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Ficha da unidade curricular  
 

Unidade Curricular/ 

Curricular Unit 

Ética Sexual e Bioética Teológica / 

Sexual Ethics and Bioethical Theology 

4,5 ECTS / 180 (minutos/semana) 

Docente responsável/ 

Responsible academic staff 
Vítor Manuel Leitão Coutinho 

Outros docentes/ 

Other academic staff 

Não aplicável / 

Not applicable 

 

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 
 

1. Introduzir no estudo teológico-moral da ética sexual e da bioética. 
2. Perceber a relevância da pessoa como sujeito moral e como referência ética. 
3. Conhecer o enquadramento teológico-moral adequado a uma abordagem dos problemas morais da pessoa. 
4. Adquirir os elementos de reflexão ético-teológica aplicáveis aos diversos sectores da vida humana pessoal. 
5. Conhecer os critérios e princípios éticos mais relevantes da moral sexual e da bioética. 
6. Integrar as referências cristãs na reflexão ética dos problemas concretos. 
7. Fundamentar, do ponto de vista de uma moral católica, as opções morais no âmbito temático definido. 
8. Identificar as tendências de pensamento moral subjacentes a opções comuns na sociedade contemporânea. 
9. Reflectir de forma sistemática e científica sobre os problemas mais relevantes e paradigmáticos da sexualidade e da 

bioética. 
10. Desenvolver o conhecimento de referências bibliográficas e de documentos eclesiais sobre os temas do programa.  

 

Learning outcomes of the curricular unit  
 

1. Introduction to the theological-moral studies of sexual ethics and bioethics. 
2. Comprehend a person’s relevance as a moral subject as an ethical reference. 
3. Get to know the appropriate theological-moral framework to deal with a person’s moral issues. 
4. Acquire the necessary ethical-theological reflection skills applicable to several aspects of private human life. 
5. Get to know the most relevant criteria and ethical principles of sexual moral and bioethics. 
6. Add the Christian references to the ethical reflection of concrete issues. 
7. Base, on a catholic moral point of view, the moral options in the defined as thematic scope. 
8. Identify key trends of moral thought in line with common options of the contemporary society. 
9. Systematically and scientifically reflect about the most relevant and paradigmatic problems of sexuality e bioethics. 
10. Become acquainted with the bibliographical references and with documents elaborated by the Church on the topics of the syllabus.  

 

Conteúdos programáticos 

1. Fundamentos: dignidade humana e valor moral da pessoa, concepção cristã do homem. 
2. Sexualidade: compreensões e história, visão bíblica, critérios de uma ética sexual cristã. 
3. Problemas normativos da ética da sexualidade: Vida afectiva e heterossexualidade; Conjugalidade; Aspectos da identidade 

sexual. 
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4. Fundamentação da ética da vida: hermenêutica da bioética, história e paradigmas, valor da vida  humana e proibição de 
matar, princípios. 

5. Início da vida humana: estatuto do embrião, intervenções no início da vida (procriação medicamente assistida, diagnóstico 
pré-natal, aborto) e biotecnologias (genoma e manipulação genética, testes genéticos, clonagem, células estaminais). 

6. O cuidado da saúde: a relação em cuidados de saúde, experimentação biomédica em seres humanos, transplantes, 
alocação de recursos. 

7. O final da vida humana: o morrer na sociedade actual e as questões éticas no final da vida humana. 

 

Syllabus 

1. Basis: a person’s human dignity and moral value, Christian conception of mankind. 
2. Sexuality: perspectives and history, biblical point of view, criteria for a Christian sexual ethic. 
3. Normative problems of the sexuality ethic: Emotional life and heterosexuality; Marital life; Aspects of sexual identity. 
4. Basis for life ethics: bioethics hermeneutic, history and paradigms, value of human life and prohibition to kill, principles. 
5. Beginning of human life: status of the embryo, procedures in the beginning of life (medically assisted procreation, pre-natal 

diagnosis, abortion) and biotechnologies (genome and genetic manipulation, genetic testing, cloning, staminal cells). 
6. Healthcare: the relation between healthcare, biomedical experimentation on human beings, transplants, resource 

allocation. 
7. End of human life: dying in today’s society and the ethical questions pertaining to the end of human life. 
 

 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 

Os conteúdos programáticos incluem uma abordagem em duas vertentes: por um lado, identificam os problemas mais 
relevantes subjacentes nos objectivos indicados, proporcionando instrumentos de análise; por outro lado, permitem alargar 
o horizonte das indicações mais imediatas e transmitir competências para outras situações não incluídas no programa de 
conteúdos. 

 

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives 
 

The course contents include a two-way approach: on the one hand, they identify the most relevant problems underlined in the 
objectives  
referred, providing analytical tools; on the other hand, they broaden the horizon of the most immediate indications and convay 
skills for other situations not included in the course’s contents. 

 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

A) Nos blocos lectivos presenciais os conteúdos serão apresentados pelo docente, num modo predominantemente 
expositivo, geralmente apoiado em diapositivos com síntese dos conteúdos, ocasionalmente com recurso a textos como 
ponto de partida da reflexão dos estudantes. Favorece-se a participação dos estudantes, mediante a indicação de temas 
específicos para discussão e análise de casos paradigmáticos. Dá-se espaço à apresentação de questões. 
B) A aprendizagem autónoma, correspondente aos blocos previstos na modalidade de b-learning, contará com o trabalho 
pessoal dos estudantes, através do estudo dos textos indicados, elaboração dos trabalhos solicitados, procura de textos e 
outros materiais, leitura de bibliografia complementar. 
A avaliação é feita com base em 4 tarefas de avaliação contínua (40%) e num teste final (60%). 

 
 



 
 

Universidade Católica Portuguesa Email:direcao.ft@ucp.pt 

Palma de Cima 1649-023 Lisboa Tel. 217 214 150 

 

Teaching methodologies (including evaluation) 

A) The lectures will be given by the professor, in an expository manner, usually recurring to slides with a summary of the 
contents lectured, occasionally recurring to texts that will be the starting point for students’ reflection. Students are encouraged 
to participate when specific themes are up for discussion and to analyse paradigmatic cases. Students will have the 
opportunity to clarify any doubts on the contents presented. 
B) Proactive and independent learning of the modules foreseen for the b-learning portion of this course will count, for 
evaluation purposes, as the students’ individual work so students are expected to study the proposed texts, elaborate and 
deliver the required assignments, search for texts and other resources, read the complementary bibliography. 
The evaluation is based on 4 tasks on-going evaluation (40%) and a final written teste (60%). 

 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade curricular 
  

A conjugação das duas componentes metodológicas permitem uma apresentação sistemática dos conteúdos fundamentais 
e  o desenvolvimento das competências analíticas dos estudantes, que adquirem através de uma apropriação pessoal dos 
conteúdos e do exercício de síntese e de aplicação dos conhecimentos a situações novas. 

 

Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 
  

Combining two methodological approaches allows a systematic presentation of the fundamental contents of this course and 
the development of the students’ analytical skills, acquired through the personal assimilation of the course’s contents and 
through the exercise of their synthetic skills and ability to apply the knowledge gained to new situations. 

 

Bibliografia de consulta (existência obrigatória) 

GAFO J., Bioética, Paulus, Lisboa 2011 

SGRECCIA E., Manual de Bioética. Fundamentos e ética biomédica, Cascais 2009. 

FLECHA J. R., La fuente de la vida. Manual de Bioética, Salamanca 1999. 

FRALING B., Ética sexual. Ensaio sob um ponto de vista cristão, Coimbra 2011. 

FLECHA J. R., Moral de la Sexualidad. La vida en el amor, Salamanca 2005. 

LEONE S., Etica della vita affettiva, Bologna 2006. 

 


