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se via ZOOM com a equipa de
coordenação do BERC-Luso
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O Ministro da Saúde, Dr. Edgar Neves encontrou-se via ZOOM com a
equipa de coordenação do BERC-Luso, que é um projecto de Capacitação
Ética e Regulamentar nos Países Africanos de Língua O cial Portuguesa,
de que São Tomé e Príncipe faz parte.

Foi com a coordenadora do projecto BERC-Luso Dra. Maria do Céu
Patrão Neves, Professora Catedrática de Ética, da Universidade dos
Açores onde especializou-se em Ética Aplicada, que o Ministro da Saúde,
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Dr. Edgar Neves, passou em revista os passos para a Capacitação Ética
e Regulamentar no domínio da investigação biomédica em São Tomé e
Príncipe.

Depois do encontro o Ministro deixou a equipa nacional numa Reunião de
analise a meio percurso do ponto de situação da declaração de
compromisso elaborada na acção de formação em Cabo Verde.
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