
 
 

SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA PELA PANDEMIA COVID-19 

POSIÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DO POLITÉCNICO DE COIMBRA 

 

Na sequência da posição do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida 

(CNECV), tornada pública em 03/04/2020, a Comissão de Ética do Instituto Politécnico 

de Coimbra (CEIPC) vem corroborar esta mesma posição, declarando para os devidos 

efeitos: 

- A CEIPC disponibiliza-se, e empenhar-se-á no que concerne à aceleração e revisão ética 

de processos que lhe sejam remetidos por toda a comunidade do Instituto Politécnico 

de Coimbra (IPC), relativos à Pandemia COVID-19.  

- A CEIPC recomenda, no estrito âmbito das suas competências, e na medida do que seja 

cientificamente adequado, que os projetos de final de curso no âmbito das Licenciaturas 

e Mestrados ou outras pesquisas se orientem para as consequências epidemiológicas, 

sociais, psicossociais, económicas, políticas e outras orientações científicas relacionadas 

com a Pandemia Covid-19. 

- A CEIPC determina, ainda, que as eventuais alterações a cronogramas de projetos 

aprovados pela mesma, não estão sujeitas a novo pedido, enquanto se verificar a 

situação de pandemia relacionada com a COVID 19. 

- A CEIPC considera que face à  necessidade de implementação de procedimentos e 

alocação de recursos excecionais, as tomadas de decisão que têm repercussões na 

esfera dos direitos e deveres da comunidade académica,  nomeadamente no que 

concerne ao nível do apoio e disponibilização de ferramentas dirigidas aos funcionários 

docentes e não docentes abrangidos pelo teletrabalho, na disponibilização de recursos 

e ferramentas dirigidos a alunos, e na disponibilização de material de proteção, sejam 

efetuadas de modo idêntico no IPC e em todas as Unidades Orgânicas de Ensino e 

Investigação. 

Nesta conformidade, todas as decisões dos órgãos de gestão do IPC e das Unidades 

Orgânicas de Ensino e Investigação deverão ser norteadas pelos princípios da igualdade, 

da equidade social, da proporcionalidade, e da justiça e razoabilidade para toda a 

comunidade académica, nomeadamente, alunos, funcionários docentes, investigadores 

e funcionários não docentes: 

Princípio da igualdade 

As relações com alunos, funcionários docentes, investigadores e funcionários não 

docentes deve reger-se pelo princípio da igualdade, não podendo privilegiar, beneficiar, 



 
 

prejudicar, privar de qualquer direito ou isentar de qualquer dever ninguém em razão 

de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou 

ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual, sendo 

nesta fase de grande relevo o acesso a meios informáticos e a rede de internet de 

qualidade; 

Princípio da equidade social 

No tratamento em razão das diferentes condições sociais dos alunos, funcionários 

docentes, investigadores e funcionários não docentes, deve obedecer-se a estritos 

critérios de equidade que garantam uma justiça participativa e distributiva entre os mais 

e os menos favorecidos socialmente; 

Princípio da proporcionalidade 

Na prossecução do interesse público, devem adotar-se os comportamentos adequados 

aos fins prosseguidos.  As decisões que colidam com direitos subjetivos ou interesses 

legalmente protegidos dos particulares só podem afetar essas posições na medida do 

necessário e em termos proporcionais aos objetivos a realizar;  

Princípios da justiça e da razoabilidade 

O dever de tratar de todos de forma justa, e rejeitar as soluções manifestamente 

desrazoáveis ou incompatíveis com a missão da Instituição. 

É igualmente primordial que as decisões que envolvam a instituição apelem ainda aos 

valores da solidariedade e da cooperação. 
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