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1. Horas de contacto: 
 Teóricas -   12 horas; Seminário – 2 horas; Orientação tutorial – 24 horas  
 
2. Objetivos   

Desenvolver conhecimentos e competências sobre as questões deontológicas inerentes ao 

exercício da profissão Veterinária e sobre os limites éticos da utilização dos animais para 

diferentes (abate, trabalho, companhia, fins experimentais, produções ou outras). Ministrar 

formação nos domínios da conduta ética dos médicos veterinários nas suas diferentes valências 

funcionais, consciencializando-os para as responsabilidades sociais e legais a que estão 

subordinados no exercício da profissão. 

 

3. Programa   

O conteúdo programático inclui os seguintes temas:   

 História da Profissão Médico-Veterinária; 

 Disposições legais e normas de conduta ética e deontológica, impostas no exercício da 

profissão Médico-Veterinária; 

 Regras de relação interpessoal como instrumento de interacção social e sócio-profissional; 

 Relacionamento com outras profissões tendo por base o cumprimento das respectivas 

normas deontológicas, especialmente em cenário de trabalho multidisciplinar;  

 Correntes e escolas filosóficas e a forma como se aplicam à bioética animal. Ética social, 

pessoal e profissional. 

 Limites bioéticos da utilização dos animais para benefício do Homem, nos planos da 

experimentação animal, e de qualquer outra forma de relação com os animais, suscetível de 

lhes infringir sofrimento, sobretudo o desnecessário. 

 Discussão de casos de estudo em bioética animal. 

 Apresentação do Conselho Profissional e Deontológico da Ordem dos Médicos Veterinários e 

discussão de algumas questões avaliadas por este. 
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5. Avaliação  
Os estudantes prestam provas para avaliação de conhecimentos teóricos (90%) e elaboram uma 
monografia (10%), devendo atingir uma pontuação superior ou igual a 9,5 valores em cada uma 
das duas componentes.   


