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RECURSOS HUMANOS 

O centro deve ter o pessoal em número suficiente e com competência adequada para as tarefas que lhes estão destinadas. Os profissionais diretamente 

envolvidos nas atividades de recolha, processamento, preservação, armazenamento e distribuição de tecido gonadal e embriões devem ter qualificação 

específica para tais funções.  

Requisitos Sim Não Parcial/e N/A Observações 
Equipa Médica      

O/a Diretor/a do centro corresponde ao que consta no processo de 
autorização para ministrar técnicas de PMA? 

     

Nos centros dedicados à prática de FIV e/ou ICSI, a equipa médica é 
constituída por, pelo menos, dois médicos/as especialistas em 
ginecologia/obstetrícia, reconhecidos pela Ordem dos Médicos 
(podendo um deles ser o/a Diretor/a)? 

     

Nos centros dedicados exclusivamente à prática de IA, a equipa 
médica é constituída, no mínimo, por um/a médico/a 
ginecologista/obstetra? 

     

Nos centros dedicados exclusivamente à seleção de dadores e à 
preservação de gâmetas, a equipa médica é constituída, no mínimo, 
por um/a médico/a especialista em ginecologia/obstetrícia, em 
genética médica, em endocrinologia ou em urologia? 

     

O centro dispõe de apoio médico de outras especialidades, 
nomeadamente Urologia, Andrologia, Anestesia e Genética Médica? 

     

O centro assegura o apoio de médico especialista em Psiquiatria ou 
de Psicólogo Clínico?  
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RECURSOS HUMANOS 

 

Requisitos Sim Não Parcial/e N/A Observações 
Equipa de Embriologia Clínica       

Nos centros dedicados à prática de FIV e/ou ICSI, a equipa de 
embriologia é constituída por, pelo menos, dois técnicos com grau de 
licenciatura ou superior nas áreas da medicina, biologia, bioquímica 
ou farmácia, com treino específico e experiência prática em PMA? 

     

De entre os elementos da equipa, foi designado um responsável pelo 

laboratório a quem são cometidas funções de supervisão? 
     

O centro assegura a colaboração, na equipa ou através de protocolo 
de colaboração com um laboratório de Genética Médica, de técnicos 
de genética molecular e citogenética molecular? 1 

     

Nos centros dedicados exclusivamente à prática de IA, a equipa de 
laboratório é constituída, no mínimo, por um técnico licenciado? 

     

Nos centros dedicados exclusivamente à seleção de dadores e à 
preservação de gâmetas, a equipa de laboratório é constituída, no 
mínimo, por um técnico licenciado? 

     

Restante pessoal      

O centro dispõe de pessoal de enfermagem, administrativo e auxiliar 
em número suficiente e com qualificação adequada ao tipo e 
quantidade de atividades realizadas? 

     

1. Apenas para os centros que realizem testes genéticos pré-implantação. Nos casos em que o centro não realize PGT-M/SR deverá assinalar-se ‘N/A’. 
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RECURSOS HUMANOS 

 

Requisitos Sim Não Parcial/e N/A Observações 
Pessoal em treino      

Os médicos em formação seguem os programas de treino de acordo 
com o Sistema de Gestão da Qualidade?  

     

Nos casos de admissão de embriologista clínico para a prática de 
microinjeção intracitoplasmática, a avaliação da competência é feita 
pelo responsável do laboratório e aprovada pelo/a Diretor/a do 
centro, de acordo com o Sistema de Gestão da Qualidade? 

     

Nos casos de admissão de embriologista clínico para a prática de 
biopsia embrionária para a colheita de blastómeros ou de glóbulos 
polares, a avaliação da competência é feita pelo responsável do 
laboratório e aprovada pelo/a Diretor/a do centro, de acordo com o 
Sistema de Gestão da Qualidade? 

    

 
 

 

 

 

  


