
PROJETO DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DA COMISSÃO DE ÉTICA DA 

UNIVERSIDADE DO ALGARVE 

 

 

Através do Despacho RT.010/2019, de 21 de janeiro, foi aprovado o Regulamento da 

Comissão de Ética da Universidade do Algarve, publicado no Diário da República, 2.ª série, 

n.º 26, de 6 de fevereiro de 2019. 

 

Volvidos pouco mais de três anos sobre a sua vigência, evidencia-se a necessidade de 

repensar a composição do órgão, com vista a garantir a sua operacionalidade, e rever a 

redação de algumas das suas normas, para evitar a paralisação do seu funcionamento. 

 

Em face de vicissitudes várias, a Comissão de Ética perdeu a totalidade dos seus membros, 

conquanto deixou de ser possível dar cumprimento ao estatuído em matéria de alterações 

ao Regulamento, consignado no seu artigo 13.º, tornando-se imprescindível proceder à 

revisão, com vista a garantir o funcionamento do órgão, a que em primeira linha compete 

acautelar a observância de princípios da ética e da bioética na atividade da instituição, nos 

termos e para os efeitos estabelecidos no Decreto-Lei n.º 80/2018, de 15 de outubro. 

 

Nos termos do disposto nos artigos 97.º a 101.º do Código do Procedimento Administrativo 

e do n.º 3 do artigo 110.º da Lei n.º 62/2007 de 10 de setembro, que aprova o Regime 

Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES) submete-se a consulta pública o projeto 

alteração do Regulamento da Comissão de Ética da Universidade do Algarve, com vista à 

recolha de contributos e sugestões, procedendo-se, para o efeito, à publicação do aviso na 

2.ª série do Diário da República e à divulgação no sítio da internet 

https://www.ualg.pt/content/documentos-ualg, devendo os interessados apresentar as 

sugestões ou comentários por escrito, no prazo de 30 dias a contar da data da referida 

publicação, ao Reitor da Universidade do Algarve, utilizando o endereço eletrónico 

reitor@ualg.pt. 

 

Artigo 3.º 

[…] 

1. A CE-UAlg é constituída por 7 (sete) ou 9 (nove) membros, designados e empossados 

pelo Reitor, ouvidos os Diretores das Unidades Orgânicas ou das Unidades de I&D, 

quando for caso disso, devendo ser garantida uma composição multidisciplinar. 

2. Dos membros a que se refere o número anterior, 2 (dois) são personalidades 

externas à Universidade, de forma a garantir os valores culturais e morais da 

comunidade. 

3. A CE-UAlg deve integrar um representante dos estudantes e, pelo menos, um 

representante dos docentes, um representante dos investigadores e um 

representante dos trabalhadores não docentes. 

4. […]. 

5. Os membros dos órgãos de direção da UAlg, bem como os Presidentes dos 

Conselhos Científicos e Técnico-Científicos e dos Conselhos Pedagógicos, e os 

Diretores das Unidades de I&D não podem integrar a CE-UAlg. 

6. […]. 

7. […]. 

 

 

https://www.ualg.pt/content/documentos-ualg


  

Artigo 8.º 

[…] 

 

1. No exercício das suas funções, devem os membros da CE-UAlg atuar com total 

independência e imparcialidade. 

2. […]. 

3. […]. 

 

Artigo 13.º 

[…] 

1. […]. 

2. A revisão ou qualquer alteração ao presente Regulamento carece de aprovação por 

maioria de dois terços dos membros do CE-UAlg e da subsequente homologação 

do Reitor, ouvida a Secção Coordenadora do Senado Académico. 


