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“Ethics constitutes the study of human values, the ideal 

human character, morals, actions, and goals in largely historical terms, but above 

all, ethics implies action according to moral standards. What we must now face up 

is the fact that human ethics cannot be separated form a realistic understanding of 

ecology in the broadest sense. Ethical values cannot be separated from biogical 

facts. We are in a great need of Land Ethic, a Wildlife Ethic, a population Ethic, an 

Urban Ethic, an International Ethic, a geriatric Ethic, and so on.” (…) 

I take the position that the science of survival must be built 

on the science of biology and enlarged beyond the traditional boundaries to include 

the most essential elements of the social sciences and the humanities with emphasis 

in the strict sense, meaning love of wisdom’. A science of survival must be more 

than science alone, and I therefore propose the term Bioethics in order to emphasize 

the two most important ingredients in achieving the new wisdom that is so 

desperately needed: biological knowledge and human values. 

 

Van Rensselaer Potter 

Bioethics – Bridge for the Future, Prentice-Hall, Inc, 1971; p. vii e 1 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

O presente Relatório apresenta uma síntese da atividade desenvolvida pela Comissão de Ética 

do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP (CES-INSA), criada pelo Despacho n.º 

8058/2020, de 6 de julho, durante o ano de 2021.  

No que diz respeito às competências, composição, mandato, apoio de secretariado, e regime 

financeiro, apresentamos apenas as alterações ou atualizações que devam ser reportadas, na 

medida em que estas matérias foram desenvolvidas no primeiro Relatório de Atividades. 

Os aspetos organizativos do funcionamento da atividade corrente da CES-INSA encontram-se 

consolidados, continuando a eleger-se como prioridades a elaboração de pareceres e a 

realização de reuniões com investigadores no âmbito da análise de projetos de investigação. 

Relativamente ao número de pedidos de submissão de projetos de investigação regista-se um 

aumento relativamente ao ano anterior, destacando-se o Departamento de Epidemiologia 

como tendo sido o que submeteu o maior número de pedidos. 

O tempo médio de resposta de 30 dias previsto na lei para emissão de pareceres por parte da 

CES-INSA foi maioritariamente cumprido. 

Sendo este o primeiro Relatório de Atividades a refletir um ano completo de mandato, 

fazemos um ponto de situação relativamente ao cumprimento do Plano de Atividades e 

descrevemos as atividades desenvolvidas e que considerámos mais relevantes.  

Neste contexto, descrevemos o espaço da nossa comissão no website do INSA, o racional da 

imagem da CES-INSA, os cinco webinares realizados, incluindo dados relativamente ao 

número de participantes, e o curso de Integridade Científica. 

As conclusões e recomendações apresentadas visam assegurar o desenvolvimento eficiente 

da CES-INSA, centrado na abertura à Comunidade INSA e na difusão da cultura científica no 

âmbito da Bioética. *** 
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MENSAGEM DA PRESIDENTE  

 

Este primeiro ano completo de mandato da CES-INSA foi extremamente desafiante.  

Julgamos ter conseguido, com muita dedicação e empenho, corresponder àqueles que eram 

os nossos objetivos principais para 2021 do plano de atividades aprovado, bem como às 

necessidades da Comunidade INSA que nos foram indicadas. 

Refiro-me, em particular aos webinares realizados, que têm vindo a contar com uma 

percentagem de participação cada vez mais constante, e ao Curso de Integridade Científica, 

que também suscitou um número de interessados superior às expectativas, obrigando à 

realização de duas edições. 

Tem sido muito gratificante o estabelecimento de uma relação profícua e assídua com os 

investigadores que cada vez mais se encontram sensibilizados para a necessidade de obter o 

parecer da CES-INSA antes do desenvolvimento dos seus projetos. 

Permanecemos fiéis ao objetivo fundamental da abertura da nossa Comissão à Comunidade 

INSA, nomeadamente, através da disponibilização de ferramentas e de um suporte 

especializado gerador de mais-valias que contribuam para o reconhecimento da credibilidade 

técnica e científica do trabalho desenvolvido no INSA. 

A Comunidade INSA é a nossa maior fonte de inspiração e razão da nossa existência. 

Pretendemos que a colaboração com a CES-INSA seja profícua e sinérgica, que funcione como 

um apoio e garante da qualidade da atividade científica a desenvolver. 

Não faltam ideias para o desenvolvimento de novos projetos, assim houvesse disponibilidade 

para o efeito, considerando a natureza deste órgão que constitui uma função complementar 

à atividade profissional de todos os seus membros. 
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Neste sentido, devo um agradecimento especial ao esforço realizado pelos membros da CES-

INSA que têm contribuído com o seu saber, bom senso e dedicação para as nossas atividades 

que se têm multiplicado a um ritmo acelerado. 

Agradeço igualmente à Dra. Susana Bento, secretária da nossa comissão, a sua colaboração 

inestimável e sempre atenta e atenciosa. 

Agradeço, por fim, ao Senhor Presidente do Conselho Diretivo e à sua Vogal, o apoio 

permanente que tem sido dado em resposta às nossas necessidades, disponibilizando os 

meios e recursos necessários, bem como a sua presença constante nas nossas iniciativas. Este 

apoio, que considero fundamental, é um grande fator motivador do nosso trabalho, e o 

principal alicerce do caminho que temos vindo a trilhar e pretendemos percorrer até ao termo 

do presente mandato. Bem hajam. 

Neste compromisso que assumimos com o Instituto Nacional de Saúde, está sempre presente 

a referência ao legado do seu fundador, que nos convoca um sentido de dever de proteção 

da Saúde Pública, que aliamos ao respeito pelos princípios e valores da bioética que 

sintetizamos na devida salvaguarda da dignidade da pessoa humana. 

Acreditamos no desenvolvimento de uma sociedade saudável, sustentável e promissora, e no 

pequeno contributo que a CES-INSA poderá dar para esse desiderato, com o espírito de 

serviço e de missão que nos guiado até aqui. 

Podem contar sempre connosco. 

 

(Nina de Sousa Santos) 
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I. INTRODUÇÃO 

Nos termos do disposto no artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 80/2018, de 15 de outubro, as 

comissões de ética devem elaborar, no final de cada ano civil, um relatório sobre a sua 

atividade, para enviar ao órgão máximo da instituição até ao dia 15 de fevereiro do ano 

seguinte a que se reporta, devendo o mesmo ser colocado na área da comissão de ética no 

site da instituição e na plataforma da Rede Nacional das Comissões de Ética para a Saúde. 

O presente Relatório é apresentado para cumprimento desta disposição legal e expõe uma 

síntese da atividade desenvolvida pela Comissão de Ética do Instituto Nacional de Saúde 

Doutor Ricardo Jorge, IP, criada pelo Despacho n.º 8058/2020, de 6 de julho, durante o ano 

de 2021.  

 

 

II. A COMISSÃO DE ÉTICA 

A constituição da Comissão de Ética do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge foi 

designada pelo Conselho Diretivo, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 7.º do referido 

Decreto-Lei n.º 80/2018, de 15 de outubro, para um mandato de quatro anos, renovável uma 

única vez, por igual período, nos termos do Despacho n.º 80/58, de 6 de julho, publicado na 

2ª Série do Diário da República n.º 161, de 19 de agosto de 2020. 

No Relatório de Atividades relativo a 2020 foram detalhadas as competências, composição, 

secretariado, mandato e regime financeiro da CES_INSA, pelo que no presente Relatório nos 

atemos a sublinhar os aspetos mais importantes de cada um destes itens, destacando apenas 

os que registam alterações ou atualizações que devam ser reportadas. 

 

1. COMPETÊNCIAS 

As competências gerais da CES-INSA encontram-se definidas no n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-

Lei n.º 80/2018, de 15 de outubro. 
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Ao nível das suas competências, sublinhamos o caráter especial da CES_INSA: por força das 

atribuições do INSA, a CES-INSA é a única comissão de ética do setor público de saúde, de 

âmbito nacional, com competências específicas nos domínios da prática assistencial e da 

investigação clínica. 

 

2. MANDATO 

O mandato dos Membros da CES-INSA tem a duração de quatro anos, e é renovável uma única 

vez, por igual período, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 

80/2018, de 15 de outubro.  

O Mandato da CES-INSA terminará em agosto de 2024. 

 

3. SECRETARIADO 

O apoio logístico, administrativo e financeiro indispensável ao funcionamento das comissões 

de ética é assegurado pelas respetivas instituições, devendo estas assegurar um secretariado 

de apoio, suporte informático e um espaço próprio para a realização de reuniões e para o 

arquivo da documentação, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 

80/2018, de 15 de outubro. 

O apoio de Secretariado da CES-INSA é indispensável ao exercício das suas funções, tendo sido 

prestado de modo impecável pela Susana Bento, que concilia esta função com as suas funções 

no Departamento de Alimentação e Nutrição. 

Cumpre salientar que apesar do aumento e complexificação das atividades da CES_INSA, a 

Susana Bento tem assegurado uma resposta pronta e uma disponibilidade inexcedível, 

devendo considerar-se este apoio como um pilar fundamental para o desenvolvimento 

logístico das atividades da CES_INSA. 
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4. COMPOSIÇÃO 

De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 80/2018, de 15 de outubro, 

as comissões de ética têm uma composição multidisciplinar e são constituídas por um número 

ímpar de membros, determinado em função das características da instituição em que se 

integram, que não pode ser inferior a cinco, nem superior a onze elementos, e incluem um 

presidente e um vice-presidente. 

A Equipa designada pelo Conselho Diretivo através do Despacho n.º 8058/2020, de 6 de julho, 

sofreu uma alteração na sua composição por motivos de indisponibilidade superveniente do 

Prof. Doutor Luís Nunes, que veio a ser substituído, nos termos do Despacho n.º 2896/2021, 

de 1 de março, publicado no Diário da República n.º 53, 2ª série, parte C, de 17 de março de 

2021, pela Prof. Doutora Olga Mayan, que apresenta a seguinte síntese curricular: 

 

 

 

 

OLGA MAYAN 

Engenheira Química, Doutorada em Ciências Biomédicas 

Licenciada em Engenharia Química da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, e 

doutorada em Ciências Biomédicas, especialidade Saúde Comunitária, pelo Instituto de 

Ciências Biomédicas Abel Salazar da UP. 

Até 2008, data da sua aposentação, foi investigadora no Instituto Nacional de Saúde Dr. 

Ricardo Jorge, no Porto, responsável pelo Centro de Saúde Ambiental e Ocupacional, 

professora catedrática convidada no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da UP e 

docente do Curso de Pós-Graduação em Medicina do Trabalho da Faculdade de Medicina da 

Universidade do Porto. 

Coordenou 30 projectos de investigação, 17 dos quais agregaram trabalhos de doutoramento 

e mestrado. Dos trabalhos desenvolvidos, 7 foram galardoados com prémios. 
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Produziu mais de uma centena de documentos técnico/científicos, 30 dos quais foram artigos 

publicados em revistas científicas internacionais com arbitragem.   

Actualmente é docente no Instituto Universitário da Maia e continua a sua colaboração no 

Curso de Medicina do Trabalho da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.  

 

 

5.  REGIME FINANCEIRO  

As reuniões da CES-INSA têm sido realizadas através de plataforma digital. 

Não existem receitas ou despesas a reportar durante o ano de 2021. 

Não está prevista a remuneração para o exercício de funções na CES-INSA, sem prejuízo do 

pagamento de ajudas de custo e deslocações, nos termos legais, cujos encargos são 

suportados pelo INSA. 
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III. ATIVIDADE  

 

1. REUNIÕES PLENÁRIAS  

A CES-INSA reúne ordinariamente uma vez por mês, sem prejuízo do trabalho realizado à 

distância, designadamente, através da troca de emails, com vista à atualização de informação, 

distribuição de trabalho, partilha de pareceres com vista à sua leitura e eventual discussão 

prévia que precede a sua aprovação, verificação preliminar de documentação. 

 

No período em apreço - 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2021 - foram realizadas onze 

reuniões plenárias da CES-INSA, que incluíram na sua ordem de trabalhos os temas que 

seguidamente se sintetizam: 

i. 5ª Reunião Plenária | 19 de janeiro de 2021 

Análise de projetos, designação da equipa e plano de trabalhos para a revisão dos formulários 

da CES-INSA, aprovação do Relatório de Atividades 2020, reunião Lisbética-II, Imagem da CES-

INSA, e aspetos organizativos do Webinar: “Novos horizontes para a bioética na era pós-

pandémica: Focos Nacional e Internacional”. 

ii. 6ª Reunião Plenária | 9 de fevereiro de 2021 

Análise de projetos, Imagem da CES-INSA, presença da CES-INSA no website do INSA, avaliação 

do webinar ‘Novos Horizontes para a Bioética na era Pós-Pandémica: focos nacional e 

internacional’, realizado a 02/02/2021, definição de tema e data do próximo webinar, 

discussão do plano de trabalhos para reflexão sobre questões éticas do Programa Nacional de 

Rastreio Neonatal. 

iii. 7ª Reunião Plenária | 16 de março de 2021 

Apresentação do novo membro da CES_INSA e análise de projetos. 
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iv. 8ª Reunião Plenária | 13 de abril de 2021 

Análise de projetos, avaliação do webinar "ÉTICA E COMUNICAÇÃO EM CIÊNCIA: a incerteza e 

a complexidade", Imagem da CES_INSA, e revisão do Formulário ‘Sumário informativo’. 

v. 9ª Reunião Plenária | 25 de maio de 2021 

Análise de projetos, aspetos organizativos dos webinares ‘‘Ética e Saúde Ambiental: desafios 

para a sobrevivência” e “Ética e Saúde Ambiental: proteção e uso da água e do ar” e revisão 

do Formulário ‘Sumário informativo’. 

vi. 10ª Reunião Plenária | 22 de junho de 2021 

Análise de projetos, Avaliação do Ciclo de Webinares ‘‘Ética e Saúde Ambiental: desafios para 

a sobrevivência” e “Ética e Saúde Ambiental: poluição da água e do ar”, realizados nos dias 15 

e 17 de junho de 2021, revisão de formulários, análise do pedido da Faculdade de Ciências da 

Universidade de Lisboa (FCUL). 

vii. 11ª Reunião Plenária | 13 de julho de 2021 

Verificando-se a inexistência de quórum para a realização da reunião, nos termos do art. 24.º 

do Regulamento, foram tratados apenas assuntos de mero expediente. 

viii. 12ª Reunião Plenária | 20 de julho de 2021 

Análise de projetos, revisão de formulários, e análise do pedido da Faculdade de Ciências da 

Universidade de Lisboa (FCUL). 

ix. 13ª Reunião Plenária | 22 de setembro de 2021 

Análise de projetos, Participação da CES_INSA na próxima reunião da LisbÉtica no dia 27 de 

outubro de 2021, revisão de formulários. 

x. 14ª Reunião Plenária | 13 de outubro de 2021 

Agendamento das reuniões da CES-INSA até julho de 2022, análise de projetos, revisão de 

formulários, e prazo de conservação da chave de pseudonimização dos dados pessoais. 
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xi. 15ª Reunião Plenária | 3 de novembro de 2021 

Análise de projetos, Apresentação da recomendação sobre o prazo de conservação da chave 

de pseudonimização dos dados pessoais, Projeto relativo a diabetes tipo MODY. 

xii. 16ª Reunião Plenária | 10 de dezembro de 2021 

Análise de projetos, Avaliação do webinar ‘Investigação Científica: financiamento, 

transparência e oportunidades’, realizado no dia 04/11/2021, aspetos organizativos do 

próximo webinar ‘‘'Prioridades da Bioética em Portugal: a missão do CNECV e o papel da CEIC”, 

aprovação da estrutura e oradores para os webinares relativos a biobancos previstos para os 

meses de fevereiro/março. 

 

 

2. PARECERES  

Durante o ano de 2021, a CES-INSA recebeu 38 pedidos de parecer e emitiu 36 pareceres:  

 

Relativamente aos anos anteriores, regista-se um aumento do número de pedidos, que em 

parte se justificará com a adaptação de vários projetos às necessidades de investigação 

decorrentes da pandemia por SARSCOV2, conforme se demonstra: 
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Identificam-se os projetos que foram objeto de análise pela CES-INSA em 2021: 

1) Adenda ao Protocolo European Study of Risk Factors for Severe Disease among 

hospitalized COVID-19 Patients 

Parecer favorável 

2) Efetividade da vacina contra a COVID-19: estudo de coorte com base nos registos 

eletrónicos 

3) Cohort study to measure COVID-19 vaccine effectiveness among health workers of 

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge 

Parecer favorável 

4) Pulmonary Fibrosis in post-Covid-19 survivors: clinical and molecular follow-up 

profiling 

Parecer favorável 

5) A frequência de binge drinking está associada ao perfil tensional? Resultados do 1º 

Inquérito Nacional de Saúde com Exame Fisico 

Parecer favorável 

6) Adenda ao projeto CoMix Social Mixing and Behavioral Survey 

Parecer favorável 

7) HBM4EU-MOM: Intervene to raise awareness to specific recommendations for 

fishconsumption during pregnancy in five European countries 

Parecer favorável 
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8) Vigilância da infeção pelo Vírus Sincicial Respiratório em Portugal 

Parecer favorável 

9) Impacte das intervenções não-farmacológicas na redução da transmissão do SARS-

CoV-2, em Portugal continental. 

Parecer favorável 

10) Associação entre os fatores socioeconómicos individuais e de área de residência com 

a hipertensão arterial na população portuguesa 

Parecer favorável 

11) Adenda ao protocolo de investigação com o n 733001 EUROlinkCAT - Establishing a 

linked European Cohort of Children with Congenital Anomalies 

Parecer favorável 

12) Molecular impact of COVID-19 vaccines: a proteomic and metabolomic profiling of 

immune response regulated by erythrocytes 

Parecer favorável 

13) Cohort study to measure CVIS-19 vaccine effectiveness among hospital-based heallth 

workers (HCW@hosp) 

Parecer favorável 

14) "Estado nutricional em iodo em crianças dos 3 aos 10 anos de idade" 

Parecer favorável 

15) COVID-19 vaccine effectiveness at primary care level in Europe: Portuguese specific 

protocol European Severe Acute Respiratory Infections (SARI) surveillance – 

Portuguese Specific Protocol 

Parecer favorável 

16) Projeção do Impacte das medidas Não-farmacológicas de Controlo e mitigação da 

epidemia de COVID-19 em Tempo ReaL” (COVID-19 in-CTRL) 

Parecer favorável 

17) Efetividade da vacina contra a COVID-19 em utentes da Rede Nacional de Cuidados 

Continuados Integrados 

Parecer favorável 

18) Adenda ao projeto Saúde Mental em Tempos de Pandemia (SM-COVID19) 

Parecer favorável 
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19) Evolução experimental do novo coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19) 

Parecer favorável 

20) Estudo Haem metabolism in clinical strains of Helicobacter pylori 

Parecer favorável 

21) Redes sinápticas e abordagens compreensivas de medicina personalizada em doenças 

neurocomportamentais ao longo da vida 

Parecer favorável 

22) "GV-COVID Genetics of  vaccine response COVID-19" 

Projeto retirado pelos investigadores por falta de financiamento da FCT. 

23) FED-AMR: The role of free extracellular DNA in dissemination of antimicrobial 

resistance over ecosystem boundaries along the food/feed chain 

Parecer favorável 

24) Rastreio do vírus SARS-CoV-2 em amostras orofaríngeas, anorretais e de urina de 

utentes do GAT-CheckpointLx  

Parecer favorável 

25) Caracterização dos doentes com obesidade em Portugal 

Parecer favorável 

26) How do curable STI behave in a major Portuguese STD clinic? Results of a cross-

sectional study  

Parecer favorável 

27) Adenda ao projeto “Sequenciação do exoma clínico para identificação da etiologia 

molecular de doenças genéticas 

Parecer favorável 

28) Regulamentos e Procedimentos associados à coleção de dados e amostras biológicas 

do INSEF 

Aguarda informações dos investigadores 

29) Associação entre a caminhabilidade ao nível da área e a hemoglobina glicada um 

estudo de base populacional da população portuguesa. 

Parecer favorável 

30) Inquérito Serológico Nacional à COVID19 - terceira fase 

Parecer favorável 
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31) Toxicological profile of cellulose nanomaterials in human gastrointestinal cells 

Parecer favorável 

32) Estudo de biomonitorização relativo à exposição ocupacional a substâncias perigosas 

na indústria de gestão de resíduos no âmbito do Projeto Europeu HBM4EU 

Parecer favorável 

33) "Associação entre as crenças conspiratórias e os comportamentos e atitudes face à 

vacinação contra a COVID-19 em Portugal: um estudo transversal com base no painel 

ECOS" 

Parecer favorável 

34) Adenda_Cohort study to measure COVID-19 vaccine effectiveness among health 

workers of Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge   

Parecer favorável 

35) Planeamento estratégico em saúde no contexto da Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável 

Parecer favorável 

36) Childhood Obesity Surveillance Initiative – COSI Portugal (6ª ronda) 

Parecer favorável 

37) “Efetividade da Vacina COVID-19 nos profissionais da Marinha Portuguesa” 

Parecer favorável 

38) POR5006 “Integração da Técnica do Insecto Estéril no controlo do mosquito invasor 

Aedes albopictus em Portugal” 

Parecer favorável 

 

A origem dos pedidos de parecer é apresentada no gráfico infra.  

Verifica-se que o Departamento de Epidemiologia surge destacado por ter sido o que solicitou 

o maior número de pedidos de parecer (20), seguido do Departamento de Doenças Infecciosas 

(8), do Departamento de Genética Humana (5), do Departamento de Promoção e Proteção da 

Saúde (3), e do Departamento de Alimentação e Nutrição (2). 

Salienta-se a apresentação de pedido de parecer de um projeto desenvolvido conjuntamente 

pelos Departamentos de Epidemiologia e de Alimentação e Nutrição. 
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Observa-se ainda que neste ano de 2021 a CES-INSA não recebeu nenhum pedido de parecer 

do Departamento de Saúde Ambiental. 

 

 

 

O cumprimento dos prazos para a emissão de pareceres é ilustrado neste gráfico: 

 

Em geral foi possível cumprir o tempo médio de resposta de 30 dias previsto no n.º 1 do artigo 
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 16.º da Lei da Investigação Clínica1, sendo que o prazo se suspende quando são solicitados 

esclarecimentos complementares ou retificações e a análise do projeto fica a aguardar o seu 

envio.  

Existem algumas situações em que os pareceres foram emitidos após o prazo de 30 dias 

devido a esta situação, podendo também acontecer atrasos quando os pedidos de parecer 

são submetidos no mês de agosto, ou logo a seguir à realização de uma reunião, caso em que 

aguardam pelo plenário seguinte, salvo situações de urgência devidamente fundamentadas. 

Nos dois casos em que a emissão do parecer ocorreu após 60 dias foi por aguardar por o envio 

de elementos complementares por parte dos respetivos investigadores, em projetos de 

especial complexidade. 

 

 

3. REUNIÕES COM INVESTIGADORES 

Desde o início das suas funções, até ao final do ano de 2021, foram realizadas as seguintes 

reuniões com investigadores: 

 

Projeto/Assunto 
Motivo da 

reunião 
Participantes*) 

Data da 
reunião 

Projeto 15 e 23 
Esclarecimentos 
pedidos por CES 

Deborah, CM, JL, 
NSS 

22/03/2021 

Projeto 27 e 29 
Esclarecimentos 
pedidos por CES 

Jorge Machado, 
Carlos Dias, NSS, JL, 
JVR, CM, MFA, MSF, 
Irina, Ausenda, 
Raquel Guiomar 08/04/2021 

Adenda - Aplicação combinada de 
metodologias de sequenciação para o 
estudo de casos de patologia genética 
com etiologia molecular desconhecida 

Reunião 
solicitada por 
Luis vieira LV, NSS, JL 20/04/2021 

 "How do curable STI behave in a major 
Portuguese STD clinic? Results of a 
cross-sectional study " 

Esclarecimentos 
pedidos por CES 

Jorge Machado, 
Maria Borrego, HB, 
NSS, JL, CM 08/06/2021 

 
1 Aprovada pela Lei n.º 21/2014, de 16 de abril, alterada pela Lei n.º 73/2015, de 27 de julho, e pela 

Lei n.º 49/2018, de 14 de agosto. 
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40_Regulamentos e Procedimentos 
associados à coleção de dados e 
amostras biológicas do INSEF 

Esclarecimentos 
pedidos por CES 

Carlos Dias, Baltazar, 
Marta Barreto, NSS, 
JVR, OMG, MFA, 
MSF 08/07/2021 

34_GV-COVID Genetics of  vaccine 
response COVID-19 

Esclarecimentos 
pedidos por CES 
Projeto retirado 
por não ter 
aprovação pela 
FCT.  
PI solicitou 
reunião para 
duvidas futuras 

Catarina Alves, 
Maria Luis, JVR, NSS 21/09/2021 

Diabetes tipo MODY 
Esclarecimentos 
pedidos por CES 

Paulo Dario, Mafalda 
Bourbon e CES 10/12/2021 

 

*) CM: Carolino Monteiro; JL: João Lavinha; NSS: Nina de Sousa Santos; JVR: João Vaz 

Rodrigues; MFA: Maria Francisca Avillez; MSF: Mara Sousa Freitas; OMG: Olga Mayan. 

 

 

5.PLANO DE ATIVIDADES 2020-2024 

O Plano de Atividades da CES-INSA, enviado em anexo ao Relatório referente a 2020, prevê as 

seguintes atividades, para realização até ao final do ano de 2021: 

 

A estas atividades, há que acrescentar as que transitaram de 2020, conforme reportado no 

respetivo Relatório de Atividades, e que foram as seguintes: atualização do Microsite da CES-

INSA no site do INSA, elaboração de proposta de criação de imagem da CES-INSA, redação de 

reflexão sobre questões éticas do PN de Diagnóstico Precoce. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Realização do follow-up de projetos

Organização e realização do plano anual de webinares

Reflexão e deliberação sobre questões éticas do PN de Diagnóstico Precoce

2021

Elaboração dos pareceres solicitados e demais atividade corrente

Definição de metodologia de follow-up de projetos

Revisão e aprovação dos formulários da CES-INSA

Elaboração e aprovação do Relatório de Atividades anual

Elaboração e aprovação do plano de webinares
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Nesta conformidade, relativamente à execução das atividades que transitaram de 2020 e das 

actividades previstas no Plano de Actividades da CES-INSA para 2021, informamos: 

• Atualização do Microsite da CES-INSA no site do INSA (2020) 

Cumprido. O website do INSA já prevê um espaço dedicado à CES_INSA, onde se vão incluindo 

e atualizando diversos conteúdos relativos à sua atividade considerados de interesse para a 

comunidade INSA. Este tema, dada a sua relevância será objeto de apreciação autónoma 

neste Relatório. 

 

• Elaboração de proposta de criação de imagem da CES-INSA (2021) 

Cumprido. A imagem da CES_INSA encontra-se aprovada e tem sido utilizada nos diversos 

eventos e em todas as comunicações. Este tema, dada a sua relevância será objeto de 

apreciação autónoma neste Relatório. 

 

• Redação de reflexão sobre questões éticas do PN de Diagnóstico Precoce (2020) 

• Reflexão e deliberação sobre questões éticas do PN de Diagnóstico Precoce (2021) 

Cumprido parcialmente. Foi aprovado um plano de trabalhos com vista à realização da 

reflexão, com a identificação dos especialistas e entidades públicas e privadas a incluir no 

processo de audição. Foi igualmente concetualizado e validado o guião das audições, bem 

como o modelo a aplicar em termos de estrutura. Decidiu-se comunicar o referido plano de 

trabalhos ao Conselho Diretivo do INSA, antes de iniciar as audições, o que também foi 

realizado. O próximo passo será a convocatória e a realização das audições que exigirá a 

presença regular de membros da CES-INSA. 

 

• Elaboração dos pareceres solicitados e demais atividade corrente (2021) 

Cumprido. 
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• Elaboração e aprovação do Relatório de Atividades anual (2021) 

Cumprido. 

 

• Revisão e aprovação dos formulários da CES-INSA (2021) 

Cumprido. Os formulários revistos encontram-se publicados no espaço da CES-INSA no 

webisite do INSA, disponíveis para toda a Comunidade INSA e público em geral. Este tema, 

dada a sua relevância será objeto de apreciação autónoma neste Relatório. 

 

• Elaboração e aprovação do plano de webinares (2021)  

• Organização e realização do plano anual de webinares (2021) 

Cumprido. Em 2021 foi cumprido o plano de webinares que contempla a realização de 4 

webinares até julho e um por ocasião do aniversário do INSA. Este tema, dada a sua relevância 

será objeto de apreciação autónoma neste Relatório. 

 

• Definição de metodologia de follow-up de projetos (2021) 

• Realização do follow-up de projetos (2021) 

Não cumprido. Este tema deverá transitar para 2022. 

 

 

6.A CES NO WEBSITE DO INSA 

Após a autorização do Presidente do Conselho Diretivo do INSA, e na sequência de diversos 

contatos com o responsável pelo site Dr. Nuno Crespo, foi criado um acesso para o espaço 

da CES-INSA no primeiro separador: 
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Abrindo o primeiro separador, surge uma descrição genérica da CES-INSA e das suas funções 

e as ligações para outras informações mais detalhadas relativas a: 

 

Composição 

São aqui identificados os membros da CES-INSA, bem como a colaboradora do INSA 

encarregue do secretariado e disponibilizados os respetivos curricula.  

Documentos institucionais 

Neste separador é disponibilizado o Regulamento Interno, o Plano de Atividades 2020-2024, 

e os Relatórios de Atividades. 

Reuniões e Pareceres 

O calendário das reuniões da CES-INSA, muitas vezes útil para os investigadores saberem 

quando podem esperar a aprovação dos seus projetos, pode ser consultado através deste 

separador. A lista dos projetos aprovados também se encontra disponível para consulta 

aqui. 



 

PÁGINA 25 

 

Documentação de Apoio e Formulários 

Todos os formulários, depois de revistos em plenário da CES-INSA, foram publicados no 

website do INSA, de modo a poderem estar disponíveis para consulta e utilização pelos 

investigadores. A CES-INSA disponibiliza os seguintes formulários: 

• Instrução de trabalho 

• Submissão de pedido 

• Sumário informativo 

• Declaração de Interesses e Transparência 

• Informação ao Participante 

• Modelo de Consentimento Informados para Adultos 

• Modelo de Consentimento Informado para Cidadãos não Autónomos 

• Declaração de Consentimento Informado e Esclarecido para Sequenciação do Exoma 

Clínico 

• Informação ao Participante sobre Sequenciação do Exoma Clínico 

 

Para além dos formulários, este separador garante igualmente o acesso às Recomendações 

emitidas pela CES-INSA. Presentemente, existe apenas uma: “Prazo de conservação de dados 

pessoais e das suas categorias especiais – dados biométricos, de saúde e genéticos” 

Atividade Ético-Científica 

É neste separador que fica disponível a informação relativa aos webinares organizados pela 

CES-INSA. A informação inclui para além do Programa do evento e as apresentações dos 

oradores que as facultem, a gravação do evento em si. 

Legislação, Convenções e Normas 

A legislação, as normas e as convenções internacionais com relevância para a bioética podem 

ser encontradas neste separador, que também disponibiliza ligações para um conjunto de 

entidades nacionais e internacionais que exercem a sua atividade neste âmbito e emanam 
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orientações e boas práticas que podem ser úteis nas áreas da investigação, da proteção de 

dados e da análise de questões éticas em termos gerais. 

 

Fazemos ainda notar que o objetivo de incluir a CES-INSA no website do INSA era uma 

pretensão que já existia no mandato anterior, tendo sido aproveitado o trabalho então 

realizado, em termos da estrutura base, o qual foi, entretanto, adaptado às atuais 

necessidades do presente mandato.  

Por último, deve salientar-se o carácter dinâmico da informação disponibilizada, que carece 

de atualização regular, de modo a assegurar ao público em geral e, à comunidade INSA em 

particular, dispor de um conjunto de meios que possam apoiar o planeamento, a elaboração, 

a fundamentação e a execução dos projetos de investigação na área da bioética. 

 

 

7.IMAGEM DA CES-INSA 

Pretendeu-se criar uma imagem para a CES-INSA com o objetivo de criar uma identidade para 

a nossa CES, que pudesse transmitir uma mensagem de modernidade, espaço para a diferença 

de opiniões, evolução do pensamento face às exigências da sociedade, e ao mesmo tempo, 

respeito pelos valores e princípios da bioética que sempre guiam a análise e discussão ética.  
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Um outro objetivo fundamental que a imagem havia de garantir era permitir uma associação 

direta com o logotipo do INSA, entidade da qual nasce e que justifica a sua existência. 

Acabámos por optar pela árvore, uma ideia à partida pouco original, pelo facto de ser 

partilhada com outras comissões de ética. Contudo, com o apoio do designer do INSA, o Sr. 

Francisco Telecheia, a quem muito agradecemos o empenho e paciência, foi possível alcançar 

uma imagem única e especial, que reflete todas as nossas intenções e muito bem simboliza a 

nossa forma de estar: 

 

Com efeito, é a árvore que contém em si própria a noção das raízes que simbolizam os 

princípios e valores que suportam o tronco e os ramos com frutos de diferentes cores que 

demonstram a possibilidade de coexistência pacífica e construtiva da diversidade de opiniões, 

e ainda a ideia de crescimento, com espaço para a inovação através dos dois raminhos que 

espreitam para fora do círculo. 

Estamos muito orgulhosos da nossa imagem e gratos ao Conselho Diretivo por nos ter 

disponibilizado mais este recurso. 

 

8.WEBINARES 

Em 2021 a CES-INSA organizou 5 webinares, mais um do que estava inicialmente previsto, 

sendo que dois foram dedicados ao mesmo tema. 

A realização dos webinares é, para além de uma forma de divulgação de conhecimento ético-

científico, um meio bastante eficaz de transmitir que podem existir diferentes abordagens de 

análise e de reforçar o sentimento de pertença à instituição. 
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Os nossos webinares têm igualmente proporcionado a promoção da cooperação entre 

investigadores, instituições e o mérito de suscitar questões que nos convidam a aprofundar o 

pensamento e o estudo por vezes em matérias que tínhamos por consolidadas. 

 

Procurando sempre ir ao encontro dos temas que sejam úteis à comunidade INSA, em 2021, 

a CES-INSA desenvolveu os seguintes webinares: 

• Novos Horizontes para a Bioética na Era Pós-Pandémica: Focos Nacional e 

Internacional, 2 de fevereiro  

Este Webinar contou com a participação, como oradores da Mestre em Bioética Paula 

Martinho da Silva, Membro do Comité de Bioética da UNESCO e do Prof. Doutor Jorge Soares, 

Presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida.  

 

 

• ÉTICA E COMUNICAÇÃO EM CIÊNCIA: a incerteza e a complexidade,  

Os oradores principais deste Webinar, o mais popular de todos os que organizámos em face 

do número de participantes, contou com a participação, como oradores o Prof. Miguel 

Castanho, doutorado em Engenharia Química, professor catedrático e diretor do Instituto da 
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Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, e do Prof. António Granado, jornalista e 

professor associado na Universidade Nova de Lisboa.  

De salientar igualmente que a moderação deste webinar foi realizada pelo Prof. Peter Jordan, 

Presidente do Conselho Científico do INSA. 

 

 

 

• ÉTICA E SAÚDE AMBIENTAL I: desafios para a sobrevivência, 15 de junho 

Neste webinar pudemos apresentar uma conferência (previamente gravada) do Prof. Viriato 

Soromenho-Marques, especialista em ética ambiental, Professor Catedrático de Filosofia da 

Universidade de Lisboa, e membro correspondente da Academia das Ciências de Lisboa, e da 

Academia da Marinha, bem como, com as preleções do Dr. Paulo Lemos, ex-Secretário de 

Estado do Ambiente e atualmente Perito na Comissão Europeia para os temas da economia 

circular, ecodesign e European Green Deal, e da Doutora Sofia Guedes Vaz, Presidente da 

Sociedade de Ética Ambiental. 
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• ÉTICA E SAÚDE AMBIENTAL II: proteção da água e do ar, 17 de junho 

Neste segundo webinar dedicado à ética e saúde ambiental, contámos com a presença da Dra. 

Catarina Albuquerque, presidente Executiva da parceria global Sanitation and Water for All 

(SWA) e da Doutora Alexandra Monteiro, Investigadora Auxiliar no Departamento de 

Ambiente e Ordenamento da Universidade de Aveiro. A moderação esteve a cargo da Dra. 

Helena Rebelo, Coordenadora do Departamento de Saúde Ambiental do INSA. 
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• INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA: Financiamento, Transparência e Oportunidades, 4 de 

novembro 

No webinar realizado no âmbito das comemorações do Dia do Instituto Nacional de Saúde Dr. 

Ricardo Jorge, I.P., a oradora principal foi a Prof. Maria da Graça Carvalho, Deputada do 

Parlamento Europeu, Professora Catedrática do Instituto Superior Técnico, e ex- Ministra da 

Ciência, Inovação e Ensino Superior. 

Neste webinar foi igualmente apresentada uma síntese do trabalho desenvolvido pela CES-

INSA no presente mandato.  

 

 

Informa-se o número de participantes no conjunto dos webinares da CES-INSA realizados em 

2021, bem como o respetivo número de certificados emitidos: 
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Relativamente ao Webinar ‘Investigação Científica: Financiamento, Transparência e 

Oportunidades’ não dispomos de informação relativamente ao número de participantes, 

considerando que o evento foi emitido em direto para as redes sociais, contudo estimamos 

um número não inferior a 200. 

  

9. CURSO DE INTEGRIDADE CIENTÍFICA 

Apesar de não constar no Plano de Atividades para 2021, na sequência de um pedido do 

Conselho Científico do INSA, que identificou esta formação como uma necessidade, foi 

realizado um Curso de Formação em Ética e Integridade Científica. 

Na concepção e lecionação deste curso, baseado no modelo “Virtue based ethics and Integrity 

of Research: Train-the-Trainer program”, da Embassy of Good Science, participou a Dra. Cíntia 

Águas, a título gratuito. 

Este curso, com a duração de 20 horas, 8 das quais assíncronas, teve duas edições, que se 

iniciaram a 6 e a 20 de outubro. 

 

 

Os temas tratados nesta formação que teve uma forte componente prática foram os 

seguintes: 
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 Conceitos e fundamentos da Integridade científica 

 A integridade como política e como atitude 

 Boas práticas de investigação  

 Violações da integridade científica: 

 Conflitos de interesse 

 Fontes internacionais 

 O Código Europeu de Conduta para a Integridade da Investigação 

 Lidar com a má conduta em investigação 

 A publicação dos resultados da investigação 

 Ciência, ética e sociedade 

 

 

10. OUTRAS ATIVIDADES 

Para além das atividades mencionadas, a CES-INSA desenvolveu ainda um conjunto de 

atividades, designadamente no âmbito da colaboração com outras entidades, das quais se 

destacam as seguintes. 

 

• BERCLUSO, 14 DE SETEMBRO  

No dia 14 de setembro o INSA recebeu o Projeto BERCLUSO que visa a formação dos países 

lusófonos em Investigação Biomédica e Ensaios Clínicos, liderado pela Prof. Maria do Céu 

Patrão Neves, tendo sido solicitado à CES-INSA para vir apresentar a CES-INSA numa breve 

sessão de esclarecimento, seguida de visita às instalações. 
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• LISBÉTICA III, 27 DE OUTUBRO 

Realizou-se, no dia 27/10/2021, no Instituto de Medicina Tropical, o Lisbética III – Encontro 

das Comissões de Ética (CE) de Saúde e Ensino Superior da Região de Lisboa e Vale do Tejo, 

na qual a CES_INSA esteve representada através do seu Vice-Presidente.  

Este é o terceiro encontro promovido pelo Grupo Informal das Comissões de Ética de 

instituições de saúde e de ensino superior da Região de Lisboa e Vale do Tejo que procura 

promover a colaboração entre Comissões de Ética especialmente desde o incentivo recebido 

pela publicação do Decreto-Lei n.º 80/2018, de 15 de outubro, que estabelece a 

obrigatoriedade de existência de comissões de ética em instituições de ensino superior.  
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Nesta sessão, abordaram-se dois temas: 

1 – Impacto da Covid-19 no funcionamento das CE Académicas e da Saúde.  

2 – As CE da Região de Lisboa e Vale do Tejo: desafios e potencial de colaboração.  

 

Apresentaram comunicações representantes, em geral o(a)s presidentes, das comissões de 

ética de instituições dos cuidados de saúde primários (ARSLVT), dos cuidados hospitalares (CH 

Setúbal, CH Vila Franca de Xira) e de ensino superior (FCM/UNL, ISCTE, IHMT).  

 

Foi possível constatar a grande semelhança, mas também importantes especificidades, entre 

as experiências das várias comissões de ética representadas, nomeadamente no que toca à 

sua articulação com o encarregado institucional de proteção de dados, às dificuldades 

associadas ao caráter voluntário do trabalho dos membros das comissões de ética ou ao 

desequilíbrio entre a sua intervenção em matéria de ética da investigação e ética assistencial.  

 

Foram identificadas quatro áreas com potencial de colaboração, a saber: 

i) Formação e reflexão ética destinada aos investigadores e profissionais de saúde 

e aos membros das comissões de ética;  

ii) Ponderação da necessidade de existir uma instância de recurso/arbitragem das 

deliberações das comissões de ética; 

iii) Articulação/subsidiariedade das CE em estudos multicêntricos;  

iv) Harmonização de procedimentos e critérios de avaliação ética. 
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IV.NOTA FINAL 

Concretamente, nos que se reporta ao trabalho desenvolvido durante o ano de 2021, e ao 

funcionamento da CES-INSA, considera-se pertinente destacar o seguinte: 

 Têm chegado à CES-INSA um conjunto crescente de pedidos de parecer que têm sido 

analisados num curto espaço de tempo. 

 A CES-INSA atendeu a todas as solicitações de reunião recebidas. 

 A CES-INSA deu igualmente resposta aos pedidos de atividade complementar que 

consistiram na realização de uma formação sobre Integridade Científica e na 

participação em reuniões externas. 

 A situação de pandemia não afetou os trabalhos da CES-INSA, tendo sido adaptada 

a metodologia de reuniões e de troca de informação ao formato virtual. 

 

Tendo em consideração a vivência deste primeiro ano completo de trabalho, objeto do 

presente Relatório, recomenda-se a adoção de medidas que permitam ultrapassar os 

seguintes constrangimentos: 

 Nova reunião de auscultação da comunidade INSA, com objetivo de avaliar o 

contributo da CES-INSA e identificar novas necessidades a que deva dar seguimento. 

 Necessidade de criação de espaço para arquivo informático da documentação da 

CES-INSA, designadamente, no que diz respeito aos webinares. 

 

O presente Relatório foi aprovado na reunião da CES-INSA de 5 de abril de 2022 e será enviado 

ao Conselho Diretivo do INSA, após o que deverá ser publicitado no site do INSA e na 

plataforma da Rede Nacional das Comissões de Ética para a Saúde, em cumprimento do artigo 

16.º do Decreto-Lei n.º 80/2018, de 15 de outubro.*** 


