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RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 2019  

 

 

 

I - NOTA DE ABERTURA 

 

1. A Comissão de Ética ESSNorteCVP consolidou a sua presença e efetividade na 
avaliação ética da investigação realizada na Instituição. Procurou a excelência 

ética e científica no ensino, na investigação, no relacionamento com a comunidade 
escolar e com a sociedade. É necessário, contudo, institucionalizar perspetivas e 

práticas permanentes, com destaque para a autoavaliação e a avaliação externa do 
serviço que prestamos. 
 

2. Ao longo do ano de 2019 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; analisou com rigor e isenção 
matérias de grande sensibilidade e complexidade no sentido de constituir 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. 
 

 
II – MISSÃO 

 

1. A Comissão de Ética da ESSNorteCVP é um órgão consultivo multidisciplinar e 
independente, cuja atividade se rege de acordo com o previsto no artigo 11.º do 

Decreto-Lei n.º 97/95 de 10 de maio; Decreto-Lei n.º 21/2014, de 16 de Abril; 
Decreto-Lei n.º 80/2018, de 15 de Outubro e é constituída por número impar de 7 

membros com reconhecida competência, nomeadamente nas áreas do ensino, 
investigação e bioética. 

 

2. À Comissão de Ética compete 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. 
 

 

III – COMPETÊNCIA 

 

1. 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, docentes e discentes; 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 



3 
 

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. 

 

III - COMPOSIÇÃO e CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA 

 

Professor Doutor Carlos Gomes (Presidente) 
Professora Especialista Sónia Novais (Secretária) 

Professora Doutora Teresa Guerreiro 
Professora Doutora Cláudia  
Mestre Alda Portugal 

 

IV - REUNIÕES PLENÁRIAS - CALENDARIZAÇÃO E AGENDA DE TRABALHOS 

 

1. A CE conforme previsto realizou cinco reuniões plenárias: 21 de março 2019; 27 
de junho 2019; 26 de setembro 2019; 12 de dezembro 2019 

 
1.1.Das Reuniões –  

Deliberações sobre: plano de atividades para 2029; pareceres de avaliação ética 
dos projetos/estudos de investigação; publicação de um livro sobre ética e 
integridade científica na investigação; conferência sobre ética e integridade 

científica na investigação; ética; plano de atividades 2019; marcação s reuniões 
ordinárias. 

 
1.2.Pareceres 

 Emissão de pareceres quinze (15), sendo que catorze (14) dizem respeito a projeto 

de estudo/investigação (sete (7) pareceres favoráveis e sete (7) pareceres 
favoráveis com recomendações); 

 Um (1) parecer espontâneo sobre um trabalho proposto por estudantes da 
ESSNorteCVP que a CE considerou oportuno emitir dado as caraterísticas e dados 

sensíveis que o mesmo pretendia estudar. 
  

1.3.Relatores/Emissão de Pareceres 

No âmbito das competências atribuídas aos membros da CE, no que diz respeito 
à avaliação ética dos projetos/estudos de investigação, a distribuição dos pedidos 

de pareceres aos relatores respeitou o princípio da imparcialidade e equidade. Da 
distribuição dos pareceres por relatores resultou que: Alda Portugal foi relatora de 

dois (2) pareceres; Carlos Costa Gomes relator de quatro (4) pareceres mais um 
(1) espontâneo)); Cláudia Sousa três (3) pareceres; Sónia Novais dois (2) 
pareceres (2); Teresa Guerreiro três pareceres (3). 
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1.4.Quadro de pareceres emitidos por relator 

 

 
 

 
1.5.Pareceres emitidos – Favoráveis e Favoráveis com Recomendação 

 

 
1.6. Quadro de projetos/investigação – 2019. 
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Pareceres Emitidos 

77

Pareceres Emitidos

Favorável Favorá com Recomendação

Preceres 

Emitidos 
N.º Parecer Data Submissão Título do Pojeto Parecer Data da Decisão

42 014_2019 20/11/2019
2019.021 Contributos de um Plano de Promoção da Atividade Física numa 

Instituição de Ensino Superior
Parecer Favorável 12/12/2019

41 012_2019 11/11/2019
2019.020 Impacto da Articulação Temporomandibular na Postura

Cervical: Desenvolvendo Intervenções Complexas
Parecer Favorável 12/12/2019

40 010_2019 07/11/2019 2019.014 Gestão emocional do enfermeiro na abordagem ao doente crítico Parecer Favorável 12/12/2019

39 011_2019 05/11/2019
2019.017 - Contributo das técnicas da Medicina Tradicional e Complementar 

na Enfermagem de Reabilitação
Parecer Favorável 12/12/2019

38 013_2019 05/11/2019 2019.013 - Contenção mecânica: Percepção dos Enfermeiros Parecer Favorável 12/12/2019

37 09_2019 16/09/2019
2019.018: Fatores preditivos de descompensação do doente no serviço de 

urgência
Parecer Favorável 03/10/2019

36 08_2019 20/08/2019
2019.015: Lentes dos Estudantes no Cuidado à Família pela Aplicação do 

MDAIF
Parecer Favorável 03/10/2019

35 07_2019 19/06/2019
E09052019 Regresso a casa da pessoa idosa após cirurgia de catarata: 

perspectiva dos enfermeiros
Parecer Favorável 27/06/2019

34 06_2019 07/06/2019
E04032019 Os efeitos do Qi Gong na percação de stress e ansiedade dos 

estudantes de Enfermagem
Parecer Favorável 27/06/2019

33 05_2019 12/04/2019
E 18032019: Avaliação das atitudes e sentimentos dos estudantes de 

enfermagem face à morte
Parecer Favorável 27/06/2019

32 04_2019 08/04/2019
E19032019 - Violência doméstica contra a mulher: conhecimento e atitude do 

enfermeiro de família
Parecer Favorável 27/06/2019

31 03_2019 01/04/2019
E21032019- Avaliação das competências em Ensino clínoco dos estudantes 

do Curso de Enfermagem
Parecer Favorável 27/06/2019

30 01_2019 20/02/2019
E19022019 - Práticas simuladas em enfermagem avaliação da aprendizagem 

dos estudantes
Parecer Favorável 21/03/2019

29 02_2019 19/02/2019 E14022019 - Automedicação nos Estudantes do Ensino Superior da Saúde Parecer Favorável 21/03/2019
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V - AÇÕES E ATIVIDADES REALIZADAS: 

 

1. Ações de formação  

 Participação Formação sobre Proteção de Dados, organizada pela Comissão de 

Ética do Hospital de S. João – Porto e Departamento Responsável de Dados, desta 
Unidade Hospitalar;  

 Participação em jornadas internacionais de Investigação.  

 Promoveu debates no âmbito das questões Bioéticas – Conferência sobre 

Eutanásia – Porquê e para Quê?  
 

2. Realização e organização de conferência e seminários 

 Ética e Integridade Científica na Investigação;  

 Promoveu um seminário/aulas do 1º ciclo – O papel da Comissão de Ética na 

ESSNorteCVP; 
 

3. Outras ações  

 Promoção e realização dos valores éticos e morais na Escola no Dia Nacional do 

Estudante, 14 de Março, através da realização de folhetos de sensibilização; 

 Comemoração do Dia Mundial da Bioética com a apresentação de documento 

informativo e pedagógico sobre a Bioética.  

 Participação no Dia Mundial dos Direitos Humanos em Parceria com o Provedor 
do Estudante 

 
 
VI – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
1. O trabalho da Comissão de Ética da pautou-se pela imparcialidade e prudência, na 

avaliação justa do projetos/estudos de investigação e no fortalecimento Institucional.  
2. Sempre que possível, a Comissão de Ética disponibilizou-se para de, diversas formas, 

mitigar dificuldades no âmbito das considerações éticas ao nível dos projetos de 
investigação, quer pela via formativa, quer por reuniões de caráter informal com os 
diversos investigadores.  

3. É de destacar o aumento constante do volume de projetos/estudos de investigação em 
2019, assim como das atividades de formação e divulgação, que exigiu um trabalho 
acrescido para os quais os membros da CE se sentiram motivados e empenhados.  

4. O ano de 2019 coincidiu com o final do mandato dos membros da CE e, por isso, enaltece-
se todo o trabalho desenvolvido da CE ao longo do mandato; a dedicação dos seus 
membros na realização da sua missão e no compromisso assumido que permitiu dar 
resposta à missão da Comissão de Ética e a disponibilidade demonstrada no exercício das 
funções. 

  
 
. 
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VII - EVIDÊNCIA DE ATIVIDADES/AÇÕES 

 

31 de maio de 2019 ESSNorteCVP 

Nas V Jornadas de Enfermagem Cirúrgica Entre Douro e Vouga. Conferência - "Transplantes de 

Órgãos: Princípios e Problemas Éticos". 

Parece evidente a licitude do transplante que é realizado e motivado por uma doença grave e 

incurável. Todavia a questão do ponto de vista bio-ético merece reflexão aprofundada e cautelosa 

embora sempre aberta ao verdadeiro serviço da vida da pessoa doente...  

A transplantação não pode esquecer a sua utilidade e finalidade. Ir mais além do que é necessário e 

terapêutico é passar para a engenheirização da pessoa humana e é perder consciência antropológica 

da sociabilidade biológica do ser humano. 
 

 
 

 
 

19 de Outubro - DIA MUNDIAL DA BIOÉTICA... 

ESSNORTECVP - Comemora dia Mundial da Bioética 

"Será que tudo o que é tecnicamente possível realizar é eticamente aceitável fazer? 

...Ver mais 

O neologismo – BIOÉTICA - surge pela primeira vez, em 1970, nos EUA, por Van Rensselaer Potter, 

Oncologista; e por Andre Hellegers, obstetra holandês da Universidade de Georgetown, em 

Washington - com dois sentidos distintos, mas ambos mostram uma preocupação comum do ponto 

vista ético sobre as consequências dos progressos científicos da vida em geral e em particular, das 

questões da tecnologia aplicada às ciências biomédicas; em Portugal, no final da década de 80 início 

da década de 90, pelo CENTRO DE ESTUDOS DE BIOÉTICA "A humanidade necessita 

urgentemente desta sabedoria que lhe proporcione o “conhecimento de como usar o conhecimento” 

para a sobrevivência do homem e melhor qualidade de vida e da vida toda...", que envolve questionar: 

"Será que tudo o que é tecnicamente possível realizar é eticamente aceitável fazer? 
 

 
 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2646254578735774&set=pcb.2646254708735761&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDXNE_h-_JWEtN5DvOWY_hhHDi2-jYqV-NN8SqP22agzm8IkmDWxc7ojPi7QypPAIwnhws0Ne_v5kqN
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2646254578735774&set=pcb.2646254708735761&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDXNE_h-_JWEtN5DvOWY_hhHDi2-jYqV-NN8SqP22agzm8IkmDWxc7ojPi7QypPAIwnhws0Ne_v5kqN
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2646254652069100&set=pcb.2646254708735761&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDqhkxiZH8-eC5p9CHvUy0cEI463KxURVFsso29eTbe-XB4yuqqLeV3aALS4mPjLUScWmtaBWnAATe4
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2646254652069100&set=pcb.2646254708735761&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDqhkxiZH8-eC5p9CHvUy0cEI463KxURVFsso29eTbe-XB4yuqqLeV3aALS4mPjLUScWmtaBWnAATe4
https://www.facebook.com/carlos.costagomes.9/posts/2917308208297075
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2917253398302556&set=pcb.2917308208297075&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCSMo9KYt_bV-eUQS0Sw6Df5d2-I5dPiwK_lvjvdr-QkD9MXsIEnhvt-yh97wEJa8JH_FzgZOlCldKi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2917253398302556&set=pcb.2917308208297075&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCSMo9KYt_bV-eUQS0Sw6Df5d2-I5dPiwK_lvjvdr-QkD9MXsIEnhvt-yh97wEJa8JH_FzgZOlCldKi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2646254578735774&set=pcb.2646254708735761&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDXNE_h-_JWEtN5DvOWY_hhHDi2-jYqV-NN8SqP22agzm8IkmDWxc7ojPi7QypPAIwnhws0Ne_v5kqN
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2646254652069100&set=pcb.2646254708735761&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDqhkxiZH8-eC5p9CHvUy0cEI463KxURVFsso29eTbe-XB4yuqqLeV3aALS4mPjLUScWmtaBWnAATe4
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2917306434963919&set=pcb.2917308208297075&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCoQyWxPnsZUHxP4d5Wr-rmqKbK0QTxzVZfswnQsuX8D3FbmQU92xr2FpS73P5WQasNzEU647pl53vA
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2917253398302556&set=pcb.2917308208297075&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCSMo9KYt_bV-eUQS0Sw6Df5d2-I5dPiwK_lvjvdr-QkD9MXsIEnhvt-yh97wEJa8JH_FzgZOlCldKi
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17 DEZEMBRO 

CONFERÊNCIA 

ÉTICA E INTEGRIDADE 
CIENTÍFICA 
 

A integridade científica constitui-se como um princípio ético a observar em toda 

a investigação. Os comportamentos reprováveis em ciência não são um 

fenómeno do nosso tempo, no entanto, a verdade é que há hoje um elevado nível 
de intolerância em relação a estas práticas, cujo escrutínio é muito mais rigoroso. 

 
 

 

Programa 

 

16h00 | SECRETARIADO 

 

16H15 | SESSÃO DE ABERTURA  

 

HENRIQUE PEREIRA Presidente do 

Conselho de Direção ESSNorteCVP 

  

CARLOS GOMES 

Presidente da Comissão Ética da 

ESSNorteCVP –  

 

LILIANA MOTA  

Coordenadora da UID ESSNorteCVP –  

 

16h20 | Sónia Novais Apresentação 

do relatório de atividades da CE 

ESSNorteCVP (2015-2019) 

 

16h30 | ÉTICA E INTEGRIDADE 

CIENTÍFICA 

 

SÓNIA NOVAIS  

Moderação  

 

CARLOS COSTA GOMES 

Comissões de Ética   

 

SUSANA MAGALHÃES 

Ética e Integridade Científica  

 

18H00 | ATO DA TOMADA DO POSSE DOS 
MEMBROS DA COMISSÃO DE ÉTICA DA 
ESSNORTECVP (2020-2023) 

 

18H15 | SESSÃO EVOCATIVA 4º 
ANIVERSÁRIO DA COMISSÃO DE ÉTICA DA 
ESSNORTECVP 
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17 de Dezembro 2019 

Escola Superior de Saúde Norte da Cruz Vermelha Portuguesa adicionou 6 fotos novas ao álbum: Ato da tomada 

de posse da Comissão de Ética — em Escola Superior de Saúde Norte da Cruz Vermelha Portuguesa  

Ato da tomada de posse dos membros da Comissão de Ética da ESSNorteCVP 2020-2023 

 

 

 
 

 
 

 

 

+3 
 

 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/essnortecvp/?__tn__=kCH-R&eid=ARA6e4vzvs1OmyY33aGTkrF73lQR5-E2SfouPqNPt0qtH3GJdzc2q23ls9FtbEy2Zd1DtaAwIYQkTwPm&hc_ref=ART-eBCo8Kr7qdSHSDFqlwfzgkSSOoq7nAPamJVAAMGaUO5OIabaVepDWSCJH6kiz_I&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARA_rAVghqtfwRr16AjoD9M-z8JkoyJWrazdEP9MfKLGt_kch6Q1pnsMx6arIZCvX3Q-No2W0SfEHrOnS6HI7eOgZMelGuLWPiynedZk0jeyrtJAwTWE3S5FoLkdOndl4_LpTA9kWcUdy95hP8AD4c672fEkDgZeXSGxqqjcS1zkdPuliQNEkg9br4-3JYBk0D8hmTtcom6O_FDikvNceRk_YW0RdyG1_B0E0HO3N1Bhh5a3Hrfw-PzJB-MTJV-UKFogmORLXLGAxMr5kMnOqrrWhQYVZrOZO2s4wsX1iXbeqVa9FpuBu7VRSewMBIWUSDBvaDqd4BDktLtR-qQ7HssQ7twJKJt-pywBzBt6vmIsvW0lKtiBqx297D415O-3CnuIfjEYzQ0EvJyNLQMCgYHa1GS4juth
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2705255372899093&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARA_rAVghqtfwRr16AjoD9M-z8JkoyJWrazdEP9MfKLGt_kch6Q1pnsMx6arIZCvX3Q-No2W0SfEHrOnS6HI7eOgZMelGuLWPiynedZk0jeyrtJAwTWE3S5FoLkdOndl4_LpTA9kWcUdy95hP8AD4c672fEkDgZeXSGxqqjcS1zkdPuliQNEkg9br4-3JYBk0D8hmTtcom6O_FDikvNceRk_YW0RdyG1_B0E0HO3N1Bhh5a3Hrfw-PzJB-MTJV-UKFogmORLXLGAxMr5kMnOqrrWhQYVZrOZO2s4wsX1iXbeqVa9FpuBu7VRSewMBIWUSDBvaDqd4BDktLtR-qQ7HssQ7twJKJt-pywBzBt6vmIsvW0lKtiBqx297D415O-3CnuIfjEYzQ0EvJyNLQMCgYHa1GS4juth&__tn__=-UCH-R
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2705255372899093&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARA_rAVghqtfwRr16AjoD9M-z8JkoyJWrazdEP9MfKLGt_kch6Q1pnsMx6arIZCvX3Q-No2W0SfEHrOnS6HI7eOgZMelGuLWPiynedZk0jeyrtJAwTWE3S5FoLkdOndl4_LpTA9kWcUdy95hP8AD4c672fEkDgZeXSGxqqjcS1zkdPuliQNEkg9br4-3JYBk0D8hmTtcom6O_FDikvNceRk_YW0RdyG1_B0E0HO3N1Bhh5a3Hrfw-PzJB-MTJV-UKFogmORLXLGAxMr5kMnOqrrWhQYVZrOZO2s4wsX1iXbeqVa9FpuBu7VRSewMBIWUSDBvaDqd4BDktLtR-qQ7HssQ7twJKJt-pywBzBt6vmIsvW0lKtiBqx297D415O-3CnuIfjEYzQ0EvJyNLQMCgYHa1GS4juth&__tn__=-UCH-R
https://www.facebook.com/essnortecvp/?__tn__=kCH-R&eid=ARBRUpNBYC9FST5wHEYqDyYFBYSls-au2Jc4_m8uQWpbczh5fagCloP2Fvo8LESYkAUL3gpbuRH7HQUW&hc_ref=ART-eBCo8Kr7qdSHSDFqlwfzgkSSOoq7nAPamJVAAMGaUO5OIabaVepDWSCJH6kiz_I&ref=nf_target&fref=tag&__xts__%5B0%5D=68.ARA_rAVghqtfwRr16AjoD9M-z8JkoyJWrazdEP9MfKLGt_kch6Q1pnsMx6arIZCvX3Q-No2W0SfEHrOnS6HI7eOgZMelGuLWPiynedZk0jeyrtJAwTWE3S5FoLkdOndl4_LpTA9kWcUdy95hP8AD4c672fEkDgZeXSGxqqjcS1zkdPuliQNEkg9br4-3JYBk0D8hmTtcom6O_FDikvNceRk_YW0RdyG1_B0E0HO3N1Bhh5a3Hrfw-PzJB-MTJV-UKFogmORLXLGAxMr5kMnOqrrWhQYVZrOZO2s4wsX1iXbeqVa9FpuBu7VRSewMBIWUSDBvaDqd4BDktLtR-qQ7HssQ7twJKJt-pywBzBt6vmIsvW0lKtiBqx297D415O-3CnuIfjEYzQ0EvJyNLQMCgYHa1GS4juth
https://www.facebook.com/essnortecvp/photos/a.2705255372899093/2705255429565754/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDhTcaXTKqbxoCsABcLpASEgDQbV_QlrgsDwOAoYWft7JDtiXaCNKBBEyuW55Qx1CF0rwS5zu3gVYNq&__xts__%5B0%5D=68.ARA_rAVghqtfwRr16AjoD9M-z8JkoyJWrazdEP9MfKLGt_kch6Q1pnsMx6arIZCvX3Q-No2W0SfEHrOnS6HI7eOgZMelGuLWPiynedZk0jeyrtJAwTWE3S5FoLkdOndl4_LpTA9kWcUdy95hP8AD4c672fEkDgZeXSGxqqjcS1zkdPuliQNEkg9br4-3JYBk0D8hmTtcom6O_FDikvNceRk_YW0RdyG1_B0E0HO3N1Bhh5a3Hrfw-PzJB-MTJV-UKFogmORLXLGAxMr5kMnOqrrWhQYVZrOZO2s4wsX1iXbeqVa9FpuBu7VRSewMBIWUSDBvaDqd4BDktLtR-qQ7HssQ7twJKJt-pywBzBt6vmIsvW0lKtiBqx297D415O-3CnuIfjEYzQ0EvJyNLQMCgYHa1GS4juth
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ESSNORTECVP (Oliveira de Azeméis) e ESECVP-Alto do Tâmega (Chaves) 

Eleição do Presidente e Vice-presidente da CE 

Na presença da Prof. Doutora Fernanda Principe, Vice-presidente da ESSNORTECVP e da Prof. 

Doutora Liliana Mota, Coordenadora da Unidade de Investigação e Desenvolvimento (UID) a 

Comissão de Ética (CE), nomeada em dezembro pelo Sr. Presidente do Conselho do Direção da 

ESSNORTECVP, Prof. Doutor Henrique Pereira, procedeu à eleição do Presidente e Vice-presidente 

da respetiva CE. Do ato eleitoral foram eleitos por unanimidade para Presidente da CE, o Prof. Doutor 

Carlos Costa Gomes e Vice-presidente a Prof. Doutora Sónia Novais, tendo ainda como Vogais os 

Professores: Teresa Guerreiro, Cláudia Sousa, Daniel Ribeiro, Abel Martins e a Mestre Alda Portugal.  
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