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INTRODUÇÃO 

 

A Comissão Permanente de Assuntos Sociais procedeu à apreciação, relato e emissão de 

parecer, na sequência do solicitado por Sua Excelência a Presidente da Assembleia Legislativa 

da Região Autónoma dos Açores, sobre o Projeto de Decreto Legislativo Regional n.º 50/XI - 

“Cria o Comité de Bioética da Região Autónoma dos Açores”. 

 

 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO  

 

O Projeto de Decreto Legislativo Regional, em apreciação, foi apresentado pelo Grupo 

Parlamentar do PS ao abrigo do poder de iniciativa legislativa que decorre da faculdade legal 

atribuída aos Deputados, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 31.º do Estatuto Político-

Administrativo da Região Autónoma dos Açores (Lei n.º 39/80, de 5 de agosto, alterada pelas 

Leis n.os 9/87, de 26 de março, 61/98, de 27 de agosto, e 2/2009, de 12 de janeiro), em 

conjugação com o disposto no artigo 114.º do Regimento da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores (Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 

n.º 15/2003/A, de 26 de novembro, alterada pela Resolução da Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores n.º 3/2009/A, de 14 de janeiro). 

A iniciativa legislativa em análise cumpre todos os requisitos exigidos pelo artigo 119.º do 

Regimento, sendo que a respetiva apreciação e emissão de parecer exerce-se ao abrigo do 

disposto na alínea a) do artigo 42.º e n.º 1 do artigo 123.º, ambos do Regimento. 

Por último, nos termos da Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores n.º 18/2016/A, de 6 de dezembro, alterada pela Resolução da Assembleia Legislativa 

da Região Autónoma dos Açores n.º 22/2019/A, de 26 de novembro, a matéria em apreço na 

presente iniciativa é da competência da Comissão Permanente de Assuntos Sociais. 

 

APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE E ESPECIALIDADE  

 

A iniciativa legislativa em análise refere que “as exigências atuais decorrentes das 

transformações das relações médico-doente, distanciando-se do modelo paternalista clássico, 
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assente agora no princípio da autonomia, como o respeito pela sua capacidade de decidir 

sobre o seu corpo e a sua própria vida; a necessidade de defender maior equidade na 

distribuição dos recursos disponíveis e do acesso a estes recursos; a necessidade dos 

profissionais de saúde procurarem o bem maior para o seu doente; assim como a dinâmica da 

investigação científica como área de estudo contínuo e de inovação de abordagens 

terapêuticas levadas a cabo nestas Instituições, levam ao reforço da necessidade de 

reacreditação das Comissões de Ética para a Saúde (CES) na  Região Autónoma dos Açores 

(RAA) e à criação de um Comité de Bioética da Região Autónoma dos Açores, como entidade 

agregadora das CES e das Comissões de  Ética para a Investigação Científica (CEIC) da RAA já 

existentes; e de apoio a todas as Unidades de Saúde Ilha ou outras Instituições, que pela sua 

dimensão e recursos humanos não tenha CES ou CEIC, sendo o organismo de recurso, 

consultivo e de normatização das boas práticas em bioética, ética assistencial em cuidados de 

saúde, e as associadas à biomedicina, biotecnologias,  ao mundo digital e à ética ecológica, 

quando estiver em causa a longo prazo a sobrevivência dos humanos. 

A nível nacional, o Decreto-Lei n.º 97/95, de 10 de maio, posteriormente revogado pelo 

Decreto-Lei n.º 80/2018, de 15 de outubro, estabeleceu a base legislativa para a criação das 

Comissões de Ética para a Saúde (CES) nas instituições públicas do Serviço Nacional de Saúde. 

Acontece que a Região – não obstante ter competência para estabelecer um quadro legislativo 

próprio, uma vez que o Estatuto Político Administrativo da Região Autónoma dos Açores 

consagra, expressamente, que “Compete à Assembleia Legislativa legislar em matéria de 

política de saúde” [cf. n.º 1 do artigo 59.º] e, de forma específica, que isso abrange “O serviço 

regional de saúde, incluindo a sua organização, planeamento, financiamento e recursos 

humanos” [cf. alínea a) do n.º 2 do artigo 59.º] – até à data não chamou a si esta 

responsabilidade.     

Ora, atenta a importância do papel desempenhado pelas CES e CEICs e a necessidade de 

planeamento e implementação de critérios éticos e deontológicos a estes indexados, 

conjugado com as competências e atribuições próprias da Região Autónoma dos Açores 

consagradas no respetivo Estatuto Político Administrativo, entende-se, agora, por oportuno e 

plenamente justificada, avançar para a criação do Comité de Bioética da Região Autónoma 

dos Açores (CBRAA).”. 

 

 



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS|4 

PROCESSO EM ANÁLISE  

 

Diligências efetuadas: 

A Comissão de Assuntos Sociais deliberou proceder às audições da Secretária Regional da 

Saúde, da Universidade dos Açores e da Professora Doutora Maria do Céu Patrão Neves. 

Foi ainda deliberado pela Comissão de Assuntos Sociais, solicitar os seguintes pareceres 

por escrito: 

 Ordem dos Enfermeiros - RAA; 

 Ordem dos Médicos – RAA; 

 Ordem dos Advogados – RAA. 

 

No dia 3 de março de 2020, na Delegação da ALRAA em Ponta Delgada, foram realizadas as 

audições da Universidade dos Açores e da Professora Doutora Maria do Céu Patrão Neves. 

No dia 10 de março, na Delegação da ALRAA em Ponta Delgada, foi realizada a audição da 

Secretária Regional da Saúde. 

  

 Audição da Universidade dos Açores: 

A audição iniciou-se com a apresentação da proposta por parte do Deputado Dionísio Faria e 

Maia. 

E em seguida as representantes da Universidade dos Açores – Dra. Magda Carvalho e Dra. 

Manuela Lima – sobre a parte introdutória da proposta realçaram a importância, por um lado, 

da harmonização do funcionamento das Comissões de Ética e por outro lado dar apoio a quem 

não tem Comissões desta natureza e formularam algumas questões: a que entidades se refere 

o documento quando se refere “às CEIC” (Comissão de Ética para a Investigação Clinica), sobre 

a redação da natureza e da missão do Comité, nomeadamente ao enquadramento que é dado 

no número 1 do artigo 2º que propõe abranger neste âmbito a Biotecnologia, a Ecologia ou a 

revolução digital, já que o enquadramento dado no preambulo faz parecer cingir esta 

legislação a um contexto de saúde. 

Acrescentaram que muitos dos projetos que inserem sobre seres humanos não são 

necessariamente sobre saúde e esse aspeto deveria ser clarificado na legislação proposta 

questionando sobre que mecanismos haverá para se monitorizar estes projetos. 
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Relativamente à obrigatoriedade de solicitação prévia de autorização para projetos com 

ensaios clínicos, questionaram como se articulará este DLR com a Legislação Nacional já 

existente. 

Sobre o termo “experimentação em humanos”, utilizado no documento, disseram pareceres-

lhe um termo que pode levar a conotações negativas, mesmo que não seja essa a intenção. 

Sobre o reconhecimento e idoneidade científica aos investigadores e aos projetos 

questionaram como pode este o Comité estar preparado para o fazer já que este 

reconhecimento deverá ser feito por pessoas da mesma área científica dada a especificidade 

que cada uma das áreas pode ter. 

Sobre as competências do Presidente do Comité, questionaram qual o motivo da última 

competência (ponto vi. da alínea a) do art.º 7.º) não ser tão objetiva como as restantes. 

Sobre os pareceres poderem não ser vinculativos, disseram que lhes pareceu contraditório 

com a obrigatoriedade de solicitação dos mesmos. 

O Deputado Dionísio Faria e Maia, respondendo às questões formuladas realçou que algumas 

das questões já teriam sido formuladas e que naturalmente já foram motivo de reflexão por 

parte do GPPS. Relativamente à restrição deste Comité só ao Serviço Regional de Saúde disse 

não ser esta a intenção já que à margem desde Serviço existem outras instituições que possam 

ter nas suas ações áreas de investigação que não tenham nenhuma instituição de ética e esta 

amplitude seria benéfica para a própria Região. 

Relativamente à referência à CEIC, disse que inicialmente houve uma má interpretação 

relativamente às CEIC informando que o GPPS irá realizar uma substituição que corrigirá esta 

situação, permanecendo a possibilidade da ligação formal entre este Comité da Bioética e a 

CEIC. 

Relativamente à agregação de comissões, o Deputado esclareceu que este Comité não será 

um Comité agregador em parceria com as Comissões de Ética existente e servirá de reforço 

de acreditação. Já em relação à articulação entre as Comissões disse que a própria existências 

destas pressupõe uma obrigatoriedade de articulação, reforçando a ideia de 

complementaridade.  

Em relação à monitorização de instrumentos, havendo em alguns casos a necessidade de 

monitorização da sua utilização, disse que não se trata de fiscalização, mas sim de permitir 

que este seja munido da informação necessária para que possa emitir relatórios periódicos a 

quem o Comité terá a responsabilidade de prestar contas. 
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Sobre a idoneidade científica, informa que a questão inscrita na proposta sofrerá alterações 

para que vá ao encontro do que realmente é pretendido que é a aferição da correta relação 

entre investigação e o investigador. 

Sobre as competências do Presidente da Comité disse que o zelo atribuído ao Presidente se 

refere à intenção de dotar o Presidente de um “voto de qualidade”, não tendo nenhuma 

imposição única ao mesmo informando que irá referenciar que os requisitos são, 

naturalmente, éticos. 

A Deputada Catarina Cabeceiras fez referência a algumas questões que já tinha feito ao 

proponente e que coincidiam com algumas questões já realizadas nesta audição já que, dada 

a importância da iniciativa, é muito importante que o que fique escrito corresponda àquelas 

que são as intenções do legislador, destacando o próprio nome da iniciativa que, como é 

proposto inicialmente, abrange mais áreas que as pretendidas. Perguntou ainda se é 

pertinente que esta iniciativa englobe projetos científicos para a área da saúde ou somente 

para projetos de investigações com envolvam humanos. Questionou ainda sobre como se 

processam os registos dos projetos de investigação que decorrem na Universidade dos Açores 

para que se perceba a distinção de competências para evitar sobreposição das mesmas. 

Questionou ainda como consideram a composição do Comité e da Comissão de 

Acompanhamento, tal como são propostas. 

Em respostas disse que relativamente à abrangência, reforçaram a opinião de que está 

demasiado abrangente e que entronca com a composição do próprio Comité, já que sendo 

esta a abrangência desejada o volume de trabalho será intenso, destacando que o mais 

importante é a diversificação das áreas de quem compõe este mesmo Comité. Relativamente 

aos registos na Universidade dos Açores diz que toda a investigação que envolva seres 

humanos e invertebrados está registada através de formulário remetido ao Conselho de Ética 

da Universidade dos Açores que elabora um parecer. 

A Deputada Mónica Seidi interveio para dizer que presente audição foi esclarecedora já que 

este é um assunto muito complexo, destacando a importância e pertinência das questões 

realizadas pelas convidadas já que a o diploma como é apresentando, na sua opinião e 

anteriormente expressa, apresenta algumas fragilidades que carecem de correção. Disse 

ainda que seria importante que a alteração já anunciada pelo GPPS seria importante para que 

se analise já a versão final pretendida e disse ainda ter sido pertinente a solicitação de parecer 

escrito à Comissão Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Questionando ainda sobre se, 

nos moldes apresentados, consideram pode haver sobreposição de funções entre este Comité 
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e as Comissões de Ética Hospitalar e se consideram que poderá haver a interpretação que um 

parecer deste Comité poderá vetar a elaboração de algum projeto de investigação. 

Em respostas disseram não serem as melhores pessoas para avalizar uma possível 

sobreposição de funções entre este Comité e as Comissões de Ética Hospitalar, reforçando a 

ideia já mencionada pelo proponente do trabalho em rede destas entidades. Já sobre o poder 

ou não de veto, disse que se revisto o conceito de obrigatoriedade para consultivo essa 

questão ficaria salvaguardada. 

 

 

 

 Audição da Professora Doutora Maria do Céu Patrão Neves: 

A audição iniciou-se com a apresentação da proposta por parte do Deputado Dionísio Faria e 

Maia. 

Em seguida a Doutora Maria do Céu Patrão Neves fez a apreciação da iniciativa, onde destacou 

ser positivo que a Região, no âmbito das suas competências, legislar nesta matéria já que irá 

permitir, de uma forma mais próxima, lidar com as questões éticas. Fazendo uma apreciação 

genérica da proposta disse que, apesar de tudo, haverá aspetos que devem ser melhorados, 

nomeadamente no artigo 2º já que valerá a pena uma definição mais clara e específica daquilo 

que deve ser a natureza e missão para que haja uma melhor coerência com as próprias 

competências que são atribuídas ao Comité. Também destacou algumas notas sobre a sua 

composição, sobre o seu processo de nomeação, havendo, a sua opinião, a necessidade de se 

garantir a transdisciplinaridade e pluralismo nesta composição. Também ao nível do 

funcionamento disse ser importante haver condições para que permitam o exercício pleno 

das competências estabelecidas. Destacou ainda algumas dúvidas em a figura do Secretário 

pertencer ao Comité, sendo mais favorável que este pertencesse – artigo 12º – ao apoio 

logístico, administrativo e financeiro. Por fim, no artigo 13º, sobre a remuneração, disse ser 

de opinião que o exercício destas funções seja devidamente remunerado não devendo haver 

qualquer distinção com a remuneração que é realizada numa outra área qualquer. 

Acrescentou ainda que valerá a pena explorar bem as relações entre este Comité e outros que 

estão próximos, considerando os Decretos Lei 21/2014 e 80/2018, adiantando que está em 

fase de conclusão uma Portaria que virá regular as Comissões de Ética para a Saúde por via do 

último Decreto Lei mencionado. 
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A Deputada Catarina Cabeceiras interveio referindo a necessidade desde diploma ser claro e 

facilitador da sua operacionalização, questionando a convidada se considera pertinente que 

este seja uma Comité direcionado para a Saúde e para projetos que envolvam seres humanos 

ou se pelo contrário, sendo mais restritivo facilitaria a sua operacionalidade, se considera que 

o número sete para a composição do Comité suficiente e se considera que possa haver alguma 

sobreposição de competências das Comissões já existentes. 

Em respostas a convidada disse que a operacionalização é um importante critério, não sendo, 

na sua opinião, o único que deve ser ponderado. Disse ainda que restringindo só à área 

assistencial da saúde seria naturalmente mais fácil de operacionalizar e aqui não haveria 

sobreposição com as Comissões já existentes, nomeadamente as Comissões de Ética 

Hospitalar. Contudo, considerou este Comité poderá ter um meritório trabalho de 

padronização e harmonização da prestação de cuidados de saúde em toda a Região o que 

garantiria que qualquer açoriano fosse assistido da mesma forma independentemente do 

local onde seria assistido. Ou seja, clarificou que não haveria uma sobreposição, mas sim uma 

coordenação beneficiando e aproveitando o trabalho já realizado pelas Comissões já 

existentes. Ainda sobre a operacionalização disse caberá aos Deputados decidirem se 

pretendem que seja só na área da saúde ou se será mais abrangente. Já sobre a composição 

do Comité acha que número ímpar faz todo o sentido, mas que poderia ser mais ambicioso já 

que permitiria uma maior abrangência académica e científica.  

A Deputada Mónica Seidi interveio referindo-se à complexidade do assunto em discussão e 

que este é um assunto que requer muita sensibilidade, sendo importante uma melhor 

definição da intenção da própria iniciativa para que esta seja efetivamente útil e uma mais 

valia para a Região. Solicitou opinião sobre o artigo 3º onde são definidas as competências do 

Comité e sobre a capacidade que é dada ao Comité de reconhecer a idoneidade científica aos 

investigadores e aos projetos apresentados.  

Em respostas a convidada disse que a discussão é importante, mas que não se pode esquecer 

todo o trabalho já desenvolvido e existente nesta matéria devendo ele ser aproveitado na 

discussão deste diploma, sendo favorável ao aproveitamento de legislações já existentes em 

assuntos semelhantes ou até idênticos ao que está em discussão. Já nas questões das 

competências disse que as propostas devem ser genericamente revistas repetindo as suas 

declarações aquando da apreciação inicial que fez ao diploma. Relativamente ao 

reconhecimento da idoneidade do projeto e do investigador, disse que esta é uma 

competência que está o DL 80/2018 e que já estava estabelecida no DL 21/2014, ou seja, 
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dando exemplo das Comissões de Ética Hospitalar da Região, informou que estas já têm 

competência legal para aferir a idoneidade do investigador estando bem definido nesta última 

o perfil do investigador. Por isso é de opinião que esta competência que é dada ao Comité não 

é tão estranha já que o que se pretende é que se avalie a relação entre um currículo e o projeto 

que a pessoa assina. 

Em réplica a Deputada questionou a convidada sobre a necessidade de a Região primeiro 

definir o que pretende para que depois haja uma efetiva implementação do Comité, ao que a 

convidada respondeu afirmativamente referindo-se ao artigo 2º da proposta. 

O Deputado Dionisio Faria e Maia interveio para dizer que todo o contributo é importante e 

que naturalmente estes contributos servirão para melhorar a própria proposta, destacando 

ainda o espaço existente na nossa Região para que sejamos ambiciosos na criação de algo 

novo. 

Em reação a convidada disse que é muito importante que se parta das bases já existentes para 

que se crie a melhor interpretação possível da realidade e se legisle da melhor forma, havendo 

todas as condições para que nos Açores sejamos ambiciosos. 

 

 

 Audição da Secretária Regional da Saúde. 

A audição iniciou-se com a apresentação do Projeto por parte do Deputado Dionísio Faria e 

Maia. 

Em seguida a SRS referiu que só existe uma Comissão de Ética para a Investigação Clínica (CEIC) 

e que há três Comissões de Ética Hospitalar, nos três hospitais da Região. Relativamente às 

Unidades de Saúde de Ilha, pela falta de recursos não têm todas uma comissão de ética, 

afirmando que a criação de um órgão deste tipo será uma mais valia para os Açores podendo 

ajudar todas as Unidade de Saúde de Ilha. 

A Deputada Catarina Cabeceiras interveio referindo-se à abrangência que deverá ter esse 

Comité, questionando se a SRS considera pertinente que abrangência proposta seja feita às 

questões de saúde e a todas as situações que envolvam seres humanos. Sobre a composição 

deste Comité perguntou sobre que opinião tem a SRS sobre os sete elementos propostos e 

sobre representantes das Unidade de Saúde de Ilha. Já sobre a Comissão Coordenadora, que 

será constituída por três elementos, questionou se a SRS considera que assim se agilizará o 

trabalho do Comité. 
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Em respostas a SRS disse que a criação deste Comité nos Açores será importante pelo apoio 

que darão a todas as Unidades de Saúde, contudo, devido à importância e abrangência deste 

mesmo Comité deixou no ar a possibilidade de se aumentar o número de elementos que a 

compõem para melhorar a articulação das análises e que deverá estar previsto todo o apoio 

logístico para o próprio Comité poder produzir o seu trabalho. 

A Deputada Mónica Seidi interveio para dizer que esta proposta e este assunto merece uma 

análise bastante profunda e perguntou sobre o que pretende o Governo para este Comité 

relativamente à sua abrangência. 

Em resposta a SRS disse que a abrangência do projeto deverá ser dada pelo proponente e não 

pelo Governo Regional. 

O Deputado Dionísio Faria e Maia interveio para dizer que apesar da proposta de alteração já 

ter sido anunciada, foi sendo comunicado aos Deputados onde esta alteração irá incidir, 

explicando novamente a abrangência desejada para esse Comité. Disse ainda que concorda 

com o alargamento dos elementos que o constituem e com a previsão do apoio logístico para 

o funcionamento deste Comité. 

A Deputada Mónica Seidi interveio para dizer que a questão da abrangência deste Comité 

deverá ser revista porque tem sido um ponto abordado nas audições realizadas. 

Em reação do Deputado Dionísio Faria e Maia interveio para esclarecer que, não sendo este o 

“timing” para apresentação das alterações, deu conhecimento, mais uma vez, da linha que irá 

traçar para esta alteração. 

 

 

A Comissão de Assuntos Sociais recebeu os seguintes pareceres por escrito: 

 Ordem dos Enfermeiros - RAA; 

 Ordem dos Médicos – RAA. 

 

 

VOTAÇÃO DOS PARTIDOS  

 

O Grupo Parlamentar do PS emite parecer favorável relativamente à presente iniciativa. 

O Grupo Parlamentar do PSD emite parecer de abstenção com reserva de posição para 

Plenário relativamente à presente iniciativa. 
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O Grupo Parlamentar do CDS-PP emite parecer de abstenção com reserva de posição para 

Plenário relativamente à presente iniciativa. 

A Representação Parlamentar do PPM emite parecer de abstenção com reserva de posição 

para Plenário relativamente à presente iniciativa. 

 

 

CONCLUSÕES E PARECER  

 

A Comissão Permanente de Assuntos Sociais deliberou, por maioria, dar parecer favorável, 

ao presente Projeto de Decreto Legislativo Regional. 

 

 

O Relator 

 

 

(João Paulo Ávila) 

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

 

A Presidente 

 

(Renata Correia Botelho) 

 






























