COMISSÃO DE ÉTICA DO
INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO
ATA N.º 1/2022
Ao décimo oitavo dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, às quinze horas, teve início,
por teleconferência a 1ª reunião do ano de 2022 da Comissão de Ética do Instituto Superior
Técnico (IST).
À reunião compareceram os seguintes membros da Comissão de Ética:
Prof. Mário Jorge Costa Gaspar da Silva, Instituto Superior Técnico (Presidente);
Prof. Duarte Miguel de França Teixeira dos Prazeres, Instituto Superior Técnico.
Prof.ª Isabel Maria de Sá Correia Leite de Almeida, Instituto Superior Técnico;
Prof.ª Isabel Maria Martins Trancoso, Instituto Superior Técnico;
Prof Fernando José Borges Correia de Araújo, Faculdade de Direito;
O Prof. Mário Gaspar da Silva presidiu à reunião, tendo sido secretariado pela Dra. Joana Cruz,
da Direção Executiva do IST. Estiveram ainda presentes o Dr. Nuno Rolo, da Direção de Apoio
Jurídico do IST, o Prof. António Pinheiro, Instituto Superior Técnico, anterior vogal cujo mandato
terminou com a publicação do despacho nº 001/CG/2022 do IST, de 3 de janeiro.
A Ordem de Trabalhos foi a seguinte:
1.
2.
3.
4.

Informações
Ratificação dos pareceres ref: 14/2021 ao ref: 30/2021
Revisão do procedimento interno de avaliação de pedidos de parecer
Outros assuntos.

1. Informações
Com a publicação do despacho nº 001/CG/2022 do IST, o Prof. António Pinheiro cessou funções
na Comissão de Ética passando a comissão a integrar o Prof. Miguel Prazeres, que foi saudado
pelos presentes.
O despacho de nomeação foi entretanto publicado no DR de 17 de janeiro com o nº 709/2002
(https://dre.pt/dre/detalhe/despacho/709-2022-177732022)
O Presidente da CE-IST, interveio para agradecer ao Prof. António Pinheiro, anterior vogal da
CE-IST, o serviço prestado, integrando a CE-IST, como 1º presidente e a seguir vogal, desde a sua
génese até à sua recente substituição. No seu mandato, além de ter examinado minuciosamente
os aspetos éticos e legais de muitos projetos, ajudou a estabelecer um procedimento simples e
expedito que, sem deixar de ser exigente, permitiu que a CE-IST desse resposta às necessidades
dos investigadores e, através da interação destes com a CE-IST, fossem encontradas formas de
viabilizar a sua aprovação. O agradecimento foi secundado por todos os presentes que com ele
colaboraram na CE-IST até ao fim do mandato.
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Foram analisadas as estatísticas relativas ao nº de pareceres emitidos pela CE-IST desde o seu
início:
●

8 pareceres em 2018,

●

29 em 2019,

●

23 em 2020, e

●

30 em 2021.

O ano de 2021 foi aquele em que mais pedidos foram analisados e porventura também aquele
em que se trataram os mais complexos.
Foi referido que se não regista, ao dia da reunião da Comissão de Ética, qualquer pedido de
parecer pendente de decisão da CE-IST. Há, presentemente, 3 pedidos em apreciação que
aguardam resposta a pedidos de esclarecimento solicitados aos requerentes.
2. Ratificação dos pareceres 14/2021 ao 30/2021
Foi ratificada a emissão dos seguintes pareceres (o novo vogal Miguel Prazeres, não participou
na votação):

Ref. n.º 14/2021 (CE-IST) Date: 01/06/2021
Nome do Investigador Responsável: Prof.ª H. Sofia Pinto
– Título do projeto: Contributions towards the possible identification of psychosis through
natural language processing in Portuguese.
Ref. n.º 15/2021 (CE-IST) Date: 07/07/2021
Nome do Investigador Responsável: Prof. Pedro Boto Pereira Franco Pinheiro
– Título do projeto: LeukoActiv – Estudo dos padrões de activação de leucócitos in vitro.
Ref. n.º 16/2021 (CE-IST) Date: 16/07/2021
Nome do Investigador Responsável: Prof. Alexandre José Malheiro Bernardino
– Título do projeto: Assessment of engagement models for mobile humanoid robots during
first encounters.
Ref. n.º 17/2021 (CE-IST) Data: 19/07/2021
Nome do Investigador Responsável: Prof. Pedro Miguel dos Santos Alves Madeira Adão.
– Título do projeto: Generating and Integrating Honeypots into Production Web
Applications.
Ref. n.º 18/2021 (CE-IST) Date: 16/07/2021
Nome do Investigador Responsável: Prof.ª Ana Maria Severino de Almeida e Paiva
– Título do projeto: MILLER.
Ref. n.º 19/2021 (CE-IST) Date: 30/07/2021
Nome do Investigador Responsável: Prof.ª Ana Luísa Nobre Fred
– Título do projeto: Analysis of facial surface electromyography (sEMG) and
Electroencephalography (EEG) signals for hands free control of augmented reality
headsets.

2

Comissão de Ética – Ata 1/2021 (31 de maio de 2021)

Ref. n.º 20/2021 (CE-IST) Date: 30/07/2021
Nome do Investigador Responsável: Prof. Pedro Miguel dos Santos Alves Madeira Adão
– Título do projeto: State of the Web and Default Protections via Middleware.
Ref. n.º 21/2021 (CE-IST) Date: 03/09/2021
Nome do Investigador Responsável: Prof. Alexandre Bernardino
– Título do projeto: Understanding the Value and Effect of an Intelligent System for
Improving Physical Activities and Elderly Care.
Ref. n.º 22/2021 (CE-IST) Date: 03/09/2021
Nome do Investigador Responsável: Prof. Sandra Pereira Gama
– Título do projeto: Exploring how personality models user interaction in information
visualization.
Ref. n.º 23/2021 (CE-IST) Date: 03/09/2021
Nome do Investigador Responsável: Prof. Bruno Emanuel Martins
– Título do Projeto: DETECT: Data sciEnce Tools for Epidemiologic surveillance using
multiple sourCes of daTa – Improved flu/COVID-19 tracking and detection of new
outbreaks.
Ref. n.º 24/2021 (CE-IST) Date: 03/09/2021
Nome do Investigador Responsável: Prof. João Pedro Bettencourt de Mello Mendes
– Título do projeto: Collaborative Research: Socio-Technical Assessment of Risk.
Ref. n.º 25/2021 (CE-IST) Date: 29/09/2021
Nome do Investigador Responsável: Prof. Hugo Miguel Aleixo Albuquerque Nicolau
– Título do projeto: Generating Realistic Sign Language Animations.
Ref. n.º 26/2021 (CE-IST) Date: 29/09/2021
Nome do Investigador Responsável: Alexandra Maria Moita Antunes
– Título do projeto: PasmaSTAB
Ref. n.º 27/2021 (CE-IST) Date: 25/10/2021
Nome do Investigador Responsável: Prof.ª Maria Beatriz Marques Condessa
– Título do projeto: The effects of the Olympic Agenda 2020 on Urban Planning for Mega‐
Events: assessing case studies of future Olympic Games and outlining new
recommendations.
Ref. n.º 28/2021 (CE-IST) Date: 26/11/2021
Nome do IR: Prof.ª Ana Maria Severino de Almeida e Paiva
– Título do projeto: MILER – Prof.ª Ana Maria Severino de Almeida e Paiva
Ref. n.º 29/2021 (CE-IST) Date: 30/11/2021
Nome do IR: Prof. Nuno Jardim Nunes
– Título do projeto: MEMEX
Ref. n.º 30/2021 (CE-IST) Date: 13/12/2021
Nome do Investigador Responsável: Prof.ª Ana Maria Severino de Almeida e Paiva
– Título do projeto: Social Dilemmas with Information Asymmetry.
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3. Revisão do procedimento interno de avaliação de pedidos de parecer
Foi discutida a manutenção da folha de cálculo com o estado de todos os pedidos, mas após
ponderação conjunta decidiu-se continuar a manter este painel sobre o estado da avaliação dos
pedidos à CE-IST.
Foi discutida a possibilidade de incluir na página da CE-IST uma frase antes do link para o
formulário de pedido a alertar que deve ser consultado o documento de referência
recomendado pela CE-IST para identificar as questões éticas associadas aos projetos que
recomendem ou exijam acompanhamento. Depois de alguma discussão, foi deliberado não
atuar para já, monitorando-se apenas o nº de casos de pedidos desnecessários.
Observando-se uma subida destes, reconsiderar-se-á a inclusão de mais um alerta na
página da CE-IST.
Foi ainda debatida a possibilidade de, no processo de revisão de pedidos à CE, passar a
ser exigida declaração do Encarregado de Proteção de Dados atestando o seu
conhecimento e concordância quanto às normas legais em vigor para tratamento de dados
pessoais. Registaram-se recentemente mudanças nas várias unidades de investigação do
universo IST, no que respeita à contratação de serviços profissionais neste domínio. Porém,
depois de alguma discussão, foi consensualizado não impor por enquanto a análise prévia
dos pedidos pelos Encarregados de Proteção de Dados, por ainda não estarem disponíveis
serviços de data stewardship para apoio aos investigadores.

4. Outros assuntos
Debateu-se novamente a necessidade de melhorar a oferta de ensino de ética no IST, na
sequência de, no âmbito das suas atribuições (artº 6º do regulamento), a CE-IST ter
anteriormente solicitado ao Presidente do IST que seja considerada a forma de, rapidamente,
se passar a dar formação em ética o IST. A prof Isabel Sá-Correia, deu conta das suas diligências
para que seja incluída no currículo do 3º ciclo formação em ética, no âmbito da sua participação
na Comissão dos Conselhos Científico e Pedagógico para o 3º ciclo (CCCP-3C), que planeia a sua
reorganização. A seu pedido, o Prof. Fernando Araújo elaborou uma proposta de UC em Ética,
que foi transmitida ao Presidente da CCCP-3C e aos Presidentes de órgãos da Escola. De
seguida o Prof. Fernando Araújo fez uma exposição resumida do seu programa.
Debateu-se um tema já discutido relativamente à necessidade de a CE-IST estar informada sobre
a existência das certificações legais e processos normativos exigíveis em cada laboratório que
habilitem os investigadores à realização dos trabalhos de investigação apresentados à CE-IST
que exijam gestão de riscos. Para a CE-IST é importante dar-se este passo, para que na análise
de cada pedido se possa ter em consideração o devido enquadramento. Nesse sentido, foi
deliberado pedir ao Presidente da CE que diligenciasse novo contacto com o Presidente do IST
para exposição deste assunto.
Instituto Superior Técnico, 18 de janeiro de 2022.

Prof. Mário Gaspar da Silva
Presidente da Comissão de Ética do Instituto Superior Técnico
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