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O Direito da Saúde há muito se emancipou das disciplinas tradicionais dos cursos de Direito e assume-se autónomo, a exigir
estudo e aprofundamento próprios.
O novo programa da Escola de Lisboa da Faculdade de Direito, em parceria com
o Instituto de Ciências da Saúde da UCP, olha para o futuro, consciente dos
desafios que o sector da saúde enfrenta e preocupado com o lugar do Direito na
sua resposta.
A sustentabilidade financeira do Serviço Nacional de Saúde, os desafios da genética, a proteção de dados de saúde, a prestação de cuidados de saúde pela internet
e a introdução de medicamentos inovadores são questões que ocuparão um lugar
de destaque na dinâmica do curso, a par dos temas clássicos da responsabilidade
civil e penal e da obrigação de tratamento.
O programa é marcadamente interdisciplinar e convoca juristas, médicos, economistas, farmacêuticos e outros profissionais de saúde, num corpo docente eclético
que irá estabelecer um diálogo frutuoso entre o direito da saúde e outras áreas do
saber diretamente envolvidas. É justamente este ambiente que pretendemos refletir
nas aulas-debate, onde iremos juntar as perspetivas médica e jurídica na análise
dos temas que percorrerão áreas tão pertinentes como os limites ético-jurídicos da
prestação de cuidados de saúde, a proteção jusfundamental da saúde, a relação
jurídica de prestação de cuidados de saúde e o regime jurídico do medicamento.

DESTINATÁRIOS
/ Juristas que resolvem problemas na área da saúde em hospitais, empresas,
Administração Pública e advocacia.
/ Gestores de unidades de saúde ou em empresas deste sector.
/ Profissionais de saúde que tomam decisões com relevância jurídica
em relação aos seus doentes.

Atualmente, as questões legais assumiram uma relevância decisiva na prestação de
cuidados de saúde, de tal modo que os proﬁssionais não podem ﬁcar indiferentes à
necessidade de aprofundar conhecimentos na área do Direito da Saúde.
Neste sentido, esta pós-graduação em Direito da Saúde permitiu-me aprofundar o
conhecimento dos princípios do Direito que regulamentam a atividade na área da
saúde em geral e a atividade médica em particular.
Tânia Silva

/ Médica
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Professora Catedrática da Faculdade de Direito da Universidade de
Lisboa, instituição onde se doutorou em 1996 (A fuga para o direito
privado), e Catedrática Convidada da Escola de Lisboa da Faculdade
de Direito da Universidade Católica Portuguesa. Tem desenvolvido
investigação e atividade parecerística nas áreas do Direito Adminis-

/ Maria João
Estorninho

trativo, da Organização Administrativa, do Direito dos Contratos
Públicos e do Direito da Saúde. É membro, a título individual, do
Grupo de peritos da Comissão Europeia sobre contratação pública
(European Commission’s Public Procurement Expert Group).

Doutorado em Enfermagem; Mestre em Bioética; Licenciado em
Enfermagem e em Direito. Professor Auxiliar no Instituto de Ciências
da Saúde da Universidade Católica Portuguesa; Diretor da Escola de
Enfermagem de Lisboa do ICS da UCP; Investigador no Centro de
Investigação Interdisciplinar em Saúde (ICS, UCP) e autor nas áreas
da Deontologia de Enfermagem, da Ética da Saúde e do Direito da

/ Sérgio Deodato

Saúde.

Docente da Escola de Lisboa da Faculdade de Direito da Universidade
Católica Portuguesa, instituição onde se licenciou (2004) e obteve o
grau de mestre (2011). Tem publicado e desenvolvido investigação
nas áreas do Direito Administrativo, do Contencioso Administrativo,
dos Direitos Fundamentais e do Direito da Saúde. Foi adjunto do
gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde do
XIX Governo Constitucional e assessor jurídico do Gabinete do
Primeiro-Ministro nos XIX e XX Governos Constitucionais. É Diretor

/ Tiago
Macieirinha

executivo do Centro de Pareceres do Católica Research Centre for the
Future of Law.
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Sextas-feiras das 18h às 21h | Sábados das 10h às 13h,
Total de 84,5 horas

DE 17 DE JANEIRO A 24 DE ABRIL 2020
MÓDULO I DIREITO FUNDAMENTAL À PROTEÇÃO DA SAÚDE
AULA DEBATE: A saúde humana como bem jurídico: perspetivas médica e jurídica
| Alexandre Castro Caldas e Pedro Garcia Marques
Serviço nacional de saúde em tempos de crise
Organizar o SNS para responder aos desafios do futuro | Maria João Estorninho
Que generalidade dos cuidados? | Tiago Macieirinha
Gratuitidade e viabilidade do modelo de financiamento do SNS:
Modelo de financiamento do SNS | Miguel Gouveia
Taxas moderadoras e outras receitas | Maria d’Oliveira Martins
Direito Fundamental à proteção da saúde - direito de liberdade/ou direito social?
| Vasco Pereira da Silva
Pode o Estado obrigar-nos a ser saudáveis? | Jorge Pereira da Silva
A Proteção Internacional e Europeia da Saúde Humana
A proteção da saúde como problema global | Ricardo Batista Leite
Proteção da saúde na União Europeia | Raúl Relvas Moreira
Cuidados de saúde transfronteiriços | Tiago Macieirinha
O Direito Fundamental à proteção da saúde na nova Lei de Bases da Saúde
| Cláudia Monge

MÓDULO II RELAÇÃO JURÍDICA DE PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE
Acesso ao mercado da prestação de cuidados de saúde e regulação
Licenciamento de estabelecimentos privados de saúde | João Rebelo
Regime jurídico das Convenções e das PPP em saúde | Joana Pita
Regulação do sector da saúde: o papel da ERS | Maria João Estorninho
Contratação de cuidados de saúde | Fernando Oliveira e Sá
Os desafios dos seguros de saúde | Ana Filipa Morais Antunes
A posição jurídica do utente dos serviços de saúde | Tiago Macieirinha
Obrigação de Tratamento
AULA DEBATE: O respeito pelas “leges artis”: perspetivas médica e jurídica
| João Sá e Tiago Macieirinha
Obrigações de meios e obrigações de resultado | Ana Taveira da Fonseca
Consentimento livre e esclarecido | Sérgio Deodato
Proteção de dados de saúde e segredo profissional
Proteção de dados de saúde | Filipa Urbano Calvão e Isabel Cruz
Segredo profissional | Germano Marques da Silva
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E-health e direito | Marta Ramalho Gomes
Responsabilidade civil por mau funcionamento do serviço | Mário Aroso de Almeida
Responsabilidade civil por erro clínico
Pressupostos | Henrique Sousa Antunes
Prova | Rita Lynce de Faria
Responsabilidade penal dos profissionais de saúde | Germano Marques da Silva
AULA DEBATE: Procedimentos e problemas jurídicos da determinação da morte
| Alexandre Castro Caldas e Sérgio Deodato

MÓDULO III PROBLEMAS ÉTICO-JURÍDICOS DA PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE
O problema dos cuidados de saúde no fim da vida
AULA DEBATE: Cuidados paliativos: perspetivas médica e jurídica
| Isabel Galriça Neto e Tiago Duarte
A questão da morte a pedido | Walter Osswald
AULA DEBATE: Os desafios da genética: perspetivas médica e jurídica
| Ana Berta Sousa e Maria da Glória Garcia
Diretivas antecipadas de vontade | Elsa Vaz de Sequeira
Procriação medicamente assistida | Jorge Pereira da Silva
Direito fundamental à objeção de consciência | Pedro Garcia Marques
Ética, direito e transplantação de órgãos | Paula Ribeiro de Faria
AULA DEBATE: Comissões de ética | Sérgio Deodato e Jorge Soares

MÓDULO IV REGIME JURÍDICO DO MEDICAMENTO
AULA DEBATE: Ensaios clínicos e medicamentos inovadores: perspetivas
médica e jurídica | Faria Vaz e Sérgio Deodato
Medicamentos e produtos de fronteira | Miguel Gorjão-Henriques
Autorizações de introdução de medicamentos no mercado | Pedro Lomba
Sistema nacional de avaliação de tecnologias de saúde | Pedro Lomba
Patentes de medicamentos | Evaristo Mendes
AULA DEBATE: Prescrição, dispensa, normas de orientação clínica e liberdade
de escolha do doente: perspetivas médica e jurídica
| Fernando Leal da Costa e Tiago Macieirinha
Comparticipações e outros encargos com medicamentos | Humberto Martins
Regulação de substâncias controladas | João Taborda da Gama
Concorrência no mercado do medicamento | Patrícia Fragoso Martins
A cadeia de comercialização do medicamento | Paulo Pinheiro
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CORPO DOCENTE
/ Alexandre Castro Caldas Instituto de Ciências

/ Jorge Soares Conselho Nacional de Ética

/ Ana Berta Sousa Hospital da Luz

/ Maria da Glória Garcia Escola de Lisboa

da Saúde da UCP

/ Ana Filipa Morais Antunes Escola de Lisboa
da Faculdade de Direito da UCP

/ Ana Taveira da Fonseca Escola de Lisboa
da Faculdade de Direito da UCP

para as Ciências da Vida

da Faculdade de Direito da UCP

/ Maria d’Oliveira Martins Escola de Lisboa
da Faculdade de Direito da UCP

/ Maria João Estorninho COORDENADORA

/ Cláudia Monge Faculdade de Direito da UL/BAS

/ Mário Aroso de Almeida Escola do Porto

/ Elsa Vaz de Sequeira Escola de Lisboa da Faculdade

/ Marta Ramalho Gomes VdA

Sociedade de Advogados

de Direito da UCP

/ Evaristo Mendes Escola de Lisboa da Faculdade
de Direito da UCP/DLA Pipper, ABBC

/ Faria Vaz Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo

/ Fernando Leal da Costa Escola Nacional
de Saúde Pública da UNL

/ Fernando Oliveira e Sá Escola de Lisboa
da Faculdade de Direito da UCP

/ Filipa Urbano Calvão Escola do Porto da Faculdade
de Direito da UCP/Comissão Nacional de Proteção
de Dados

/ Germano Marques da Silva Escola de Lisboa
da Faculdade de Direito da UCP

/ Henrique Sousa Antunes Escola de Lisboa
da Faculdade de Direito da UCP

/ Humberto Martins Associação Nacional
de Farmácias

/ Isabel Cruz Comissão Nacional de Proteção de Dados

da Faculdade de Direito da UCP

/ Miguel Gorjão-Henriques Sérvulo & Associados
/ Miguel Gouveia Católica Lisbon School
of Business and Economics

/ Patrícia Fragoso Martins Escola de Lisboa

da Faculdade de Direito da UCP/Campos Ferreira,
Sá Carneiro & Associados

/ Paula Ribeiro de Faria Escola do Porto
da Faculdade de Direito da UCP

/ Paulo Pinheiro VdA
/ Pedro Garcia Marques Escola de Lisboa
da Faculdade de Direito da UCP

/ Pedro Lomba Faculdade de Direito de Lisboa/PLMJ
/ Raúl Relvas Moreira Escola de Lisboa da Faculdade
de Direito da UCP

/ Ricardo Batista Leite Instituto de Ciências
da Saúde da UCP

/ Rita Lynce de Faria Escola de Lisboa da Faculdade
de Direito da UCP/SRS Advogados

/ Isabel Galriça Neto Hospital da Luz

/ Sérgio Deodato COORDENADOR

/ Joana Pita Hospital da Luz

/ Tiago Duarte Escola de Lisboa da Faculdade

/ João Rebelo Hospital da Luz
/ João Sá Hospital da Luz
/ João Taborda da Gama Escola de Lisboa

da Faculdade de Direito da UCP/Gama Glória

/ Jorge Pereira da Silva Escola de Lisboa
da Faculdade de Direito da UCP
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de Direito da UCP/PLMJ

/ Tiago Macieirinha COORDENADOR
/ Vasco Pereira da Silva Escola de Lisboa

da Faculdade de Direito da UCP/Faculdade
de Direito de Lisboa

/ Walter Osswald Faculdade de Medicina

da Universidade do Porto/Instituto de Bioética da UCP

PARCEIROS
O Hospital da Luz decidiu associar-se à Pós-Graduação em Direito da Saúde uma vez
que a mesma vem permitir reforçar um conjunto de conhecimentos ético-jurídicos na
área da prestação de cuidados de saúde, mas também porque os seus profissionais
podem aportar valor e contribuir com a sua experiência, no que respeita à atividade
assistencial, para o debate e a troca de ideias sobre as matérias em apreço. Para os
juristas e advogados que colaboram com o Hospital da Luz é fundamental a discussão
e consolidação de matérias que fazem parte do dia a dia de quem acompanha os
temas de direito. Por outro lado, para os profissionais de saúde e equipas de gestão
que compõem os diversos hospitais é extremamente relevante adquirir e reforçar
conhecimentos quanto às matérias que regulam a atividade a que se dedicam.

/ João Rebelo

Luz Saúde Diretor

Jurídico e de Compliance
O Direito da Saúde enfrenta desafios jurídicos e éticos singulares. Esta Pós-Graduação é um projeto formativo de enorme mérito, focado nas questões e nos dilemas
com que nos defrontamos diariamente na nossa atividade profissional. A VdA tem
mais de 30 anos de forte presença no sector da Saúde e tem uma equipa de advogados com dedicação exclusiva a esta área do Direito, com intervenção especializada
na área jurídica na generalidade dos assuntos legais e de regulação do sector. Acreditamos que a especialização resulta do cruzamento equilibrado entre experiência
profissional e formação de excelência. Através da Academia Corporativa da VdA,
desenvolvemos em contínuo programas de formação e colaboramos com iniciativas
de excelência que potenciem o desempenho profissional. Reconhecendo esse mérito
à Pós-Graduação em Direito da Saúde, e visando contribuir não só para a preparação
dos nossos advogados, mas também dos quadros portugueses, associamo-nos à
Universidade Católica, apoiando este curso. Acreditamos que a qualidade do corpo
docente e a diversidade de temas “core” abordados podem contribuir decisivamente
para o desenvolvimento da carreira dos participantes.

A Pós-Graduação em Direito da Saúde da Universidade Católica foi de grande valia,
quer do ponto de vista pessoal, quer do ponto de vista profissional. O facto da abordagem aos temas ser vincadamente multidisciplinar permitiu-me conhecer “o outro
lado” das matérias com que lido diariamente pelos olhos dos que lá trabalham.
Ver os dilemas com que nos confrontamos abordados e debatidos por profissionais
de áreas e formações tão distintas e sob perspetivas tão díspares é profundamente
enriquecedor, permitindo-me exercer a minha atividade profissional de forma mais
abrangente e contextualizada.
O facto das aulas se desenrolarem em formato de debate permitiu também a troca de
experiências entre pessoas de várias áreas e a discussão dos diferentes pontos de vista,
o que certamente contribuiu para que a experiência tenha sido muito enriquecedora.
Gostaria de sublinhar a qualidade e a permanente disponibilidade do corpo docente.

/ Paulo Pinheiro

VdA Sócio, Membro
do Conselho de
Administração

Ricardo Rocha

/ Advogado, PLMJ
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DE 17 DE JANEIRO A 24 DE ABRIL 2020
HORÁRIO
Sextas das 18h00 às 21h00 e aos sábados das 10h00 às 13h00.
CONDIÇÕES DE ADMISSÃO
Licenciatura em Direito ou outra, desde que o candidato tenha
experiência profissional na área da Saúde.
DIPLOMA E CERTIFICAÇÃO
Carta de Pós-Graduação - Desde que o número de presenças efetivas
seja superior a 3/4 das sessões e após aprovação no trabalho final
escrito (o qual deve ter uma extensão entre 25000 e 35000 caracteres,
incluindo espaços).
Certificado de Frequência - Presenças efetivas superiores a 3/4
das sessões.
INSCRIÇÃO
A candidatura deverá ser submetida através de formulário online
disponível na área de Formação Avançada em www.fd.lisboa.ucp.pt
PREÇO
VALOR DO CURSO: €2.250,00
CONDIÇÕES ESPECIAIS
10% de desconto
• Antigos Alunos da Licenciatura e Mestrado em Direito ou LL.M. da
Faculdade de Direito da UCP, antigos Alunos de Licenciatura e Mestrado
do Instituto de Ciências da Saúde da UCP e Advogados Estagiários do
Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados.
5% de desconto
• Antigos Alunos de outros programas Pós-Graduados da Faculdade
de Direito e do Instituto de Ciências da Saúde da UCP e Advogados
do Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados.
CONTACTOS
posgraduacoesdireito@fd.lisboa.ucp.pt | Telefone 217 214 179
Faculdade de Direito - Escola de Lisboa | Universidade Católica Portuguesa
Palma de Cima, 1649-023 LISBOA
www.fd.lisboa.ucp.pt

