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VISITA A SÃO TOMÉ E PRINCIPE{

BERC-LUSO É NOTÍCIA NA NEWSLETTER DO EDCTP DE FEVEREIRO DE 2022{

Uma equipa da coordenação do BERC-Luso constituída pela Professora Doutora Maria do Céu Patrão Neves

(Presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e Coordenadora do Projecto BERC-Luso), a

Professora Doutora Maria Alexandra Ribeiro (Presidente da Comissão de Ética para a Investigação Clínica), e o Dr.

Jorge Batista (Assessor para a Área Internacional da Ordem dos Farmacêuticos e Gestor Executivo do Projecto

BERC-Luso) deslocaram-se a São Tomé e Príncipe, entre os dias 28 de fevereiro e 4 de Março, para acompanhar os

últimos planos de trabalho do projecto e avaliar os seus impactos reais naquele país.

Andrzej Rys, Diretor de Sistemas de saúde, produtos médicos e inovação da Comissão Europeia, afirma, em

entrevista do dia 28 de Fevereiro, que o novo Regulamento Ensaios Clínicos que, no seu entender facilita a

realização de ensaios clínicos na União Europeia, garantindo elevados padrões de segurança para os participantes

e uma maior transparência das informações sobre os ensaios.

Ver entrevista em: https://ec.europa.eu/newsroom/sante/items/737235/pt

OUTRAS NOTICIAS: Novo Regulamento Ensaios Clínicos beneficia
promotores, autoridades, doentes e o público

{

A newsletter do EDCTP de Fevereiro disponibiliza duas noticias sobre o BERC-Luso. Uma primeira comunica a

tomada de posse da Comissão de Ética da São Tomé e Príncipe que integra dois membros da equipa do BERC-Luso

de São Tomé e Príncipe: a Dra. Adeonilde Aguiar, como Presidente da Comissão, e o Dr. Jeryson Ramos, na secção

de investigação. A segunda notícia refere o webinar organizado pela equipa de São Tomé que se realizou em

Fevereiro. Ver em https://www.edctp.org/web/app/uploads/2022/03/EDCTP-Update-February-2022.pdf
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