contexto europeu, a nível da reunião anual da Rede Europeia de Comissões de Ética

(EUREC), pela Prof.ª Maria Alexandra Ribeiro, Presidente da Comissão de Ética para a Investigação clínica (CEIC), e membro do board desta Rede,

em representação de Portugal.

A EUREC, que reúne as Comissões de Ética de Investigação (RECs) europeias promove a capacitação e presta assistência a estas comissões,

facilitando a interligação com vários organismos relevantes na área da investigação envolvendo participantes humanos, bem como com o

sistema de revisão ética da Comissão Europeia e a Associação Médica Europeia. A EUREC procura actualmente estabelecer ligações fora do

espaço europeu, nomeadamente com a China e África. Foi neste contexto que o projeto BERC-Luso e o projeto LiberHetica foram divulgados.

O projeto Liberhetica pretende aumentar a capacidade ética de supervisão de ensaios clínicos na Libéria através do estabelecimento de

colaborações europeias e africanas que facilitem a implementação de processos eficientes, harmonizados, bem como elaborar diretrizes

padronizadas e programas de treino.

A articulação do BERC-Luso com o LiberHetica, a EUREC e outras redes europeias e africanas, poderá potencializar a concretização dos seus

objetivos de capacitação ética e regulamentar, inclusivamente após o seu termo. http://www.eurecnet.org/

A actual situação de pandemia determinou profundas alterações em todas as modalidades de

actividade individual e social, obrigando a um esforço constante de adaptação às novas realidades e

de resposta às actuais necessidades. Os webinars têm sido importantes aliados nesta fase,

revelando-se como uma forma de manter a ligação entre os países parceiros e o BERC-Luso,

constituindo um espaço de encontro e aprendizagem entre os participantes.

BERC-Luso e LIBERHETICA reúnem via zoom

Anunciamos já o 5º webinar, que se estenderá de Dezembro a Fevereiro, seguindo uma

nova metodologia de informação e formação, baseada na apresentação e discussão de casos

práticos, o que permitirá o confronto com situações do dia à dia.

http://www.edctp.org/pt/
https://gulbenkian.pt/
http://www.eurecnet.org/

