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{ BERC-LUSO prepara visita a Angola
O périplo pelos países parceiros prossegue e a próxima visita de trabalho da coordenação do BERC-Luso será a
Angola, devendo decorrer entre 26 e 29 de Julho. Esta visita integra o Plano de Trabalho/ WP 4 – De rete ou
Networking, isto é, a última fase do projecto que pretende reforçar a ligação entre todos os países parceiros. Tem
ainda por objetivo a divulgação externa do projeto, garantindo constantes atualizações e educação e formação
contínuas. O plano da visita incluirá reuniões com autoridades nacionais do país e audiências com o poder
político, um encontro com o embaixador de Portugal, um evento público sobre ensaios clínicos e investigação
biomédica com a participação da equipa do BERC-Luso de Angola e da coordenação do BERC-Luso e visitas a
diversas entidades nacionais relevantes para o projeto.

{ EDCTP promove formação “The fundamentals of research ethics training programme”
Esta formação analisa os benefícios e os riscos da investigação, os princípios-chave
que orientam a ética da investigação, os componentes de uma proposta ética de
investigação, e algumas reflexões sobre a conduta ética da investigação baseada na
comunidade, o que deverá assegurar o respeito pelos princípios fundamentais da
ética da investigação (autonomia, beneficência, não maleficência e justiça) no curso
da mesma.
A formação é gratuita mas requer inscrição obrigatória até ao dia 25 de Junho.
Para mais informações, por favor consultar: https://forms.gle/hwss8rvK6ipa8TZU6

{ Outras notícias
O Encontro Lusófono de Bioética, promovido pelo Conselho Nacional de Ética para
as Ciências da Vida (CNECV), decorrerá no dia 14 de setembro de 2022, entre as
14:00 e as 18:30 horas, na Fundação Calouste Gulbenkian (Lisboa, Portugal) e visa a
criação de uma plataforma alargada da comunidade dos países lusófonos para a
partilha de experiências e a formulação de orientações no âmbito da ética das
ciências da vida, beneficiando de uma reunião magna na área da Bioética.
Este encontro contará com a participação de diversos membros dos países parceiros
do BERC-Luso. Para mais informações:
https://www.cnecv.pt/.../encontro-lusofono-de-bioetica
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