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“Parece-me evidente que a própria bioética é uma 

disciplina que tem de acompanhar a evolução do progresso científico e tecnológico. 

Renée Fox argumenta que, para tal, será necessário que tome em consideração a 

perspectiva histórica e cultural, que seja substancialmente interdisciplinar – 

medicina, direito, filosofia, ciências sociais, literatura -, que não fique refém de um 

número reduzido de princípios canónicos, que se preocupe com a justiça social e a 

saúde global, as desigualdades no acesso e a emergência de novas doenças e, 

finalmente, que tome em conta valores, crenças, sentido metafísico, sofrimento e 

finitude. 

De facto, a doença é um acontecimento espiritual que 

agarra o corpo e o espírito, e que a ambos perturba, e a visão redutora e mecanicista 

da medicina moderna não é satisfatória. É por isso legítimo falar de uma ética de 

sentimentos ondem cabem a decência, a amabilidade, a empatia, a devoção o 

serviço, a generosidade, o altruísmo, o sacrifício, e – porque não mencioná-lo -, o 

amor ao próximo. Nunca esqueci a resposta que me deu um velho neurologista 

americano a quem perguntei qual a razão do seu enorme sucesso: I like people!” 

 

João Lobo Antunes 

A Nova Medicina, Fund. Francisco Manuel dos Santos, 2012; p. 62 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

O presente Relatório apresenta uma síntese da atividade desenvolvida pela Comissão de Ética 

do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP (CES-INSA) desde o início do seu 

mandato, determinado pelo Despacho n.º 8058/2020, de 6 de julho, a partir da primeira 

reunião que teve lugar em 23 de setembro, até ao final do ano de 2020.  

Tratando-se do primeiro Relatório do mandato, considerámos pertinente apresentar uma 

síntese das suas competências, das notas curriculares dos seus Membros e Secretariado, e 

incluir breves referências ao mandato e regime financeiro aplicável. 

No âmbito da atividade corrente da CES-INSA, são descritos os resultados das diligências 

desenvolvidas na elaboração de pareceres, na realização de reuniões com investigadores e na 

aprovação do Regulamento Interno e do Plano de Atividades.  

No que se reporta ao desenvolvimento de ações complementares realizadas a pedido do 

Presidente do INSA, destaca-se a organização e produção do webinar "Questões éticas de 

investigação em contexto de Pandemia: Prioridades adiadas e na elaboração, e a elaboração 

de um Parecer sobre a utilização da metodologia de pooling de amostras biológicas para 

testagem de SARS-COV-2, por RT-PCR.  

Destacamos ainda o racional que deverá presidir à realização dos webinares a executar. 

As conclusões e recomendações apresentadas visam assegurar o desenvolvimento eficiente 

da CES-INSA, centrado na abertura à Comunidade INSA e na difusão da cultura científica no 

âmbito da Bioética. 

 

*** 
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MENSAGEM DA PRESIDENTE  

 

Assumir a presidência da CES-INSA constitui um enorme desafio, mesmo para quem, a integra, 

como vice-presidente, há cerca de dez anos e conhece razoavelmente as dinâmicas do 

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP. 

Comanda-me um sentido respeito para com a Instituição, o seu fundador e o reconhecimento 

da importância da Saúde Pública como primordial para o desenvolvimento de uma sociedade 

saudável, sustentável e promissora. 

Em primeiro lugar, impõe-se o sentido de dever e o compromisso para com uma Comissão 

que se pretende cada vez mais integrada nas rotinas regulares da atividade científica 

desenvolvida pela Comunidade INSA.  

Por outro lado, o impulso da inovação, para fazer mais e melhor, carece de ser gerido com 

prudência, considerando a disponibilidade dos meios e do, eventualmente necessário, apoio 

técnico suplementar. 

Os trabalhos têm decorrido com celeridade. Ao fim de pouco mais de três meses, conseguimos 

concluir os aspetos organizativos da nossa Comissão com a aprovação do Regulamento 

interno de funcionamento, e com a aprovação do Plano de Atividades. A primeira etapa é 

saber para onde queremos ir. 

Tenho como objetivo fundamental a abertura da nossa Comissão à Comunidade INSA e a 

disponibilização de ferramentas e de um apoio especializado gerador de mais-valias que 

contribuam para o reconhecimento da credibilidade técnica e científica do trabalho 

desenvolvido no INSA. 
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Neste sentido, a reflexão ética não deve limitar-se a reagir aos acontecimentos, mas, sempre 

que possível, antecipar as opções do progresso científico, de modo a contribuir 

responsavelmente para o seu desenvolvimento. 

Acredito que a CES-INSA existe para servir a Comunidade INSA, e que com ela deve articular-

se e cooperar na construção de atividades sinérgicas e, ainda, que está preparada para o 

debate ético de temas complexos e controversos. 

Agradeço aos Membros da CES-INSA o seu apoio, fundamental para tudo.  

Agradeço, em particular, às Presidentes da CES-INSA que me precederam e com quem tive a 

honra de colaborar e aprender. 

Agradeço, por fim, ao Senhor Presidente do Conselho Diretivo o seu inestimável apoio ao 

desenvolvimento dos nossos trabalhos e a sua liderança nos tempos difíceis que 

atravessamos, em que os profissionais do INSA se destacaram na resposta à pandemia, 

mostrando uma dedicação e excelência profissional inexcedíveis. 

Bem-hajam! 
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I. INTRODUÇÃO 

Nos termos do disposto no artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 80/2018, de 15 de outubro, as 

comissões de ética devem elaborar, no final de cada ano civil, um relatório sobre a sua 

atividade, para enviar ao órgão máximo da instituição 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 Rede Nacional das Comissões de Ética para a Saúde. 

O presente Relatório é apresentado para cumprimento desta disposição legal e expõe uma 

síntese da atividade desenvolvida pela Comissão de Ética do Instituto Nacional de Saúde 

Doutor Ricardo Jorge, IP desde o início do seu mandato, determinado pelo Despacho n.º 

8058/2020, de 6 de julho, a partir da primeira reunião que teve lugar em 23 de setembro, até 

ao final do ano de 2020.  

 

 

II. A COMISSÃO DE ÉTICA 

A constituição da Comissão de Ética do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge foi 

designada pelo Conselho Diretivo, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 7.º do referido 

Decreto-Lei n.º 80/2018, de 15 de outubro, para um mandato de quatro anos, renovável uma 

única vez, por igual período, nos termos do Despacho n.º 80/58, de 6 de julho, publicado na 

2ª Série do Diário da República n.º 161, de 19 de agosto de 2020. 

 

1. COMPETÊNCIAS 

As competências gerais da CES-INSA encontram-se definidas no n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-

Lei n.º 80/2018, de 15 de outubro. 
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Competências gerais: 

a) Zelar, no âmbito do funcionamento da respetiva instituição, pela observância de 

padrões de ética, salvaguardando o princípio da dignidade e integridade da pessoa 

humana; 

b) Emitir pareceres, relatórios, recomendações e outros documentos, por sua iniciativa 

ou por solicitação, sobre questões éticas relacionadas com as atividades da respetiva 

instituição, e divulgar os que considere particularmente relevantes na área da 

comissão ética no site da instituição;  

c) Elaborar documentos de reflexão sobre questões de bioética de âmbito geral, 

designadamente com interesse direto no âmbito da atividade da instituição, e divulgá-

los na área da comissão de ética no site da instituição, promovendo uma cultura de 

formação e de pedagogia na esfera da sua ação, incluindo a divulgação dos princípios 

gerais da bioética na respetiva instituição;  

d) Colaborar, a nível regional, nacional e internacional, com outras entidades relevantes 

no âmbito da ética e bioética, tendo em vista a partilha de melhores práticas;  

e) Promover ações de formação sobre assuntos relacionados com a ética e bioética na 

respetiva instituição;  

f) Pronunciar -se sobre a elaboração de documentos institucionais que tenham 

implicações no domínio da ética. 

 

Considerando que o INSA, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 

27/2012, de 8 de fevereiro, tem por missão contribuir para ganhos em saúde pública através 

de atividades de investigação e desenvolvimento tecnológico, atividade laboratorial de 

referência, observação da saúde e vigilância epidemiológica, bem como coordenar a avaliação 

externa da qualidade laboratorial, difundir a cultura científica, fomentar a capacitação e 

formação e ainda assegurar a prestação de serviços diferenciados, nos referidos domínios, 

compete igualmente à CES o desenvolvimento de competências específicas, no âmbito da 

ética, nos domínios da prática assistencial e da investigação clínica, previstas nos n.os 2 e 3 do 

artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 80/2018, de 15 de outubro. 
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Com efeito, por força das atribuições do INSA, a CES-INSA é a única comissão de ética 

do setor público de saúde, de âmbito nacional, com competências específicas nos 

domínios da prática assistencial e da investigação clínica. 

 

Competências Específicas no domínio da Prática Assistencial (Cf. n.º 2 do artigo 3.º do 

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

a) Zelar pelo respeito dos princípios éticos da dignidade da pessoa humana, da 

beneficência, da justiça e da autonomia pessoal na prestação de cuidados de saúde; 

b) Colaborar com os serviços e profissionais da instituição envolvidos na prestação de 

cuidados de saúde, no domínio da ética; 

c) Zelar pela proteção e pelo respeito dos direitos e deveres dos utentes e dos 

profissionais de saúde da instituição; 

d) Prestar assistência ética e mediação na tomada de decisões que afetem a prática 

clínica e assistencial; 

e) Assessorar, numa perspetiva ética, a tomada de decisões de saúde, organizativas e 

institucionais; 

f) Elaborar orientações e recomendações nos casos e nas situações que gerem ou 

possam gerar conflitos éticos colocados pela prática clínica; 

g) Verificar o cumprimento dos requisitos éticos legalmente estabelecidos. 

 

Competências Específicas no domínio da Investigação Clínica (Cf. n.º 3 do artigo 3.º do 

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

a) Exercer as competências previstas para as comissões de ética para a saúde nos termos 

da Lei n.º 21/2014, de 16 de abril, na sua redação atual, que aprova a Lei da 

Investigação Clínica, no que respeita aos estudos clínicos;  
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b) Exercer as competências da Comissão de Ética para a Investigação Clínica (CEIC) no 

âmbito dos ensaios clínicos, quando designadas pela CEIC nos termos do Regulamento 

(UE) n.º 536/2014, do Parlamento e do Conselho, de 16 de abril de 2014, relativo aos 

ensaios clínicos de medicamentos para uso humano, e da legislação nacional que 

assegura a sua execução na ordem jurídica interna;  

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

realização de estudos de investigação clínica;  

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

estudos de investigação clínica que lhe são submetidos, ou que nelas são delegadas 

pela CEIC, bem como emitir parecer sobre a sua realização;  

e) Assegurar o acompanhamento de todos os estudos de investigação clínica que 

decorrem na instituição desde o seu início até ao seu termo e a apresentação do 

relatório final do estudo;  

f) Monitorizar a realização dos estudos de investigação clínica efetuados na respetiva 

instituição, em especial no que diz respeito a aspetos éticos e à segurança e 

integridade dos participantes;  

g) Assegurar a disponibilização atempada e completa da informação relativa aos estudos 

de investigação clínica da sua responsabilidade, na plataforma da Rede Nacional das 

Comissões de Ética para a Saúde e no Registo Nacional de Estudos Clínicos, bem como 

verificar e validar os dados constantes do RNEC relativamente aos estudos que avalia 

e acompanha 

 

Cabe ainda à CES-INSA, na qualidade de comissão de ética competente, o exercício das 

competências previstas no artigo 36.º da Lei da Investigação Clínica, aprovada pela Lei n.º 

21/2014, de 16 de abril, alterada pelas Leis n.º 73/2015, de 27 de julho e Lei n.º 49/2018, de 

14 de agosto, que transcrevemos: 

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

estudos clínicos que lhe são submetidos, bem como emitir o parecer a que se refere 

o artigo 16.º; 
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b) Monitorizar a execução dos estudos clínicos, em especial no que diz respeito aos 

aspetos éticos e à segurança e integridade dos participantes; 

c) Deliberar sobre a alteração, suspensão ou revogação do parecer concedido para a 

realização do estudo clínico; 

d) Prestar todas as informações e esclarecimentos sobre os pedidos que lhe forem 

apresentados; 

e) Assegurar a participação de peritos independentes na avaliação dos pedidos que lhe 

são remetidos, sempre que tal se revele necessário; 

f) Assegurar o acompanhamento do estudo clínico desde o seu início até ao seu termo, 

a apresentação do relatório final do estudo clínico, e as publicações e apresentações, 

nos termos do parecer referido no artigo 16.º; 

g) Avaliar as condições de acompanhamento clínico dos participantes após a conclusão 

do estudo clínico, nos casos em que tal se justificar; 

h) Assegurar a disponibilização atempada e completa da informação relativa aos estudos 

clínicos da sua responsabilidade através do RNEC, para efeitos do cumprimento do 

disposto no artigo 39.º. 

 

 

2. COMPOSIÇÃO  

De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 80/2018, de 15 de outubro, 

as comissões de ética têm uma composição multidisciplinar e são constituídas por um número 

ímpar de membros, determinado em função das características da instituição em que se 

integram, que não pode ser inferior a cinco, nem superior a onze elementos, e incluem um 

presidente e um vice-presidente. 

Deve ser ponderada a participação específica de algumas áreas profissionais como da 

medicina, do direito, da filosofia, ética, da teologia, da enfermagem, da farmácia, e outras que 

garantam os valores culturais e morais da comunidade, de acordo com o objeto da instituição, 

por força do disposto no n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 80/2018, de 15 de outubro. 
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A Equipa designada pelo Conselho Diretivo através do Despacho n.º 8058/2020, de 6 de julho, 

é multidisciplinar, inclui profissionais de várias áreas, profissionais com conhecimentos 

especializados em Bioética e profissionais intimamente familiarizados com a Comunidade 

INSA e com a dinâmica da Instituição. 

 

Apresentamos os Membros da CES-INSA: 

 

 

 

 

 

 ANA CRISTINA PARDAL GARCIA 

Médica especialista em Saúde Pública, com a competência de gestão de serviços de saúde pela Ordem 
dos Médicos, em exercício no Departamento de Epidemiologia (Unidade de Investigação em Serviços e 
Políticas de Saúde) do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA). Membro da Comissão 
de Ética para a Saúde no INSA. Membro da Coordenação Técnica da Estratégia e do Plano Nacional de 
Saúde/Direção-Geral da Saúde. Secretária da Secção de Medicina de Saúde Pública da UEMS (Union 
Européenne des Médecins Spécialistes). Membro da GBD Collaborator Network/ Institute for Health 
Metrics and Evaluation (IHME) - University of Washington. Doutoranda em Saúde Internacional 
(especialidade de Políticas de Saúde e Desenvolvimento) no Instituto de Higiene e Medicina Tropical-
Universidade Nova de Lisboa (IHMT-UNL). Membro do centro de investigação Global Health and 
Tropical Medicine (GHTM) do IHMT-UNL. Leciona em cursos de formação profissionalizante e 
académicos em universidades e serviços de saúde nacionais e nos Países Africanos de Língua Oficial 
Portuguesa. Principais áreas de investigação e docência: medicina de saúde pública, planeamento em 
saúde, demografia, desenvolvimento sustentável, epidemiologia e métodos de investigação em saúde. 
Exerceu na Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P. (1998-2016), como: Diretora 
de Serviços de Saúde e Coordenadora do Gabinete de Estudos e Avaliação em Setúbal; vogal do 
Conselho Clínico e coordenadora do Gabinete de Gestão da Informação no Agrupamento de Centros 
de Saúde (ACES) de Almada; responsável pela área de Informação e Planeamento em Saúde na Unidade 
de Saúde Pública e pela vertente de Investigação no Núcleo de Formação e Investigação no ACES de 
Almada-Seixal. Integrou a Direção do Colégio de Saúde Pública da Ordem dos Médicos (2000-2008 e 
2012-2020).  
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 CAROLINO MONTEIRO  

Licenciado em Biologia na FCUL, em 1981, doutorado em Genética Molecular na Universidade Nova de 
Lisboa, em 1991 e com o Título de Agregação, em 2006, pela Universidade de Lisboa; Título de Especialista 
em Genética Humana pela Ordem dos Biólogos; Equiparado a Técnico Superior, ramo de Genética, pelo 
Ministério da Saúde; Professor Associado com Agregação da Universidade de Lisboa (Faculdade de 
Farmácia), atualmente) e Professor Convidado da Universidade de Paul Verlaine, Metz, França, entre 2000 
e 2013; Membro fundador do Colégio de Biologia Humana da Ordem dos Biólogos; Membro do Conselho 
Profissional e Deontológico da Ordem dos Biólogos (vários mandatos); Membro fundador da Sociedade 
Portuguesa de Genética Humana, e seu Presidente em 1998; Membro do Conselho-Geral do 
Agrupamento de Escolas Elias Garcia, Sobreda da Caparica, desde a sua constituição; Membro da 
Comissão de Ética da Sociedade Portuguesa de Genética Humana; Membro do Conselho de Ética da 
ESTeSL-IPL, desde 2017; Membro da Comissão de Ética do INSA, desde 2012; Membro do IV Mandato do 
Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, nomeado pela Ordem dos Biólogos. 

 

 

 

 

 

 HELENA BORBA  

Investigadora Auxiliar, NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas (NMS|FCM), 
Universidade Nova de Lisboa (desde 1997). Investigadora do Centro de Toxicogenómica e Saúde 
Humana (ToxOmics-CIGMMH) desde 1991. Licenciada em Biologia - Faculdade de Ciências, 
Universidade de Lisboa (1981). Doutorada em Biologia, Genética Molecular - Faculdade de Ciências e 
Tecnologia, Universidade Nova de Lisboa (1997). Pós-graduação em Bioética - Universidade Católica 
Portuguesa (2006). Colaboração habitual na docência da unidade curricular de genética [mestrado 
integrado em Medicina e cursos de doutoramento da NMS|FCM], e.g. biomarcadores, bioética. 
Integrou equipas de investigação de diversos projetos europeus no Departamento de Genética da FCM 
desde 1987, em temas relacionados com toxicologia genética em particular na área da monitorização 
biológica de exposições ocupacionais. Integrou a Comissão de Ética para a Saúde do Instituto Nacional 
de Saúde Doutor Ricardo Jorge (CES-INSA) desde 2012. Autora de 17 publicações científicas 
internacionais (artigos e resumos publicados em revistas). Membro da Sociedade Portuguesa de 
Genética, da Ordem dos Biólogos e do Centro de Estudos de Bioética. 
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JOÃO VAZ RODRIGUES 

Professor auxiliar na Escola de Ciências Sociais da Universidade de Évora (ECS|UEv); Associado e Docente 
visitante do Centro de Direito Biomédico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (integra a 
direção| CDBM|FDUC); Associado da Associação Lusófona de Direito da Saúde (integra o grupo de 
governadores | ALDIS); Vogal da Mesa do Conselho de Ética do INSA | Ricardo Jorge, IP; Vogal da Mesa do 
Conselho de Ética da Santa Casa da Misericórdia de Évora; Sócio fundador da VRCPSC – advogados | Évora; 
DPO | UÉv. 
Foi Membro eleito para os órgãos da Ordem dos Advogados (Conselho Regional: vogal e Presidente: 1999-
2004 | Conselho Superior: vice presidente 3.ª seção: 2008 -2012); Vogal do Conselho Superior de 
Magistratura (2012 | 2020); 

 

 

 

 

JOÃO LAVINHA – VICE-PRESIDENTE 

Nasceu em Sintra (1949). Partindo de uma formação de base em farmácia, (bio)química e ciências 
biomédicas iniciou, em 1983, os estudos de biologia molecular humana em Portugal. Foi diretor do Instituto 
Nacional de Saúde Ricardo Jorge (2000-2004), de cujo Departamento de Genética Humana foi investigador 
até 2019, ano em que se aposentou. Os seus interesses científicos incluem o controlo da doença genética 
na comunidade, a exploração da diversidade genética das populações humanas e a interface 
ambiente/saúde. No estrangeiro desenvolveu atividades de investigação em departamentos universitários 
de Glasgow, Cagliari e Londres e numa unidade INSERM em Paris. Foi membro do board da European 
Society of Human Genetics (1997-2002) e presidente da Sociedade Portuguesa de Genética Humana em 
2005. Membro do Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (2005-2012), do 
Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (2012-2015), da Comissão Interministerial da Estratégia 
Integrada para as Doenças Raras (2015-2019) e da Comissão de Ética para a Investigação Clínica (2016-
2020). Fez parte da delegação portuguesa aos 6º e 7º Programas-Quadro de I&D da União Europeia no 
domínio das Ciências da Saúde (2002-2013). Voluntário do associativismo político-cultural (na Abril – 
Associação Regional para a Democracia e o desenvolvimento) e de promoção da saúde e dos direitos sexuais 
e reprodutivos (na Associação para o Planeamento da Família).   
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3. MANDATO 

O mandato dos Membros da CES-INSA tem a duração de quatro anos, e é renovável uma única 

vez, por igual período, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 

80/2018, de 15 de outubro.  

O Mandato da CES-INSA terminará em agosto de 2024. 

 

Os membros das comissões de ética podem cessar funções nas seguintes situações:  

a) No termo do período de mandato;  

b) Na data da tomada de posse noutro cargo ou função incompatível com o exercício das 

funções de membro da comissão de ética;  

c) Por renúncia, mediante carta dirigida ao órgão máximo da instituição;  

d) Por deliberação do órgão máximo da instituição, com fundamento em incumprimento 

dos deveres de membro da comissão de ética. 

 

Até ao presente não se registou nenhuma alteração na composição da CES-INSA. 

 

 

4. SECRETARIADO 

O apoio logístico, administrativo e financeiro indispensável ao funcionamento das comissões 

de ética é assegurado pelas respetivas instituições, devendo estas assegurar um secretariado 

de apoio, suporte informático e um espaço próprio para a realização de reuniões e para o 

arquivo da documentação, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 

80/2018, de 15 de outubro. 

O apoio de Secretariado da CES-INSA é indispensável ao exercício das suas funções, 

competindo-lhe um conjunto diversificado de tarefas para apoio ao funcionamento regular da 

comissão, como o envio das ordens de trabalhos das reuniões e respetivo agendamento na 

plataforma digital, gestão do correio eletrónico, envio de pareceres aos investigadores, 

organização do arquivo documental, e ponto de contacto privilegiado com a Comunidade 

INSA. 
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Para além destas tarefas, a realização de outras atividades como webinares têm requerido o 

desenvolvimento de tarefas suplementares como a elaboração de listas de contactos, envio 

de convites, preparação e articulação com as áreas da Informática e da Comunicação do INSA 

com vista a assegurar o bom funcionamento da plataforma digital e da divulgação dos 

eventos. 

O apoio de Secretariado da CES-INSA é assegurado por Susana Bento, que apresentamos: 

 

Licenciada em Gestão de Empresas, Pós-graduação em Marketing. 

Exerceu funções de coordenação no Wall Street Institute – School ok 

English (1999-2004). Técnica Superior no Departamento de 

Alimentação e Nutrição do Instituto Nacional do Saúde Dr. Ricardo 

Jorge desde 2009. Secretaria a Comissão de Ética do INSA desde julho 

de 2020. 

 

 

5. REGIME FINANCEIRO  

As reuniões da CES-INSA têm sido realizadas através de plataforma digital. 

Não existem receitas ou despesas a reportar até dezembro de 2020. 

Não está prevista a remuneração para o exercício de funções na CES-INSA, sem prejuízo do 

pagamento de ajudas de custo e deslocações, nos termos legais, cujos encargos são 

suportados pela instituição onde funciona a Comissão de Ética. 
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III. ATIVIDADE  

 

1. REUNIÕES PLENÁRIAS  

A CES-INSA reúne ordinariamente uma vez por mês, sem prejuízo do trabalho realizado à 

distância, designadamente, através da troca de emails, com vista à atualização de informação, 

distribuição de trabalho, partilha de pareceres com vista à sua leitura e eventual discussão 

prévia que precede a sua aprovação, verificação preliminar de documentação. 

 

No período em apreço (23 de setembro a 31 de dezembro de 2020) foram realizadas quatro 

reuniões plenárias da CES-INSA: 

i. 1ª Reunião Plenária | 23 de setembro de 2020 

Eleição do Presidente e do Vice-Presidente 

ii. 2ª Reunião Plenária | 20 de outubro de 2020 

Análise de projetos, Aprovação do Plano de Atividades 2020-2024 da CES-INSA; Aprovação do 

modelo da reunião de auscultação de necessidades com a comunidade INSA; Aprovação de 

modelo de webinares. 

iii. 3ª Reunião Plenária | 17 de novembro de 2020 

Análise de projetos; Preparação do webinar ‘Questões éticas de investigação em contexto de 

Pandemia marcado para o dia 10 de dezembro, Diligências para criação de espaço no site do 

INSA para a CES-INSA: Revisão do Regulamento Interno. 

iv. 4ª Reunião Plenária | 15 e 17 de dezembro de 2020 

Análise de projetos, Aprovação do Plano de Webinares para 2021; Debate no âmbito da 

emissão de Parecer relativo ao recurso a pooling de amostras para análise laboratorial. 
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2. PARECERES  

Até ao final do ano de 2020, a CES-INSA emitiu pareceres relativamente aos seguintes 

projetos: 

i. Estudo Epidemiológico para determinar prevalência de Leishmaniose Visceral na 

população infectada pelo VIH, em Portugal. 

Parecer favorável (transitou do mandato anterior) 

ii. Estudos moleculares e celulares em doentes com suspeita de doença lisossomal de 

sobrecarga – do gene à proteína e mecanismos associados 

Parecer favorável (transitou do mandato anterior) 

iii. Measurement error in self-reported risk factors for cardiovascular disease: results 

from the first Portuguese National Health Examination Survey 

Parecer favorável (transitou do mandato anterior) 

iv. A frequência de binge drinking está associada ao perfil tensional? Resultados do 1º 

Inquérito Nacional de Saúde com Exame Físico 

Parecer favorável (transitou do mandato anterior) 

v. RELIABLE - Painel de aviso do risco dos ocupantes de edifícios durante eventos 

climáticos extremos 

Parecer favorável 

vi. Protocolo de Vigilância Sentinela das Infeções Respiratórias Agudas  

Parecer favorável 

vii. Adenda ao projeto Reações Adversas a Medicamentos Fatores de risco, 

farmacogenómica e modelos preditivos para prevenção (RAM_Predict). 

Parecer favorável 

viii. Infeção primária por vírus Epstein-Barr: estudo laboratorial retrospetivo (2014-2020) 

Parecer favorável 

ix. Adenda ao Protocolo European Study of Risk Factors for Severe Disease among 

hospitalized COVID-19 Patients 
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Parecer favorável 

x. Adenda ao Inquérito Serológico Nacional à COVID 19 início de segunda vaga. 

Parecer favorável 

 

Em geral foi possível cumprir o tempo médio de resposta de 30 dias previsto no n.º 1 do artigo 

16.º da Lei da Investigação Clínica, aprovada pela Lei n.º 21/2014, de 16 de abril, alterada pela 

Lei n.º 73/2015, de 27 de julho, e pela Lei n.º 49/2018, de 14 de agosto. 

 

3. REUNIÕES COM INVESTIGADORES 

Desde o início das suas funções, até ao final do ano de 2020, foram realizadas as seguintes 

reuniões com investigadores: 

 

Projeto/Assunto Motivo da reunião Participantes 
Data da 
reunião 

Estudo Epidemiológico 
para determinar 
prevalência de 
Leishmaniose Visceral na 
população infetada pelo 
VIH, em Portugal 

Reunião de 
esclarecimento solicitada 
por JL 

Maria João Gargaté, João 
Lavinha, Helena Borba 

13/10/2020 

Preparação de protocolo 
científico 

Reunião solicitada por 
Ausenda Machado para 
esclarecimento de dúvidas 

Ausenda Machado, Ana 
Paula Rodrigues, 
Verónica Gomez, Nina 
Sousa Santos, João 
Lavinha 

05/11/2020 

Questionários COSI 
Reunião solicitada por 
DAN 

Isabel Castanheira, Ana 
Rito, Helena Soares 
Costa, JL, NSS 

17/12/2020 
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4. REGULAMENTO INTERNO 

O Regulamento da CES-INSA foi aprovado na 4.ª reunião plenária de 15 e 17 de dezembro de 

2020, tendo sido oportunamente enviado pelo Secretariado da CES-INSA para homologação 

do Presidente do Conselho Diretivo do INSA. 

Para cumprimento do disposto no n.º 10 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 80/2018, de 15 de 

outubro, o Regulamento interno de funcionamento da comissão de ética, depois de 

homologado, deve ser divulgado na área da respetiva comissão de ética no site da instituição 

e na plataforma da Rede Nacional das Comissões de Ética para a Saúde. 

A revisão do Regulamento visou, para além da simplificação de procedimentos em geral, a 

atualização das normas às exigências atuais do trabalho em plataforma digital. 

A versão aprovada do Regulamento da CES-INSA é anexa ao presente Relatório. 

 

5.PLANO DE ATIVIDADES 2020-2024 

O Plano de Atividades da CES-INSA, que se anexa ao presente Relatório, foi aprovado na 4.ª 

reunião plenária de 15 e 17 de dezembro de 2020.  

As atividades previstas para realização até ao final do ano de 2020 foram as seguintes: 

i. Elaboração dos pareceres solicitados e demais atividade corrente 

ii. Aprovação de Plano de Atividades 

iii. Aprovação de Regulamento Interno 

iv. Auscultação de necessidades da comunidade do INSA 

v. Elaboração e realização de webinar solicitado por CD 

vi. Atualização do Microsite da CES-INSA no site do INSA 

vii. Elaboração de proposta de criação de imagem da CES-INSA 

viii. Redação de reflexão sobre questões éticas do PN de Diagnóstico Precoce

 Ordenamento jurídico nacional 
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As atividades i) a v) foram executadas até ao final do ano. 

A atualização do espaço para a CES-INSA no site do INSA foi iniciada, aguardando-se a 

deliberação com vista à concretização da proposta apresentada. 

A proposta de criação de imagem da CES-INSA foi por diversas vezes incluída na ordem de 

trabalhos, contudo, não foi possível proceder à sua discussão por falta de tempo. Pretende-

se que a imagem que simbolize a CES-INSA crie uma identidade integrada com o logotipo do 

INSA, de modo a percecionar-se a forte ligação com a instituição que serve, e o sentido de 

cooperação e de partilha de objetivos, apesar da sua independência relativamente aos órgãos 

de direção, legalmente determinada (cf. n.º 11 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 80/2018, de 

15 de outubro). 

A atividade viii) não foi de todo possível iniciar, considerando as atividades complementares 

que a CES-INSA desenvolveu e que serão referidas no ponto seguinte. 

 

 

6. OUTRAS ATIVIDADES  

Até ao final de 2020 a CES INSA desenvolveu as seguintes atividades complementares: 

• Organização e realização do Webinar "Questões éticas de investigação em contexto 

de Pandemia: PRIORIDADES ADIADAS", integrado nas comemorações do Aniversário 

do INSA. 

• Elaboração de Parecer que analisa, por solicitação do Conselho Diretivo do INSA, do 

ponto de vista ético:  

a) A utilização da metodologia de pooling, em geral, para testagem de SARS-

COV-2, por RT-PCR;  

b) Pedido concretamente efetuado pelo iBIMED. 

 



 
Comissão de Ética do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge 

 

PÁGINA 24 

 

 

 

A elaboração deste parecer foi precedida de uma reunião com o Dr. Jorge Machado, 

Diretor do Departamento de Doenças Infecciosas do INSA e do Dr. António Azevedo, 

Responsável pelo Gabinete Jurídico do INSA. 

A preparação do parecer, desde a pesquisa bibliográfica até ao debate de ideias, foi 

um exercício da maior importância para a CES-INSA, muito enriquecedor do ponto de 

vista científico, e, igualmente, do ponto de vista de funcionamento da CES-INSA como 

grupo de trabalho. 

 

 

7. WEBINARES 

A preparação desta atividade teve início com uma reunião de auscultação à Comunidade INSA, 

que teve lugar no dia 4 de novembro de 2020, na qual foram apresentados os seguintes 

objetivos para a realização de webinares: 

 

 Divulgação de conhecimento ético-científico 

• Proporcionar diferentes abordagens de análise 

• Identificar novas linhas de investigação 

• Promover o intercâmbio de ideias, projetos, pessoas 

 

 Apoio à Comunidade INSA (investigação) 

• Debater temas tidos por necessários 

• Promover a cooperação 

• Reforçar o sentimento de pertença 

 

Nesta reunião, o Vice-Presidente da CES-INSA, João Lavinha, realizou uma apresentação 

intitulada O papel da Comissão de Ética para a Saúde no INSA, que visou transmitir a missão 

e atribuições da CES-INSA. 
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Foi proposto o seguinte conjunto de temas para futuros webinares que obtiveram a concordância 

da Comunidade INSA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As conclusões da Reunião de auscultação foram as seguintes: 

 As apresentações resumiram as atuais competências legais das comissões de ética, o 

plano de atividades aprovado para o mandato agora iniciado, e a manutenção e 

reforço das linhas estratégicas de trabalho em equipa da CES-INSA, em diálogo 

próximo e dinâmico com a Comunidade INSA.  

 A significativa participação de todos na identificação dos temas a trabalhar com a CES-

INSA concretizou, como prioritária, a necessidade de esclarecimentos sobre o RGPD 

na investigação, e o especial interesse nas questões da integridade científica, e da 

vigilância epidemiológica.  

QUESTÕES ÉTICAS EM CONTEXTO DE 

PANDEMIA 

O RGPD na perspetiva da investigação 

Papel das CES no apoio à investigação 

Normativos legais e investigação 

científica 

Integridade na investigação científica 

Vulnerabilidade e autonomia dos 

participantes 

Beneficência, Justiça e equidade 

TEMAS PARA OUTROS WEBINARES 

O RGPD na perspetiva da 

investigação 

Papel das CES no apoio à 

investigação 

Normativos legais e investigação 

científica 

Integridade na investigação científica 

Vulnerabilidade e autonomia dos 

participantes 

Beneficência, Justiça e Equidade 
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O Webinar "Questões éticas de investigação em contexto de Pandemia: Prioridades Adiadas" 

que o Conselho Diretivo solicitou à CES-INSA para realizar, integrado nas comemorações do 

Dia do INSA, teve lugar no dia 10 de dezembro, às 14H30, e contou com o seu apoio 

institucional, na divulgação, e produção técnica ao nível do som e imagem. 

Este webinar, cujo programa se anexa, teve como oradora principal a Prof. Doutora Ana Paula 

Martins, Bastonária da Ordem dos Farmacêuticos. 

De acordo com a informação obtida junto de intervenientes e participantes no evento, o feed-

back foi bastante positivo, tendo sido considerada relevante a exposição e a discussão 

realizadas. 

As apresentações e as conclusões do webinar foram oportunamente disponibilizadas a todos 

os participantes. 

 

  

 

O Plano de webinares da CES-INSA para 2021, prevê a realização de quatro webinares por ano, 

sendo que na escolha dos temas deverá ser tida em conta a lista de temas sugeridos pela 

Comunidade INSA na reunião de auscultação atrás referida. 
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A CES-INSA encontra-se presentemente a organizar o próximo webinar que está previsto para 

o dia 2 de fevereiro de 2021 e tem como tema: Novos Horizontes para a Bioética na Era Pós-

Pandemica: Focus Nacional e Internacional. 

Este Webinar contará com a participação, como oradores a Mestre em Bioética Paula 

Martinho da Silva, Membro do Comité de Bioética da UNESCO e do Prof. Doutor Jorge Soares, 

Presidente do CNECV, conforme programa infra. 
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IV.NOTA FINAL 

Tendo em consideração a vivência deste primeiro e breve período de trabalho, objeto do 

presente Relatório, recomenda-se a adoção de medidas que permitam ultrapassar os 

seguintes constrangimentos: 

 Necessidade de criação de espaço próprio no site do INSA para ser colocada 

informação sobre a CES-INSA, designadamente, composição e atividade, de modo a 

contribuir para a difusão da cultura científica em bioética que se visa incrementar. 

 A disponibilização de formação específica sobre o funcionamento de plataformas 

digitais dirigida aos membros da CES-INSA e ao seu Secretariado poderia beneficiar 

a realização de webinares e a agilização de outros modos de trabalho mais 

eficientes. 

 

Concretamente, nos que se reporta ao trabalho desenvolvido até 31 de dezembro de 2020, e 

ao funcionamento da CES-INSA, considera-se pertinente destacar o seguinte: 

 Com a aprovação do Regulamento Interno e do Plano de atividades da CES-INSA, 

estão concluídos os aspetos organizativos e de planeamento. 

 No período temporal a que respeita o presente Relatório foram analisados todos os 

projetos submetidos à CES-INSA e atendidas todas as solicitações de reunião 

recebidas. 

 A CES-INSA deu igualmente resposta aos pedidos de atividade complementar que 

consistiram na Organização e realização do Webinar "Questões éticas de 

investigação em contexto de Pandemia: prioridades adiadas", integrado nas 

comemorações do Dia do INSA 2020, e na elaboração de Parecer sobre a utilização 

da metodologia de pooling de amostras biológicas. 
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 A situação de pandemia não tem afetado os trabalhos da CES-INSA que continuam 

a desenvolver-se através de plataformas digitais. 

 O cumprimento das atividades para 2021 poderá sofrer alterações em função de 

pedidos que a CES-INSA possa ser chamada a responder. 

 

O presente Relatório foi aprovado na reunião da CES-INSA de 19 de janeiro de 2021 e será 

enviado ao Conselho Diretivo do INSA, após o que deverá ser publicitado no site do INSA e na 

plataforma da Rede Nacional das Comissões de Ética para a Saúde, em cumprimento do artigo 

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

*** 

 

 

 

 

 

 

 

“As ideias só mudam o mundo quando mudam o 

nosso comportamento.” 

 
HARARI YN 

Homo Deus – História Breve do Amanhã. ELSINORE. 2018. 9ª Ed. 


