
Maria do Céu Patrão Neves je profesorkou etiky, predsedníčkou Národnej rady pre etiku vo vede,
podpredsedníčkou Európskej skupiny pre etiku vo vede a nových technológiách a odborníčkou na
etiku v Európskej komisii. Je členkou Observatória globálnej etiky v UNESCO. S akademickým
vzdelaním v oblasti bioetiky na Kennedyho inštitúte etiky/Georgetown University, Washington DC,
kde bola aj hosťujúcou profesorkou, zastávala niekoľko pozícií v organizáciách, ako sú: konzultantka
prezidenta republiky pre etiku života, členka Národnej rady pre etiku vo vede a predstavenstva
Medzinárodnej asociácie bioetiky. 
 Je etickou poradkyňou pre Európsky výskumný projekt (H2020) GA869171 B-WaterSmart-
Accelerating Water Smartness v pobrežnej Európe a tiež pre projekt Svetovej zdravotníckej
organizácie - Zodpovednosť za verejné zdravie v lusofónnom svete. 
 Je členkou viacerých akademicko-vedeckých orgánov ako: Inštitút zdravia založeného na dôkazoch
(ISBE); Centrum pre toxikogenomiku a ľudské zdravie (ToxOmics); Skupina pre právo a umelú
inteligenciu Katolíckeho výskumného centra pre budúcnosť práva; Etická komisia Lisabonského
centra akademickej medicíny (CAML); Etická komisia a tiež Subjekt pre overovanie prípustnosti
zberu na transplantácie (EVA), nemocnica Divino Espírito Santo, ako viceprezident; Etická komisia
Rádu odborníkov na výživu. Je členkou fakulty Americkej univerzity suverénnych národov / AUSN
(USA). Je členkou vedeckých/redakčných rád zahraničných akademicko-vedeckých časopisov a je
recenzentkou viacerých medzinárodných časopisov.
 Je autorkou či spoluautorkou 36 kníh vrátane 12-zväzkovej zbierky venovanej aplikovanej etike
(2016 – 2018) a Slovníka globálnej bioetiky s Henk ten Have (2021) a približne 200 článkov, a viac
ako 400 konferencií. Za posledných päť rokov zorganizovala okolo 15 medzinárodných
akademicko-vedeckých stretnutí.
 Nedávno viedla (2017-2019) projekt „Etika, veda a spoločnosť: Výzvy pre biopolitiku“ na reflexiu a
etickú diskusiu o hlavných spoločenských výzvach, ktoré predstavuje vedecký a technologický
pokrok; v súčasnosti vedie (2019 – 2021) projekt „Biomedicínska etika a partnerstvo budovania
regulačných kapacít pre portugalsky hovoriace africké krajiny (BERC-Luso)“, taktiež projekt pre
etické a regulačné školenia aplikované na biomedicínsky výskum (a klinické skúšky), ktorý spája
INFARMED, Ordem dos Farmacêuticos, Etický výbor pre klinický výskum (CEIC) a predsedu pre
bioetiku (UNESCO) - financovaný Partnerstvom európskych a rozvojových krajín pre klinické
skúšky (EDCTP) a nadáciou Calouste Gulbenkian Foundation (FCG).
 Je publicistkou niekoľkých regionálnych a celoštátnych periodík.
 V rokoch 2009 až 2014 bola poslankyňou Európskeho parlamentu.
 Vyznamenaná Rádom Infante D. Henrique, udeleným prezidentom republiky.

Maria do Céu
PATRÃO NEVES 

ČLOVEK & UMELÁ INTELIGENCIA | 11. 11. 2022 | AC Hotel by Marriott Bratislava Old Town

Predsedníčka Národnej rady pre etiku vo vede v
Portugalsku a podpredsedníčka Európskej skupiny
pre etiku vo vede a nových technológiách, Brusel


