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Reunião da Comissão de Ética para a Saúde do Campus Neurológico Sénior

Aos quinze dias do mês de Fevereiro de dois mil e dezanove, pelas vinte e uma horas
da noite reuniram-se os membros da Comissão de Etica para a Saúde (CES), no
Campus Neurológico Sénior, para dar cumprimento à seguinte ordem de trabalhos:

Ponto um: Apresentação dos membros da CES

Ponto dois: Eleição do presidente e vice-presidente da CES do CNS

Estiveram presentes o Prof. Doutor Mário Miguel Rosa, a Prof. Doutora Sofia Reimão,
a Dra. Elsa Caldeira, a Dra. Filomena Sousa, a Enfermeira Marta Pires, o Dr. Gonçalo
Esteves, o Professor António Corado e a Irmã Marta Rodrigues.

Foi aberta a reunião, dando início à discussão dos assuntos que integravam a ordem
de trabalhos.

l) Apresentação dos membros da CES

Cada membro apresentou-se aos restantes membros da CES

2) Eleição do presidente e vice-presidente da CES do CNS

Após discussão e votação de todos os membros, foram eleitos para os cargos de
presidente e vice-presidente:

Presidente - Prof. Doutor Mário Miguel Rosa

Vice-presidente - Dr. Gonçalo Esteves

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que irá ser assinada por todos os

membros
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