
v 
ANEXO FINANCEIRO CHUC  

PARA A INVESTIGAÇÃO CLÍNICA 

 

PE‐03.02 

Próxima Revisão: 

01/2020 

Unidade de Inovação e Desenvolvimento 
Página 1 de 9 

 

Centro	Hospitalar	e	Universitário	de	Coimbra.	E.P.E.	Avenida Bissaya Barreto e Praceta Prof. Mota Pinto, 3000-075 Coimbra, PORTUGAL 
	 TEL:	+351  239 400 407 / 239 400 607    	FAX:	+351 239 822 291				EMAIL:	casec@chuc.min-saude.pt						www.chuc.min‐saude.pt 

 
 

 

1. Objetivo 

Definir a política da Instituição para a regulação nos termos e condições financeiras 
na elaboração do Anexo Financeiro CHUC, documento obrigatório para referência no 
contrato para Investigação Clínica celebrado entre o Investigador Principal, o 
Promotor e o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. (CHUC). 

 
2. Âmbito 

Aplica-se a toda a Investigação Clínica a decorrer no CHUC, realizada fora do horário 
de trabalho, que tenha um financiamento associado.  

Aplica-se a todos os estudos clínicos que impliquem custos para a Instituição e 
pagamentos, que se enquadrem, de acordo com a definição constante no Art.º 2 da 
Lei 21/2014, num dos seguintes tipos: 

a. Estudos clínicos com intervenção (i.e., ensaios clínicos, dispositivos médicos, 
regimes alimentares, terapêutica não convencional,…) 

b. Estudos clínicos sem intervenção (i. e., estudos observacionais) 
 

3. Siglas, Definições e Conceitos 

As siglas, acrónimos e definições, bem como a legislação aplicada à Investigação 
Clínica referidas neste procedimento, encontram-se reunidas no ANEXO I “Siglas, 
Definições e Conceitos” e no ANEXO II “Documentos de Referência”, da Unidade de 
Inovação e Desenvolvimento (UID). 

De acordo com a Lei nº 21/2014, de 16 de abril, que aprova a lei da investigação 
clínica são estabelecidas as seguintes definições: 

- Custos Diretos: “os custos diretos do estudo clínico estabelecidos pelo centro de 
estudos clínicos, identificando, de forma individualizada e por função desempenhada, 
a remuneração do investigador e dos restantes membros da equipa;” 

- Custos Indiretos: “os despendidos na utilização de meios auxiliares de diagnóstico, os 
decorrentes de internamento não previsto do participante, os decorrentes do 
reembolso das despesas e do ressarcimento ou compensação pelas despesas e pelos 
prejuízos sofridos pelo participante” 

- Equipa de investigação: “é constituída pelos investigadores e ainda pelos profissionais 
que, por força das suas funções, participam direta e imediatamente no estudo 
clínico”. 
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 4. Processo de Submissão e Aprovação  

4.1. Anexo Financeiro do CHUC 

A elaboração de um contrato financeiro para Investigação Clínica celebrado 
entre Investigador Principal, Promotor e o CHUC deve incluir obrigatoriamente a 
estrutura definida pelo Impresso IM-08 - Contrato Financeiro CHUC, podendo ser 
adaptado de acordo com as especificidades de cada estudo. O Anexo 
Financeiro traduz os aspectos económicos relacionados com o estudo, 
nomeadamente os relativos à distribuição da verba de compensação para a 
investigação clínica financiada e respetivas condições de pagamento e é 
complementar ao Contrato celebrado entre o Investigador Principal, o Promotor e 
o CHUC. 

Qualquer adenda ao contrato financeiro deve ser submetida em formulário próprio (a 
elaborar). 

 

4.2. Distribuição da verba 

4.2.1. Norma geral de distribuição das verbas no contrato 

O Contrato Financeiro CHUC para Investigação Clínica (Impresso IM-08) cumpre 
as políticas e normas internas da instituição para distribuição da verba global 
proposta pelo Promotor: 

a) A verba total por doente é o valor que o Promotor do estudo disponibiliza 
para cada doente incluído que complete o estudo. 

 
b) Esta verba total por doente será decomposta da seguinte forma: 

 Custos Indiretos; 
 Custos Diretos. 

 
Os custos indiretos são discriminados em formulário próprio, assinado pelo 
Investigador Principal, tendo por base o protocolo submetido, com referência 
à Portaria que estabelece os Regulamentos e as Tabelas de Preços das 
Instituições e Serviços Integrados no Serviço Nacional de Saúde (SNS) em vigor 
para cálculo dos diferentes atos previstos e a legislação em vigor aplicável 
relativa às taxas moderadoras, para os mesmos.  
Cada ensaio clínico é incluído num escalão definido de acordo com os 
recursos despendidos e a sua complexidade ao qual corresponde uma 
percentagem de custos indirectos (em concreto MCDT, Consultas médicas e 
de outros profissionais e Actos farmacêuticos), a saber: 
 

Categoria do Ensaio
% Custos 

Indirectos 
Oncológico_ ME para administração 
parentérica_Hospital de Dia  25%
Oncológico_ ME para administração 
oral_Ambulatório  20%
Estudo Não Oncológico_ME COM preparação 
para administração parentérica_Hdia  20%

Estudo Não Oncológico_ME SEM preparação  15%  



v 
ANEXO FINANCEIRO CHUC  

PARA A INVESTIGAÇÃO CLÍNICA 

 

PE‐03.02 

Próxima Revisão: 

01/2020 

Unidade de Inovação e Desenvolvimento 
Página 3 de 9 

 

Centro	Hospitalar	e	Universitário	de	Coimbra.	E.P.E.	Avenida Bissaya Barreto e Praceta Prof. Mota Pinto, 3000-075 Coimbra, PORTUGAL 
	 TEL:	+351  239 400 407 / 239 400 607    	FAX:	+351 239 822 291				EMAIL:	casec@chuc.min-saude.pt						www.chuc.min‐saude.pt 

 
O valor percentual dos custos indirectos, calculado durante a análise 
financeira inicial, é posteriormente aplicado a cada fatura de estudo clínico 
emitida, para dedução do valor dos custos indiretos. 
  

c) Os custos diretos (Verba total-custos indiretos) serão distribuídos da seguinte 
forma: 

20% CHUC 

Esta verba destina-se a fazer face a despesas de 
ordem legal, administrativa, técnica e logística 
inerentes à execução do ensaio clínico na sua 
globalidade; 

15% Serviço  

Esta verba destina-se à capacitação do serviço para 
a realização de investigação clínica latu sensu e a sua 
aplicação deve ser planeada anualmente e 
submetida à apreciação do CA; 

15% 
Unidade de 
Inovação e 
Desenvolvimento 

Esta verba destina-se a reinvestimento em 
investigação clínica em saúde no CHUC, ao apoio aos 
Ensaios Clínicos da Iniciativa do Investigador do CHUC 
e ao apoio à formação interna na área da 
investigação clínica; 

50% Equipa de 
Investigação 

Esta verba destina-se a compensar o trabalho extra 
prestado pelos membros da equipa de investigação, 
que por força das suas funções, participam 
directamente no estudo clínico. 

 
d) A verba correspondente à equipa de investigação será decomposta de 

acordo com os seguintes valores:  
 

25 a 50% Investigador principal  

20 a 35% Co-Investigador 

até 50% Restante equipa de investigação 

 
1)  Fazem parte da equipa de investigação para efeitos remuneratórios 

todos os médicos, enfermeiros, técnicos ou qualquer outro profissional 
do CHUC que colabore diretamente no estudo clínico; 

2)  A distribuição das verbas pelos membros da equipa de investigação do 
ensaio, incluindo os Serviços de apoio (p. ex., imagiologia, patologia 
clínica, etc.), é decidida pelo Investigador Principal; 

3) As percentagens acima referidas são valores de intervalo, podendo ser 
ajustados, dependendo da dimensão da equipa; 

4)  Após a definição assumida no contrato, a percentagem relativa ao 
Investigador Principal não pode ser alterada; as dos outros elementos 
poderão sofrer ajustes, devido à flexibilidade das equipas, à duração do 
estudo e participação efetiva de cada elemento da equipa no estudo. 
A alteração das equipas deve cumprir as disposições legais e éticas 
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aplicáveis, nomeadamente a comunicação à CEIC da alteração do 
Investigador Principal (sendo necessária a submissão de uma adenda); 

5)  Os elementos da equipa de investigação são colaboradores do CHUC. 
Qualquer elemento externo ao CHUC deverá ser aprovado 
previamente pelo CA pela necessidade de integrar uma cadeia 
hierárquica e pelas inerentes responsabilidades ético-legais; 

6)  Existe lugar a remuneração da equipa de investigação se a 
colaboração no ensaio for realizada fora do horário de trabalho. No 
caso de a colaboração ser dada durante o horário de trabalho, os 
colaboradores apenas têm direito à remuneração após compensação 
do tempo despendido. A compensação de tempo é validada pelo 
investigador principal sob informação do superior hierárquico do 
colaborador. 

 
 

e) Fornecimento do medicamento: 
1) O Promotor garante o fornecimento/reembolso de todos os 

medicamentos e dispositivos médicos cuja necessidade está prevista no 
protocolo; 

2)  Para situações não previstas, como por exemplo na gestão de eventos 
adversos, a medicação utilizada pela equipa de investigação, no 
respeito pelas boas práticas clínicas, será faturada pelo CHUC ao 
promotor; 

3) O promotor obriga-se a assegurar o fornecimento dos medicamentos 
de estudo durante o ensaio e após o encerramento do estudo até que 
hospital o possa adquirir nos termos legais; 

4)  No caso de medicamentos dispensados em farmácia de oficina, o 
promotor garante o seu fornecimento até à comparticipação dos 
mesmos. 

 
4.2.2. Custos indiretos faturados contra a apresentação de um comprovativo (valores 
não dedutíveis à verba total por doente): 

a) Despesas de doentes (transporte, alimentação, perdas salariais, etc) 

As despesas relativas à participação do doente no estudo não são previsíveis, 
pelo que o Promotor ou representante legal assumirá todos os encargos tidos, 
reembolsando o CHUC mediante a apresentação posterior das faturas 
justificativas.  

1)  O valor mínimo a ser ressarcido, no caso do transporte, não deverá ser 
inferior ao previsto na Portaria que define as condições em que o 
Serviço Nacional de Saúde (SNS) assegura os encargos com o 
transporte não urgente de doentes que seja instrumental à realização 
das prestações de saúde em vigor à data do contrato. 

2) O Promotor deverá dispor de um montante inicial no valor de, pelo 
menos, 5% do valor total por doente, a pagar após a inclusão do 
primeiro doente no estudo, para que o CHUC possa ressarcir, em tempo 
útil, as despesas tidas pelos participantes do estudo/ensaio. Tal valor 
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deve ficar também acordado e especificado no Contrato Financeiro 
CHUC para a Investigação Clínica. 

 

b) Previstos por protocolo (condicionais) 

O Promotor ou representante legal assume ainda todos os custos previstos por 
protocolo de realização condicional reembolsando o CHUC mediante a 
apresentação de fatura, de acordo com os valores estabelecidos na Portaria 
que estabelece os Regulamentos e as Tabelas de Preços das Instituições e 
Serviços Integrados no Serviço Nacional de Saúde (SNS) em vigor e descritos em 
tabela própria no Contrato Financeiro CHUC para a Investigação Clínica. 

 

c) Não previstos por protocolo (decorrentes de eventos adversos) 

O promotor assume também o pagamento/reembolso de todas as despesas 
consequentes de procedimentos adicionais que eventualmente venham a 
decorrer da participação do doente no Estudo (desde que comprovada uma 
relação de causalidade entre o acontecimento e essa participação) e que não 
estejam previstos como, por exemplo, internamento, mediante a apresentação 
de fatura, de acordo com os valores estabelecidos na Portaria que estabelece 
os Regulamentos e as Tabelas de Preços das Instituições e Serviços Integrados no 
Serviço Nacional de Saúde (SNS) em vigor ou o valor previsto no Contrato 
Programa do CHUC para o ano definido. 

A equipa deve enviar informação relativa a estes eventos adversos de forma 
expedita e comunicada em tempo útil à UID que, após validação, comunica 
com os Serviços Financeiros, de forma a poder ser feita a cobrança devida. 

a Reembolso de despesas 

a
Ressarcimento ou compensação pelas despesas e 
pelos prejuízos sofridos pelo participante 

b
Internamento não previsto do participante - não 
previsto por protocolo GDH correspondente 

c Actos condicionais - previstos por protocolo valores definidos no contrato 

contra apresentação de 
comprovativo

 

4.2.3. Outros valores a cobrar ao promotor: 

a) Verba de submissão: 

Está previsto o pagamento de uma verba fixa aquando da submissão de um 
estudo/ensaios clínico no portal SIGEC, que se destina à compensação do CHUC 
face a despesas de carácter administrativo, dispêndio de tempo e gestão de 
dados, inerentes à avaliação do estudo clínico e emissão de parecer sobre 
autorização 

 Os ensaios clínicos, deverão efetuar o pagamento da verba de 
submissão no valor de 1.000,00€ (mil euros);  
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 Os Estudos clínicos sem intervenção, promovidos pela Indústria ou 
sociedades científicas, ou outras entidades, deverão efetuar o 
pagamento da verba de submissão no valor de 200€ (duzentos euros).  

Estas verbas não são dedutíveis no valor total do estudo e não são 
reembolsáveis.  

Excetuam-se de pagamento destas verbas todos os ensaios clínicos da iniciativa 
do investigador e/ou projetos académicos.  

b) Verba para Investigador Coordenador, quando aplicável:  

Tendo sido proposto um colaborador do CHUC para desempenhar funções de 
Coordenador Nacional do estudo/ensaio, a verba afeta a essa atividade será 
igualmente sujeita à aplicação da taxa contributiva à verba ilíquida, a título de 
encargos da entidade patronal à taxa em vigor no momento. 

c) Verba para destruição do medicamento experimental (se aplicável):  

Sempre que o Promotor pretenda que, no final do ensaio, seja o CHUC a 
acautelar a destruição do medicamento experimental armazenado no Sector 
de Ensaios Clínicos dos Serviços Farmacêuticos, esse serviço está sujeito a um 
pagamento de 100€ (cem euros).  

 

4.3. Submissão e aprovação interna de investigação clínica no CHUC 

Os estudos clínicos com intervenção seguem os procedimentos internos descritos 
no Procedimento escrito “PE 01 - Submissão de Estudos clínicos com intervenção”. 

Os estudos clínicos sem intervenção seguem os procedimentos internos descritos 
no Procedimento escrito “PE 02 - Submissão de Estudos clínicos sem intervenção”. 

O Contrato Financeiro CHUC faz parte de um conjunto de documentação que 
tem que ser submetida ao CHUC para aprovação da realização do estudo na 
Instituição.  

No caso dos ensaios clínicos, a submissão da documentação, incluindo os 
contratos, pode ser realizada em simultâneo com os pedidos às entidades 
reguladoras competentes.  

A submissão de estudos é feita em formato digital no Sistema de Gestão Integrada 
de Ensaios Clínicos (SIGEC) para análise científico-económica, conforme descrito 
nos PEs de submissão já referidos. 

 

4.4. Avaliação de contrato financeiro 

A avaliação dos contratos financeiros é iniciada após submissão completa e 
validação de todos os documentos obrigatórios no portal SIGEC, por ordem de 
submissão, podendo haver lugar a pedidos de esclarecimentos e eventuais 



v 
ANEXO FINANCEIRO CHUC  

PARA A INVESTIGAÇÃO CLÍNICA 

 

PE‐03.02 

Próxima Revisão: 

01/2020 

Unidade de Inovação e Desenvolvimento 
Página 7 de 9 

 

Centro	Hospitalar	e	Universitário	de	Coimbra.	E.P.E.	Avenida Bissaya Barreto e Praceta Prof. Mota Pinto, 3000-075 Coimbra, PORTUGAL 
	 TEL:	+351  239 400 407 / 239 400 607    	FAX:	+351 239 822 291				EMAIL:	casec@chuc.min-saude.pt						www.chuc.min‐saude.pt 

alterações ao Promotor ou representante legal. O período desde a validação da 
submissão ao SIGEC até ao início de análise não deverá exceder 10 dias úteis.  

Para a avaliação económica, o Promotor deverá enviar via SIGEC uma listagem 
dos custos indiretos em formato eletrónico (Excel) com informação que relacione 
código do meio complementar de diagnóstico e terapêutica (MCDT), a sua 
descrição, quantidade, preço e taxa moderadora, bem como consulta onde é 
efetuado. Esta informação é depois revista e assinada pelo IP (IM 01).  

A avaliação económica, para além contemplar os custos diretos e indiretos 
associados, deverá indicar a redução previsível de custos com o medicamento 
para o CHUC.  

De notar que durante a avaliação do contrato financeiro o Investigador Principal 
deverá ser envolvido na fase de esclarecimentos/negociação sempre que as 
alterações tenham impacto direto nas suas responsabilidades ou decisões.  

 

4.5. Aprovação 

Após a análise e validação dos contratos, a UID emite um parecer sobre o 
interesse institucional do estudo. 
As versões finais dos contratos deverão ser assinadas em triplicado pelo 
investigador principal e pelo promotor do estudo e submetidos em versão original 
na UID para aprovação e assinatura do CA do CHUC. 
O CA, quando digitaliza os contratos finais assinados, para efeitos de gestão 
documentação interna, envia uma cópia eletrónica para a UID. É da 
responsabilidade da UID o envio da documentação para o promotor. 
 

4.6. Pagamentos no âmbito do contrato 

a) Para emissão de fatura, o Promotor deve comunicar aos Serviços Financeiros do 
CHUC e ao Investigador Principal o valor a faturar com a discriminação dos 
valores por: 

- identificação inequívoca do ensaio (nome e nº EudraCT); 

- verba paga por doente/consulta. 

b) Os pagamentos serão realizados de acordo com o seguinte calendário: 

- Verba de submissão: com a submissão do estudo ao SIGEC; 
- Execução do Estudo clínico: periodicidade definida (trimestral ou 

outra, de acordo com atividade prevista), após inclusão do primeiro 
doente e que poderá ser reajustada caso não exista atividade 
realizada no período definido; 

- Verba de encerramento e arquivo: com a emissão da última fatura 
relativa ao estudo. Esta verba não é dedutível no valor total do estudo 
e não é reembolsável; 

- Verba para Investigador Coordenador (se aplicável): 50% com a 
primeira fatura e 50% com a última fatura relativa ao estudo; 
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- Verba para destruição do medicamento experimental (se aplicável): 
com a emissão da última fatura relativa ao estudo. 

 
c) Os preços e outras taxas especificados no Contrato são líquidos em relação ao 

IVA. Quando aplicável o IVA (imposto sobre vendas), é pago pela Empresa à 
taxa nacional aplicável. 

 
 
4.7. Distribuição de verbas após pagamento de faturas 

 
Após pagamento das faturas há distribuição das verbas relativas aos custos diretos.  

A distribuição das verbas destinadas às equipas de investigação só é feita após 
solicitação formal pelo Investigador Principal respetivo (Impresso IM-09 Pedido de 
distribuição de verbas pela equipa de investigação), que deverá indicar as 
percentagens destinadas a cada elemento.  

Deverão ser tidas em consideração as percentagens previamente definidas em 
contrato que, contudo, poderão sofrer ajustes mediante vontade expressa do 
Investigador Principal e de acordo com o referido anteriormente no ponto 4.2.1.d.3.  

 

Em casos em que tenha ocorrido modificação da constituição da equipa, o pedido 
de distribuição que incorra em novos elementos deve ser substanciado com as 
devidas alterações e autorizações (anexar, por exemplo, o “Delegation Log” do 
estudo). 

Cabe ao Administrador da UID validar o processamento dos custos indirectos que 
remete para os Serviços Financeiros (SF). Os SF, após cálculo do valor em causa para 
cada membro da equipa, remetem para o CA para autorização. Após essa 
autorização o CA remete para o SGRH para processamento. 

5. Referências 

Lei nº 21/2014, de 16 de abril – Aprova a lei da investigação clínica 

Lei nº 73/2015, de 27 de julho – Primeira alteração à Lei nº 21/2014, de 16 de abril 

Portaria 142-B/2012, de 15 de maio, que define as condições em que o Serviço 
Nacional de Saúde (SNS) assegura os encargos com o transporte não urgente de 
doente 

Regulamentos e as Tabelas de Preços das Instituições e Serviços Integrados no Serviço 
Nacional de Saúde, em vigor ao tempo da assinatura do contrato  

6. Anexos 

ANEXO I “Lista de Siglas, Definições e Conceitos”  

ANEXO II “Documentos de Referência”, 
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Impresso IM-01: Impresso de Determinação de Custos Indiretos. 
Impresso IM-05: Submissão e aprovação de estudos clínicos com intervenção  
Impresso IM-06: Autorização e Condições do centro (Declaração do Diretor de 
Serviço) 
Impresso IM-07: Parecer científico do Diretor de Serviço  
Impresso IM-08: Contrato Financeiro para Investigação Clínica. 
Impresso IM-09: Pedido de Autorização de distribuição das verbas à equipa de 
Investigação  
 
 


