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REGULAMENTO DA COMISSÃO DE ÉTICA PARA A SAÚDE DO INSTITUTO NACIONAL 

DE SAÚDE DOUTOR RICARDO JORGE, I.P 

 

 

 

Artigo 1.º 

Objecto  

1 -  O presente regulamento define as regras de organização e funcionamento da Comissão 

de Ética para a Saúde do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, I.P. (INSA), 

adiante designada por CES-INSA, nos termos do disposto no n.º 9 do artigo 9.º do 

Decreto-Lei n.º 80/2018, de 15 de outubro. 

2 -  O Regulamento da CES-INSA é objeto de Despacho de homologação do Presidente do 

Conselho Diretivo do INSA e divulgado no sítio da internet do INSA, para cumprimento 

do n.º 10 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 80/2018, de 15 de outubro. 

 

 

Artigo 2.º 

Natureza e âmbito de aplicação 

1 -  A CES-INSA é um órgão colegial, multidisciplinar, dotado de independência técnica e 

científica, e de natureza consultiva, regendo-se pelo Decreto-Lei n.º 80/2018, de 15 de 

outubro, e pelas atribuições do INSA, previstas no Decreto-Lei n.º 27/2012, de 8 de 

fevereiro. 

2 -  O presente Regulamento aplica-se aos membros da CES-INSA, bem como, a terceiros que 

com ela colaborem no desenvolvimento da sua atividade. 

 

 

Artigo 3º 

Competências 

Sem prejuízo das competências previstas no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 80/2018, de 15 de 

outubro, compete à CES-INSA, em especial: 

a) Zelar pela ética da vida, salvaguardando a dignidade e integridade do ser humano, 

bem como, a proteção do ambiente; 
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b) Emitir, nos termos dos números seguintes, pareceres, relatórios, recomendações e 

outros documentos sobre questões éticas no domínio das actividades do INSA; 

c) Emitir parecer sobre a adequação científica e ética dos investigadores para a 

realização de estudos de investigação clínica, nos termos da lei; 

d) Avaliar, de forma independente, os aspetos metodológicos, éticos e legais dos 

estudos de investigação clínica que lhe são submetidos, nos termos da lei; 

e) Assegurar o acompanhamento dos estudos de investigação clínica realizados, 

desde o seu início até ao seu termo, sempre que se revele necessário, e analisar a 

apresentação do relatório final do estudo; 

f) Pronunciar-se sobre as questões éticas decorrentes da implementação de 

protocolos de investigação científica, nomeadamente os que se refiram a ensaios 

de diagnóstico e terapêutica e técnicas experimentais que envolvam seres 

humanos e seus produtos biológicos, executados no âmbito das actividades do 

INSA; 

g) Contribuir para a consolidação de uma cultura baseada na ética, pelos meios 

julgados adequados, designadamente, através da sua divulgação e ações 

formativas; 

h) Ponderar e aplicar, fundamentadamente, o ordenamento normativo nas reflexões 

sobre as matérias a apreciar; 

i) Cooperar com os departamentos e unidades orgânicas do INSA, bem como, com 

entidades congéneres, tendo em vista a partilha de boas práticas; 

 

 

Artigo 4.º 

Colaboração 

1 -  A CES-INSA tem o dever de colaborar, designadamente, com o Conselho Nacional de 

Ética para as Ciências da Vida, o Conselho Nacional de Procriação Medicamente 

Assistida, a Comissão de Ética para a Investigação Clínica, considerando a sua teleologia, 

bem como, a prossecução da sua missão e objetivos enquanto CES de um Laboratório 

do Estado. 

2 -  A CES-INSA, sempre que considere conveniente e necessário, pode solicitar o apoio das 

entidades previstas no número anterior, das ordens profissionais, de associações ou 

outras organizações que atuem no âmbito das atividades a desenvolver, devendo dar 

conhecimento prévio ao Presidente do Conselho Diretivo do INSA. 
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Artigo 5.º 

Composição 

1 -   A CES-INSA é constituída pelos membros designados pelo Presidente do Conselho 

Diretivo do INSA, nos termos do Despacho n.º 8058/2020, de 6 de julho de 2020, 

publicado na Parte C do Diário da República, 2.ª série, n.º 161, de 19 de agosto de 2020. 

2 -  Integram a composição da CES-INSA os membros que venham a ser designados pelo 

Presidente do Conselho Diretivo do INSA, nos termos do n.º 1 do art. 7.º do Decreto-Lei 

n.º 80/2018, de 15 de outubro, até ao termo do presente mandato. 

 

 

Artigo 6.º 

Mandato 

1 -  Os membros da CES-INSA são designados por um mandato de quatro anos, renovável 

uma única vez, por igual período, nos termos da lei. 

2 -  O presente mandato teve início a 20 de agosto de 2020 e finda em 19 de agosto de 2024. 

3 -  A cessação de funções pode ocorrer nos termos do art. 12.º do Decreto-Lei n.º 80/2018, 

de 15 de outubro, ou por iniciativa de um membro da CES-INSA, a todo o tempo, 

mediante renúncia escrita de mandato dirijida ao Presidente do Conselho Diretivo do 

INSA, com conhecimento ao Presidente da CES-INSA. 

4 -  Sem prejuízo do disposto no n.º 2 os membros da CES-INSA mantêm-se em funções até 

serem substituídos, nos termos da lei. 

 

 

Artigo 7.º 

Direitos e deveres 

1. Aos membros da CES-INSA, para além dos direitos previstos no art. 10.º do Decreto-Lei 

n.º 80/2018, de 15 de outubro, é reconhecido o direito a: 

a) Participar em conferências e outros eventos desenvolvidos pela CES-INSA, e pelo 

INSA, a seu pedido, incluindo na organização e execução; 

b) Colaborar na elaboração de documentos de reflexão bioética; 

c) Apoiar a produção de conteúdos para o espaço da CES-INSA no site do INSA. 

2. Os membros da CES-INSA, exercem os deveres previstos no art. 11.º do Decreto-Lei n.º 

80/2018, de 15 de outubro, e ainda os seguintes: 

a) Declarar situações deconflito de interesses e impedimentos; 
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b) Participar nas reuniões com investigadores, independentemente de serem relatores 

ou co-relatores; 

c) Representar a CES-INSA sempre que lhes seja solicitado. 

 

 

Artigo 8.º 

Estatuto remuneratório 

Aos membros da CES-INSA não é devida, pelo desenvolvimento da sua actividade, qualquer 

remuneração, directa ou indirecta, sem prejuízo do pagamento de ajudas de custo e 

deslocações a que tenham direito, nos termos legais, cujo pagamento é assegurado pelo 

INSA. 

 

 

Artigo 9.º 

Presidente e vice-presidente 

1 -  A CES-INSA elege, de entre os seus membros, um Presidente e um Vice-presidente. 

2 -  O Vice-presidente coadjuva o Presidente e substitui-o nas suas faltas e impedimentos. 

 

 

Artigo 10.º 

Competências do presidente 

Compete ao Presidente: 

a) Representar a CES-INSA; 

b) Convocar as reuniões e definir a respetiva ordem de trabalhos; 

c) Dirigir os trabalhos nas reuniões e assegurar o cumprimento das leis, a regularidade 

das deliberações e a ordem de trabalhos; 

d) Nomear relatores de entre os membros da CES-INSA para elaboração de pareceres; 

e) Assegurar a articulação com o Conselho Directivo ou com os serviços do INSA; 

f) Garantir a articulação com o colaborador do INSA que assegura o apoio técnico-

administrativo à comissão. 

g) Assegurar a colaboração com as entidades legalmente previstas, designadamanente, 

a Rede Nacional das Comissões de Ética para a Saúde. 
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Artigo 11.º 

Consulta de especialistas 

Mediante deliberação do Presidente da CES-INSA, podem prestar apoio a esta comissão 

outros especialistas, sem direito a voto. 

 

Artigo 12º 

Pareceres 

1. A CES-INSA emite pareceres por iniciativa própria ou mediante solicitação do Conselho 

Directivo do INSA, dos seus profissionais, de doentes ou dos seus mandatários. 

2. Os pareceres da CES-INSA não possuem carácter vinculativo, sem prejuízo do disposto 

no regime legal que regula os ensaios clínicos. 

3. Os pareceres são assinados pelo Presidente da CES-INSA ou, no seu impedimento, pelo 

Vice-presidente, devendo ser indicada a data da reunião em que o parecer foi aprovado. 

 

 

Artigo 13º 

Pareceres urgentes 

1. Os pareceres cuja emissão seja solicitada à CES-INSA com carácter de urgência devem 

ser circulados por entre os seus membros, discutidos e votados logo que possível. 

2 -  A circulação, discussão e votação dos pareceres urgentes é realizada através de meios 

electrónicos, sendo a deliberação registada na ata da reunião presencial seguinte. 

 

 

Artigo 14.º 

Apoio técnico-administrativo 

1 -  A CES-INSA dispõe de apoio técnico-administrativo, prestado por um colaborador do 

INSA, designado para o exercício destas funções pelo Presidente do Conselho Diretivo. 

2 -  As funções de apoio técnico-administrativo, incluem, designadamente, as seguintes 

atividades: 

a) Registo dos pedidos de pareceres; 

b) Instrução dos processos; 

c) Expediente administrativo da CES-INSA; 

d) Secretariado das reuniões e elaboração das respetivas atas; 

e) Elaboração e conservação do arquivo. 
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3. A CES-INSA desempenha as suas atribuições através de mecanismos desburocratizados 

viáveis e compatíveis com a legislação procedimental administrativa, e aplica os 

princípios da administração eletrónica previstos no art. 14.º do Código do Procedimento 

Administrativo. 

 

 

Artigo 15.º 

Reuniões ordinárias 

1 -  As reuniões ordinárias são mensais, em datas consensualizadas. 

2 -  Na falta de consensualização, as reuniões ordinárias são realizadas na primeira sexta-

feira do mês correspondente. 

3 -  Em caso de impedimento relevante, as reuniões ordinárias podem ser transferidas para 

o mesmo dia da semana seguinte, devendo o adiamento ser atempadamente 

comunicado a todos os seus membros, assim que seja conhecido aquele impedimento. 

4 -  As reuniões ordinárias são realizadas: 

a) Em regime presencial, no edifício sede do INSA, sem prejuízo de excepcionalmente 

poderem ter lugar noutro local, mediante deliberação dos seus membros; ou 

b) Em regime de videoconferência ou outro meio digital adequado, através de 

plataforma eletrónica que viabilize as condições técnicas para o efeito. 

 

 

Artigo 16.º 

Reuniões extraordinárias 

1 -  As reuniões extraordinárias têm lugar mediante convocatória do Presidente. 

2 -  O Presidente também pode convocar reuniões extraordinárias mediante solicitação 

escrita fundamentada de, pelo menos, um terço dos membros da CES-INSA. 

3 -  A convocatória da reunião é feita para um dos 15 dias seguintes à apresentação do 

pedido, e comunicada com, pelo menos, quarenta e oito horas de antecedência sobre a 

data da sua realização. 

4 -  Aplicam-se às reuniões extraordinárias as normas das reuniões ordinárias, 

designadamente, no que concerne à elaboração e aprovação da respetiva ata, com as 

devidas adapatações. 
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Artigo 17.º 

Registo de presenças 

1. A justificação de faltas às reuniões da CES-INSA é realizada perante a Presidente da CES-

INSA, mediante qualquer meio idóneo de comunicação, até à hora de realização da 

reunião a que respeita. 

2. A justificação das faltas é registada na ata correspondente. 

3. A falta injustificada às reuniões da CES-INSA, regularmente convocadas, releva para 

efeitos de cessação de funções, nos termos do disposto no n.º 2 do art. 12.º do Decreto-

Lei n.º 80/2018, de 15 de outubro.  

 

 

Artigo 18.º 

Ordem de Trabalhos 

1. A ordem de trabalhos das reuniões ordinárias e extraordinárias deve indicar, de forma 

expressa e especificada, os assuntos a tratar na reunião. 

2 -  A ordem de trabalhos é estabelecida pela Presidente e inclui os assuntos que tenham 

sido indicados por qualquer membro, por escrito, com a antecedência mínima de 5 dias 

em relação à data da reunião, desde que se insiram no âmbito da competência da CES-

INSA. 

3 -  A ordem de trabalhos deve ser informada aos membros da CES-INSA, com a 

antecedência de, pelo menos, quarenta e oito horas da data da reunião. 

 

 

Artigo 19.º 

Objecto de deliberações 

1. Só podem ser tomadas deliberações cujo objeto se inclua na ordem de trabalhos do dia 

da reunião, nos termos do disposto no art. 26.º do Código do Procedimento 

Administrativo. 

2 - Excetuam-se do disposto no número anterior os casos em que, numa reunião ordinária, 

pelo menos, dois terços dos membros do órgão reconheçam a urgência de deliberação 

imediata sobre assunto não incluído na ordem do dia. 
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Artigo 20.º 

Prazo das deliberações 

1 -  As deliberações devem ser tomadas no prazo legal, contado a partir da data da entrada 

do pedido no apoio técnico-administrativo da CES-INSA. 

2 -  O prazo referido no número anterior suspende-se sempre que a deliberação esteja 

dependente da recepção de elementos ou esclarecimentos solicitados ao autor do 

pedido. 

 

Artigo 21.º 

Confidencialidade 

Os membros da CES-INSA, bem como os colaboradores que lhe prestem apoio técnico-

administrativo, ou os especialistas que de alguma forma participem nas suas deliberações, 

estão sujeitos ao dever de sigilo relativamente aos assuntos que apreciem ou de que tomem 

conhecimento no exercício destas funções. 

 

Artigo 22.º 

Declarações de interesses 

1 -  Nenhum membro da CES-INSA pode intervir na elaboração de pareceres quando se 

encontre numa das situações de impedimento previstas no artigo 69.º do Código do 

Procedimento Administrativo. 

2 -  Os membros da CES-INSA encontram-se igualmente impedidos de intervir quando:  

a) Tenham interesse direto na decisão, designadamente como membro da equipa de 

investigação ou do departamento técnico-científico onde aquela se vá realizar;  

b) Por razões não discriminadas no artigo 69.º do Código do Procedimento 

Administrativo e na alínea anterior, o próprio entenda unilateralmente não ter 

condições para participar na avaliação ou decisão; 

c) Por razões a apresentar e não previstas nas alíneas anteriores, a maioria dos 

membros da CES-INSA assim o delibere. 

3 -  O conflito de interesses é apresentado ao Presidente da CES-INSA ou, no caso de conflito 

de interesses do presidente, ao vice-presidente ou a quem o substitua, e registado em 

ata.  

4 -  Os membros da CES-INSA em situação de impedimento devem abandonar a reunião 

antes do início da discussão do processo relativamente ao qual apresentaram conflito 

de interesses. 
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5 -  As atas das reuniões da CES-INSA devem incluir a menção à existência ou não existência 

de conflitos de interesses. 

6 -  O disposto no presente artigo aplica-se igualmente aos especialistas externos 

consultados no âmbito da atividade da CES-INSA. 

 

Artigo 23.º 

Transparência 

1 -  As deliberações da CES-INSA são públicas e objeto de publicitação no sítio da internet 

do INSA, salvaguardando-se a devida confidencialidade. 

2 -  A CES-INSA fundamenta as situações específicas em que as suas deliberações não 

podem ser tornadas públicas. 

 

Artigo 24.º 

Quórum 

A CES-INSA só pode deliberar quando esteja presente a maioria dos seus membros. 

 

Artigo 25.º 

Formas de votação 

1 -  As deliberações são tomadas por votação nominal, devendo votar por último o 

Presidente. 

2 -  As deliberações que envolvam a apreciação de comportamentos, qualidades ou 

qualificações pessoais são tomadas por escrutínio secreto.  

3 -  Não podem estar presentes no momento da discussão, nem da votação, os membros da 

CES-INSA que se encontrem ou se considerem impedidos. 

4 -  A realização da reunião por videoconferência não implica alteração das regras de 

votação previstas nos números anteriores, com as devidas adaptações. 

 

Artigo 26.º 

Maioria exigível nas deliberações 

1 -  As deliberações são tomadas por maioria dos votos dos membros presentes na reunião. 

2 -  Em caso de empate na votação, o Presidente tem voto de qualidade, salvo se a votação 

se tiver efectuado por escrutínio secreto. 
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3 -  Havendo empate na votação por escrutínio secreto, procede-se imediatamente a nova 

votação e, se o empate se mantiver, adia-se a deliberação para a reunião seguinte; se na 

primeira votação dessa reunião se mantiver o empate, procede-se a votação nominal. 

 

Artigo 27.º 

Ata da reunião 

1 -  De cada reunião é lavrada uma ata, que contém um resumo do que nela tiver ocorrido, 

indicando, designadamente, a data e o local da reunião, os membros presentes, os 

assuntos apreciados, as deliberações tomadas, a forma e o resultado das respectivas 

votações. 

2 -  As atas são redigidas e enviadas para aprovação dos membros da CES-INSA no mais 

breve prazo após a sua realização. 

3 -  A proposta de alterações é expressa, por cada um dos membros presentes na reunião a 

que respeita, através de mensagem de correio eletrónico. 

4 -  Após a sua aprovação em plenário, as atas são assinadas pela Presidente e pela 

Secretária da CES-INSA, e enviada a sua versão final a todos os membros. 

5 -  Nos casos em que a CES-INSA assim delibere, a ata é aprovada em minuta logo na 

reunião a que diga respeito. 

 

 

Artigo 28.º 

Registo na ata de voto de vencido 

1 -  Os votos de vencido e respectiva fundamentação devem ser registados na ata da reunião 

a que dizem respeito. 

2 -  As declarações de voto de vencido acompanham os pareceres. 

 

 

Artigo 29.º 

Plano e relatório de atividades 

1. A CES-INSA aprova o plano de atividades para o seu mandato. 

2. No final de cada ano civil, a CES-INSA elabora um relatório sobre a sua actividade, 

que é enviado ao Conselho Directivo do INSA. 

3. No termo do seu mandato a CES-INSA apresenta ao Conselho Directivo do INSA um 

relatório global do seu mandato. 
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Artigo 30.º 

Disposições transitórias e finais 

1 -  As alterações ao presente regulamento aplicam-se a partir da reunião seguinte à sua 

homologação pelo Presidente do Conselho Diretivo do INSA. 

2 -  Ao funcionamento da CES-INSA aplica-se subsidiariamente o Código do Procedimento 

Administrativo, sem prejuízo da legislação aplicável, especificamente, ao 

desenvolvimento das suas atividades. 

3 -  A versão atualizada do presente Regulamento é publicitada no sítio da internet do INSA 

no prazo de 10 dias após a sua homologação, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 

1.º do presente Regulamento. 

 

 

Artigo 31º 

Entrada em vigor 

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte à data da sua homologação pelo 

Presidente do Conselho Diretivo do INSA. 

 

Versão final aprovada na reunião da CES-INSA de 15 de dezembro de 2020. 


