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{O BERC-Luso dá as boas vindas a São Tomé e Príncipe

São Tomé e Príncipe apresentou, oficialmente, a sua candidatura para integrar o nosso projecto de capacitação ética e

regulamentar para os ensaios clínicos. O processo seguirá agora os trâmites devidos junto do EDCTP, ficando-se a

aguardar o reconhecimento oficial de S. Tomé e Príncipe como parceiro do BERC-Luso.

Este é um momento importante para S. Tomé e Príncipe, que assim integra o grupo de países a que naturalmente

pertence, passando também a beneficiar das mais-valias que este projecto traz a todos os parceiros. É também

importante para a coordenação do BERC-Luso, que assim tem sucesso em reunir todos os Países Africanos de Língua

Oficial Portuguesa. É importante ainda para Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique que se tornam mais fortes

com esta união reforçada.

Obrigada, S. Tomé e Príncipe e bem-vindos!

O BERC-Luso deseja a todos os parceiros
um Feliz Natal e um próspero Ano Novo! 

{Portugal: Programa formativo

O ano 2 do BERC-Luso é, como sabem, dedicado à formação de profissionais dos

países parceiros, contemplando dois momentos de intenso trabalho num regime

presencial. O primeiro será em Cabo Verde: uma Acção de Formação, de 17 a 22 de

Fevereiro de 2020. Anunciamos agora o segundo momento complementar: um

estágio, a decorrer de 14 a 19 de Setembro de 2020, em Lisboa, na Autoridade

Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED) e na Comissão de

Ética para a Investigação Clínica (CEIC).

A formação dos profissionais só poderá ser reconhecida quando completa.

O Natal, para crentes e não-crentes, é sempre a celebração da renovação da

esperança na convicção de que o futuro, que hoje se prepara, será melhor,

pessoal e socialmente, do que o passado. Esta é também a convicção que a todos

nos anima neste projecto e que entre nós partilhamos.

E no próximo ano, de 2020, será ocasião para nos conhecermos pessoalmente, o

que será também certamente motivo de alegria.

Boas Festas
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