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Modelo de Ofício para pedidos de realização de trabalhos de investigação 
académicos no HSMM 
 

ACSA 
Acreditação 

 
Ex.mo Senhor 

Presidente do Conselho de Administração do Hospital Santa Maria Maior, EPE 

 

 

______________________________________________________________ (Nome completo do requerente), 

na qualidade de (aluno/curso/instituição)_________________________________________________________, 

vem solicitar a V. Exª autorização para realizar no Hospital Santa Maria Maior, EPE, o estudo de investigação 

intitulado 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

                      

Objetivos do estudo (gerais e específicos):  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Tipo de estudo: ______________________________________________________________________________ 

 

População e amostra: _________________________________________________________________________ 

 

Fontes de informação: _________________________________________________________________________ 

 

Processo de recolha da informação: ______________________________________________________________ 

 

Fontes de financiamento: _______________________________________________________________________ 

 

Período de tempo previsto para a recolha da informação: Data de início: ____/ ____/ ______ 

          Data de fim: ____/ ____/ ______ 

 

 

Data 

Assinatura 

Contactos 
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 Projeto académico da pesquisa;  

 Declaração do Professor orientador; 

 Declaração do investigador, explicitando que os dados obtidos são confidenciais e usados 

apenas no contexto do presente estudo; 

 Declaração do investigador, comprometendo-se a enviar o relatório final ao Hospital Santa 

Maria Maior, EPE; 

 Cópia dos instrumentos de colheita de dados com referência à validação dos mesmos; 

 Modelo do(s) consentimento(s) Informado(s) em duplicado (0121_Mod_CCSS); 

 Termo de Responsabilidade; 

 Copia do pedido de parecer da Comissão de Ética emitido pela entidade de ensino, se aplicável 

e respetivo parecer; 

 Cópia da notificação à Comissão Nacional de Proteção de Dados, se aplicável, e/ou a outras  

autoridades nacionais e internacionais competentes e respetivo parecer;  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHECK LIST 
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Eu, abaixo assinado, na qualidade de investigador responsável, declaro por minha honra que as informações 

prestadas são verdadeiras e que em todo o processo de investigação serão respeitados os direitos humanos e as 

recomendações constantes nos documentos nacionais e internacionais relativos à investigação e que anexarei ao 

relatório final a esta Comissão de Ética, nomeadamente efeitos adversos graves que ocorram no decurso da 

investigação. 

 

Declaro, ainda, que os dados obtidos são confidenciais e serão utilizados, apenas, para a finalidade do presente 

estudo e comprometo-me a remeter à Comissão de Ética para a Saúde do HSMM o Trabalho/Relatório final. 

 

 

Data:  

 

 

 

 

O investigador responsável: 

 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 
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