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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 22 de junho de 2022 

Aprovada na reunião de 13 de julho de 2022 

 

Aos vinte e dois dias do mês de junho 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; João Lavinha; 

Lígia Saraiva e Maria Luísa Vieira. 

Helena Pereira de Melo e Raquel Sá-Leão estiveram ausentes, tendo justificado a sua ausência.  

A reunião foi secretariada por Marília Fidalgo. 

 

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

 

• Aprovação da ordem de trabalhos 

A ordem de trabalho foi aprovada.  

 

• Informações  

A Presidente informou que o Regulamento da Comissão de Ética já se encontra publicado na página 

Web da CE IHMT-ITQB NOVA. 

 

Lígia Saraiva informou os membros da CE IHMT-ITQB NOVA que a carta enviada ao ITQB NOVA e ao 

IHMT NOVA sobre “Responsabilidade institucional na conservação, proteção de acessos indevidos e 

destruição de dados e produtos biológicos de investigação”, já tinha tido repercussões no ITQB NOVA, 

tendo originado reunião com a Direção, estando-se a agilizar internamente processos por forma a 

cumprir com as orientações da referida carta. 
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• Aprovação da ata de 18 de maio 

Após alguma discussão a ata foi aprovada por unanimidade. 

 

• Ponto de situação de Pareceres  

1. Título do projeto: “PneumoAd – Pneumococcal carriage in adults during the COVID-19 pandemic” 

Investigador principal: Raquel Sá-Leão 

Após a discussão, foi decidido, por unanimidade, emitir parecer favorável. 

 

2. Título do projeto: “Estratégias para prevenir COVID-19: o impacto da colonização assintomática de 

SARS-CoV-2 na microbiota do trato respiratório superior" 

Investigadora principal: Raquel Sá-Leão 

Após a discussão, foi decidido, por unanimidade, emitir parecer favorável. 

 

3. Título do projeto: “Non specific effects of BCG in under-five children” 

Investigadora principal: Inês Fronteira 

Após discussão, os membros da CE IHMT-ITQB NOVA decidiram esclarecer algumas questões junto 

dos responsáveis do projeto, antes de tomarem a decisão final.  

O processo foi concluído por correspondência entre os membros da Comissão após resposta dos 

investigadores. Foi emitido um Parecer favorável condicionado à autorização das entidades 

responsáveis pelos dados. 

 

A Presidente fez um breve ponto de situação sobre os restantes projetos que estão em curso. 

 

Foi apresentado brevemente o projeto “Telemedicina no cuidado a Doenças Tropicais Negligenciadas 

na Comunidade de Países de Língua Portuguesa: proposta para implementação de um protocolo 

assistencial de referência” que se realiza em três países (Cabo Verde, Angola e Brasil). Atendendo a 

que os três países têm Comissões de ética ficou decidido serem necessários os respetivos pareceres. 

 

• Próxima reunião: 13 de julho: 9:30   

A data e hora da próxima reunião foi confirmada. 
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A Presidente e Carla Maia saíram da reunião, por conflito de interesses em relação ao projeto 

“Conhecimento, perceções e práticas relativos à leishmaniose dos estudantes e profissionais de saúde 

em Portugal” tendo a Vice-Presidente Isabel Craveiro substituído a Presidente. 

Foram atribuídos relatores ao projeto. 

 

 

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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