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COMISSÃO DE ÉTICA DO
INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

ATA N.º 1/2018
Ao vigésimo terceiro dia do mês de abril de dois mil e dezoito, às catorze horas e trinta minutos,
teve início, na Sala de Reuniões 4.36 do pavilhão de Engenharia Civil do Instituto Superior
Técnico (IST), a 1ª reunião do ano de 2018 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 dos resultados do inquérito às unidades de investigação e perspetivação dos
trabalhos a desenvolver pela CE.
2. Apreciação do pedido de parecer apresentado pelo Professor Pedro Santos e
deliberação sobre o procedimento a adotar.
3. Outros assuntos.

1 - Análise dos resultados do inquérito às unidades de investigação e perspetivação dos
trabalhos a desenvolver pela CE
O Prof. António Pinheiro apresentou a síntese dos resultados dos inquéritos aos presidentes dos
centros de investigação, previamente enviada por email aos membros da CE, que se anexa à
presente ata.
Depois de várias intervenções dos membros da CE, concluiu-se ser necessário questionar o
Presidente do IST sobre o apoio administrativo-jurídico de que a CE poderá dispor para
corresponder às solicitações de apoio que se esperam receber.
Foi também decidido que o Dr. Rui Medeiros apresentaria uma proposta sobre os
procedimentos da CE para as deliberações simplificadas.
2 - Apreciação do pedido de parecer apresentado pelo Professor Pedro Santos e deliberação
sobre o procedimento a adotar
Foi analisada a solicitação enviada pelo Professor Pedro Santos relativo a um estudo realizado
em colaboração com a Polícia Judiciária. Foi decidido que o Prof. Mário Gaspar da Silva
apresentaria uma proposta de resposta a enviar ao Professor Pedro Santos.
7 – Outros assuntos
Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Comissão de Ética deu por encerrada a
reunião pelas 16:00h.
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Instituto Superior Técnico, 23 de abril de 2018.

Prof. António Pinheiro

