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COMISSÃO DE ÉTICA DO INSTITUTO DE HIGIENE E MEDICINA TROPICAL  

DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA 

Ata da Reunião de 14 de julho de 2021 

Aprovada na reunião de 15 de setembro 

 

 

Aos catorze dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, pelas nove horas e trinta minutos, reuniu 

por videoconferência a Comissão de Ética do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade 

NOVA de Lisboa (CEIHMT NOVA), tendo a reunião sido presidida pela Presidente da CEIHMT NOVA, 

Cláudia Conceição, que convocou esta reunião. 

 

Estiveram presentes os seguintes membros: Carla Maia; Dinora Lopes; Isabel Craveiro; Helena Pereira 

de Melo e Maria Luísa Vieira. 

Esteve igualmente presente, na qualidade de Observadora, Lígia Saraiva do ITQB NOVA. 

João Lavinha e Raquel Sá-Leão não estiveram presentes na reunião, tendo justificando a ausência.  

A reunião foi secretariada por Marília Fidalgo. 

 

A Presidente fez a abertura da reunião, cumprimentou os presentes, e propôs a aprovação da ordem 

dos trabalhos, a qual foi aceite pelos membros e observadora da CEIHMT NOVA presentes. 

 

 Informações  

 

A Presidente informou que a CEIHMT NOVA foi dispensada da criação de um manual de 

procedimentos no âmbito do Sistema Interno de Monitorização e Avaliação da Qualidade da NOVA - 

NOVA SIMAQ. 
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 Aprovação da ata e da síntese da última reunião  

 

A ata e a síntese foram aprovadas por unanimidade, após a introdução de algumas alterações. 

 

 

 Pareceres – Ponto de situação e pareceres  

 

1. Título do projeto: "“COVID-19: Conhecimentos, atitudes e práticas de prevenção da comunidade 

imigrante angolana em Portugal” 

Investigadora principal: Licínia Aragão  

Considerando que a investigadora ainda não tinha prestado resposta aos esclarecimentos, os 

membros e a observadora da CEIHMT NOVA consideraram que não estavam reunidas as condições 

para emitirem parecer. Não obstante, no pressuposto que a próxima reunião da CEIHMT NOVA apenas 

se realizará em setembro, todos concordaram que, se, entretanto, a investigadora responder aos 

esclarecimentos que lhe foram colocados, a Presidente emitirá o devido parecer, ouvidos os relatores.  

 

2. Título do projeto: “Imigrantes guineenses em Portugal: noção de riscos e de cuidados necessários 

em viagens ao país de origem” 

Investigador principal: Jaime Tchuda 

Tendo sido pedidos esclarecimentos sobre o projeto ao investigador e os mesmos ainda não terem 

sido obtidos, verificou-se a impossibilidade de emissão de parecer. No entanto, foi decidido, que a 

satisfação dos pedidos de esclarecimento e alteração permitirá a emissão de parecer favorável.   

  

3. Título do projeto: “Molecular and clinical epidemiology of rotavirus group A, in children less than 5 

years of age, pre and post vaccine introduction, in a matched case-control study in Manhiça district, 

Mozambique, 2008- 2019” 

Investigadora principal: Filomena Manjate 

Após discussão sobre o conteúdo dos consentimentos informados e da competência da Comissão de 

Ética, foi decidido, por unanimidade, emitir parecer favorável.   

 

4. Título do projeto: "Desenvolvimento de metodologias de transdução para terapia génica " 

Investigador principal: Ana Coroadinha 



Página 3 de 3 
 

Os relatores apresentaram o projeto. Após troca de impressões decidiu-se, por unanimidade, que o 

projeto deverá voltar a ser alvo de discussão na próxima reunião da CEIHMT NOVA, uma vez que o 

processo, à data da presente reunião, se encontrava muito incompleto.  

 

 

 Outros assuntos 

 

Foi discutido se a declaração de conflito de interesses deveria ser apresentada em separado ou se 

deveria fazer parte do protocolo. Após discussão, e por uma questão de privacidade do investigador, 

concluiu-se que a declaração passará a ser apresentada em separado. 

 

Atendendo que o RGPD no seu artigo 13º prevê que nas informações a facultar ao titular dos dados 

deve estar incluída “b) Os contactos do encarregado da proteção de dados, se for caso disso;” e que 

esse requisito está a ser aplicado por muitas CE e consta da nossa check list de verificação ficou 

decidido que se escreverá ao responsável de proteção de dados da Universidade Nova de Lisboa. 

 

Todos concordaram, por unanimidade, em colocar a check list utilizada na análise dos pedidos de 

parecer, on-line.  

 

 Próxima reunião 

 

Confirmou-se a próxima reunião para o dia 15 de setembro às 9:30.  

 

A reunião foi dada por terminada, dela se lavrando a presente ata, a qual vai ser assinada pela 

Presidente e pela Secretária da CEIHMT NOVA. 

 

A Presidente da CEIHMT NOVA A Secretária da CEIHMT NOVA 

 

 

 

Cláudia Conceição 

 

 

 

Marília Fidalgo 
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