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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 14 de setembro de 2022 

Aprovada na reunião de 12 de outubro de 2022 

 

 

Aos catorze dias do mês de setembro 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 começou por informar os membros da CE IHMT-ITQB NOVA da realização do Encontro 

Lusófono de Bioética a decorrer na tarde do próprio dia nas instalações da Fundação Calouste 

Gulbenkian, e da realização do seminário da RedÉtica, sob o tema “Olhares em Ética”, no dia 6 de 

outubro no Campus da Penha da Universidade do Algarve (Faro). 
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A Presidente informou, no que respeita à cooperação entre a CE IHMT-ITQB NOVA e o Instituto 

Gulbenkian de Ciência (IGC), que esta ainda se encontra na fase protocolar mas que em princípio irá 

ficar estabelecido, e que a pessoa a indicar pelo IGC para a Comissão de Ética ficará como observadora 

até ao final do mandato da atual CE IHMT-ITQB NOVA. De acordo com a legislação das Comissões de 

ética, estas têm que ter um número ímpar de participantes e, por conseguinte, terá que levar a que, 

em princípio, no próximo mandato haja mais um elemento do IHMT.  

 

 Aprovação da Ata de 13 de julho. 

Após discussão e realização de algumas pequenas alterações a Ata foi aprovada por unanimidade. 

 

 Pareceres  

Antes da discussão do primeiro parecer, Dinora Lopes pediu escusa, tendo-se ausentado durante a 

discussão do mesmo.  

 

1. Título do projeto: “Análise molecular de fatores de resistência a terapêutica e diagnóstico de 

Plasmodium falciparum em São Tomé e Príncipe” 

Investigadora principal: Dinora Lopes 

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

 

Re-entrou na reunião Dinora Lopes. 

 

A Presidente fez um ponto de situação dos projetos submetidos à CE IHMT-ITQB NOVA, auxiliando-se 

da respetiva tabela. 

 

A Presidente confirmou a data da próxima reunião. 

 

A Presidente e Carla Maia pediram escusa na discussão do próximo projeto a ser discutido, saindo 

definitivamente da reunião, uma vez que aquele era o último projeto em discussão. 

 

Isabel Craveiro substituiu a Presidente. 

 

2. Título do projeto: “Avaliação da exposição a Phlebovirus transmitidos por flebótomos: estudo 

transversal em dadores de sangue em Portugal Continental" 

Investigadora principal: Carla Maia 
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Após a discussão, foi decidido, por unanimidade, emitir parecer favorável, com a recomendação de se 

apresentar à CE IHMT-ITQB NOVA o MTA - Acordo de Transferência de Material, logo que esteja 

formalizado. 

 

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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