
 

 

 

1º dia 
Junho, 3, 14h30-17h 

As boas-práticas internacionais para a investigação biomédica: contextualização do seu estabelecimento e orientações da sua 
formulação1 

M. Patrão Neves, João de Almeida Pedro, Joana Castro 
 
14h30: Requisitos ético-jurídicos reguladores da investigação biomédica (M. Patrão Neves) 
 - sinopse histórica da regulação ético-jurídica da investigação biomédica com sujeitos humanos 
 - princípios éticos axiais e estruturantes da investigação científica (em prol da protecção das populações e do desenvolvimento 
social, científico e económico do país)  
 - domínios de actividade a regulamentar e orientações fundamentais  
 - instituições principais a estabelecer e/ou capacitar 
 
15h15: O papel da investigação em saúde no Desenvolvimento (João de Almeida Pedro) 

- a capacitação institucional e a valorização dos recursos humanos 
- a tríade Formação – Investigação – Intervenção como bases geradoras de capital sustentável 
- a necessidade de criação de evidência que suporte a tomada de decisão em políticas públicas de saúde 
 

16h00: A implementação das Boas Práticas Clínicas (BPC) e a melhoria dos cuidados de saúde (Helder Mota Filipe) 
 - as boas práticas clínicas como instrumento regulamentar 

- a importância da geração de evidência em saúde 
- o impacto na cultura institucional 

 
2º dia 
Junho, 4, 9h30-16h 
 Aplicação das boas práticas internacionais às realidades nacionais2 

M. Patrão Neves, Joana Castro 
 
9h30: Aprofundamento das boas práticas internacionalmente recomendadas na investigação biomédica, particularmente Ensaios Clínicos 

(Joana Castro) 
 
10h00: Identificação de constrangimentos nacionais para a aplicação das boas práticas internacionais e das melhores estratégias para os 

ultrapassar  
 
11h00: Implementação das boas práticas internacionais nos diferentes contextos nacionais  
 
12h30: Almoço 
 
14h00: Implementação das boas práticas internacionais nos diferentes contextos nacionais  
 
3º dia 
Junho, 5, 15h-17h30 

Preparação da apresentação das propostas legislativas no Simpósio3 
Paula Martinho da Silva 

 
___________ 
1 Intervenções de cerca de 20 minutos, seguidas de diálogo entre os presentes.  
2 O trabalho desenvolver-se-á em regime de workshop, devendo os juristas parceiros trabalharem na redacção de iniciativas jurídicas regulatórias da inves tigação biomédica adequadas à respectiva 

realidade nacional. 
3 Contemplar-se-á o estudo legislativo comparativo e as propostas legislativos nacionais de todos e cada um dos juristas da equipa.  

Workshop  
As boas práticas internacionais para a investigação   

biomédica: requisitos ético-jurídicos 
Infarmed-Lisboa, Junho, 3-5 

 


