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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 12 de outubro de 2022 

Aprovada na reunião de 16 de novembro de 2022 

 

Aos doze dias do mês de outubro 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). 

 

Estiveram presentes os seguintes membros: Cláudia Conceição que preside; Carla Maia; Dinora Lopes; 

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

Helena Pereira de Melo e João Lavinha 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 como tinha corrido o seminário da RedÉtica, sob o tema “Olhares em Ética”, 

no passado dia 6 de outubro no Campus da Penha da Universidade do Algarve (Faro). 

 

 Aprovação da ata de 14 de setembro. 

A ata foi aprovada por unanimidade. 

 

 A Presidente confirmou a data da próxima reunião 

 

 Pareceres  

Antes do início da discussão dos pareceres, a Presidente fez um ponto de situação dos pedidos de 

parecer em curso, nomeadamente dos que se encontram pendentes a aguardar resposta por parte 



Página 2 de 2 
 

dos investigadores, tendo-se decidido que a informação a constar da página Web da CE IHMT-ITQB 

NOVA, passará a incluir a data desde que os pedidos se encontram em reformulação.  

 

1. Título do projeto: “Sequenciação, caracterização genética e análise da dispersão espaciotemporal 

de vírus da dengue do serotipo 3 circulantes, em 2022, na República Democrática de São Tomé e 

Príncipe” 

Investigador principal: Ricardo Parreira 

Após apreciação do projeto, entendeu-se que os seus objetivos poderiam ser incluídos na finalidade 

da transferência do material biológico da República de São Tomé e Príncipe (Acordo de transferência 

de material biológico, artigo 4º). Ficou decidido, por unanimidade, que, após a obtenção de dois 

pequenos esclarecimentos, seria emitido o Parecer favorável, com a salvaguarda de posteriormente 

ser entregue à CE IHMT-ITQB NOVA o auto de anonimização irreversível das amostras. 

 

Raquel Sá Leão pediu escusa na discussão do projeto seguinte, saindo definitivamente da reunião, 

uma vez que aquele era o último projeto em discussão. 

 

2. Título do projeto: “PneumoY3 – Effect of universal use of the 13-valent pneumococcal conjugate 

vaccine on pneumococcal colonization: a study following several years of use of PCVs in the private 

market in Portugal (Cybergrants ref.: 53233693) " 

Investigadora principal: Raquel Sá Leão 

Após a discussão, foi decidido, por unanimidade, emitir parecer favorável, com a recomendação do 

período da recolha dos dados ser cronologicamente delimitado a 2022, ou então ser escrito no projeto 

qual o prazo em 2023. 

 

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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