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1| Objetivo e âmbito 

Aplica-se a todos os docentes / investigadores que necessitem da aprovação da Comissão 

de Ética da Egas Moniz. 

A principal preocupação e razão da existência desta Comissão é a salvaguarda dos padrões 

de ética no âmbito das Ciências da vida, de forma a proteger e garantir a dignidade e 

integridade humana, na perspetiva da defesa da vida humana e da respetiva qualidade das 

questões éticas, que se estendem no domínio social, filosófico, teológico, politico e 

económico.    

 

2| Acrónimos e definições 
 

CEEM – Comissão de Ética Egas Moniz 

SCE/a – Secretariado da Comissão de Ética 

SCE/o - Secretário da Comissão de Ética 

SCP – Secretariado Científico/Pedagógico 

DC – Diretor Clínico 

 

3| Documentos de referência  

Regulamento da Comissão de Ética Egas Moniz (Código R.EM.DEM.04_Zzi) 

Declaração de Helsínquia 

Decreto-Lei n.º 80/2018 de 15 de Outubro  

 

 

4| Quais os estudos que necessitam de aprovação da CEEM 

Publicações Científicas e qualquer trabalho de investigação envolvendo seres humanos, 

incluindo investigação sobre dados e material humano identificável. 
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5| Procedimento 

Investigador Descrição dos documentos a entregar 
Documentos / 

Impressos Associados 

Documentos | Impressos  

Orientador / 
Proponente 

(Investigador) 

Matriz de Submissão de projetos de Investigação à Comissão 
de Ética Egas Moniz  

 

- Solicitar ao SCE/a 

IMP.EM.PE.16_Zzi 

Orientador / 
Proponente 

(Investigador) 

Requerimento à Comissão de Ética Egas Moniz  

 

- Solicitar ao SCE/a 

IMP.EM.PE.18_Zzi 

Orientador / 
Proponente 

(Investigador)  

Proposta de projeto de dissertação / investigação (ciclos de 
estudos ou outro projeto de investigação que não ciclo 
Doutoral)  

 

- Solicitar ao SCP 

IMP.EM.EI.57_Zzi 

Orientador / 
Proponente 

(Investigador)  

Proposta de trabalho científico - ciclo de estudos 
conducentes ao grau de Doutor em Ciências Biomédicas 

 

- Solicitar ao SCP 

IMP.EM.EI.69_Zzi 

Direção da Clínica Egas 
Moniz  

Autorização para realização de trabalho de investigação do 
Doutoramento na Clínica Dentária Egas Moniz 

 

- Solicitar à DC 

IMP.CDEM.08_Zzi 

Orientador / 
Proponente 

(investigador)  

Nomes e moradas dos investigadores (no caso de 
investigadores à Egas Moniz - EM – entregar resumo 
curricular) 

 

- Solicitar ao SCP 

IMP.EM.EI.69_Zzi 

 

IMP.EM.EI.57_Zzi 

Orientador / 
Proponente 

(Investigador) 

Consentimento informado (deve conter os procedimentos do 
estudo e ser explicito contendo uma linguagem acessível a 
todos) 

 

- Solicitar ao SCE/a 

IMP.EM.PE.17_Zzi 

Orientador / 
Proponente 

(Investigador) 

 

Questionário ou guião da entrevista  
------- 

Orientador / 
Proponente 

(Investigador) 

Declaração da Entidade Externa, carimbada e assinada (no 
caso de estudos envolvendo entidades externas) – Anexar 
declaração em papel timbrado ou com o carimbo da 
instituição, devidamente datado e assinado o qual deve 

---- 
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Investigador Descrição dos documentos a entregar 
Documentos / 

Impressos Associados 

 sustentar o preenchimento da entidade externa. Esta 
declaração deve ser anexada ao IMP.EM.EI.07, após 
verificada pela Secretaria da Comissão de Ética Egas Moniz 

Orientador / 
Proponente 

(Investigador) 

 

Autorização para realização de trabalho de projeto final do 
Mestrado Integrado de Medicina Dentária Egas Moniz na 
Clínica Dentária Egas Moniz 

 

- Solicitar à DC 

IMP.CDEM.05_Zzi 

Orientador / 
Proponente 

(Investigador) 

 

Autorização para realização de trabalho no âmbito Mestrado 
Integrado em Ciências Farmacêuticas na Clínica Dentária 
Egas Moniz 

 

- Solicitar à DC 

IMP.CDEM.06_Zzi 

Orientador / 
Proponente 

(Investigador) 

 

Autorização para realização de trabalho de projeto final da 
licenciatura em Ciências da Saúde, na Clínica Dentária Egas 
Moniz 

 

- Solicitar à DC 

IMP.CDEM.07_Zzi 

Orientador / 
Proponente 

(Investigador) 

 

Autorização para realização de trabalho de projeto final da 
licenciatura em Psicologia, na Clínica Dentária Egas Moniz 

 

- Solicitar à DC 

IMP.CDEM.09_Zzi 

Orientador / 
Proponente 

(Investigador) 

 

Autorização para realização de trabalho no âmbito do 
Mestrado em Nutrição Clínica, na Clínica Dentária Egas 
Moniz 

 

- Solicitar à DC 

IMP.CDEM.10_Zzi 

Orientador / 
Proponente 

(Investigador) 

 

Declaração da Direção Clínica para cedência de dentes do 
Banco de Dentes Humanos (BDH) para realização do 
trabalho do projeto final do Mestrado Integrado em 
Medicina Dentária – devidamente assinada pela Direção 
Clínica  

 

- Solicitar à DC 

IMP.CDEM.04_Zzi 

Orientador / 
Proponente 

(Investigador) 

 

Recolha de dados - devidamente aprovado e assinado por 
todos os intervenientes e verificado pela Secretaria da 
Comissão de Ética da Egas Moniz.  

 

- Solicitar à DC 

IMP.EM.EI.07_Zzi 
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Tarefas Procedimento 
Documentos / 

Impressos Associados 

REUNIÕES 

Reuniões da CEEM 

As reuniões da CEEM ocorrem em convocatória ordinária, 
mensalmente e a mesma, pode reunir extraordinariamente.  

 

As reuniões da Comissão de Ética devem ser divulgadas 
publicamente e o seu calendário deve ser distribuído, pelo 
SCE/a no início do ano a todos os órgãos do IUEM, da ESSEM, 
ao CiiEM, Direção Clínica e Direção da Egas Moniz.  

 

Compete ao SCE/a agendar e convocar todos os membros 
via correio eletrónico. É elaborado um documento mensal 
com a informação da data da reunião que é afixado no 
placar do corredor da IUEM e Clínica Dentária.  

Compete-lhe, também, receber, conferir impressos e 
assinaturas e registá-los 8 dias antes da data da realização 
da próxima reunião. 

 

Sempre que solicitado ao SCE/a, este secretariado envia por 
via e-mail os impressos codificados com as revisões certas 
pelo SGQ aos proponentes. 

 

O SCE/a envia cópias dos processos entregues dentro do 
prazo estipulado em ata, em papel e em envelope fechado, 
a todos os membros da CEEM findo o prazo de os receber. 
Envia também, via e-mail, ao SCE/o a pré-ata com a 
descrição de todos os processos entregues. 

 

 

 

 

---- 

 

 

 

 

Atas das reuniões 

Após o SCE/o enviar a pré-ata com as decisões da reunião, o 
SCE/a lavra uma Ata para que possa ser assinada por todos 
os membros na reunião seguinte. 

O SCE/a escreve cartas individuais ao proponente com a 
decisão da CEEM e informa, via-email, que as mesmas se 
encontram prontas. 

---- 

 


