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COMISSÃO DE ÉTICA DO INSTITUTO DE HIGIENE E MEDICINA TROPICAL E DO INSTITUTO DE 

TECNOLOGIA QUÍMICA E BIOLÓGICA ANTÓNIO XAVIER 

DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA 

Ata da Reunião de 16 de fevereiro de 2022 

Aprovada na reunião de 16 de março de 2022 

 

Aos dezasseis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, pelas nove horas e trinta minutos, 

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

Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier da Universidade NOVA de Lisboa (CE IHMT-

ITQB NOVA), tendo a reunião sido presidida pela Presidente da CE IHMT-ITQB NOVA, Cláudia 

Conceição, que convocou esta reunião. 

 

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

Craveiro; João Lavinha; Lígia Saraiva; Maria Luísa Vieira e Raquel Sá-Leão. 

A reunião foi secretariada por Marília Fidalgo. 

 

A Presidente fez a abertura da reunião e cumprimentou os presentes.  

 

 Informações  

A Presidente informou que o Relatório de atividades foi enviado ao Conselho do IHMT e Direções do 

IHMT e ITQB. 

A Presidente informou das alterações entretanto efetuadas na página web da CE IHMT-ITQB. 

Na sequência da discussão na reunião anterior do projeto da Investigadora Catarina Pimentel, os 

membros da CE IHMT-ITQB NOVA foram informados que a Investigadora em causa foi devidamente 

notificada das recomendações emitidas pela CE IHMT-ITQB NOVA. Esta, por sua vez, comunicou o 

reforço do trabalho de contacto com os participantes, na explicação da necessidade do cumprimento 

dos passos sequentes à identificação de um caso positivo. 

 

 

 Aprovação da ata da última reunião  

Após aceitação de algumas alterações a ata foi aprovada por unanimidade. 
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 Ponto de situação de Pareceres  

1. Título do projeto: “Da Agenda do Milénio à Agenda do Desenvolvimento Sustentável. A 

Horizontalidade do ODS 3. Propostas para a Cooperação de Portugal com os Países de Língua 

Portuguesa no Pós Covid-19” 

Investigador principal: Manuel Lapão 

A Presidente informou que foram enviados pedidos de esclarecimento e informação e que até à data 

aguardam resposta. 

 

2. Título do projeto: “Acesso aos cuidados de saúde em tempos de COVID-19: as experiências das 

famílias de refugiados em Lisboa” 

Investigadora principal: Vanessa Portela 

A Presidente informou que foram solicitados mais dados sobre o projeto e que até à data aguardam 

resposta. 

 

3. Título do projeto: “Parasitas intestinais em comunidades escolar e migrante do município do Seixal” 

Investigadora principal: Tanya Jasse 

Será solicitada uma revisão do protocolo para incluir vários elementos em falta. 

 

Observou-se que vários protocolos são enviados ainda numa fase não finalizada, com bastante 

informação em falta, ou mesmo incoerências internas, não cumprindo os requisitos necessários para 

submissão à Comissão de Ética. Ficou decidido que quando isso acontecer se opta por um pedido de 

resubmissão de protocolo indicando as grandes linhas a necessitarem de alterações ou 

esclarecimentos. O processo de revisão de protocolos é um processo interativo, que requer muito 

tempo e esforço das pessoas das Comissões de Ética. Neste aspeto refletiu-se sobre a necessidade de 

algum nível de profissionalização destas comissões. 

 

 Regulamento – discussão e aprovação 

Passou-se à discussão da proposta do Regulamento da CE IHMT. 

Artigo 2.º   

Questão da referência a “Coordenador de Biotério” ser incompatível com a duração do mandato da 

Comissão de Ética, pelo que se alterou para “e um representante da experimentação animal do IHMT 

NOVA”. 
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Questão da integração de membros de outras instituições e da formação de Comissão de ética 

partilhada. Esta questão foi resolvida com uma nova redação dos números 1 e 2. 

Artigo 3.º 

Foi levantada a questão de se ter de prever um tempo da resposta por parte da Comissão de Ética, 

tendo-se concluído que estando os prazos previstos no Código de Procedimento Administrativo, não 

carecem de repetição no Regulamento em análise. 

Dinora Lopes referiu a necessidade deste regulamento estabelecer um ponto de ligação entre a 

Comissão de Ética e o ORBEA (Órgão Responsável pelo Bem-Estar Animal). Tendo todos concordado, 

Dinora Lopes ficou incumbida de redigir um novo número para o artigo 3.º por forma a que este 

contemple a referida ligação.   

Artigo 7.º 

No n.º 1 procedeu-se à substituição da palavra “unanimidade” por “maioria qualificada”. 

Artigo 8.º 

Na alínea e) introduziu-se “e matéria”. 

 

Efetuadas as alterações propostas, todos concordaram que assim que Dinora Lopes enviasse o texto 

que ficou incumbida de redigir, a Presidente disponibilizaria via e-mail a última versão do Regulamento 

para validação de todos. Posto isto, o Regulamento será submetido ao Conselho do IHMT NOVA para 

aprovação. 

 

 Próxima reunião: 16 de março, 9:30   

A data e hora da próxima reunião foi confirmada. 

 

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

Presidente e pela Secretária da CE IHMT-ITQB NOVA. 

 

 

A Presidente da CE IHMT-ITQB NOVA A Secretária da CE IHMT-ITQB NOVA 

 

 

 

Cláudia Conceição 

 

 

 

Marília Fidalgo 
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