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1 - Descrição do projeto e os seus objetivos 

O EU-LAC Health é uma ação coordenada que propõe definir um plano detalhado 

para orientar formuladores de políticas públicas e outros stakeholders em direção 

às futuras ações para apoiar a pesquisa de cooperação em saúde entre a América 

Latina, os países caribenhos e a Comissão Europeia e os Estados-membros da UE. 

Este roteiro consensual será desenvolvido usando uma aproximação 

politicamente orientada e levando em consideração o novo quadro político de 

colaboração em C&T entre UE-ALC. O roteiro proverá formuladores de políticas 

públicas em saúde e financiadores de P&D novos conhecimentos sobre como 

melhor coordenar e co-financiar pesquisas em saúde entre as duas regiões. 

Durante o projeto será feito um importante esforço para conectar e coordenar 

duas importantes áreas políticas com um forte envolvimento no financiamento 

em pesquisa em saúde: Política de ciência e tecnologia em pesquisa e cooperação 

internacional para o desenvolvimento. 

Os principais objetivos do EU-LAC Health são: 

1. Discutir e explorar em parceria com os formuladores de políticas e 

stakeholders, a melhor forma de coordenar a política de pesquisa em saúde e 

seu financiamento entre a UE-ALC. 

2. Definir e estabelecer um roteiro consensual para pesquisa cooperativa em 

saúde com o objetivo último de criar uma estrutura sólida para a cooperação 

futura entre as regiões da UE-ALC neste campo. 

3. Divulgar os resultados do projeto para os principais parceiros comerciais, 

como forma de aumentar e melhorar a cooperação em saúde entre UE-ALC. 

Ademais, o EU-LAC Health promove a criação de um órgão de coordenação para 

aplicar e desenvolver o roteiro (roadmap). 

Plano de Trabalho 

O Plano de Trabalho do projeto EU-LAC Health foi construído em 4 diferentes 

estágios: 

 Estágio 1: Análise do estado da arte 

 Estágio 2: Construção de cenário  

 Estágio 3: Definindo o roteiro (roadmap) 

 Estágio 4: Implementando EU-CELAC Health 



2- Parceiros 

O EU-LAC Health é composto por oito instituições contando com a Fiocruz. 

Instituto de Saúde Carlos III (ISCIII, 

Espanha) [Coordenador]  

ISCIII é a Agência Financiadora Nacional de Pesquisa 

em Saúde na Espanha e Instituto Público Nacional de Pesquisa em Saúde. O 

ISCIII participa ativamente em várias Iniciativas de Programação Conjunta UE 

(EU Joint Programming Initiatives), EDCTP, AAL, iniciativas ESFRI, ERA-nets, 

etc. O ISCIII também colabora com diversos programas de pesquisa e 

desenvolvimento na América Latina e Caribe e ainda coordena o HEALTH-NCP-

NET, a rede do FP7 PCNs e pontos de contato em países terceiros. 

 

Contatos: 

Instituto de Saúde Carlos III (ISCIII) : C/ Sinesio Delgado, 428029 – 

Madri 

 

Dr. Rafael de 

Andrés  

EU-LAC Health 

Project 

Coordinator 

Tel: + 91 822 

2508 

rdandres@isciii.es 

Teresa Corral EU- and 

International 

Project Office 

Tel: +34 91 822 

2255 

tcorral@isciii.es 

 

Sociedade para o Estímulo da Inovação 

Tecnológica (INNOVATEC, Espanha) 

INNOVATEC é uma companhia de consultoria (SME) 

especializada em P&D da área biomédica. A 

INNOVATEC é a coordenadora do recém aprovado do projeto EVAL-

HEALTH  do FP7  “Desenvolvimento e teste de novas metodologias para o 

acompanhamento e a avaliação relacionadas com as intervenções financiadas 

pela UE em saúde nos países parceiros da cooperação”.  



Contatos: 

INNOVATEC: Ronda de Valdecarrizo, 41B, 28760 Tres Cantos ,Madri 

Dr. Joaquín 

Guinea 

Founder and 

General 

Manager 

Tel: 

+3918049020 

joaquin.guinea@innovatec.es 

 

 

Rede Ministerial Ibero-americana de 

Aprendizagem e Pesquisa em Saúde (RIMAIS 

– Ministério da Saúde da Costa Rica). 

O Ministério da Saúde da Costa Rica preside o 

Secretariado da Rede Ibero-Americana de Aprendizagem e Pesquisa em Saúde 

(RIMAIS,  em espanhol), fundada em 2005, durante a 7ª Cúpula Ibero-

Americana de Ministros da Saúde. A RIMAIS é  composta por 19 países da ALC. 

O principal propósito da RIMAIS é promover o desenvolvimento dos sistemas 

nacionais de pesquisa em saúde baseados nas necessidades prioritárias da saúde. 

 Contatos:  

 

Dr. Luis Tacsan 

Chen 

Director of 

Sientific and 

Technological 

Development in 

Health 

Tel: + 506 2221-

6258 

ltacsan@gmail.com 

 

 

Conselho de Pesquisa em Saúde para o 

Desenvolvimento (COHRED, Suíça) 

COHRED é uma organização não-governamental, 

altamente relacionado ao Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD). O COHRED foi estabelecido, em 1993, para 

promover, facilitar, apoiar e avaliar a estratégia da Pesquisa Nacional Essencial 

em Saúde (Essential National Health Research). 



Contatos: 

COHRED: 1-5 Route des Morillons,1211 Geneva 2 

Dr.Gabriela 

Montorzi,MA, 

PhD 

Manager of 

Country Support 

Tel: +41 22 591 

89 00 

montorzi@cohred.org 

 

 

Agência de Gestão de Projetos do Ministério 

Federal de Educação e Pesquisa da Alemanha 

(DLR, Alemanha) 

A Agência de Gestão de Projetos do Ministério Federal de Educação e Pesquisa 

da Alemanha (BMBF) no Centro Aeroespacial Alemão auxilia à BMBF no 

planejamento e implementação de uma gama ampla de programas de pesquisas 

nacionais em várias áreas temáticas e relacionadas às relações internacionais e 

europeias.  

Contatos: DLR: Heinrich-Konen-Str.153227, Bonn, Germany 

M.A.Vera 

Kammann 

Scientific 

Officer 

Tel: +49 228 3821-

1917 

vera.kammann@dlr.de 

 

Agência para a Promoção da Pesquisa Europeia 

(APRE, Itália)  

APRE é uma organização de pesquisa sem fins lucrativos que 

visa promover a participação italiana nos programas de 

pesquisa e desenvolvimento da UE. A APRE está participando ativamente dos 

projetos do FP7 que são dedicados à cooperação internacional com países da ALC 

(UEMEXCYT II, ENLACE e INCONTACT) e à cooperação internacional em saúde 

(SMESPIDERA for LIFE, etc.). 



Contatos: 

APRE: Via Cavour n.71, 00184, Roma, Itália 

Dr. Diassina Di 

Maggio 

APRE Tel: +39 06 

489 399 93 

dimaggio@apre.it 

 

Caterina Buonocore Head of International 

Cooperation/Mobility 

of Researchers/ERC 

Tel: 0039 06 

48 93 99 93 

buonocore@apre.it 

 

Ministério da Ciência e Tecnologia da 

Argentina  (MINCYT, Argentina) 

O Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação 

Produtiva (MINCyT) estabelece políticas e coordena 

ações visando fortalecer a capacidade do país em 

responder às prioridades setoriais e problemas sociais na intenção de melhorar a 

qualidade de vida da sociedade.  

Contatos: 

 

MINCyT: Godoy Cruz 2320 (C1425FQD) Buenos Aires, Argentina 

 

Eng. Águeda 

Menvielle 

MINCYT Tel: +54114899-

5000 

amenvielle@mincyt.gob.ar 

 

 

 

Instituto Nacional de Saúde e Pesquisa 

Médica (Inserm) / Aliança Nacional para 

Ciências da Vida e da Saúde (Aviesan, 

França) 



Inserm é o único instituto público francês científico e tecnológico focado em 

pesquisa em saúde biomédica e humana e um dos membros fundadores da 

Aviesan, a Aliança Nacional Francesa de Ciências da Vida e Saúde, que reúne o 

Inserm, o CNRS, o CEA, o Inra, o Inria, o IRD, o Instituto Pasteur, a Conferência 

Francesa de Reitores de Universidades e da Conferência Francesa de CEOs 

Hospital Universitário. 

 

Contatos: Inserm: 101 rue de Tolbiac, 75654 Paris Cedex 13, França. 

 

Dr. Maud Poitrasson-

Rivière 

Inserm Tel: +33 

(0)1.44.23.62.12 

 maud.poitrassonriviere@inserm.fr 

 

 

Instituto Nacional de Ciências Médicas e Nutrição 

Salvador Zubirán (INCMNSZ, México) 

 

O Instituto Nacional de Ciências Médicas e Nutrição 

Salvador Zubirán (INCMNSZ) é uma instituição nacional 

de saúde que realiza pesquisas, proporciona ensino e 

formação e cuidados de saúde de alta qualidade com 

segurança, honestidade, responsabilidade e compromisso 

social dentro de um quadro geral de liberdade e lealdade 

serviço do ser humano e o seu ambiente.  

Sua visão é a de ser um líder nacional e internacional na área da saúde, do ensino 

e da formação, e em sua pesquisa médica com uma rede totalmente operacional 

dos centros afiliados que aplicam o mesmo modelo integrado. 

 

Contatos: INCMNSZ: Avenida Vasco de Quiroga No.15, 14080, México Distrito 

Federal, México. 

 

 

Dr. Gerardo Gamba Ayala 

and Dr. Carlos A. Aguilar 

Salinas 

INCMNSZ Tel: +52 (55) 

5487 0900 

 gamba@biomedicas.unam.mx ; 

caguilarsalinas@yahoo.com 



3 - EU-LAC Health Conference - Proceeding to the next step of health 

research cooperation 

 

Atividades 2015 

 

No dia 2 de junho de 2015, em Bruxelas, na Bélgica, foi realizado pelo Instituto 

Carlos III (ISCIII) o EU-LAC Health Conference - Proceeding to the next step of 

health research cooperation.  

 

Na conferência do EU-LAC Health foram convidados responsáveis pelas decisões 

políticas, representantes de ministérios e de agências de financiamento, os 

cientistas peritos, bem como dos membros do Conselho Consultivo do projeto 

para uma conferência na Biblioteca Solvay, em Bruxelas. 

 Do Brasil compareceram um representante do Ministério da Saúde, Dr. Jorge 

Barreto (Decit/SCTIE/MS); o diretor do CNPq Dr. Marcelo Morales; a 

representante do ISAGS/Unasur, Mariana Faria, que manifestaram intenção de 

aderir à iniciativa. Também esteve presente no evento o Secretário encarregado 

da Missão Brasileira junto à Comunidade europeia, Victor Braoios, interessado 

em saber mais sobre o projeto e a proposta apresentada. 

O evento de um dia teve a finalidade de apresentar, discutir e divulgar a saída 

principal do projeto financiado pela União Europeia, o EU-LAC Health Roadmap. 

Este roteiro elaborado de forma consensual fornece áreas de pesquisa em saúde 

com temáticas concretas, beneficiando mutuamente ambas as regiões, tendo 

como proposta mostrar como coordenar eficazmente esse tipo de cooperação em 

pesquisa e inovação em saúde bi-regional - a Iniciativa Conjunta de Investigação  

em Saúde e Inovação (JIRI-Health). Discutir os resultados com um público 

maior, recebendo contributos de iniciativas relevantes, potenciais modelos de 

governança ou práticas modalidades de trabalho, bem como colaborar com o 

público interessado em uma discussão sobre os próximos passos, preocupações e 

impactos potenciais da JIRI-Health foram os objetivos da conferência. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

From left to right: Rafael de Andres Medina, Paul Lasko, Ernesto Gozzer, Philippe Cupers, Alfredo Cesario 

(moderator), Ximena Luengo (moderator) 



 

4 - Mapeamento das capacidades de pesquisa e inovação em saúde nos 

países da América Latina, Caribe e Europa 

 

Atividades 2015 

 

Foi elaborado um questionário sobre financiamento, estrutura, fundo e principais 

interesses de pesquisa e inovação em saúde. O questionário foi enviado para os 

órgãos competentes de cada país e a partir desses dados será elaborado um plano 

de ação para colaboração dentro do âmbito do JIRI-Health. 



 

5 - Launch of the EU-CELAC Joint Initiative on Health Research and 

Innovation (JIRI-Health) 

 

Atividades 2015 

 

No dia 23 de novembro de 2015, em Bruxelas, Bélgica, estava previsto o 

lançamento do EU-CELAC Joint Initiative on Health Research and Innovation 

(JIRI-Health). 

Em razão dos atentados terroristas perpetrados em Paris, na França e do 

aumento do nível de alerta de segurança na cidade de Bruxelas, na Bélgica, todas 

as reuniões da União Europeia programadas para semana do dia 23 a 27 de 

novembro foram canceladas pelas autoridades belgas. Destarte, a reunião do EU-

LAC Health não aconteceu e a nova data para a realização da reunião será no dia 

15 de março de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Equipe do Centro de Relações Internacionais em Saúde 

 

 

Dra Miryam Minayo (Assessora) 

Tel: +55 21 3885-1055 

Email: miryam.minayo@fiocruz.br 

 

Dra Cristiane Quental (Assessora) 

Tel: +55 21 3885-1778 

Email: cristiane.quental@fiocruz.br 

 

Isis Pillar Cazumbá (Assistente de Pesquisa) 

 Tel: +55 21 3885-1055 

Email: isis.pillar@fiocruz.br 

 

Isabella Carvalho (Estagiária) 

Tel: + 55 21 3885-1778 

Email: carvalholopesisa@gmail.com 

 
 

 

 


