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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 cenários 

 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 (EUJoint 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 (SMESPIDERAforLIFE, 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 

 

 

 

 

3 - Second Roadmapping Workshop 

 

Atividades 2014 

 



Nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2014, em Madri, Espanha, foi realizado pelo 

Instituto Carlos III (ISCIII) e pela Sociedad para el Fomento de la Innovación 

Tecnológica (Innovatec ) o Second EU-LAC Health Roadmapping Workshop. 

 

Os principais objetivos do workshop foram:  

 

 Analisar a situação política atual da EU-CELAC em inovação e pesquisa e 

como isso afeta o progresso da EU-LAC Health. 

 Discutir e chegar a um acordo sobre a melhor forma de apoiar o grupo de 

trabalho EU-CELAC SOM (Senior Official Meeting) como um meio de 

reforçar a cooperação EU-CELAC de pesquisa em saúde. 

 Analisar a ação a ser implementada pelo projeto EU-LAC com o objetivo 

de promover a sua sustentabilidade para além de 2016, incluindo a 

promoção de um órgão de coordenação para sustentar a ação política do 

grupo de trabalho SOM (Senior Official Meeting). 

 Obter melhorias no documento de orientação principal a ser produzida 

pelo projeto (Roteiro para uma iniciativa conjunta sobre pesquisa em 

saúde) 

O grande feedback das discussões e as reações entusiasmadas e comprometidas 

dos presentes, demonstrou o grande potencial e a necessidade de uma 

abordagem comum para institucionalizar efetivamente a cooperação de 

pesquisa em saúde. 

Todos os resultados valiosos provenientes dos debates serão tidos em conta para 

continuar a desenvolver o roteiro, bem como interagir com as iniciativas em 

curso. 

 

 

 

Reunião de trabalho do EU-LAC Health em Madri. 



4 -Questionário  (Consultation) 

 

Atividades 2014 

 

O questionário teve como objetivo explorar a medida em que os stakeholders e 

financiadores da pesquisa em saúde  nos diferentes países da Europa (EU) e da 

América Latina e do Caribe (LAC) concordavam com a proposta desenvolvida 

pelo projeto EULAC Health, apresentada no documento "Strategic roadmap for 

EU-CELAC Joint Initiative on Health Research in Innovation ". 

Para a identificação dos responsáveis políticos e financiadores da pesquisa em 

saúde que deveriam ser consultados usamos: 

• Base de dados da América Latina e Caribe fornecidos pelo projeto EU-LAC 

Health e desenvolvido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 

Produtiva (MINCYT) da Argentina, atualizado com a ajuda de RIMAIS - Red 

Iberoamericana Ministerial de Aprendizaje en Salud e Investigación 

(Iberoamericano Ministerial Rede de Pesquisa em Saúde e Educação) e 

organizada pelo Ministério da Saúde da Costa Rica. 

• Na União Europeia, a base de dados do EU-LAC Health desenvolvido pela 

ISCIII (Instituto de Saúde Carlos III) com a ajuda do consórcio. 

A lista final tinha 109 nomes da LAC e 88 nomes da UE. 

Na Argentina, Chile, Costa Rica e Trinidad & Tobago, tivemos a ajuda do 

Conselho Consultivo (Advisory Board), e também o RIMAIS para identificar o 

direito de consultar as partes interessadas ou para fortalecer a nossa demanda 

para preencher um questionário. Em alguns países da UE de apoio foi dado por 

parceiros e membros do Advisory Board. 

As partes interessadas foram contatadas via e-mail e convidados a responder 

um questionário disponível on-line através de um link. O questionário 

(mostrado no Apêndice I), procurou saber se os interessados estavam de acordo 

com a visão, missão, objetivos, princípios orientadores e da estrutura de 

governação da iniciativa proposta, deixando espaço aberto a sugestões para o 



aperfeiçoamento. O questionário também procurou identificar as partes 

interessadas para saber mais e participar da iniciativa. Junto com o 

questionário, uma cópia do documento "Roteiro Estratégico para a Iniciativa 

Conjunta UE-CELAC de Investigação em Saúde em Inovação" (Strategic 

Roadmap for EU-CELAC Joint Initiative on Health Research in Innovation) foi 

enviada. 

O Instituto de Saúde Carlos III enviou questionários para países europeus e a  

Fiocruz enviou questionários para países da América Latina e do Caribe. 

Para os países latino-americanos de língua espanhola, um questionário 

traduzido para o espanhol foi enviado. 

 

Resultados: 

Tivemos 44 respostas válidas - 21 a partir da UE e 23 da América Latina e 

Caribe (Tabela 1). Os nomes e as instituições dos entrevistados são apresentados 

no Apêndice II* 
 

Tabela 1 – Distribuição dos entrevistados 

EU # respondents LAC # respondents 

Austria 1 Argentina  5 

Belgium 1 Brazil 2 

Cyprus 1 Chile 2 

Czech Republic 1 Peru 1 

Estonia 1 Uruguay 1 

France 1 Costa Rica 4 

Finland 2 Panama 3 

Germany 1 Mexico 1 

Greece 1 Barbados 1 

Hungary 1 Jamaica 1 

Italy 2 Trinidad & Tobago 2 

Latvia 1   

Netherlands 1   

Poland 1   

Romania 1   

Slovakia 1   

Spain 2   

Sweden 1   

 



O que essas respostas nos mostram é que, em ambas as regiões os stakeholders 

e financiadores da pesquisa em saúde concordam com a proposta desenvolvida 

pelo projeto EULAC Saúde: a grande maioria dos entrevistados acreditam que a 

visão e missão da iniciativa deveria ser os propostos (Fig 1 ), acredita que os 

objetivos e princípios propostos são altamente relevantes (Fig. 2 e 3) e que a 

estrutura de governação proposta é adequada (Figura 4). 

 

 
Tabela 2 – Relevância dos objetivos propostos 

 
Tabela 3 – Relevância dos princípios propostos 

Principles 

EU LAC 

None Low Med. High N.A. None Low Med. High N.A. 

Jointly defined strategic 

research agenda tackling 

global challenges 

 1 
5% 

6 
29
% 

14 
67% 

   8 
35
% 

15 
65% 

 

Objectives EU LAC 

None Low Med. High None Low Med. High 

Addressing common 

challenges, aligning research 

programmes and avoiding 

duplications 

 1 

5% 

5 

24% 

15 

71% 

1 

4% 

 5 

22% 

17 

74% 

Maximizing synergies by 

putting together expertise 

scattered across different 

countries 

  5 

24% 

16 

76% 

1 

4% 

 2 

9% 

20 

87% 

Expanding the scientific and 

societal impact of the research, 

thus reducing health gaps in a 

globalized world 

 1 

5% 

6 

29% 

14 

67% 

  4 

17% 

19 

83% 



Improved integration of 

national and regional 

activities through existing or 

innovative funding schemes 

1 
5% 

1 
5% 

7 
33
% 

12 
57% 

 1 
4% 

 8 
35
% 

14 
61% 

 

Co-responsibility, co-

ownership and inclusiveness 

 3 
14% 

6 
29
% 

10 
48% 

2 
10% 

  8 
35
% 

15 
65% 

 

Flexibility to allow reacting to 

the changing landscape 

 1 
5% 

10 
48
% 

9 
43% 

1 
5% 

 1 
4% 

2 
9% 

20 
87% 

 

Enhanced availability for 

accessibility and delivery of 

efficacious medical products 

and health care services 

1 
5% 

3 
14% 

4 
19
% 

13 
62% 

  2 
9% 

9 
39
% 

10 
43% 

2 
9% 

Sound operational strategy  1 
5% 

10 
48
% 

8 
38% 

2 
10% 

 1 
4% 

5 
22
% 

17 
74% 

 

Transparency, accountability 

and visibility of the initiative 

 1 
5% 

4 
19
% 

16 
76% 

  1 
4% 

2 
9% 

20 
87% 

 

 
Tabela 4 – Stakeholders interessados na inciativa 

Question 
EU LAC 

Yes No Maybe Yes No Maybe 

Would your institution be interested in 
being part of this joint initiative? 
 

6 
29% 
 

3 
14% 

12 
57% 

14 
61% 

 9 
39% 

Would your organization be interested in 
discussing further this initiative with the EU-
LAC Health Consortium? 
 

5 
24% 

5 
24% 

11 
52% 

13 
57% 

1 
4% 

9 
39% 

Would you like to continue receiving 
information on the initiative or the project? 

19 
90% 

2 
10% 

 23 
100% 

  

A consulta mostrou que os policy makers e financiadores da pesquisa em saúde 

em diferentes países da Europa (UE) e da América Latina e do Caribe (LAC) 

concordam em grande parte com a proposta desenvolvida pelo projeto EULAC 

Health, apresentada no documento "Strategic roadmap for EU-CELAC Joint 

Initiative on Health Research in Innovation". 



Embora os países da América Latina e Caribe parecem mais interessados em 

fazer parte da iniciativa do que os europeus, isso pode mostrar que os 

entrevistados da UE estão sendo mais cautelosos. Apenas três organizações 

europeias não mostraram interesse em participar. 

Visão e missão, os objetivos e os princípios e a estrutura de governança foram 

julgadas adequadas e altamente relevantes a ser seguido pela Iniciativa. Várias 

observações foram feitas pelos entrevistados do questionário e será discutido na 

Consulta e Oficina de Validação (Consultation and Validation Workshop). 

 

 

5 -EU-LAC Health Roadmap Consultation and Validation Workshop 

 

O EU-LAC Health Workshop  realizado nos dias 22 e 23 de outubro de 2014, em 

Madri, Espanha,  teve como objetivo discutir com os stakeholders europeus e da 

CELAC o atual projeto de roteiro para a Joint Inciative EU-CELAC de Pesquisa 

em Saúde e Inovação (EU-CELAC JIHRI), analisando os resultados do processo 

de consulta realizado anteriormente, bem como outro avanço para o 

refinamento do roteiro. 

 

O consórcio EU-LAC Health convidou os policy-makers, cientistas, especialistas 

em pesquisa de saúde, membros do Conselho Consultivo e parceiros do projeto 

do Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) para avançar ainda mais o roteiro do 

projeto. Antes do workshop, os formuladores de políticas nacionais de 

investigação sanitária foram questionados sobre a opinião de cada um a respeito 

do atual projeto e do roteiro através de um processo de consulta à distância, que 

se revelou de grande interesse dos países da UE e CELAC através de sugestões 

com respostas em sua maioria positivas. Melhorias foram tomadas para a 

revisão do roteiro e todos os resultados serão utilizados para finalmente 

aperfeiçoar o documento. 

 

 



 

 
 

 

6 - NEWSLETTER 

O boletim  informativo do EU-LAC Health teve o objetivo de informar sobre as 

práticas do projeto, fornecendo novidades e informações relevantes que 

aconteceram ao longo do ano de 2014. 

O boletim foi liberado no site do EU-LAC Health na primeira semana de 

dezembro de 2014 e continua disponível para consulta no site do projeto.  

Link doNewsletter:http://eulachealth.eu/wpcontent/uploads/2014/12/EULAC-

Health-Newsletter-03.pdf 

Reunião de trabalho do EU-LAC Health em Madri. 

http://eulachealth.eu/wpcontent/uploads/2014/12/EULAC-Health-Newsletter-03.pdf
http://eulachealth.eu/wpcontent/uploads/2014/12/EULAC-Health-Newsletter-03.pdf

