
 
 

 

 

Projecto de portaria relativa ao modelo de formulário para a manifestação da vontade antecipada de vida e 

Registo Nacional do testamento Vital por solicitação de Sua Excelência o Secretário de Estado adjunto da 

Saúde. 

 

001/CES/ASS/2014 

 

A Comissão de Ética da ARSLVT apreciou, os projectos de portaria mencionados em epígrafe. 

A Lei 25/20012 de 16 de Julho regula as directivas antecipadas de vida, entendendo-se como 

uma manifestação antecipada da vontade consciente, livre e esclarecida, no que concerne aos 

cuidados de saúde que a pessoa deseja receber, ou não deseja receber, no caso de, por 

qualquer razão, se encontrar incapaz de expressar a sua vontade pessoal e autonomamente. 

Prevê a Lei 25/2012 que as directivas antecipadas de vontade sejam formalizadas através de 

documento escrito, assinado perante funcionário devidamente habilitado do Registo Nacional 

do Testamento Vital ou notário ou através da nomeação de um procurador de cuidados de 

Saúde. 

Os projectos de portaria objecto da presente apreciação destinam-se a formalizar o modelo de 

vontade antecipada, e a regular a organização e funcionamento da Rede Nacional de 

Testamento Vital, definindo o papel das Administrações Regionais de Saúde e dos ACES. 

A leitura dos dois projectos merece-nos os seguintes comentários e sugestões: 

a)Do projecto de portaria que regula o modelo de vontade antecipada 

1. Neste projecto julgamos que mereceria melhor ponderação a formulação para a 

manifestação da vontade antecipada, em particular no que concerne às questões 

associadas à investigação clínica, assim sugerimos que, neste domínio, se considerem 

apenas as seguintes opções: 

 

 



 
- Recusar a participação em programas de investigação científica ou ensaios clínicos; 

- Não ser submetido a tratamentos que se encontrem em fase experimental. 

2. A terceira opção associada à investigação clínica, é inversa da primeira pelo que 

poderá, eventualmente, ser difícil de interpretar pelo profissional de Saúde, bastando 

para tal que o cidadão assinale, simultaneamente, a primeira e a terceira opção. 

3. Sugerimos, ainda, que seja retirada a última opção uma vez que pode ser considerada 

contraditória na medida em que se manifesta a indisponibilidade para continuar algo 

que previamente, de uma forma livre e esclarecida e consciente, se tinha consentido. 

 

b)Do projecto de portaria que regulamenta a organização e funcionamento do RENTEV 

Neste projecto sugerimos que: 

1. No nº 1 do artigo 6º refere-se o "médico responsável pela prestação de cuidados de 

saúde (...)". Sugiro que seja substituído por "profissional de saúde responsável pela 

prestação de cuidados de saúde (...)", uma vez que as diretivas antecipadas de vontade 

são dirigidas a qualquer profissional de saúde e não apenas aos médicos. Mantendo-se 

esta redação, impediria a aplicação das diretivas antecipadas de vontade pelos 

profissionais de saúde não médicos, o que violaria a Lei nº 25/2012 de 16 de Julho. 

2. Que o papel das Administrações Regionais de Saúde e dos ACES necessita de melhor 

clarificação e de eventual simplificação. 

Da leitura do projecto, depreende-se que: 

- O acto apresentação do modelo de vontade antecipada ou da procuração de 

cuidados de saúde, tanto pode ser feito no ACES, como na Administração Regional de 

Saúde, IP, dependendo da modalidade de reconhecimento da assinatura (presencial ou 

por notário), nº 5 do artº 3º; 

- O acto de verificação da conformidade e de validação cabe á ARS, IP; 

- A omissão ou a sua não conformidade com os requisitos legais é, comunicada por 

escrito ao outorgante com indicação do ACES onde decorre o processo; 

 



 
- Os documentos a aditar ou corrigir a declaração são dirigidos ao ACES  

Ora, seria eventualmente mais conveniente (e menos burocrático) que se atribuíssem 

aos ACES as competências de recepção, apresentação, validação, notificação e registo 

na base de dados do RENTEV (não assinalada no projecto de portaria) e à 

Administração Regional de Saúde, a articulação com a SPMS e a Coordenação geral do 

RENTEV. 

Pela secção Assistencial da CES da ARSLVT 

 


