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RELATÓRIO DE ATIVIDADES CE – 2017 

 

1. PREÂMBULO 

A Comissão de Ética ESEnfCVOAZ está a dar passos seguros e decididos em direção à 
avaliação ética da investigação realizada na Instituição. Procuramos a excelência ética e 

científica no ensino, na investigação, no relacionamento com a comunidade escolar e com 
a sociedade. Todavia, para a alcançarmos sabemos que precisamos institucionalizar 
perspetivas e práticas permanentes, com destaque para a autoavaliação e a avaliação 

externa do serviço que prestamos. 
 

Ao longo do ano de 2017 a CE, emitiu Pareceres e documentos de estudo. Foi assegurada 
a participação em seminários, conferências procurou a sensibilização e o diálogo com os 
serviços da Instituição. 

Promoveu o diálogo de proximidade e plural num ambiente multidisciplinar e 
heterogéneo foi, e é, fundamental para analisar com rigor e isenção matérias de grande 

sensibilidade e complexidade e construir opiniões que possam suscitar na Escola (e na 
sociedade civil) uma reflexão bioética esclarecida em temas por vezes de enorme 
controvérsia - esta que é também magna tarefa, mas que encerra a promessa de um 

contributo para a edificação da sociedade em que todos participamos. 
 

2. COMPETÊNCIA 

A CE é dotada de um estatuto de independência, nos termos da Lei. Está contudo sujeito 
a medidas de escrutínio externo, sendo determinante levar ao conhecimento dos órgãos 

da Direção, dos atores sociais e dos cidadãos as suas atividades em geral e as suas 
deliberações em particular, com o objetivo claro: o de zelar pela observância de padrões 

de ética no exercício das atividades de ensino e investigação científica e na prática de 
cuidados, de forma a proteger e garantir a dignidade e integridade humanas e salvaguardar 
o exercício do consentimento como base do respeito pela autonomia de vontade, 

procedendo à análise e reflexão sobre temas da prática biomédica que envolvam questões 
de ética e emitindo pareceres sobre os mesmos. 

 

3. COMPOSIÇÃO e CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA: 

Professor Doutor Carlos Gomes (Presidente) 

Professora Especialista Sónia Novais (Secretária) 
Professora Doutora Teresa Guerreiro 

Professor Especialista Sérgio Soares 
Mestre Alda Portugal 

 

6. REUNIÕES PLENÁRIAS - CALENDARIZAÇÃO E AGENDA DE TRABALHOS  

No âmbito das Reuniões Plenárias da CE são igualmente delineadas as atividades futuras, 

nas quais se revela a preocupação em cumprir a sua missão, bem como em proporcionar 
uma ampla divulgação dos temas da bioética junto Instituição e da sociedade em geral. 
Nestes termos, a CE apresenta o relatório intercalar das suas atividades, referente a 2016. 

 
6.1. REUNIÕES PLENÁRIAS: 

 

Incluir o n.º reuniões 5 
 
6.2. AÇÕES E ATIVIDADES REALIZADAS: 

 Emissão de pareceres 10 



2 
 

 Participação/organização do seminário: “O diálogo entre a ética enfermagem”; 

 Seminário/aulas do 1º ciclo – a Bioética e As comissões de ética; 

 Participação nas jornadas internacionais de Investigação ; 

 Elaboração do Código de Ética e de Conduta da ESEnfCVPOA;  

 Participação na Exposição sobre os Direitos Humanos – 1 ciclo  
 

 
 
Oliveira de Azeméis, 12 fevereiro 2018 

 
 

 
O Presidente da Comissão de Ética 

 

Carlos Costa Gomes 
Prof. Doutor 


