
Eu,  , comprometo-me, 
enquanto Estudante de Medicina da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (FMUL) a:

1. Adequar o comportamento público e institucional, de modo a salvaguardar o bom nome 
desta instituição;

2. Manter, ao longo do meu percurso académico, uma conduta ética de acordo com o que se 
espera de um Estudante de Medicina e futuro Médico;

3. Contribuir para um ambiente de respeito e colaboração entre colegas, docentes e funcio-
nários da FMUL, bem como dentro das equipas multidisciplinares em que serei integrado;

4. Respeitar a educação que me é facultada, assim como os meios físicos e humanos nesta 
implicados, optando por uma postura de interesse e empenho na minha atividade acadé-
mica enquanto estudante;

5. Primar pela integridade académica, valorizando a meritocracia e renunciando a qualquer ato 
fraudulento; 

6. Encarar a responsabilidade inerente ao percurso de formação médica, mantendo-me infor-
mado e atualizado de acordo com a minha etapa de percurso académico;

7. Reger a minha atuação pelos Princípios Éticos da integridade, beneficência, da não malefi-
cência, da autonomia, da justiça e da responsabilidade;

8. Priorizar o respeito pela vida e sofrimento humanos, tanto do Doente como dos seus fami-
liares, independentemente da idade, género, contexto sociocultural, orientação sexual, con-
vicções religiosas, filosóficas e ideológicas, sem nunca exercer atos de discriminação;

9. Manter a humildade na minha prática, aceitando as minhas limitações e não ultrapassando 
as qualificações e competências que desenvolvi até ao momento;

10. Adotar uma atitude de respeito, empatia e cordialidade para com o Doente com que con-
tactar, assim como respeitar a sua privacidade, mantendo o sigilo em todos os momentos;

11. O bem estar e o alívio do sofrimento de quem tem algum problema de Saúde, num contexto 
físico, mental e social, será sempre o meu principal objetivo profissional e ético.

O Estudante,

Código de Honra

O presente código foi elaborado pelo Conselho Pedagógico da FMUL e pretende orientar a conduta e prática do estudante da Faculdade de 
Medicina da Universidade de Lisboa enquanto elemento integrante e representante da instituição. Tem como base o estipulado no seguintes 
documentos: Regulamento Pedagógico da FMUL (despacho 60/2017), Código de Ética da Associação Nacional de Estudantes de Medicina, 
Código de Conduta e de Boas Práticas da Universidade de Lisboa, Código Deontológico da Ordem dos Médicos.


