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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 março de 2022 

Aprovada por unanimidade por correio eletrónico (processo concluído a 29 de março 2022)  

 

Aos dezasseis dias do mês de março 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, Isabel Craveiro, Lígia Saraiva, 

Raquel Sá-Leão e João Lavinha. Justificaram ausência Maria Luísa Vieira, Helena Pereira de Melo e 

Marília Fidalgo. A reunião foi secretariada por Cláudia Conceição e Lígia Saraiva. 

 

 Informações  

Como registado na ata anterior, durante a discussão do Regulamento da CEIHMT foi concordada a 

necessidade de inclusão de uma referência à relação da CE com o ORBEA (Órgão Responsável pelo 

Bem-Estar Animal). Como combinado foi circulado por todos os membros o texto proposto por Dinora 

Lopes:  

“3 - A avaliação de projetos que envolvam animais para fins científicos é efetuada em articulação entre 

a CEIHMT e o Órgão Responsável pelo Bem-Estar dos Animais (ORBEA-IHMT). Estes projetos podem 

ser submetidos via CEIHMT, sendo encaminhados para o ORBEA-IHMT para avaliação, ou submetidos 

diretamente a este órgão, utilizando o formulário da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária 

(DGAV) para esse fim. O parecer do ORBEA-IHMT, exigido para o processo de submissão à DGAV, bem 

como a autorização da DGAV, são mantidos no arquivo da CEIHMT.” 

Este texto foi aprovado, via correio eletrónico por todos os membros. Consequentemente, este 

paragrafo integrou o nº3 do Art.º 3º do Regulamento que foi enviado ao Conselho do IHMT no dia 28 

de fevereiro para homologação (Estatutos do IHMT, artigo 12º, nº 1, alínea f). 

 

 Aprovação da ata da última reunião  

A ata foi aprovada por unanimidade. 
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 Ponto de situação de Pareceres  

A anteceder este ponto retomou-se a discussão do entendimento, na prática, do enunciado legal e 

ético de “c) Emitir parecer sobre a adequação científica e ética dos investigadores para a realização 

de estudos de investigação…”. Atendendo à falta de evidência de experiência na condução de estudos 

por muitos dos investigadores que aparecem designados como “investigadores principais” a CE 

questiona-se se é aceitável que uma pessoa sem experiência em investigação e coordenação de 

equipas de investigação e sem vínculo profissional à Instituição que é promotora do estudo pode, de 

facto, responsabilizar-se pela condução de um estudo e pela coordenação de uma equipa de 

investigação. Ficou resolvido que se voltaria a esta discussão em reunião futura.  

1. Título do projeto: “Covid-19: conhecimentos, atitudes e práticas de prevenção da infeção em 

imigrantes da região de Lisboa” 

Investigadora responsável: Rosa Teodósio 

O estudo foi apresentado pelos relatores. Após discussão foi deliberada a atribuição de parecer 

favorável por unanimidade.  

2. “Os efeitos da pandemia Covid-19 na Saúde Mental de enfermeiros – experiências de profissionais 

a trabalhar na Área Metropolitana de Lisboa” 

Responsável do projeto: Isabel Craveiro  

Isabel Craveiro pediu escusa na discussão deste projeto, tendo-se ausentado enquanto o mesmo foi 

discutido. 

Os relatores apresentaram o projeto, declararam a necessidade de alguns pedidos de esclarecimento, 

e sugeriram pequenas alterações. Foi decidida a emissão de parecer favorável condicionado à resposta 

satisfatória aos pedidos enunciados. 

 

 Próxima reunião: 20 de abril; 9.30 h 

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. 

 

A Presidente da CE IHMT-ITQB NOVA 

 

 

 

Cláudia Conceição 
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