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BERC-Luso VISITA A ANGOLA{
A coordenação do BERC-Luso esteve em Angola entre os dias 26 e 29 de Abril, na última etapa de realização do

projeto, inserida na Work Package 4 – De rete ou Networking. A visita incluiu reuniões com autoridades nacionais,

audiência com o Embaixador de Portugal em Angola e uma conferência aberta ao público sobre “A importância da

investigação biomédica em Angola”, que decorreu no Auditório Pepetela do Centro Cultural Português, em Luanda.
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Audiência com o Embaixador de Portugal, Francisco Alegre Duarte

A audiência teve por objectivo a apresentação geral do Projecto BERC-Luso e

da sua concretização nos vários países parceiros, e em particular em Angola.

O Sr. Embaixador sublinhou o investimento que o país tem feito na área da

saúde, nomeadamente com a construção de hospitais e estruturas de saúde.

Foi também referido o apoio que a cooperação portuguesa tem prestado a

Angola, nomeadamente através do Projeto de Apoio à Consolidação do

Centro de Investigação para a Saúde de Angola (CISA), no valor de 12

milhões de euros, em conjunto com a Fundação Calouste Gulbenkian.

Conferência “A importância da investigação biomédica em Angola”

A Conferência “A importância da investigação biomédica em Angola” decorreu no Auditório Pepetela do Centro
Cultural Português, e contou com a participação de políticos, profissionais técnicos, académicos, representantes
das diversas instituições ligadas à investigação e ciência em Angola, empenhados na implementação de ensaios
clínicos e investigação biomédica em Angola.

Após significativas intervenções na Abertura oficial do evento, seguiram-se dois painéis de debate, com
intervenções pertinentes e forte participação do público. Tornou-se evidente o progresso que Angola tem
registado no setor da saúde e da investigação biomédica, não obstante subsistir a necessidade, e mesmo urgência,
de um enquadramento ético-jurídico robusto para a realização de ensaios clínicos. Foi ainda discutida o reforço da
capacitação dos profissionais neste domínio.
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BERC-Luso VISITA A ANGOLA{
Encontro com a Ordem dos Médicos e Ordem dos Farmacêuticos

A reunião com a Ordem dos Médicos, representada pela sua Bastonária, Dr.ª

Elisa Gaspar e com a Ordem dos Farmacêuticos de Angola, representada

pelo seu Bastonário, Professor Doutor Santos Nicolau, teve por objectivo

tentar estabelecer pontes de contacto e de cooperação sobre o tema da

investigação biomédica em Angola entre destes dois grupos de profissionais

de saúde. Considerando a sua relevância institucional e social e o seu papel

preponderante na promoção da cultura da investigação científica, a

cooperação nas área da saúde e no desenvolvimento científico permitirá

contribuir para o desenvolvimento de novas sinergias que promovam o

avanço do país em matéria de investigação científica.

Encontro com a Ordem dos Biomédicos de Angola no Instituto Nacional de Investigação em Saúde

A reunião com a Ordem dos Biomédicos de Angola decorreu no

Instituto Nacional de Investigação em Saúde de Angola e foi uma

oportunidade excelente para avaliar o empenho da Ordem na

implementação de ensaios clínicos no país. Estes profissionais têm

já desenvolvido trabalho na área dos rastreios complementares,

tendo participado em projetos de investigação, na área da

Esquistossomose. Existe abertura para, juntamente com as Ordens

Profissionais da Saúde de Angola, se criarem sinergias para

projectos de investigação de interesse comum.

Comité de Ética em Investigação do Instituto Nacional de Investigação em Saúde de Angola

A reunião decorreu na sala de reuniões do Instituto Nacional de Investigação

em Saúde (INIS) de Angola. Atualmente, o Comité dispõe de um site com os

formulários de preenchimento obrigatório para submeter um projecto de

investigação, sendo que, no ano de 2021, avaliou cerca de 50 projectos de

investigação, nas mais variadas áreas.

O Comité tem desenvolvido diversos instrumentos de avaliação dos

projectos de investigação, com vista ao seu reforço e capacitação,

robustecendo assim a análise ética aos mesmos. Em março de 2022, foi

entregue um pacote legislativo ao Conselho de Ministros, que compreende o

Regulamento Interno do Comité de Ética do INIS, assim como a tabela de

taxas e emolumentos, necessária para garantir a sustentabilidade e

profissionalização da ação do Comité de Ética.

A reunião foi bastante produtiva, tendo sido trocadas impressões sobre o

funcionamento geral do Comité de Ética, o seu futuro, as formas de

aumentar a sua profissionalização, assim como a expansão da sua actividade.
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Reunião com a Decana da Faculdade de Medicina da Universidade Agostinho Neto

A Decana da Faculdade de Medicina da Universidade Agostinho Neto, Prof.

Doutora Fernanda Dias Monteiro expressou a necessidade de se

regulamentarem as atividades dos comités de bioética locais (das Faculdades)

e a sua articulação com o Comité Nacional de Bioética.

Um dos aspectos debatidos na reunião foi o da possibilidade de se reforçar a

formação ética aplicada à investigação biomédica, podendos os formandos do

BERC-Luso Angola vir a assumir um papel importante de transmissão dos

conhecimentos adquiridos.

Encontro e visita à Agência Reguladora de Medicamentos e Tecnologias de Saúde (ARMED)

Durante a reunião foram abordados temas vários como a inclusão de mais temáticas de investigação científica a

nível pré-graduado nos currículos dos cursos, promover mais formação em investigação científica, e a criação de

formação pós-graduada nesta área, alinhado com os objetivos do Centro Nacional de Investigação Científica

(CNIC).

A Coordenação do BERC-Luso reuniu com o Conselho Diretivo da recém-

empossada ARMED – Agência Reguladora de Medicamentos e Tecnologias de

Saúde de Angola, na pessoa da sua Presidente Dr.ª Katiza Mangueira. Durante

a reunião, foi mostrada a estrutura atual da ARMED, que sucede à anterior

Direção Nacional de Farmácia do Ministério da Saúde de Angola.

A ARMED possui um Departamento de Farmacovigilância, Tecnovigilância e

Ensaios Clínicos, com interesse na expansão do seu quadro de recursos

humanos, com vista à captação de financiamento para esta importante área da

investigação clínica.

PRÓXIMA VISITA: MOÇAMBIQUE{BERC-Luso na Newsletter do EDCTP{
A última visita no âmbito desta etapa final do projecto

será a Moçambique, de 31 de Agosto a 2 de Setembro.

A newsletter de Julho do EDCTP faz referência à visita à
Guiné-Bissau, que decorreu em Abril do presente ano.
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