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Assunto: Convite para registo no EUVAP dos sites pediátricos com interesse em participar em 
ensaios clínicos com vacinas  
 
 
VACCELERATE é um novo programa Horizon 2020  lançado em Fevereiro 2021, com o objetivo de 
acelerar os ensaios clínicos com vacinas contra a COVID19 de fase 2 & 3. VACCELERATE reune 
múltiplos stakeholders da Europa e de países associados à União Europeia envolvidos no 
desenvolvimento de vacinas para criar uma plataforma de acesso único para o desenvolvimento 
deste tipo de ensaios clínicos. 
 
Todos os sites pediátricos que tenham interesse em participar em futuros ensaios com vacinas 
contra a COVID-19 são convidados a efetuar o seu registo na plataforma EUVAP, preenchendo um 
curto questionário  online em https://www.euvap.eu/ 
Podem candidatar-se equipas clínicas e de investigação universitárias e não-universitárias, 
hospitais de todos os níveis de assistência, quer tenham ou não experiência na realização de 
ensaios clínicos. 
 
EUVAP é a ferramenta do programa VACCELERATE que vai permitir efectuar um amplo 
mapeamento de sites de ensaios clínicos com vacinas na Europa. Após o registo será realizada 
uma avaliação para facilitar a identificação e oferta de atividades de capacity building. O registo 
na EUVAP permitirá que os grupos que desenvolvem vacinas e os sponsors tenham acesso rápido 
aos sites potenciais, com base nas especificidades requeridas por cada ensaio clínico. Os sites 
registados serão contactados sempre que surjam oportunidades de novos ensaios compatíveis. 
 
Encorajamos os sites interessados a efectuar o registo logo que possível, preferencialmente antes 
de 30 de abril de 2021 para identificar o primeiro grupo de sites que irá receber formação. 
Continuará a ser possível o registo posterior. 
 
Para algum esclarecimento podem contactar a Coordenadra Nacional do VACCELERATE em 
Portugal – Laura Marques ( lauramarques.dia@chporto.min-saude.pt ) ou 
vaccelerate@cleoresearch.org.. 
 
 
Com os meus cumprimentos cordiais 
 
Laura Marques 
 
On behalf of Prof. Zaoutis Theoklis & VACCELERATE Pediatric Group 
& the VACCELERATE Pediatric sites Group  


