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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. 
 
4. Bibliografia    
Anon. (1998). Código Deontológico Médico-Veterinário. Ordem dos Médicos Veterinários. 
Bernardo, F. (2014). Breve nota sobre a História da Profissão Veterinária em Portugal (texto de 
apoio), FMV/U Lisboa, Portugal, pp- 34. 
Engelhardt, H. (1996). The foundation of bioethics. Ed. Oxford University Press New York, USA. 
Jecker, N. S., Jonsen, A.R., & Pearlman, R.A. (1997). Bioethics : an introduction to the history, 
methods, and practice. Ed. Jones and Bartlett Publishers, Boston, USA.Maienschein, J. & Ruse M. 
(1999). Biology and the foundation of ethics. Ed. Cambridge University Press. New York, USA.   
Post, S. (1999). Bioethics for students: how do we know what's right?: issues in medicine, animal 
rights, and the environment n. Ed.Macmilla, New York,USA  
Rollin, B.E. (2006) An introduction to veterinary medical ethics – theory and cases. 2nd Ed. 
Blackwell Publishing. Iowa, USA. 
 
5. Avaliação (máx 200 caracteres c/ espaços) 
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.   
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1. Contact hours: 
 Lectures  - 12 hours; Seminars – 2 hours;  Tutorial – 24 hours  
 
2. Objectives: 
To develop knowledge and skills on critical ethical issues related to the Veterinary Surgeons profession and 
concerning the use of animals for different purposes (slaughter, companion, work, production, experimental 
or other) if, in any way, unnecessary suffering could infringed.  
To provide knowledge in the areas of professional civic conduct in the different functional valences of 
veterinary profession; helping students to understand the social, moral and legal responsibilities that are 
inherent to the professional activity. 

3. Programme: 
Lectures of chair syllabus cover the following topics: 

• History of Veterinary Medicine: founding pillar of the profession; 

• The legal provisions on standards of ethical conduct and deontology required in the profession of  Vets; 
• Rules of interpersonal relationship as a tool for social interaction and socio-professional; 
• Relationship with other professions on the basis of respect for their respective deontology’s, with a 
special reference to the multidisciplinary work environment; 

• Bioethical limits to the use of animals for human benefit in terms of animal testing and any other form of 
relationship with animals that may infringe them suffering (production, transportation, slaughter, work, 
experiments). 

4. Bibliography: 
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5. Assessment: 
The assessment to the level of students knowledge is evaluated through a theoretical written examination 
(T) (90 % of the final score) and a monographic text (M) (10 % of the final score); FM (final mark) = 
0.9T+0.1M (approval > 9.5 in a scale from 0 to 20) 


