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Artigo 1º 

Comissão de Ética para a Saúde 
 
1. A Comissão de Ética para a Saúde, adiante designada por Comissão, é um órgão dotado de 

independência técnica e científica, com funções consultivas, de composição multidisciplinar, que 
tem por objetivo assegurar a observância de padrões de ética no funcionamento do Hospital. 

 
2. A Comissão, no exercício das suas funções, tem como missão contribuir para a observância de 

princípios da ética e da bioética, na atividade da instituição, na prestação de cuidados de saúde e 
na realização de investigação clínica, em especial no exercício das ciências da saúde, à luz do 
princípio da dignidade da pessoa humana, como garante do exercício dos seus direitos 
fundamentais, bem como a integridade, confiança e segurança dos procedimentos em vigor. 

 
3. A Comissão de Ética atua com total independência relativamente aos órgãos de direção ou de 

gestão do Hospital. 
 
 

Artigo 2º 
Competências 

 
1. Compete à Comissão: 
 

a) Zelar, no âmbito do funcionamento do Hospital, pela salvaguarda da dignidade e integridade 
humanas. 

b) Emitir, por sua iniciativa ou por solicitação, pareceres sobre questões éticas no domínio das 
atividades do Hospital. 

c) Pronunciar-se sobre os protocolos de investigação científica, nomeadamente os que se refiram a 
ensaios de diagnóstico e técnicas experimentais que envolvam seres humanos e seus produtos 
biológicos, celebrados no âmbito da Instituição. 

d) Pronunciar-se sobre os pedidos de autorização para a realização de ensaios clínicos do Hospital 
e fiscalizar a sua execução, em especial no que respeita aos aspetos éticos e à segurança e 
integridade dos sujeitos do ensaio clínico. 

e) Pronunciar-se sobre a suspensão ou revogação da autorização para a realização de ensaios 
clínicos no Hospital. 

f) Promover a divulgação dos princípios gerais da bioética pelos meios julgados adequados, 
designadamente através de estudos, pareceres ou outros documentos, no âmbito dos 
profissionais de saúde do Hospital. 

 
2. No exercício das suas competências, a Comissão deverá ponderar, em particular, o estabelecido na 

lei, nos códigos deontológicos e nas declarações e diretrizes internacionais existentes sobre as 
matérias a apreciar. 

 
 

Artigo 3º 
Composição 

 
1. A Comissão é constituída por sete membros, designados pelo Diretor Clínico do Hospital, de entre 

médicos, enfermeiros, farmacêuticos, juristas, teólogos, psicólogos, sociólogos ou profissionais de 
outras áreas das ciências sociais e humanas. 

 
2. A Comissão, sempre que considere necessário, pode solicitar o apoio de outros técnicos ou peritos. 
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Artigo 4º 
Mandato 

 
1. Os membros da Comissão são designados por deliberação do Conselho de Administração para um 

mandato de 4 anos, renovável numa única vez, por igual período. 
 
2. Os membros da Comissão podem solicitar a suspensão ou a revogação do seu mandato, devendo, 

para o efeito, os respetivos pedidos ser enviados ao Presidente da Comissão, que promoverá, junto 
do Director Clínico do Hospital, a designação de substituto. 

 
 

Artigo 5º 
Remuneração 

 
1. Aos membros da Comissão, não é devida pela sua atividade, qualquer remuneração, direta ou 

indireta. 
 
2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, pode ser abonado aos membros da Comissão o 

reembolso de despesas de transporte. 
 
 

Artigo 6º 
Competências do Presidente 

 
1. A Comissão funciona sob a direção de um Presidente, eleito por e de entre os seus membros. 
 
2. Compete ao Presidente: 
 

a) Representar a Comissão de Ética 
b) Convocar e presidir às reuniões da Comissão 
c) Promover a distribuição dos processos para apreciação da Comissão 
d) Promover a elaboração do plano de atividades e respetivo relatório anual. 
e) Exercer voto de qualidade em caso de empate nas votações 

 
 
3.O Presidente é substituído nas suas ausências ou impedimentos pelo vice-presidente 
 
 

Artigo 7º 
Apoio logístico, administrativo e financeiro 

 
1. Apoio logístico, administrativo e financeiro indispensável ao funcionamento da Comissão de Ética é 

assegurado por um secretariado de apoio, suporte informático e um espaço próprio para a 
realização de reuniões. 

 
2. Cada Comissão de ética dispõe de uma área no site da Instituição 
 
3.A informação constante da área da comissão de ética está sujeita às condições de confidencialidade 

e proteção de dados previstas no Regulamento (EU) 2016/679, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 27 de abril de 2016, relativa ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação 
desses dados. 
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Artigo 8º 
Reuniões 

 
1. A Comissão reúne, em sessões ordinárias, mensais.  
 
2. Sessões suplementares ou extraordinárias poderão realizar-se, sempre que houver solicitação de 

pareceres, por iniciativa do Presidente ou a requerimento de qualquer um dos membros da 
Comissão. 

 
3. As reuniões são convocadas pelo Presidente, com a antecedência mínima de cinco dias úteis para 

as sessões ordinárias, e de 72 horas para as extraordinárias. A convocatória indicará a data, hora e 
local da reunião, bem como a ordem de trabalhos. 

 
4. As reuniões funcionam desde que esteja presente a maioria dos seus membros, entre os quais o 

Presidente ou o Vice-Presidente em sua substituição. 
 
5. Das reuniões serão elaboradas atas, que, depois de aprovadas, são assinadas pelo Presidente e 

restantes elementos da Comissão presentes. 
 
 

Artigo 9º 
Deliberações 

 
1. As deliberações da Comissão são tomadas por maioria simples dos seus membros, tendo o 

Presidente voto de qualidade. 
 
2. Cada membro que haja votado vencido tem o direito de elaborar sucinta declaração de voto, para 

inserção na ata ou em anexo a ela. 
 
3. Em caso de impedimento, as deliberações poderão ser tomadas com a presença, no mínimo, de 

cinco dos seus membros. 
 
 

Artigo 10º 
Pareceres 

 
1. Podem solicitar a emissão de pareceres: 
 

a) Os órgãos de gestão do Hospital 
b) Qualquer profissional de saúde do Hospital 
c) Os doentes ou seus representantes legais, através do órgão de administração do Hospital. 
d) Qualquer investigador que pretenda realizar estudos de investigação clínica na instituição 
e) Qualquer participante ou potencial participante em estudos de investigação clínica a realizar na 
instituição 

 
2. Os processos a submeter à apreciação da Comissão devem conter os elementos e a documentação 

julgada pertinente pelos requerentes e utilizar o formulário disponível no Secretariado. 
3. No projetos de investigação da iniciativa do investigador os formulários são os disponibilizados pelo 

Centro Académico Clínico. Todos os projetos de investigação devem ser registados no Centro 
Académico Clínico antes da submissão à Comissão de Ética 
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4. No caso dos ensaios clínicos em seres humanos, o pedido de autorização deverá, sempre, ser 
acompanhado da declaração, por escrito, do consentimento do sujeito do ensaio ou, tratando-se de 
sujeitos menores ou incapazes, dos seus representantes legais. 

 
5. O Presidente da Comissão, sob proposta do relator ou de qualquer dos seus membros, pode 

solicitar o apoio de técnicos ou peritos para esclarecimento das matérias objeto de parecer. 
 
6. O parecer será submetido à aprovação da Comissão. Ao parecer final poderão ser juntas as 

opiniões divergentes. 
 
7. Os pareceres serão enviados à entidade que os solicitou, acompanhados de ofício assinado pelo 

Presidente ou, no seu impedimento, pelo Vice-Presidente. No caso de requeridos por doentes ou 
seus representantes, o envio será feito através do órgão de gestão do Hospital. 

 
8. Os pareceres não têm carácter vinculativo, sem prejuízo do disposto no regime legal aplicável à 

realização de estudos de investigação clínica. 
 
 

Artigo 11º 
Fiscalização 

 
1. No âmbito das competências de fiscalização, a Comissão poderá solicitar ao investigador, através 

do orgão de gestão do Hospital, relatórios acerca da execução do ensaio clínico, 
independentemente da informação que este é obrigado a prestar no caso de reações adversas 
graves ou inesperadas. 

 
2. Sempres que no exercício das competências de fiscalização, a Comissão verificar a existência de 

situações que violem aspetos éticos que não respeitem a segurança e a integridade dos sujeitos do 
ensaio clínico, deve enviar proposta, devidamente fundamentada, de suspensão ou revogação de 
autorização do ensaio à entidade que o autorizou. 

 
 

Artigo 12º 
Relatório anual 

 
1. A Comissão de Ética elabora, no final de cada ano civil, um relatório sobre a sua atividade, que é 

enviado ao Conselho de Administração até ao dia 15 de fevereiro do ano seguinte a que se reporta, 
devendo o mesmo ser colocado na área da comissão de ética no site da instituição e na plataforma 
da RNCES. 

 
2. Na divulgação dos pareceres deve ser assegurado o respeito pela dignidade pessoal e pelos 

direitos fundamentais consagrados na Constituição da República. 
 
 
 

Artigo 13º 
Confidencialidade 

 
Os membros da Comissão estão sujeitos ao cumprimento de deveres de confidencialidade e proteção 
dos dados pessoais a que tenham acesso no exercício da sua atividade, mesmo após o termo das 
mesmas 
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Artigo 14º 
Encargos Financeiros 

 
Os encargos financeiros resultantes do funcionamento da Comissão, incluindo os serviços de apoio, 
são suportados pelo orçamento do Hospital. 
 
 

Artigo 15º 
Disposições Finais 

 
Os casos omissos ou as dúvidas suscitadas na interpretação e aplicação do presente Regulamento 
serão resolvidos pela Comissão, de acordo com a legislação em vigor, nomeadamente pelo disposto 
no Decreto-Lei nº 80/2018, de 15 de Outubro. 

 

 

 

 

 

 


