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Instituída a Cátedra Unesco de Bioética em Portugal 

 

A Unesco tem reconhecido a importância crescente da Bioética no panorama global e particularmente a sua 

interacção com a cultura, a sociedade e o sistema legal dos vários países. Criou, por isso, há alguns anos a sua 

própria Comissão e Departamento de Bioética, culminando para já a sua intervenção nesta área na Declaração 

Universal de Bioética e Direitos Humanos, que elaborou e entretanto foi rectificada por diversos países, entre os 

quais Portugal 

Para aprofundar o conhecimento e fomentar o debate bioético que deve ser mantido com a Sociedade Civil, a 

Unesco tem atribuído uma Cátedra de Bioética a centros académicos de reconhecida excelência e capacidade de 

intervenção. É o que acontece agora em Portugal, tendo a Unesco atribuído a Cátedra ao Instituto de Bioética da 

Universidade Católica Portuguesa, da direcção da Professora Doutora Ana Sofia Carvalho. O detentor desta 

Cátedra será o Professor Doutor Walter Osswald, um dos introdutores da Bioética no nosso país. 

A formalização desta Instituição terá lugar no próximo dia 24 de Setembro às 16h na Reitoria (6º Piso do Edifício 

da Biblioteca João Paulo II), através da assinatura do protocolo de colaboração entre a Unesco, representada pelo 

Director do Departamento de Bioética, Prof. Doutor Henk ten Have e a Universidade Católica, representada pelo 

Senhor Reitor, Professor Doutor Manuel Braga da Cruz. Estará presente o Embaixador de Portugal junto da 

Unesco, Professor Doutor Manuel Maria Carrilho. 

A atribuição da Cátedra constitui, para além de uma grande honra e estímulo, uma responsabilidade acrescida, 

uma vez que o seu extenso Projecto de Actividade consta, em lugar cimeiro, a cooperação com Países Africanos 

Lusófonos. Visa-se aqui o estreitamento dos laços científicos e académicos já existentes e, sobretudo, o 

robustecimento e a institucionalização de Comissões de Ética nacionais e locais, de modo a garantir a difusão e 

implementação dos princípios constantes da Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos. 
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Para mais informações, por favor contactar Dra. Joana Araújo através do telefone 226196216  


