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ORBEA-iMM 
 
É um requisito todos os criadores, fornecedores e utilizadores de animais para fins 

científicos terem um Órgão Responsável pelo Bem-Estar Animal (ORBEA) instituído. 

 
Assim, de acordo com o artigo 34 do Decreto-Lei 113/2013, o Instituto de Medicina 

Molecular criou um Órgão Responsável pelo Bem-Estar Animal – o ORBEA-iMM, cuja 

composição segue o estabelecido pelo Despacho 2880/2015 . 

 
As principais tarefas de um ORBEA são as seguintes:  

a) aconselhar o pessoal que se ocupa dos animais em questões relacionadas com o 

bem-estar dos animais, relativamente à sua aquisição, alojamento, prestação de 

cuidados e utilização; 

b) aconselhar o pessoal sobre a aplicação do requisito de substituição, redução e 

refinamento e mantê-lo informado sobre a evolução técnica e científica em matéria de 

aplicação desse requisito; 

c) estabelecer e rever os processos operacionais internos de monitorização, de 

comunicação de informações e de acompanhamento no que respeita ao bem-estar dos 

animais alojados ou utilizados no estabelecimento; 

d) acompanhar a evolução e os resultados dos projetos, tendo em conta os efeitos sobre 

os animais utilizados, e identificar e prestar aconselhamento sobre elementos que 

contribuam para aplicar a substituição, a redução e o refinamento; e 

e) prestar aconselhamento sobre programas de realojamento, incluindo a socialização 

adequada dos animais a realojar. 

 
Todos os projetos de investigação a serem realizados no iMM com modelos animais 

devem ser submetidos primeiro ao ORBEA-iMM para avaliação ética e somente após 

aprovação o projeto pode ser enviado à DGAV - Direcção-Geral de Alimentação e 

Veterinária (autoridade competente) para autorização legal. Somente depois, os 

investigadores poderão iniciar os seus projetos utilizando animais. 

 
O ORBEA-iMM desempenha assim um papel importante na fomentação de uma cultura 

de cuidar a nível institucional, promovendo um uso consciente e responsável dos 

animais utilizados em experimentação. 
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Membros do ORBEA-iMM 

. Pedro Simas (Responsável pelo ORBEA-iMM e Diretor Científico do Biotério de 

Roedores) 

. Márcia Silva (Coordenadora do ORBEA-iMM e Técnica de Bem-Estar Animal) 

. Daniel Gomes da Costa (Veterinário) 

. Iolanda Moreira (Gestora do Biotério de Roedores) 

. Leonor Saúde (Diretora do Biotério de Peixe-Zebra) 

. Lara Carvalho (Gestora do Biotério de Peixe-Zebra) 

. Ana Sebastião (Consultora Científica) 

. Marc Veldhoen (Consultor Científico) 

 
 

Contacto: imm-orbea@medicina.ulisboa.pt 
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