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REGULAMENTO DA COMISSÃO DE ÉTICA PARA A SAÚDE 

 

Artigo 1º 

Objeto e Âmbito  

O presente regulamento define as regras de funcionamento da Comissão de Ética para a Saúde 

do Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica do Algarve, adiante designado por 

CES-ABC. 

 

Artigo 2º 

Natureza 

1. A CES-ABC é um órgão consultivo, multidisciplinar e independente, que se rege pelo disposto 

no Decreto-lei nº 80/2018 de 15 de outubro e pelo presente regulamento. 

2. É missão principal da CES-ABC, enquanto órgão consultivo do ABC e em ordem à atividade 

deste, a análise e reflexão de todas as questões de ética e bioética inerentes à prática clínica 

e de investigação clínica ou outra, no que deverá observar os mais elevados padrões de ética, 

decorrentes do princípio da dignidade da pessoa humana.  

 

Artigo 3º 

Competências 

1. São competências da CES-ABC as expressamente previstas no art.º 3 do Decreto-Lei nº 

80/2018 de 15 de outubro. 

2. No quadro do previsto no nº 1 do mesmo artigo, poderá designadamente a CES-ABC, por sua 

iniciativa ou por solicitação do Conselho Executivo do ABC, emitir opinião ou parecer sobre 

questões éticas suscitadas pelos progressos científicos nos domínios da biologia, da medicina 

ou da saúde em geral, pela evolução social e pela atividade legislativa.  
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3. É igualmente missão da CES-ABC:  

a. Zelar pela salvaguarda da dignidade e integridade animal ou humanas, no âmbito 

das atividades de investigação do ABC; 

b. Pronunciar-se sobre aspetos éticos de protocolos de investigação científica 

realizados em seres humanos ou material biológico de origem humana.  

 

Artigo 4º 

Composição 

1. Os membros da CES-ABC são designados pelo Conselho Executivo do ABC. 

2. A CEA-ABC é constituída por nove membros, dentro dos limites estabelecidos pelo art.º 6º do 
Decreto-Lei nº 80/2018 de 15 de outubro, obedecendo a escolha aos requisitos previstos no 
mesmo preceito legal, nomeadamente “a participação especifica 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” (nº 2 do art.º 6º) sendo respeitada a seguinte composição 
multidisciplinar:  

a) “Profissionais de reconhecido mérito, nas áreas adequadas ao desempenho das suas 

competências, oriundos da instituição em que a comissão de ética se integra;  

b) Pelo menos, 2 elementos externos à instituição em que a comissão de ética se integra, sendo 

1 destes membros recrutado da comunidade, de forma a garantir os valores culturais e morais 

da comunidade.” , conforme o nº 4 do art.º 6º 

3. O presidente e o vice-presidente da CES-ABC serão eleitos de entre os respetivos membros na 

primeira reunião de cada mandato. 

 

Artigo 5º 

Constituição e Mandato 

1. Os membros da CES-ABC são independentes no exercício das suas funções e competências, 

não representando as entidades em que desenvolvem a sua atividade, os elegeram ou 

designaram. 
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2. Os membros da CES-ABC ficam sujeitos ao dever de sigilo relativamente aos assuntos que 

apreciem ou de que tomem conhecimento no exercício do seu mandato.  

3. O mandato dos membros da CES-ABC tem a duração de quatro anos, podendo ser renovado 

uma única vez por igual período. 

 

Artigo 6º 

Competências do Presidente 

1. Para além de outras especialmente previstas, o presidente detém as seguintes 

competências:  

a) Representar a CES-ABC;  

b) Coordenar a atividade da CES-ABC, convocar e presidir às reuniões e fazer cumprir a 

ordem de trabalhos; 

c) Abrir e encerrar as reuniões da CES-ABC, bem assim como suspendê-las quando tal 

se justificar;  

d) Sem prejuízo do disposto no n.º 1 do art.º 9º do Decreto-Lei nº 80/2018 de 15 de 

outubro, cancelar (quando já tenha sido convocada) ou não convocar, por email, a 

reunião ordinária mensal, sempre que não haja matéria que justifique a sua 

ocorrência; 

e) Exercer voto de qualidade em caso de empate nas votações; 

f) Conceder o uso da palavra e orientar a discussão; 

g) Proceder ao apuramento dos votos, ao registo das declarações de voto e dos votos 

de vencido, e proclamar as deliberações;  

h) Adotar, ouvidos os restantes membros, as providencias destinadas a assegurar o bom 

funcionamento da CES-ABC.  
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i) Praticar os atos inadiáveis, os quais serão submetidos a ratificação na reunião 

subsequente da CES-ABC;  

j) Designar os relatores dos pedidos dos pareceres.  

k) Exercer as competências no âmbito da Rede Nacional das Comissões de Ética para a 

Saúde (RNCES).  

2. Em caso de ausência ou impedimento do presidente, o mesmo será́ substituído pelo vice-

presidente.  

 

Artigo 7º 

Relatores e declarações 

1. Sempre que um parecer seja solicitado à CES-ABC, deve o pedido ser analisado pelo seu 

presidente que verifica da sua pertinência e designa um ou mais relatores. 

2. A CES-ABC, face à natureza das matérias a abordar e sempre que considere necessário, pode 

solicitar o apoio de um ou mais especialistas, técnicos ou peritos, exteriores à sua composição. 

3. Sempre que a colaboração de peritos ou técnicos implique o pagamento de honorários ou 

despesas, a CES-ABC apresentará proposta fundamentada ao Conselho Executivo do ABC, 

solicitando a respetiva cobertura financeira. 

 

Artigo 8º 

Pareces 

1. Os pareceres emitidos assumem sempre a forma escrita e não têm carácter vinculativo, sem 

prejuízo do disposto na lei sobre ensaios clínicos. 

2. Existindo vários pedidos de parecer assim como pareceres pendentes, o presidente da CES-

ABC decidirá quais as prioridades na apreciação. 
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3. A CES-ABC emitirá um parecer escrito sobre cada pedido submetido, no prazo de trinta (30) 

dias úteis após a submissão do pedido, sendo o prazo contado a partir da reunião da CES-ABC 

imediatamente a seguir à submissão de cada pedido. O prazo de 30 dias úteis pode ser 

modificado em caso de não validação administrativa do pedido ou se forem colocadas 

questões pelos peritos que fazem a avaliação. Neste caso o tempo desde a emissão das 

questões até à receção das respostas às mesmas não será contabilizado. 

4. Os pareceres são sempre fundamentados, formulando conclusões claras e concisas sobre 

todas as questões apresentadas no pedido de consulta.  

5. A CES-ABC pode solicitar aos relatores, peritos e/ou técnicos envolvidos, uma informação 

periódica e detalhada sobre o desenvolvimento do pedido de parecer.  

6. Os pareceres são emitidos mediante deliberação da CES-ABC, sob a formação regulada no n.º 

seguinte ao presente artigo deste Regulamento; 

7.  Os pareceres serão enviados a quem os tiver solicitado, com a menção da data da reunião em 

que tiverem sido analisados e a indicação da respetiva decisão fazendo-se acompanhar por 

ofício assinado pelo presidente ou por quem o substituir, em representação da CES-ABC, 

sendo simultaneamente, dado conhecimento ao Conselho Executivo do ABC.  

8. No caso do assunto submetido à CES-ABC não se integrar nas suas competências, o relator 

dará conhecimento à CES-ABC, mediante proposta sumariamente fundamentada.  

 

Artigo 9º 

Funcionamento 

1. A CES-ABC reúne mensalmente em plenário, salvo se as circunstâncias justificarem uma 

diversa periodicidade ou a realização de reuniões suplementares, sendo, sempre que possível, 

agendada a respetiva data na reunião imediatamente precedente e, desde logo comunicada 

aos membros que aí não estejam presentes. 

2. A CES-ABC poderá reunir e tomar a sua deliberação por via eletrónica (ex: videoconferência). 

Nestes casos, quando a reunião seja efetuada por videoconferência, tal ficará expressamente 
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referido em ata, conforme o disposto no art.º 24.º-A do Código de Procedimento 

Administrativo, aditado pela Lei n.º 72/2020, de 16 de novembro. 

3. A convocação das reuniões é feita pelo presidente, por meio de convocatória aos membros 

da CES-ABC, sendo a mesma enviada por correio eletrónico, para os endereços indicados pelos 

membros da CES-ABC. 

4. As convocatórias indicam o dia, o local ou a ligação eletrónica, a hora da reunião e a ordem 

de trabalhos e contêm a documentação de suporte sobre cada assunto dela constante. 

5. Quando não seja possível o agendamento a que se refere o n.º 1 do presente artigo, a CES-

ABC reúne mediante convocatória do seu presidente, com a antecedência mínima de 48 horas, 

devendo ser indicada a respetiva data e hora, bem como a correspondente ordem de 

trabalhos e, quando for caso disso, cópia da solicitação e/ou respetiva documentação, salvo 

nos casos justificadamente necessários ou urgentes. 

6. A CES-ABC só pode funcionar e deliberar em reunião plenária com maioria dos seus membros, 

e estando presente o presidente ou o vice-presidente.  

7. Havendo votação e verificando-se um empate, há lugar ao exercício de voto de qualidade do 

presidente, ou na sua ausência, do vice-presidente. 

8. Cada membro da CES-ABC pode apresentar uma declaração explicitando o conteúdo do seu 

voto. 

9. Podem participar nas reuniões, sem direito a voto, quaisquer pessoas cuja presença seja 

considerada necessária para esclarecimento dos assuntos em apreciação, por convite do seu 

presidente.  

 

Artigo 10.º 

Deveres dos membros 

1. São deveres dos membros da CES-ABC:  
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a) Exercer com zelo e diligência o seu mandato;  

b) Manter sigilo sobre as matérias tratadas no âmbito da CES-ABC;  

c) Cumprir os prazos previstos para a conclusão dos trabalhos;  

d) Colaborar com os restantes membros na prossecução das competências da CES-

ABC;  

e) Participar nas reuniões regularmente convocadas, pronunciando-se sobre as 

matérias em agenda, e votando as mesmas;  

f) Manter-se atualizado sobre temas relacionados com a ética e a bioética.  

 

Artigo 11º 

Perda de Mandato 

1. Quando a ausência frequente de um membro, apesar de justificada, comprometa o 

andamento dos trabalhos da CES-ABC, cabe ao seu presidente, ouvidos os demais membros 

em exercício definitivo de funções, propor a sua substituição com caráter definitivo. 

2. Por ausência frequente, entenda-se a falta (justificada ou não) a três reuniões consecutivas. 

3. Cabe ao Conselho Executivo do ABC declarar perdido o mandato dos membros da CES-ABC 

em incumprimento dos deveres. 

4. No caso de assunção de funções na sequência da renúncia ou por outra forma de substituição 

definitiva de um membro, será atendido, no novo mandato, o lapso de tempo já decorrido, 

para efeitos do disposto na primeira parte do n.º 1 do presente artigo. 

5. Até à designação de novos membros continuam em funções os membros anteriormente 

designados.  

6. As funções dos membros da CES-ABC podem ainda cessar nos demais casos previstos no n.º 1 

do art.º 12º do Decreto-Lei nº 80/2018 de 15 de outubro. 

 



 

Versão 3  8 

 

Artigo 12º 

Aprovação e revisão e homologação 

1. O presente regulamento é aprovado pela CES-ABC e enviado para homologação ao Conselho 

Executivo do ABC.  

2. Após homologação, o presente regulamento, é divulgado na página web da CES-ABC e na 

plataforma referida na alínea g) do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei nº 80/2018 de 15 de 

outubro.  

3. O presente regulamento pode ser revisto em qualquer momento, sendo as eventuais 

alterações aprovadas em reunião cuja ordem de trabalhos o preveja, por maioria dos 

membros da CES-ABC em exercício de funções, e posteriormente homologado pelo Conselho 

Executivo do ABC. 

4. Nos termos do disposto no número anterior, qualquer membro da CES-ABC, em exercício de 

funções, pode apresentar propostas de alteração ao presente regulamento.  

 

Artigo 13º 

Reuniões 

1. As reuniões da CES-ABC são conduzidas pelo seu presidente, ou, na sua ausência, pelo vice-

presidente, seguindo-se, sempre que possível a seguinte metodologia:  

a) Aprovação da ordem de trabalhos;  

b) Votação relativa à  ata da reunião anterior;  

c) Levantamento, seleção e fixação de prioridades das questões suscitadas perante 

a CES-ABC, tendo nomeadamente em vista a elaboração do respetivo parecer;  

d) Designação ou, quando for caso disso, indicação dos técnicos ou peritos 

mencionados no artigo 5º do presente Regulamento;  
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e) Discussão e aprovação dos projetos de parecer já elaborados, após prévia 

apresentação do(s) respetivo(s) relator(es);  

f) Discussão de outras questões respeitantes à atividade da CES-ABC.  

 

Artigo 14º 

Impedimento 

1. Nenhum membro da CES-ABC pode intervir na elaboração de pareceres, relatórios, 

recomendações ou outros documentos, assim como nas respetivas decisões, quando se 

encontre numa das situações de impedimento previstas nos artigos 69º e 73º do Código do 

Procedimento Administrativo.  

2. Os membros da CES-ABC que se encontrem numa situação de conflito de interesses, em 

relação a determinada questão levada à CES-ABC, comunicam essa situação por escrito ao 

presidente da CES-ABC antes da análise do processo, não se encontrando presentes na 

discussão e votação da mesma e ficando tal facto registado em ata.  

3. Considera-se impedido qualquer membro da CES-ABC quando, relativamente a ele, se 

verifique alguma das circunstâncias enunciadas no n.º1 do artigo 69.º do Código do 

Procedimento Administrativo.  

4. Os membros impedidos devem declará-lo, não podendo intervir na discussão nem votar os 

respetivos pareceres, sendo subsidiariamente aplicáveis os artigos 70.º a 72.º do Código do 

Procedimento Administrativo, com as necessárias adaptações.  

5. Os membros da CES-ABC relativamente aos quais se verifique alguma das situações de escusa 

ou suspeição a que se refere o n.º1 do artigo 73.º do Código do Procedimento Administrativo, 

sendo subsidiariamente aplicáveis os artigos 74.º e 75.º do Código do Procedimento 

Administrativo, com as necessárias adaptações.  

6. Os pareceres emitidos ou decisões tomadas em que intervenham membros da CES-ABC em 

situação de incompatibilidade não produzem quaisquer efeitos jurídicos.  
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Artigo 15º 

Atas 

1. De cada reunião plenária é elaborada uma ata que, depois de aprovada, se possível na reunião 

plenária seguinte, é assinada pelo presidente. 

2. Devem constar dessas atas um resumo de tudo o que nela tiver ocorrido, indicando, 

designadamente, a data e o local da reunião, os membros presentes, as justificações de 

ausência recebidas, os assuntos apreciados, os pareceres, relatórios, ou outros documentos 

sujeitos a deliberação, as deliberações tomadas e a forma e o resultado das respetivas 

votações. 

 

Artigo 16º 

Apoio logístico e administrativo  

1. O apoio logístico, administrativo e financeiro indispensável ao funcionamento da CSE-ABC é 

assegurado pelo ABC que indicará um colaborador a quem compete, designadamente:  

a) Registar os pedidos de parecer;  

b) Recolher elementos para a preparação dos pareceres, designadamente através de 

uma primeira triagem sobre documentos que estejam em falta nos processos 

respetivos;  

c) Elaborar e conservar o arquivo;  

d) Assegurar, quando necessário, a comunicação entre os membros da CES-ABC, bem 

assim como com o exterior;  

e) Preparar a ordem de trabalhos para as reuniões;  

f) Elaborar as atas das reuniões da CES-ABC e submetê-las à assinatura do presidente;  

g) Assegurar a articulação e circulação de processos entre a CES-ABC e o Conselho 

Executivo ABC, bem como quem solicitou o parecer. 

2. O trabalhador que desempenha estas funções fica sob coordenação do presidente da CES-

ABC, podendo ainda a CES-ABC atribuir-lhe outras funções para o prosseguimento adequado 

da sua atividade.  
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Artigo 17º 

Confidencialidade 

1. O conteúdo das reuniões da CES-ABC é confidencial, obrigando-se os seus membros e, sendo 

o caso, quem secretarie a reunião ou a ela esteja presente, a esse compromisso, sem prejuízo 

da divulgação a efetuar no site do ABC, nos termos da lei. 

2. Para além do disposto no número anterior, os membros da CES-ABC assim como todos aqueles 

que eventualmente lhe prestem assessoria, apoio de secretariado ou administrativo, estão 

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

conhecimento no exercício das suas funções, bem como ao dever de proteção de dados 

pessoais, mantendo-se os deveres supramencionados mesmo após o término das respetivas 

funções. 

 

Artigo 18º 

Relatório anual 

A CES-ABC elaborará no fim de cada ano civil, um relatório sobre a sua atividade, que é enviado 

ao Conselho Executivo do ABC até ao dia 15 de fevereiro do ano seguinte a que se reporta, 

devendo o mesmo ser colocado na área do conselho de ética no site do ABC e na plataforma da 

Rede Nacional das Comissões de Ética para a Saúde (RNCES). 

 

Artigo 19º 

Casos Omissos 

No que não estiver previsto no presente Regulamento, o funcionamento da CES-ABC observará 

o disposto no Decreto-lei nº 80/2018, de 15 de Outubro, e mais legislação aplicável, sendo os 

casos omissos supridos por deliberação do próprio CE-ABC, com respeito pelo disposto na lei. 
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Artigo 20º 

Entrada em vigor 

O presente Regulamento, e qualquer alteração introduzida e aprovada pela CES-ABC, entra em 

vigor imediatamente a seguir à sua homologação pelo Conselho Executivo do ABC. 

 

Regulamento aprovado em reunião de 25/03/2021, com alterações aprovadas em reunião de 

17 de junho de 2021. 

Homologado em reunião do Conselho Executivo do ABC em 26 de novembro de 2021. 


