COMISSÃO DE ÉTICA DO CADIn
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021

ENQUADRAMENTO
A Comissão de Ética do CADIn (CE) é uma unidade funcional de natureza consultiva e
independente que visa zelar pela observância e promoção de padrões de integridade,
honestidade e qualidade ética no âmbito das atividades desenvolvidas na instituição,
nomeadamente ao nível da investigação científica e de prestação de serviços à
comunidade.
Integram a CE os seguintes membros:
Presidente
Dr. Fernando Nogueira
Vice- Presidente
Prof. Dr. Carlos Filipe
Vogais
Dra. Alexandra Queiroz
Dra. Paula Bruno
Dra. Rita Jerónimo
Prof. Dr. Bernardo Barahona Corrêa
Dra. Anita Ayash
O presente relatório, respeitante ao terceiro ano de atividade da atual Comissão de Ética,
dá cumprimento ao estabelecido no artigo 15º do Decreto-Lei nº 80/2018, de 15 de outubro.
Incorpora uma descrição sumária das atividades desenvolvidas entre janeiro e dezembro
de 2021.

REUNIÕES
No âmbito da sua missão, foram realizadas oito reuniões por videoconferência (13 de
janeiro, 3 de março, 7 de abril, 5 de maio, 2 de junho, 14 de julho, 22 de setembro e 10 de
novembro ) e uma reunião presencial

(13 de outubro) por força dos constrangimentos

impostos pela situação pandémica nacional. De cada reunião foi elaborada a respetiva ata.

ATIVIDADES
Durante este periodo a Comissão de Ética deu prioridade aos seguintes assuntos:
1. Análise e emissão de pareceres
No que diz respeito aos projetos de investigação analisados, refere-se a decisão final
relativamente ao seguinte estudo:


Projeto “ O efeito da Dança Social no Sistema de Oxitocina na Saúde e no Autismo”
(DANSOT)
-Investigadora Principal: Doutora Diana Prata (FCUL)
-Data do Pedido: 6 de outubro de 2020
-Data do parecer: 13.1.2021

-Parecer: negativo
Durante o ano de 2021 foram submetidos dois novos estudos:


Projeto

de

Dissertação

de

Mestrado

“Escala

de

avaliação

de

Competencias

Comunicativas: Contribitos para a Validação na Perturbação do Espectro do Autismo”.
-Parecer solicitado pela Mestranda em Terapia da Fala Diana Moita Oliveira,
Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro
-Data do Pedido: 5 de maio de 2021
-Data do Parecer: 14 de junho de 2021
-Parecer: aprovado por unanimidade



Estudo “Interactive mirroring Games with sOCial rObot
comunicativos em crianças

(IOGIOCO): treino de gestos

de idade pré-escolar com perturbações do espectro do

autismo”.
-Investigador principal:
Robótica, Instituto

Prof.Dr. José Santos-Victor, Instituto de Sistemas e

Superior Técnico, Universidade de Lisboa

-Data do Pedido: 3 de maio de 2021
-Data do Parecer: 22 de setembro de 2021
-Parecer: aprovado por unanimidade

2. Criação de um modelo de consentimento informado para registo e utilização de
dados clínicos para fins de investigação científica
Após várias reuniões de preparação que contaram com a estreita colaboração

do Dr.

Pedro Sacadura Botte, Diretor Administrativo e Financeiro do CADIn, foi aprovada por
unanimidade na reunião de 10 de novembro de 2021 a versão final da ”Declaração de
Consentimento Informado”.

3. Análise da legislação
A Comissão de Ética procedeu à análise aprofundada da legislação que regula as questões
referentes à investigação clínica e ao processamento de material genético e biológico por
forma a assegurar o cumprimento dos requisitos éticos e legais estabelecidos no âmbito da
apreciação dos projetos de investigação submetidos bem como da elaboração do modelo
de consentimento

informado para registo e utilização de dados clínicos para fins de

investigação científica

Cascais, 26 de janeiro de 2021

