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COMISSÃO DE ÉTICA DO INSTITUTO DE HIGIENE E MEDICINA TROPICAL  

DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA 

Ata da reunião de 13 de outubro de 2021 

Aprovada na reunião de 10 de novembro 

 

 

Aos treze dias do mês de outubro 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, Isabel Craveiro, João Lavinha, Maria Luísa 

Vieira. 

Estiveram igualmente presentes, na qualidade de Observadoras, Lígia Saraiva e Raquel Sá-Leão do 

ITQB NOVA. 

Marília Fidalgo esteve ausente por razões justificadas, assim como Dinora Lopes e Helena Pereira de 

Melo tendo a reunião sido secretariada por Cláudia Conceição. 

 

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

de trabalhos, a qual foi aceite pelos membros e observadoras da CEIHMT NOVA presentes. 

 

 Informações e pontos prévios 

Foram contactados elementos das CE de Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné Bissau e Angola para 

colocar informações sobre o processo de submissão de projetos para apreciação na página da CEIHMT. 

À exceção da Guiné Bissau ainda não foram obtidas respostas.  

 

 Aprovação da ata e da síntese da última reunião  

A ata e a síntese foram aprovadas por unanimidade. 



Página 2 de 2 
 

 Ponto de situação de pareceres  

Foi feito um breve ponto de situação dos pareceres. 

 

 Outros assuntos 

Proteção de dados 

a. como combinado na última reunião foi comunicado ao Encarregado de proteção de dados da 

NOVA de Lisboa que “a CE prefere não incluir, de forma sistemática, o seu contacto nos 

formulários de consentimento informado. Sempre que houver dúvidas em projetos 

enviaremos para si ou convidaremos os investigadores a fazê-lo”; 

b. Foi enviada a nossa “Check list” que faz a base dos relatórios dos relatores e pedido apoio: 

“Atendendo que temos um mandato legal de “d) Avaliar, de forma independente, os aspetos 

metodológicos, éticos e legais dos estudos de investigação clínica que lhe são submetidos, ou 

que nelas são delegadas pela CEIC, bem como emitir parecer sobre a sua realização” há 

diversos aspetos nesta check list que são aspetos legais e que se prendem com proteção de 

dados. Gostaríamos de saber se têm comentários ou correções, especialmente em relação 

ao que sublinhei a amarelo que nos possam ajudar a fazer melhor o nosso trabalho e ajudar 

os nossos investigadores”. Ficou marcada uma reunião, zoom, para dia 18 de novembro pelas 

9 h. Os membros e observadoras foram convidados a estarem presentes. 

c. Formação sobre RGPD, para o IHMT e ITQB. Ficou marcada para dia 26 de novembro, 11,30 

h, por zoom, com o Dr Rodrigo Adão da Fonseca. 

 

 Próxima reunião 

Confirmou-se a próxima reunião para o dia 10 de novembro às 9:30.  

 

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

Presidente. 

 

A Presidente da CEIHMT NOVA 

 

 

 

 

Cláudia Conceição 
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