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COMISSÃO DE ÉTICA DO 

 
INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO 

 
 

ATA N.º 1/2017 
 
Ao décimo quinto dia do mês de dezembro de dois mil e dezassete, às catorze horas e trinta 
minutos, teve início, na Sala de Reuniões do Conselho de Gestão do Instituto Superior Técnico 
(IST), a 1ª reunião do ano de 2017 da Comissão de Ética do IST. 
 
À reunião compareceram os seguintes membros da Comissão de Ética: 
 

Prof. António Alberto do Nascimento Pinheiro, Instituto Superior Técnico (Presidente); 
Prof.ª Isabel Maria de Sá Correia Leite de Almeida, Instituto Superior Técnico; 
Prof.ª Isabel Maria Martins Trancoso, Instituto Superior Técnico; 
Prof. Mário Jorge Gaspar da Silva, Instituto Superior Técnico; 
Prof. Rui Pedro Costa Melo Medeiros, Faculdade de Direito da Universidade Católica. 

 

A Ordem de Trabalhos foi a seguinte: 
 

1. Análise do Regulamento da Comissão de Ética do IST e perspetivação dos trabalhos a 
desenvolver; 

2. Apreciação da carta enviada à Comissão de Ética pelo Professor António Rito Silva e 
deliberação sobre o procedimento a adotar; 

3. Outros assuntos. 
 

1 - Análise do Regulamento da Comissão de Ética do IST e perspetivação dos trabalhos a 
desenvolver 

O Prof. António Pinheiro abriu a reunião analisando as atribuições da Comissão de Ética do IST, 
dispostas no Despacho n.º 8991/2017, publicado no DR 2.ª série — N.º 196 — 11 de outubro 
de 2017.  

Os membros da Comissão de Ética apresentaram os respetivos pontos de vista sobre a 
necessidade de implementação de procedimentos internos no IST que facilitem a resposta aos 
requisitos, no domínio da ética, relativos a candidaturas/aprovações de projetos de 
investigação, e permitam efetuar o seu acompanhamento, sempre que necessário. 

Foram referidos alguns exemplos de comissões de ética/deontologia com competências mais 
alargadas do que as implementadas pela anterior Comissão de Ética do IST. 

Foi decidido que os membros desta Comissão de Ética analisassem as competências e 
funcionamento de outras comissões similares, de modo que o assunto possa ser analisado em 
maior detalhe na próxima reunião.   

Foi decidido que, previamente à próxima reunião, será enviado um questionário aos 
Presidentes dos Centros de Investigação e Laboratórios Associados do IST ou em que o IST 
participa, com o objetivo de conhecer as respetivas necessidades de apoio no domínio em 
apreço. O Prof. António Pinheiro ficou de enviar uma proposta de questionário aos restantes 
membros desta Comissão. 
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2 - Apreciação da carta enviada à Comissão de Ética pelo Professor António Rito Silva e 
deliberação sobre o procedimento a adotar 

Foi analisada a carta enviada à Comissão de Ética pelo Professor António Rito Silva e, face à 
questão aí levantada sobre se a Comissão de Ética do Instituto Superior Técnico tinha 
conhecimento de circunstâncias ou factos que colocassem em causa a sua reputação 
profissional, por todos os membros foi dada resposta negativa. O Prof. António Pinheiro 
informou também que, sobre o mesmo assunto, nenhum elemento havia sido reportado à 
anterior Comissão de Ética. 

 

7 – Outros assuntos 

Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Comissão de Ética deu por encerrada a 
reunião pelas 16:00h. 

 

Instituto Superior Técnico, 15 de dezembro de 2017. 

 

   

Prof. António Pinheiro 
 
 
 

 


