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Carta de Compromisso Ético
ESTUDANTES

Introdução
A Carta de Compromisso Ético dos Estudantes visa propiciar uma relação de mútuo compromisso com a Universidade 
Europeia e com a comunidade académica, promovendo uma atitude coletiva de sustentabilidade social. 

A Universidade Europeia compromete-se a facultar um ensino de excelência, o acesso à informação nos domínios 
lecionados e as condições necessárias à aquisição do conhecimento e à promoção dos valores académicos.

Os estudantes comprometem-se a participar de forma ativa e adequada nas atividades académicas, desenvolvendo 
a sua aprendizagem e apresentando com rigor e honestidade os conhecimentos adquiridos, mantendo em todas as 
situações uma atitude ética e solidária.

Compromisso ético da instituição para com os estudantes

A Universidade Europeia compromete-se a:

Excelência – fornecer um ensino qualidade, rigor e exigência, de forma a desenvolver as competências científicas, 
técnicas e profissionais dos estudantes e a promover as condições apropriadas ao desenvolvimento da sua 
consciência ética e cívica.

Informação – garantir o acesso atempado a todas as informações relevantes para o sucesso do desempenho dos 
estudantes, nomeadamente das que são emitidas pelos diretores de curso, Serviços Académicos, e outros órgãos e 
serviços da Universidade; informar os estudantes acerca dos planos de estudo, objetivos e programas das unidades 
curriculares que vão frequentar e garantir que os professores prestam todos os esclarecimentos acerca das 
metodologias, instrumentos, critérios e prazos de avaliação adotados, nos termos do regulamento académico; prestar 
informação acerca do regime de faltas e dos elementos que podem utilizar nas provas de avaliação de cada unidade 
curricular.

Justiça e equidade – avaliar o desempenho dos estudantes de forma objetiva, justa e transparente, estimulando o 
reconhecimento do mérito e assegurando-lhes um tratamento equitativo; salvaguardar os direitos dos estudantes de 
regimes especiais de frequência, nos termos regulamentares.

Liberdade e responsabilidade – garantir o respeito pelo princípio da liberdade académica nas atividades de ensino 
e aprendizagem, promovendo a crítica livre, a honestidade intelectual e a investigação honesta e responsável para a 
aquisição do conhecimento.

Apoio social – facultar o acesso, no quadro das possibilidades materiais da universidade, a apoios financeiros para os 
alunos de mérito com recursos económicos insuficientes, de modo a que esta situação não seja um impedimento à 
frequência dos seus cursos e programas de formação.

Liberdade de associação – assegurar o direito de participação dos estudantes em órgãos da Universidade (e.g., 
Conselho Pedagógico), através dos seus representantes eleitos ou nomeados; garantir que as Associações Estudantis 

desenvolvam a sua atividade em pleno direito, fazendo-se representar e participar na vida universitária e nos órgãos 
académicos próprios.

Confidencialidade – garantir a privacidade dos dados pessoais dos estudantes, incluindo a informação relativa à sua 
avaliação e percursos académicos, e a confidencialidade de elementos e informações do foro pessoal ou familiar.

Adequação das infraestruturas – garantir o acesso a espaços, equipamentos, ferramentas e meios técnicos idóneos 
e suficientes — bibliográficos, informáticos, laboratoriais ou outros — que assegurem o sucesso do projeto académico 
dos estudantes.

Compromisso ético dos estudantes para com a instituição, a comunidade 
académica e a sociedade

Os estudantes comprometem-se a:

Veracidade da informação – prestar informação fidedigna aos serviços da universidade, nomeadamente, ao solicitar 
algum tipo de isenção, bolsa ou benefício económico.

Pagamento de propinas – pagar as propinas e taxas previamente estabelecidas, nos termos regulamentares.

Conhecimento e cumprimento dos regulamentos académicos da Universidade – conhecer, respeitar e cumprir 
os estatutos da universidade e outros regulamentos da Universidade Europeia; assinar, no ato de matrícula, uma 
Declaração de Honra, atestando que tem conhecimento da existência de normas e regulamentos em vigor na 
Universidade, incluindo o Regulamento Disciplinar dos Estudantes e este Código Ético, comprometendo-se por sua 
honra a respeitá-lo; permanecer informado sobre todos os assuntos considerados necessários e de interesse para o 
seu desempenho enquanto estudantes.

Responsabilidade – respeitar o bom nome e reputação da instituição; não utilizar os símbolos da Universidade de 
forma abusiva, em particular, em espaços públicos e através das redes sociais; respeitar a marca de excelência da 
universidade e empenhar-se na sua defesa e promoção; cumprir de forma responsável as funções inerentes aos 
órgãos académicos ou que integrem.

Colegialidade – respeitar-se a si mesmo e aos outros membros da comunidade académica; contribuir para a boa 
convivência e plena integração de todos os estudantes na comunidade académica, respeitando a sua dignidade 
e reserva da vida privada, liberdade e integridade física e moral, abstendo-se de qualquer ato de discriminação, 
intimidação, humilhação ou assédio, dentro (nomeadamente, nas praxes) ou fora das instalações da Universidade; 
respeitar as normas disciplinares, de funcionamento dos serviços e de utilização e segurança dos espaços e preservar 
as instalações de ensino, investigação e lazer da universidade, nomeadamente, ao não utilizar indevidamente os 
equipamentos, meios informáticos ou outros recursos próprios disponibilizados pela Universidade e ao manter uma 
atitude sustentável e ecológica de respeito pelo ambiente, evitando o desperdício dos recursos disponibilizados.

Nas atividades letivas:

 � Ser assíduos, pontuais e participativos, e atuar com disciplina e civismo nas atividades académicas;

 � Fazer o registo individual de assiduidade apenas nas sessões em que estejam efetivamente presentes, 
abstendo-se de pedir ou de aceitar que outros o façam por si, ou de o fazer por outrem;

 � Permanecer na sala de aula durante as atividades letivas: as entradas tardias ou as saídas prematuras devem 
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ser justificadas e autorizadas pelo docente e só devem acontecer em casos excecionais; 

 � Abster-se de ações ou incidentes que, pela sua natureza, possam perturbar o ambiente e as atividades 
letivas;

 � Abster-se de captar imagens ou som, de forma não autorizada, durante as atividades letivas; 

 � Cumprir o estipulado nos objetivos e metodologias de trabalho adotados nas unidades curriculares; 

 � Utilizar o material necessário para a aprendizagem, tirar notas em suportes apropriados, participar nas 
atividades letivas, expor eventuais dúvidas de forma adequada e usar os equipamentos existentes para os fins 
devidos;

 � Realizar os trabalhos referentes a cada unidade curricular; os trabalhos realizados para outras UCs só deverão 
ser aceites por sugestão do docente numa perspetiva de integração de conhecimento; 

 � Manter uma atitude cívica e respeitosa em todos os espaços e situações, nomeadamente, utilizando uma 
linguagem adequada, abstendo-se de usar o telemóvel para fins não previstos durante o decurso da aula, 
comportando-se com decoro e urbanidade;

 � Participar com rigor e sentido de responsabilidade no preenchimento dos inquéritos pedagógicos relativos 
às perceções sobre o ensino/aprendizagem, no âmbito do Sistema Interno de Garantia da Qualidade da 
Universidade Europeia.

No processo de avaliação de conhecimentos:

 � Ser pontual e atuar com disciplina, honestidade e civismo no decorrer das provas;

 � Fazer-se acompanhar por um documento de identificação (Cartão de Cidadão, cartão de estudante, 
passaporte ou carta de condução);

 � Abster-se de ações ou incidentes que possam perturbar o ambiente durante a prestação das provas;

 � Não assinar, com o nome de outra pessoa, nomeadamente, em testes, exames ou trabalhos sujeitos a 
avaliação; 

 � Não aceder antecipadamente e de modo indevido a questionários ou quaisquer outros elementos que 
constem na prova de avaliação; 

 � Não utilizar notas, textos, ou outros elementos não autorizados na prestação das provas, nem recorrer ao 
apoio de outra(s) pessoa(s), presente(s) no espaço do exame ou fora dele, à revelia das regras estabelecidas 
para o método de avaliação; 

 � Não utilizar meios tecnológicos não autorizados, com acesso a informação relevante para os exames ou 
outras provas de avaliação, em proveito próprio ou de outrem;

 � Não apresentar trabalhos, ensaios, relatórios, teses ou dissertações com resultados falsificados, fabricados ou 
tendenciosamente interpretados; 

 � Não destruir ou alterar trabalhos de outrem, em proveito próprio; 

 � Não comprar ou vender, no todo ou em parte, dissertações, teses, relatórios ou outros trabalhos académicos, 
utilizados nos processos de avaliação;

 � Não plagiar. Todos os itens abaixo consubstanciam formas de plágio:

 �   Cópia de um trabalho, no todo ou em parte, feito por outrem; permissão para que outra pessoa 
copie o seu trabalho, no todo ou em parte, em provas de avaliação;

 � Quaisquer situações em que se usam ideias, afirmações, dados, imagens, ou ilustrações de outro(s) 
autor(es), sem referir explicitamente a respetiva autoria e, consoante o caso, a respetiva autorização 
desse(s) autor(es);

 �   A submissão de um trabalho sem o respeito pelas normas de citação e referenciação bibliográfica; 

 �   A utilização incorreta de ideias ou de paráfrases do trabalho de outrem, quer pela sua extensão ou 
repetição abusiva de palavras e conteúdos, quer pela ausência de uma correta identificação dos 
seus autores.

 � Assinar uma declaração de honra em todos os trabalhos (individuais ou de grupo), relatórios, teses e 
dissertações, comprometendo-se a respeitar escrupulosamente as regras da atribuição de todas as fontes 
utilizadas, com a plena consciência de o plágio e o autoplágio constituem um ilícito académico.

Extensão à comunidade

 � Agir eticamente, consciente da obrigação de responder pelas próprias ações; 

 � Ponderar as ações próprias e alheias em função do bem comum; 

 � Manifestar a autonomia pessoal centrada nos direitos humanos, na democracia, na cidadania, no respeito 
mútuo, na livre escolha e no bem comum; 

 � Demonstrar respeito pela diversidade humana e cultural e agir de acordo com os princípios dos direitos 
humanos; 

 � Negociar a solução de conflitos em prol da solidariedade e da sustentabilidade ecológica;

 � Ser interventivo, tomando a iniciativa e sendo empreendedor em ações de responsabilidade social e de 
extensão à comunidade.

Data: Assinatura:
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obrigatórias; 

 � O docente deve promover e divulgar eventos de ciência, de cultura, de educação e dos valores de cidadania, 
traduzida em ações de formação, seminários, conferências, congressos e outras iniciativas; 

 � O docente não deve cometer falsificações; 

 � O docente não deve praticar atos de violência, qualquer que ela seja; 

 � O docente não deve consumir substâncias ilícitas ou outras que possam afetar o correto desempenho de 
funções; 

 � O docente deve cumprir zelosamente as normas de higiene e segurança previstas; 

 � O docente deve desenvolver uma estratégia de defesa da propriedade intelectual das partes envolvidas, 
acautelando os direitos de autor e as condições de publicação dos resultados obtidos; 

 � O docente deve pautar-se por valores de isenção, integridade e competência científica e profissional; 

 � O docente deve condenar atitudes discriminatórias dentro dos campus ou fora deles, por razões culturais, 
de género, de raça, de etnia, de nacionalidade ou de orientações políticas, ideológicas, religiosas ou sexuais, 
nomeadamente ações de ofensa física, verbal, moral ou psicológica, bem como situações de coação, 
intimidação, assédio ou humilhação; 

 � O docente deve defender o respeito e cumprimento dos direitos das pessoas com deficiência ou 
necessidades especiais;

 � O docente deve apoiar o princípio da liberdade académica nas atividades de ensino, aprendizagem, em clima 
construtivo e de livre crítica, na procura honesta e responsável do progresso do conhecimento;  

 � O docente deve se manter atualizado em permanência no que respeita às matérias que leciona;

 � O docente não deve emitir comentários negativos sobre membros da comunidade académica no exercício 
das suas funções.

Avaliação

 � O docente deve promover, em todos os processos de avaliação, o comportamento íntegro entre os 
estudantes, contribuindo para a erradicação de quaisquer formas de fraude, designadamente as enunciadas; 

 � O docente deve pedir escusa de participar em júris que apreciem candidatos em áreas científicas afastadas 
da sua especialidade ou conhecimento;

 � O docente deve abster-se de participar em processos de avaliação e ordenação de candidaturas sempre que 
se verifiquem potenciais conflitos de interesses

 � O docente não deve traduzir a responsabilidade da avaliação num ato de superioridade sobre o aluno.

 � O docente deve utilizar instrumentos de avaliação cujo grau de dificuldade não seja superior àqueles que 
serviram de padrão durante o período letivo, e garantam, na medida do possível, a uniformidade do grau de 
dificuldade nas diversas épocas avaliativas;

 � O docente deve assegurar que a avaliação do estudante reflete o seu mérito. 

Abuso de funções

 � O docente não deve usar a sua posição ou função para obter para si ou para terceiros qualquer benefício ou 
procurar influenciar qualquer pessoa ou entidade com o mesmo fim.

Carta de Compromisso Ético
DOCENTES

Introdução
Perspetivando a função docente num quadro que apele à participação informada e responsável dos próprios 
docentes, esta carta de compromisso ético é dedicada ao enquadramento das noções de ética e moral da ação 
docente. Centra-se na explicitação e desenvolvimento de princípios de ética profissional, procurando evidenciar a 
relevância e a especificidade do desempenho docente.

Esta carta dá ênfase às questões que dizem respeito aos pressupostos conceptuais e metodológicos, aos imperativos 
de justiça e equidade, à relação entre avaliadores e avaliados, aos constrangimentos e interpelações geradas no 
âmbito dos processos avaliativos, bem como aos dilemas pessoais e profissionais protagonizados pelos sujeitos na 
sua qualidade de docentes.

Compromisso ético da instituição para com os docentes
Os professores orientam-se maioritariamente por uma perspetiva contextualista da ação docente, que considera, no 
particular, a proteção do outro através do diálogo e da análise de situações concretas. Concomitantemente também 
são orientados por valores como o respeito e a solidariedade, a liberdade e autonomia, a justiça, imparcialidade e 
igualdade, a honestidade e verdade, a responsabilidade e dignidade humanas, o rigor e a competência.

Neste sentido a Universidade Europeia deverá zelar para que estes princípios orientadores da atividade docente 
sejam materializados. Para isso a Universidade deve garantir que a estratégia de atuação docente seja apoiada por 
indicadores de desempenho, que incentivem a adoção de padrões de qualidade na gestão dos processos educativos, 
nomeadamente por via da consistência e da tangibilidade dos procedimentos, promova a formação regular dos seus 
docentes, aplique a legislação sobre a avaliação e consequente progressão na carreira, garanta uma adequabilidade 
entre a formação do docente e a área lecionada, potencie o papel do docente no processo de integração profissional 
do aluno, aplique um inquérito anual de satisfação ao docente, garanta o apoio físico e tecnológico para a boa 
prossecução das aulas, assim como contribua para a autonomia e independência do docente no que respeita ao 
modelo pedagógico a adotar nas aulas.

Compromisso ético dos docentes para com a instituição, a comunidade 
académica e a sociedade

Ensino e Aprendizagem

 � O docente deve promover um ambiente propício ao desenvolvimento do processo de ensino, de 
aprendizagem, e de um comportamento cívico e íntegro dos estudantes;

 � O docente deve promover a formação e o desenvolvimento pessoal e profissional dos estudantes, cultivando 
o interesse pela aprendizagem, a autonomia e o espírito crítico e liberdade de expressão;

 � O docente deve estabelecer uma relação de confiança docente-estudante, respeitando a sua individualidade; 

 � O docente deve ser assíduo e pontual no exercício das suas funções, bem como na participação em reuniões 
Data: Assinatura:
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funcionamento da Instituição aos órgãos próprios e ser por estes ouvido em todos os assuntos que justificadamente 
forem do seu interesse; 

Respeito - os colaboradores da Universidade Europeia têm o direito de serem tratados com respeito e correção por 
qualquer membro da comunidade académica, vendo respeitada a sua integridade física e moral; 

Confidencialidade - os colaboradores da Universidade Europeia têm o direito de ver respeitada a confidencialidade 
dos dados pessoais constantes do seu processo individual, nos termos da legislação aplicável; 

Compromisso ético dos colaboradores para com a instituição, a comunidade 
académica e a sociedade 

Diligência profissional - os colaboradores da Universidade Europeia devem aderir a padrões elevados de ética 
profissional. Para efeitos do disposto no número anterior, devem executar as suas funções com eficiência, zelo 
e responsabilidade, certificando o cumprimento das instruções, o respeito pelos superiores hierárquicos e a 
transparência no trato com todos os intervenientes;

Dever de sigilo - os colaboradores da Universidade Europeia estão obrigados ao dever de sigilo profissional nos 
termos legais, nomeadamente, são obrigados a guardar sigilo dos factos cujo conhecimento seja adquirido pelo 
exercício das suas funções e não possam ser divulgados nos termos legais;

Dever de informação - os colaboradores da Universidade Europeia têm o dever de prestar à comunidade académica, 
nos termos legais, a informação que seja solicitada, com ressalva daquela que, naqueles termos, não deva ser 
divulgada;

Partilha de informação - sem prejuízo do disposto no artigo anterior, os colaboradores da Universidade Europeia 
devem garantir a comunicação, registo e partilha de informação entre si, facilitando a preservação do conhecimento 
adquirido ou criado na decorrência das funções que desempenham;

Proteção do Ambiente - os colaboradores da Universidade Europeia têm o dever para com a proteção ativa dos 
bens e valores ambientais, adotando uma cultura com sentido ecológico e uma política de utilização sustentável dos 
recursos naturais; 

Relações internas - as relações entre os colaboradores da Universidade Europeia devem basear-se na lealdade, 
integridade e respeito mútuo, possibilitando a existência de um ambiente saudável e de confiança, evitando-se 
condutas que possam afetar negativamente os relacionamentos;

Relações externas - no relacionamento com terceiros, os colaboradores da Universidade Europeia devem atuar 
com celeridade e agir com isenção e cordialidade. As informações prestadas pelos colaboradores da Universidade 
Europeia devem ser claras, atingíveis e estar em conformidade com os princípios da legalidade, rigor e veracidade.

Carta de Compromisso Ético
COLABORADORES

Introdução
A presente Carta de Compromisso Ético visa estabelecer os princípios, regras e valores a observar no cumprimento 
das atividades desenvolvidas pelos colaboradores da Universidade Europeia. Os colaboradores da Universidade 
Europeia têm como missão uma contribuição ativa para uma atividade pautada pelo respeito, responsabilidade, 
integridade e lealdade. 

Respeito – devem tratar com respeito e correção qualquer membro da comunidade académica, respeitando a sua 
integridade física e moral;

Responsabilidade - devem agir de forma responsável, competente e dedicada, empenhando-se na sua valorização 
profissional e respondendo, nos termos da lei, pelos danos causados;

Integridade - devem reger-se segundo critérios de honestidade pessoal e de integridade de carácter, abstendo-se de 
qualquer comportamento que possa configurar um conflito de interesses;

Lealdade - devem agir de forma leal, solidária e cooperante. Também devem agir com respeito à verdade para com 
os órgãos públicos, gerando confiança na ação da instituição e entre pares, promovendo uma cultura de integridade, 
rigor e credibilidade do trabalho desenvolvido.

Compromisso ético da instituição para com os colaboradores

Formação Profissional - os colaboradores da Universidade Europeia e têm o direito de beneficiar de estímulo para a 
formação contínua e a progressão de carreira, no quadro dos recursos disponíveis na Instituição;

Reconhecimento - os colaboradores da Universidade Europeia devem ver reconhecido o empenho em ações 
meritórias, em favor da comunidade académica em que está inserido ou da sociedade em geral, e ser estimulado 
nesse sentido; 

Avaliação de Desempenho - os colaboradores da Universidade Europeia têm o direito de serem avaliados de acordo 
com as regras em vigor na Instituição; 

Informação - os colaboradores da Universidade Europeia têm o direito de ter acesso aos Estatutos, normas e 
regulamentos aplicáveis, bem como aceder aos meios e serviços necessários ao desempenho das suas funções;

Infraestruturas - os colaboradores da Universidade Europeia têm o direito a ter acesso a espaços, equipamentos, 
ferramentas e meios técnicos suficientes, de forma a assegurar o desempenho para as suas funções;

Participação - os colaboradores da Universidade Europeia têm o direito a apresentar críticas e sugestões relativas ao 
Data: Assinatura:
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 � Definir e divulgar as linhas de investigação que considera estratégicas para o seu desenvolvimento 
institucional;

 � Compilar e divulgar informação relevante no campo da investigação (convocatórias, oportunidades de 
financiamento, call for papers, concursos …) quer no âmbito interno da própria universidade, quer no âmbito 
externo.

Meios e infraestrutura
A Universidade Europeia compromete-se a:

 � Proporcionar os meios materiais e humanos necessários para que os investigadores possam desenvolver 
adequadamente as suas atividades de investigação;

 � Fornecer aos seus investigadores formação especializada em áreas relacionadas com a metodologia 
científica, a análise e exploração de informação e dados, a divulgação de resultados, a ética na investigação e 
em geral, com questões relevantes para o exercício da prática de investigação;

 � Apoiar financeiramente a divulgação dos trabalhos dos seus investigadores em reuniões científicas, sempre 
que estes mantenham uma relação contratual estável a tempo integral com a instituição ou declarem de forma 
explícita e exclusiva a sua filiação à Universidade Europeia;

Valorização do conhecimento
A Universidade Europeia compromete-se a:

 � Desenvolver procedimentos integrais de avaliação da investigação assentes não apenas em critérios 
quantitativos como também qualitativos;

 � Considerar a produção científica dos seus docentes um critério fundamental e relevante a efeitos de 
progressão na carreira académica. 

Compromisso ético dos investigadores para com a instituição, a comunidade 
académica e a sociedade

Condições gerais de produção de conhecimento
Os investigadores da Universidade Europeia comprometem-se a:

 � Produzir saberes relevantes, capazes de acrescentar conhecimento teórico e empírico e melhorar 
metodologias de investigação assim como enfoques pedagógicos;

 � Desenvolver a sua investigação com honestidade, empregando metodologias auditáveis, utilizando dados 
válidos e produzindo interpretações e conclusões rigorosas, empíricas e teoricamente fundamentadas;

 � Exercer a prática de investigação com integridade, identificando os conflitos de interesse que possam advir 
das fontes de financiamento e/ou das entidades contratantes ou parceiras;

 � Respeitar a integridade física e moral dos participantes nas atividades que sejam desenvolvidas no contexto da 
prática de investigação assim como os princípios de convivência que vertebram a sociedade.

Rigor e transparência nas práticas de investigação
Os investigadores da Universidade Europeia comprometem-se a:

 � Proceder de forma transparente nas suas práticas de investigação. Como tal, devem contar com o 
consentimento informado dos participantes, aos quais deve ser garantida a confidencialidade e anonimato das 
informações prestadas. Os participantes devem conhecer o propósito da investigação (optando por debriefing 
final no caso de haver risco de condicionamento prévio das respostas/da conduta), os potenciais benefícios 

Carta de Compromisso Ético
INVESTIGADORES

Introdução
Considerando que a investigação científica é um desígnio das Universidades, e que a Universidade Europeia tem 
como missão a contribuição ativa para o desenvolvimento da cultura e da ciência, o documento que se apresenta 
pretende ser um instrumento apto para desenvolver, no seio da instituição, práticas científicas pautadas por padrões 
éticos capazes de garantir uma investigação rigorosa, sustentável e respeitadora dos fundamentos que articulam a 
comunidade universitária e a nossa sociedade.

A natureza desta carta é prescritiva e orientadora. Fornece indicações acerca daquilo que a Universidade Europeia 
espera dos seus investigadores assim como do que estes esperam da primeira. Contudo, não pretende ser preditiva: 
tendo em conta a complexidade que atualmente reveste a ciência, não é possível antecipar nem acautelar todas as 
questões particulares que a prática de investigação levanta. Por esse motivo, esta carta não pode substituir nunca o 
exercício da reflexão crítica individual e institucional como meio para lidar com as situações inéditas ou de incerteza 
que inevitavelmente surgirão neste âmbito.

Esta carta define, por um lado, quais as responsabilidades fundamentais que a Universidade Europeias deve assumir 
perante todos aqueles que no seu seio desenvolverem práticas de investigação. Por outro, estabelece quais as 
linhas mestras que os investigadores assumem no exercício das suas funções com o objetivo de adotar uma conduta 
eticamente irrepreensível. Estas linhas devem ser seguidas por todos os indivíduos que desenvolvam investigação na 
Universidade Europeia, nomeadamente membros do corpo docente, independentemente do seu vínculo contratual 
com a entidade instituidora; membros integrados ou associados dos centros de investigação afetos à Universidade 
Europeia; estudantes de primeiro, segundo e terceiro ciclo que desenvolvam ou participem em projetos de 
investigação na instituição.

Os valores fundamentais que pautam a investigação na Universidade Europeia são os seguintes:

 � Integridade - entendida como compromisso com a verdade, independência face às pressões externas e 
neutralidade relativamente a interesses particulares;

 � Rigor - compreendido como controlo sobre a qualidade da informação científica, validação do conhecimento 
mediante procedimentos cientificamente contrastados e contrastação do saber pela comunidade científica;

 � Transparência - definida como acessibilidade pública à informação e às metodologias utilizadas na produção 
de conhecimento com o objeto de este ser replicável;

 � Respeito pelos Direitos Humanos tal como são definidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos da 
Organização das Nações Unidas. 

 

Compromisso ético da instituição para com os investigadores

Condições gerais de produção de conhecimento
A Universidade Europeia compromete-se a:

 � Respeitar a liberdade intelectual dos seus investigadores, concretizada nas linhas de investigação que estes 
desenvolvem de acordo com os seus interesses e critérios;
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e riscos que esta envolve, assim como as entidades financiadoras que suportam a pesquisa. Ainda que estas 
condições sejam cumpridas, deve também ser fornecida informação acerca dos resultados e das conclusões 
da investigação em que participaram;

 � Respeitar as legislações europeias e nacionais vigentes sobre recolha, reserva e tratamento dos dados e das 
informações que suportam os resultados e as conclusões da investigação e facilitar o seu acesso a terceiros 
com o objetivo de replicar ou ampliar essas pesquisas, salvaguardando sempre os direitos legais e comerciais 
que eventualmente possam estar envolvidos;

 � Exercitar o seu sentido crítico reconhecendo as más práticas na investigação (manipulação interessada de 
dados, falsificação, plágio) e manifestando a vontade e o compromisso inequívocos de corrigi-las e erradicá-
las;

 � Zelar pela boa gestão dos meios físicos, técnicos e financeiros disponibilizados pela Universidade Europeia 
para a investigação, assegurando a utilização responsável dos mesmos para as finalidades pretendidas e 
prestando, quando forem requeridos, os devidos esclarecimentos à instituição sobre o seu uso.

Disseminação de resultados e reconhecimento da autoria

Os investigadores da Universidade Europeia comprometem-se a:

 � Disseminar os resultados e as conclusões da investigação em foros de natureza académica (reuniões de 
pares, congressos, seminários, conferências, revistas especializadas) e espaços destinados ao público geral;

 � Cumprir integralmente os requisitos da plena autoria científica, o que implica participar e contribuir 
significativamente para o processo de investigação e de publicação.

No processo de investigação, exige-se que a participação e a contribuição sejam realizadas no desenho da 
investigação, ou na aquisição dos dados/da informação ou na sua análise e interpretação. No processo de publicação, 
exige-se que a participação e a contribuição sejam efetuadas na redação do texto (e.g. artigo, capítulo, livro, relatório) 
ou na revisão crítica de aspetos intelectualmente substanciais do mesmo. Finalmente, é imprescindível que tenha 
sido dada a aprovação para a submissão da versão final do texto assim como manifestada a sua responsabilização 
(accountability) por todos os aspetos do trabalho, garantindo que as questões relativas à sua exatidão ou à sua 
integridade sejam adequadamente investigadas e resolvidas. Em consequência, não serão reconhecidos como autores 
aqueles que assinam uma publicação científica em virtude de: 

a) O seu estatuto académico, profissional ou da sua superior posição hierárquica;
b) A sua condição como supervisores de investigação sem contributos significativos para o projeto; 
c) A sua mediação para ceder espaços ou equipamentos; 
d) A sua disponibilização de financiamento ou compensações económicas; 
e) A execução de tarefas de edição de texto; 
f) Contraprestações e favores recíprocos que levem a práticas de rotativismo na autoria. 

Os aspetos assinalados nos pontos a), b), c), d), e e) deverão ser reconhecidos explicitamente como agradecimentos.

Data: Assinatura:
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