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Considerando que foram cumpridas todas as formalidades legais 
inerentes ao procedimento concursal tendente ao provimento do cargo 
de Dirigente Intermédio de 3.º Grau para o Núcleo de Mobilidades 
e Comunicação, da Faculdade de Arquitetura da Universidade de 
Lisboa;

Considerando que, ponderados os resultados do concurso, face ao 
perfil revelado pela candidata, confrontada com o exigido para o exer-
cício do cargo a prover, o júri considerou que a candidata reúne todas 
as condições para o exercício do cargo;

Nestes termos do disposto do n.º 9 e 10 do artigo 21.º do diploma 
acima citado, nomeio, em comissão de serviço, pelo período de três 
anos, no cargo de Dirigente Intermédio de 3.º Grau para o Núcleo de 
Mobilidades e Comunicação da Faculdade de Arquitetura da ULisboa, a 
Licenciada Sónia Isabel Dias Rodrigues, Técnico Superior da Faculdade 
de Arquitetura da Universidade de Lisboa.

6 de julho de 2018. — O Presidente da Faculdade, Doutor João 
Pardal Monteiro.

Nota curricular

Sónia Isabel Dias Rodrigues, com Pós -Graduação em A Comunicação 
e a Gestão das Organizações no Instituto Superior de Novas Profissões, 
com média final de 16 valores, conclusão em 2000;

Licenciatura em Comunicação Social — Especialização em Jorna-
lismo, no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, da Univer-
sidade Técnica de Lisboa, com média final de 14 valores, conclusão 
em 1997;

Exerceu funções de Dirigente Intermédio de 3.º Grau, em Regime de 
Substituição, do Núcleo de Mobilidades e Comunicação da Faculdade 
de Arquitetura da ULisboa, desde 08/01/2018 até à presente data.

Exerceu funções de Técnico Superior, a coordenar o Gabinete de 
Comunicação e Relações Externas da Faculdade de Arquitetura da 
ULisboa, desde 03/02/2017 até à presente data;

Exerceu funções de Técnico Superior no Gabinete Editorial e de Co-
municação da Faculdade de Arquitetura da ULisboa, desde 23/02/2015 
até 02/02/2017;

Exerceu funções de Técnico Superior nos Gabinetes de Relações 
Externas e de Mobilidades da Faculdade de Arquitetura da ULisboa, 
desde 12/11/2007 até 22/02/2015;

Exerceu funções de Técnico Superior, de Assessoria do Conselho 
Pedagógico da Faculdade de Arquitetura da ULisboa, desde 02/04/2007 
até 21/02/2015;

Desde 2001 a 2004 — exerceu funções de Técnica de 1.ª Classe (con-
tratada a termo) na Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica 
de Lisboa, sendo Corresponsável pela criação do Núcleo de Comuni-
cação, tendo elaborado e proposto o Plano de Comunicação Interna e o 
Plano Operacional para a Comunicação;

Desde 1998 a 2001 — exerceu funções como Técnica de Análise e 
quantificação da Informação, no Departamento de Estudos, Análise e 
Quantificação de Informação na empresa Faxinforme, Gestão de Infor-
mação e Serviços, L.da, passando a Coordenadora do Departamento a 
partir de Fevereiro de 1999;

Desde 1996 a 1997 — exerceu funções como Jornalista/ Repórter e 
Editora no Semanário Desporto Jovem (Jornal Desportivo e Recreativo 
Regional de Lisboa).

2003 — Elaboração do Dossier de Imprensa e Planificação de Meios 
para a divulgação do Projecto Cultural Imaginarte Almada.

2004 — Organização da Conferência Internacional “Apoio Psico-
lógico às Vítimas do Terrorismo e Acidentes Graves”, para a empresa 
Atitudes Certas — Consultoria e Formação, L.da

2016 — Certificado Internacional Practitioner em Programação Neu-
rolinguística (130 horas).

2016 — Staff Trainning em Budapeste, ao abrigo do Programa Eras-
mus — ação de apoio à formação de pessoal não docente (7 dias).

Tem ainda como Formação complementar os seguintes cursos:
Curso de Formação em Microsoft Frontpage 2000 — 12h
Curso de Formação em Comunicação e Técnicas de Secretariado 

(Mód: Gestão da Imagem, Protocolo, Gestão do Stress e Organização 
do Trabalho) — 24h

Certificado ECDL — European Computer Driving License (certifi-
cação europeia

Curso de Formação em “Inglês para Relações Internacionais” — 40h
VI Encontro Hispano -Luso de Protocolo Universitário/XIV Encontro 

de Responsáveis de Protocolo e Relações Institucionais das Universi-
dades Espanholas — 20h
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 Faculdade de Farmácia

Despacho n.º 7173/2018

Criação da Comissão de Ética de Investigação com Seres 
Humanos da FFULisboa e Extinção da Comissão 

de Ética de Experimentação Clínica da FFULisboa

Considerando que a criação da Comissão de Ética de Experimentação 
Clínica da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa (FFULis-
boa), materializada através do Despacho n.º 13400/2011, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 192, de 6 de outubro, veio colmatar 
uma lacuna existente na organização da FFULisboa, constituindo um 
marco importante no desenvolvimento das atividades científicas, no-
meadamente, nas de apoio experimental clínico para fins científicos, 
até à presente data;

Considerando a intensa atividade de investigação científica, nomeada-
mente a de natureza clínica — realizada tanto em contexto observacional 
como experimental — desenvolvida pela FFULisboa e a consequente 
necessidade de garantir o recurso a metodologias pautadas pela responsa-
bilidade ética, seja no que concerne à proteção de dados pessoais, como 
na proteção da integridade e dos direitos daqueles que voluntariamente 
participam nestas atividades;

Considerando a necessidade de renovar um órgão e respetivo re-
gulamento para este efeito, que se regerá essencialmente pelo regime 
jurídico aplicável à realização de ensaios clínicos com medicamentos 
de uso humano, aprovado pelo Regulamento CE n.º 536/2014 do Par-
lamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril e demais legislação 
em vigor, e ainda pela disciplina legal geral das Comissões de Ética 
para a Saúde;

Considerando que, a ser criada a Comissão de Ética de Investigação 
com Seres Humanos da FFULisboa deixa de fazer sentido a existência 
da Comissão de Ética de Experimentação Clínica da FFULisboa.

Determino e designo:
1 — A criação da Comissão de Ética de Investigação com Seres 

Humanos da FFULisboa (CEISH -FFULisboa), cujo objeto é a identifi-
cação das questões éticas, legais ou sociais relacionadas com a investi-
gação em seres humanos, zelando pela observância de elevados padrões 
de ética na investigação, de forma a proteger e garantir a dignidade e 
integridade humanas;

2 — A CEISH é constituída pelos seguintes Membros:

Professor Doutor Bruno Miguel Nogueira Sepodes — Farmacêutico, 
Professor Auxiliar com Agregação da FFULisboa, na área de Farmaco-
terapia e de Imunofarmacologia, e Presidente do Comité dos Medica-
mentos Órfãos da EMA;

Professor Doutor Manuel do Rosário Caneira da Silva — Médico 
(Cirurgião Plástico), Professor Auxiliar Convidado da FFULisboa, na 
área dos Ensaios Clínicos, e Membro da Comissão de Avaliação dos 
Medicamentos do INFARMED;

Professor Doutor João Miguel Valente Cordeiro — Professor Auxiliar 
Convidado da Escola Nacional de Saúde Pública, na área do Direito 
da Saúde;

Professor Doutor Mário Miguel Rosa — Médico, Professor da Facul-
dade de Medicina de Universidade de Lisboa, na área de Farmacologia 
Clínica e de Neurologia e Membro Português do Scientific Advice 
Working Party da EMA;

Professora Doutora Isabel Maria Antolin Martins Carvalho — Far-
macêutica, Professora Auxiliar com Agregação da FFULisboa, na 
área de Bioquímica e Investigadora na área dos Erros Hereditários do 
Metabolismo;

Professora Doutora Maria Isabel Nobre Franco de Portugal Dias 
Jordão — Farmacêutica, Professora Auxiliar da FFULisboa, na área de 
Microbiologia e Investigadora na área da Tuberculose;

Mestre Erica Rodrigues Viegas — Farmacêutica Hospitalar do Centro 
Hospitalar de Lisboa Ocidental.

3 — Dever -se -á dar início aos subsequentes atos procedimentais 
com vista à elaboração das normas regulamentares, a serem aprovadas 
e publicitadas no site da FFULisboa no prazo de 60 dias a contar da 
data do presente despacho;

4 — A extinção da Comissão de Ética de Experimentação Clínica da 
FFULisboa, com efeitos à data do presente despacho.

24/4/2018. — A Diretora da Faculdade de Farmácia da Univer-
sidade de Lisboa, Matilde da Luz dos Santos Duque da Fonseca e 
Castro.
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