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{ Coordenação do BERC-Luso reúne com os países parceiros

Os trabalhos do BERC-Luso iniciaram-se, no mês de Janeiro do presente ano de 2021, com uma ronda de reuniões da

coordenação do projecto com os países parceiros.

Estas reuniões tiveram como principal objectivo proporcionar um espaço, mais restrito, para uma troca de impressões

sobre o impacto do BERC-Luso em cada um dos países parcceiros. Neste sentido, (1) atendeu-se às alterações legislativas e

institucionais em matéria de investigação biomédica, bem como à actualização da Declaração de Compromisso, (2) insistiu-

se sobre a necessidade e urgência de disseminação do projecto em todos os países parceiros, (3) reagendou-se

provisoriamente a realização do estágio para os meses de Junho ou Julho, (4) alterou-se o horário de realização dos

webinars para facilitar a presença de todos e (5) projectou-se a realização de uma reunião online conjunta entre o BERC-

Luso e o projecto LiberHethica.

A reunião com Angola decorreu a 5 de

Janeiro. Estiveram presentes: o Dr.

Adelino Quiteque, a Dr.ª Ilda Jeremias, a

Dr.ª Jocelyne Vasconcelos e o Dr. Sampaio

Francisco.

A reunião com Moçambique realizou-se

no dia 6 de Janeiro, tendo marcado

presença a Dr.ª Telma Chicumaba.

A reunião com São Tomé e Príncipe

aconteceu a 7 de Janeiro com a Dr.ª

Semôa Espírito Santo, a Dr.ª Vânia Castro,

a Dr.ª Isaulina Barreto e o Dr. Jeryson

Ramos.

A reunião com Cabo Verde verificou-se

a 11 de Janeiro, com a presença da Dr.ª

Maria de Lourdes Monteiro, Dr.ª Ester

Oliveira, a Dr.ª Lenira Centeio e Dr.ª

Crisolita Duarte.

O horário dos webinars (mensais) foi alterado, após a audição dos parceiros, passando a realizar-se às quintas-feiras, das

17h00 às 18h00, hora de Portugal Continental.

O próximo webinar está marcado para 11 de Fevereiro.

A 8 de Janeiro teve lugar a reunião
com a Guiné-Bissau, estando presentes o
Dr. Mouhammed Ahmed e a Dr.ª
Marilene D’Alva.
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