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1. NOTA
INTRODUTÓRIA
Um Conselho de Ética é um dos locais privilegiados para a reflexão sobre as questões éticas
suscitadas pelo progresso da ciência nos seus variados domínios. Reflectir, aconselhar,
recomendar e promover a reflexão junto da sociedade em geral são algumas das suas
competências essenciais. Portugal foi um dos primeiros países europeus a sentir a
necessidade de um comité de bioética a nível nacional, tendo pela Lei n.º 14/90, de 9 de
Junho, sido criado o "Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida" (CNECV), cujo
terceiro e actual mandato (2003-2008) foi iniciado em 4 de Setembro de 2003.
Hoje, praticamente todos os países europeus têm o seu Conselho Nacional de Ética e, embora
possuindo por vezes estruturas diversas, o seu objectivo é idêntico. A promoção de reuniões
entre os Conselhos Nacionais de Ética a nível europeu corresponde assim, a uma
necessidade de troca de experiências e da promoção de uma reflexão conjunta sobre
questões que, longe de se circunscreverem ao espaço de uma região atravessam fronteiras e
alargam-se ao mundo inteiro.
A actividade do Conselho durante o ano de 2007 compreendeu, entre outros, a emissão de
pareceres sobre actuais temas éticos e a realização e participação em eventos nacionais e
internacionais, empenhando-se em responder ao cumprimento das suas atribuições e a
estimular o debate bioético em todas as camadas da sociedade civil.
O presente Relatório é elaborado em cumprimento do art. 14º da Lei nº 14/90 de Junho (com
as alterações introduzidas pela Lei nº 9/2003 de 13 de Maio e o Decreto-Lei nº 193/99 de 7 de
Junho) e reporta-se às actividades desenvolvidas pelo Conselho Nacional de Ética para as
Ciências da Vida (CNECV) durante o ano de 2007.

Lisboa, 11 de Março de 2008

Paula Martinho da Silva
Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida
Presidente
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2. COMPOSIÇÃO DO CNECV

Entidade designante:
Primeiro-Ministro

Presidente: Dra. Paula Martinho da Silva

Ministro responsável pela área da saúde

Prof. Doutor João Lobo Antunes

Ministro responsável pela área da justiça

Prof. Doutora Marta Mendonça

Ministro responsável pela área da educação

Prof. Doutor Michel Renaud

Ministro responsável pela área da ciência e
do ensino superior

Prof. Doutor José de Oliveira Ascensão

Ministro responsável pela área da juventude

Dr. José Pedro Ramos Ascensão

Ordem dos Advogados

Dra. Rita Amaral Cabral

Comissão para a Igualdade e para os Direitos Prof. Doutora Maria Fernanda Henriques
das Mulheres
Ordem dos Médicos

Dr. Pedro Nunes

Ordem dos Biólogos

Prof. Doutor Pedro Fevereiro

Academia das Ciências de Lisboa

Prof. Doutor Daniel Serrão

Fundação para a Ciência e a Tecnologia

Prof. Doutor Fernando Regateiro

Conselho Nacional de Medicina Legal

Prof. Doutor Jorge Soares

Assembleia da República

Prof. Doutor Salvador Massano Cardoso
Prof. Doutor Agostinho Almeida Santos
Prof. Doutor António Vaz Carneiro
Prof. Doutor Jorge Sequeiros
Prof. Doutor Rui Nunes
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Prof. Doutor Miguel Oliveira da Silva
Dr. Jorge Biscaia

Organizações de âmbito nacional
representativas das actividades ligadas à
bioética
Conselho de Reitores das Universidades
Portuguesas

Prof. Doutora Maria do Céu Patrão Neves

É Assessora da Presidente a Prof. Doutora Ana Sofia Carvalho.
É Secretária Executiva do Conselho a lic. Cíntia Monterde Águas.

3. REUNIÕES PLENÁRIAS
O CNECV reúne ordinariamente em Plenário uma vez por mês, e extraordinariamente sempre que
tal se justifique.
No decurso do ano de 2007, realizaram-se as sessões 139ª a 148ª, num total de dez reuniões
plenárias, conforme o calendário e agenda de trabalhos, que sucintamente constam do seguinte:



139ª RP – 9 de Janeiro
Reflexão sobre “Diagnóstico Genético Pré-Implantação” e discussão do relatório com
vista à elaboração de parecer;
Introdução à discussão da temática relativa à “Investigação Biomédica”.



140ª RP – 6 de Fevereiro
Continuação da reflexão sobre “Diagnóstico Genético Pré-Implantação” e discussão do
relatório com vista à elaboração de parecer.



141ª RP – 13 de Março
Apreciação do projecto do CNECV sobre a temática da “Investigação Biomédica”;
Discussão do projecto de parecer sobre “Diagnóstico Genético Pré-Implantação” com
vista à sua aprovação;
Apresentação das linhas gerais sobre a proposta de lei relativa ao “Regime Jurídico das
Bases de Dados de Perfis de ADN” com vista à elaboração de parecer.
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142ª RP – 10 de Abril
Conclusão da deliberação do parecer sobre “Diagnóstico Genético Pré-Implantação”;
Exposição e análise do relatório sobre a proposta de lei relativa ao “Regime Jurídico das
Bases de Dados de Perfis de ADN” com vista à elaboração de parecer.



143ª RP – 8 de Maio
Continuação da apreciação do Projecto do CNECV sobre a temática da “Investigação
Biomédica”;
Análise do relatório sobre a proposta de lei relativa ao “Regime Jurídico das Bases de
Dados de Perfis de ADN” com vista à elaboração de parecer.



144ª RP – 12 de Junho
Análise da proposta de parecer sobre proposta de lei relativa ao “Regime Jurídico das
Bases de Dados de Perfis de ADN”, com vista à deliberação sobre o mesmo.



145ª RP – 10 de Julho
Reflexão sobre os Projectos de Lei nº 126/X e 376/X que estabelecem o “regime jurídico
de utilização de células estaminais, para efeitos de investigação e respectivas
aplicações terapêuticas” com vista à elaboração e aprovação de parecer.



146ª RP – 18 de Setembro
Reflexão relativa ao projecto de trabalho sobre “Investigação Biomédica” – primeira
apresentação dos trabalhos em curso.



147ª RP – 13 de Novembro
Reflexão sobre o projecto de trabalho sobre “Investigação Biomédica” – Continuação da
apresentação dos trabalhos em curso.
Reflexão sobre o pedido de parecer relativo à “proposta de Decreto-Lei que estabelece
o regime jurídico da qualidade e segurança relativa à dádiva, colheita, análise,
processamento, preservação, armazenamento, distribuição e aplicação de tecidos e
células de origem humana”.
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148ª RP – 11 de Dezembro
Reapreciação dos trabalhos pendentes e dos projectos a realizar em 2008.
Deliberação do projecto de parecer sobre a “proposta de Decreto-Lei que estabelece o
regime jurídico da qualidade e segurança relativa à dádiva, colheita, análise,
processamento, preservação, armazenamento, distribuição e aplicação de tecidos e
células de origem humana”.
Reflexão sobre o projecto de trabalho sobre “Investigação Biomédica” – continuação da
apresentação dos trabalhos em curso.

Encontram-se já agendadas as reuniões plenárias previstas para o primeiro semestre de 2008:

149ª RP

8 de Janeiro

150ª RP

12 de Fevereiro

151ª RP

11 de Março

152ª RP

8 de Abril

153ª RP

13 de Maio

154ª RP

3 de Junho

155ª RP

8 de Julho
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4. ACTIVIDADE DO CNECV
4.1 Pareceres
4.2 Audições
4.3 10º Fórum dos Conselhos Nacionais de Ética (10º NEC Fórum)
4.4 XVIII Encontro com o European Group on Ethics in Science and New
Technologies (EGE) da Comissão Europeia
4.5 Publicações do Conselho
4.6 Site do CNECV
4.7 Centro de Documentação

Correspondendo à projecção do CNECV no espaço dedicado à reflexão na área da Bioética, no
ano de 2007 um número significativo de pedidos de parecer foram endereçados ao Conselho e aos
quais este respondeu dentro das suas competências, disponibilidade e urgência dos mesmos.
Para além dos trabalhos referidos, avulta a organização e participação do CNECV e dos seus
membros em eventos nacionais e internacionais de relevo para a reflexão bioética, bem como a
publicação da sua documentação, como parte da actividade do Conselho no ano transacto.
Dentro destes, revestiu-se da maior importância para a projecção do CNECV a realização, sob a
égide da Presidência Portuguesa da União Europeia, do 10º Fórum dos Conselhos Nacionais de
Ética (10º NEC Fórum) e, ainda, a reunião conjunta entre o CNECV e o Grupo Europeu de Ética da
Ciência e Novas Tecnologias da União Europeia (EGE), realizada também em Outubro de 2007,
sob a organização do CNECV.

4.1. Pareceres
Como habitualmente, o CNECV manteve a sua diversidade, não só no que respeita aos temas
tratados como na proveniência dos pedidos de parecer.
Tal diversidade revela o alcance das matérias discutidas, bem como um dos aspectos mais
importantes do debate bioético: a capacidade de diálogo, a aceitação da divergência e a
disponibilidade para o consenso.
Os relatórios prévios aos pareceres contaram com o empenho notável dos seus relatores,
providenciando uma reflexão aprofundada que suscitou muita discussão, divergências de opinião e
um estímulo à prossecução dos trabalhos.
Não pode deixar de ser referida a importância das audições na redacção destes pareceres, através
da partilha de diferentes perspectivas, do esclarecimento e do alargamento dos horizontes
científicos e éticos inerentes à problemática tratada.
Assim, o CNECV elaborou e concluiu no decurso do ano os seguintes pareceres:
9
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Parecer sobre
Diagnóstico Genético Pré-Implantação (51/CNECV/2007)
Parecer de Iniciativa do CNECV
Relator: Prof. Doutor Fernando Regateiro
Aprovado nas sessões plenárias de 13 de
Março e 10 de Abril.

Ktsimage / iStockphoto

Parecer sobre o Regime Jurídico das
Bases de Dados de Perfis de ADN
(52/CNECV/2007)
Parecer solicitado pelo Gabinete do
Secretário de Estado Adjunto e da Justiça
Relatores:
Prof. Doutora Fernanda Henriques
Prof. Doutor Jorge Sequeiros
Aprovado na sessão plenária de 12 de
Junho.

Mark Evans / iStockphoto

Parecer Sobre os Projectos de Lei Nº 126/X
(Estabelece os Princípios da Investigação
Científica em Células Estaminais e a
Utilização de Embriões), e Nº 376/X
(Estabelece o Regime Jurídico de Utilização
de Células Estaminais, para Efeitos de
Investigação e Respectivas Aplicações
Terapêuticas) – (53/CNECV/2007)
Parecer solicitado pela Comissão de Saúde
da Assembleia da República
Relator: Prof. Doutor Daniel Serrão
Sven Hoppe / iStockphoto

Aprovado na sessão plenária de 10 de Julho.

Parecer sobre o Regime Jurídico da
Qualidade e Segurança Relativa à Dádiva,
Colheita, Análise, Processamento,
Preservação, Armazenamento,
Distribuição e Aplicação de Tecidos e
Células de Origem Humana –
(54/CNECV/2007)
Parecer solicitado pelo Ministério da
Saúde e Autoridade para os Serviços de
Sangue e da Transplantação (ASST).
Relatores: Prof. Doutor Jorge Soares
Dra. Rita Amaral Cabral
Aprovado na sessão plenária de 11 de
Dezembro.

C. O. Leong / iStockphoto
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Com vista à apresentação e divulgação pública dos documentos aprovados, são habitualmente
realizadas conferências de imprensa relativamente a cada um dos pareceres, nas quais estão
presentes em representação do CNECV a Presidente e os Conselheiros Relatores.
As conferências realizadas no ano de 2007 para apresentação dos Pareceres n.º 51 a 53 do
CNECV contaram de um modo geral com a boa adesão dos media e resultaram numa melhor
divulgação dos trabalhos e das questões debatidas.
Em simultâneo com a realização das conferências de imprensa, todos os pareceres e respectivos
relatórios e declarações foram disponibilizados no site de Internet do CNECV, no intuito da sua
disponibilização ao público em geral.

4.2. Audições
No exercício das competências do CNECV e com o objectivo de auscultar as sensibilidades, os
aspectos técnicos e as posições institucionais relativas a algumas das matérias objecto de parecer,
o CNECV entende receber em audição alguns reconhecidos especialistas e entidades
representativas.
No âmbito do Parecer sobre «Diagnóstico Genético Pré-Implantação» (51/CNECV/2007),
haviam sido oportunamente ouvidos, no decurso do ano de 2006, os especialistas:

Prof. Doutor Alberto Barros
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto
Prof. Doutor Vasco Almeida
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto
Prof. Doutor Walter Osswald
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto
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4.3. 10º Fórum dos Conselhos Nacionais de Ética
(NEC Fórum)

CNECV

Organização: Comissão Europeia / CNECV
Data: 11 e 12 de Outubro de 2007
Local: Lisboa – Pavilhão Atlântico,
Participantes: Conselhos Nacionais de Ética dos estados membros da EU
Para consulta: http://ec.europa.eu/research/science-society/page_en.cfm?id=3161

Para além do intenso labor desenvolvido na elaboração dos relatórios e pareceres, discussão,
reflexão e deliberação sobre os mesmos, o CNECV efectivou outras actividades incluídas no seu
campo de competências.
Por ocasião da Presidência Portuguesa da União Europeia no segundo semestre de 2007, e em
organização conjunta com a Comissão Europeia, o CNECV teve a honra de acolher em Lisboa,
nos dias 11 e 12 de Outubro, a reunião internacional 10º Fórum dos Conselhos Nacionais de
Ética (NEC Forum).
O NEC Forum é uma plataforma independente para troca de informações, experiências e melhores
práticas em assuntos de interesse comum no campo da ética e da ciência. O NEC Fórum segue o
método da «coordenação aberta» e os respectivos encontros são organizados por um dos
Conselhos Nacionais de Ética. Cada edição do NEC Fórum, de periodicidade semestral, é
reservada aos presidentes e secretários dos Conselhos Nacionais de Ética dos países membros
da União Europeia. Trata-se de uma reunião de elevada importância, sendo única no género no
seio da União Europeia, e a sua organização tem desempenhado um importante papel na partilha
de boas práticas entre estados membros da UE.
A presidente do CNECV, no exercício das suas funções, tem participado em todas as reuniões
anteriores do NEC Fórum, em representação do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da
Vida.
O Presidente e os membros do Grupo Europeu de Ética da Ciência e Novas Tecnologias da
Comissão Europeia (EGE), da qual a Presidente do CNECV é actualmente a vice-presidente,
foram igualmente convidados a estar presentes, tendo o evento sido precedido, no dia 10 de
Outubro, de reunião conjunta entre o EGE e o CNECV para encontro de experiências entre ambos
os órgãos consultivos.
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Fonte: CNECV

A realização deste Fórum propiciou uma oportunidade única de troca de impressões em matéria de
reflexão ética na área das novas tecnologias entre os países membros e os intervenientes
nacionais. Pelas respostas obtidas, é patente o relevo deste evento e os reflexos positivos que
dele decorreram, tanto para o debate bioético no nosso país, como para o posicionamento de
Portugal a nível internacional nesta matéria.
A principal temática do encontro foi dedicada aos 50 anos de vigência do Tratado de Roma e à
reflexão sobre os principais valores éticos partilhados a nível europeu, bem como ao papel da ética
nas políticas públicas da Europa.
Assim, a manhã do primeiro dia do evento compreendeu a reunião conjunta EGE / NEC, cuja
sessão de abertura contou com a presença de Sua Excelência o Ministro da Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior, José Mariano Gago. Ao discurso de abertura da Sra. Presidente do CNECV
seguiram-se as intervenções do Director da DG Research – Science, Economy and Society, JeanMichel Baer, e do representante do Bureau of European Policy Advisors (BEPA), Maurizio Salvi.
O primeiro painel da manhã foi dedicado aos valores fundamentais partilhados pela Europa, em
que se debateram a convergência e o equilíbrio de perspectivas numa Europa Pluralista, bem
como o ponto de situação das recentes actividades do EGE, com prelecções do Presidente do
13
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EGE, Gören Hermerén, e do Presidente do Conselho Nacional de Ética da Itália, Francesco Paolo
Casavola. A temática da ética e biodireito contou com a intervenção de José Cruz Vilaça, antigo
Advogado-Geral e Presidente do Tribunal de Primeira Instância da UE.
No primeiro painel do 10º NEC Fórum, cuja abertura esteve a cargo de representante do Senhor
Secretário de Estado da Presidência do Conselho de ministros, Dr. Jorge Lacão, foram abordadas
as recentes actividades em Governance and Ethics na Comissão Europeia por Pëteris Zilgalvis,
Responsável da mesma Unidade, e George Maniatis, Presidente do Conselho Nacional de Ética
da Grécia. Foram ainda debatidas as novas fronteiras bioéticas num mundo global, com
perspectivas apresentadas por Rena Petridou, Presidente do Conselho Nacional de Ética do
Chipre, e Volnei Garrafa, Director da Cátedra da UNESCO em Bioética na Universidade de
Brasília.
Jean-Michel Baer proferiu ainda uma prelecção subordinada ao tema “Ethics capacity building in
developing countries”.
O segundo dia de trabalhos contou com um painel dedicado à influência da mobilidade nos valores
fundamentais da União Europeia, enriquecido com as apresentações da secretária Executiva do
Conselho Nacional de Ética da Dinamarca, Anette Nissen, da Presidente da Comissão
Parlamentar de Saúde, Maria de Belém Roseira, e do Coordenador do Observatório Português
para a Imigração, Roberto Carneiro.
Seguiu-se a temática da ligação entre o debate bioético a nível local, nacional e internacional, bem
como as suas infraestruturas, com as intervenções do Presidente da EUREC (European Network
of Local Research Ethics Committees), François Chapuis, e do Presidente do Conselho Nacional
de Ética da Eslovénia, Joze Trontelj.
Foi ainda debatido o tema do acesso a biobancos e bases de dados de material genético, que pela
sua actualidade e interesse mereceu especial destaque como preocupação transversal às
entidades representadas.
Contou o tema com as apresentações de Hugh Whittall, Presidente do Nuffield Council on Ethics,
de Chris Womack pela empresa AstraZeneka, e de Jorge Soares, na qualidade de relator do
parecer n.º 52/CNECV/2007 relativo ao regime jurídico das bases de dados de perfis de ADN.
Assim, o principal objectivo do evento traduziu-se na retrospectiva da Bioética no contexto
europeu, com vista a um futuro de valores partilhados. Conforme referido, o programa do 10º NEC
Forum contou com um leque enriquecido de personalidades com particulares responsabilidades
neste sector. Os contributos dados foram de grande qualidade e um estímulo ao debate sobre esta
temática. A reunião contou com cerca de cem participantes, entre Presidentes, secretariados,
conferencistas e convidados.
Atenta a extensa organização e realização do 10º NEC Fórum, não foi levado a cabo o habitual
seminário nacional do CNECV.
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4.4. XVIII Encontro com o European Group on Ethics In
Science and New Technologies (EGE) da Comissão
Europeia
Em conexão com o 10º fórum dos Conselhos Nacionais de Ética (NEC Fórum), decorreu,
como habitualmente, a reunião do Grupo Europeu de Ética da Ciência e Novas Tecnologia da
Comissão Europeia (EGE), no dia 10 de Outubro, em Lisboa.
Esta reunião de trabalho, pautada pela troca de impressões entre os seus membros e por uma
reflexão multidisciplinar sobre os temas de bioética de maior importância e actualidade a nível
europeu, contou com a presença dos membros do CNECV, na qualidade de Conselho de Ética
anfitrião do NEC Fórum.
No decurso dos trabalhos, foi retomada a reflexão em curso relativa aos aspectos éticos da
clonagem de animais para consumo humano – “EGE Opinion n.º 23 on the ethical aspects of
animal cloning for food suply”.
Seguiu-se a reunião conjunta entre o EGE e o CNECV, com breve sumário das actividades
desenvolvidas por ambos os conselhos, na qual foi explanada pela Presidente do CNECV uma
perspectiva do passado, presente e futuro do panorama bioético nacional, bem como feita a
apresentação, pelo Presidente do EGE, Prof. Gören Hermerén, dos aspectos mais relevantes
do Parecer n.º 21 do EGE sobre os Aspectos Éticos da Nanomedicina – “EGE Opinion n.º 21
on the ethical aspects of nanomedicine”.
Foi ainda ouvido em audição pelo EGE o Prof. Pedro Fevereiro, membro do CNECV e Director
do Laboratório de Biotecnologia de Células Vegetais do Instituto de Tecnologia Química e
Biológica (ITQB) da Universidade Nova de Lisboa, sobre a matéria da “agri-food”.
No final do dia de trabalhos, o EGE e o CNECV foram recebidos por Sua Excelência o
Presidente da República.

Fonte: CNECV

15 Fonte: Presidência da República
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4.5. Publicações do Conselho

Num esforço permanente de actualização e divulgação dos pareceres do Conselho, foram
publicados no decurso de 2007, respectivamente, o 11º Volume da “Colecção Bioética”, relativo às
Actas do X Seminário Nacional, e o 11º Volume da Documentação do CNECV, referente aos
pareceres e documentos emitidos no ano de 2006.
O conteúdo da documentação publicada reflecte a dinâmica do CNECV e a diversidade de
matérias em análise: desde logo, a temática da ética e investigação nas ciências da vida, mote do
X Seminário Nacional do CNECV; mas também os temas objecto de parecer, desde a colheita e
transplante de órgãos e tecidos de origem humana, à execução do teste de detecção do VIH após
exposição ocupacional ou a clonagem humana.
As presentes publicações são disponibilizadas ao público, podendo a sua leitura ser
complementada com uma visita ao site do CNECV – www.cnecv.gov.pt.
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4.6.

Site do CNECV – www.cnecv.gov.pt

O site de Internet do CNECV encontra-se em permanente actualização.
Em cooperação com o Centro de Gestão da Rede Informática do Governo – CEGER, foi levada a
cabo a actualização do design e conteúdos do site do Conselho para uma estrutura renovada, que
se pretende mais apelativa e fácil de usar por quem a consulta, sejam estudantes, instituições ou
público em geral.
No intuito de que o site do CNECV seja um veículo privilegiado de comunicação do Conselho com
a sociedade plural em que se insere, encontra-se em constante evolução a disponibilização de
conteúdos adicionais e a divulgação dos trabalhos do Conselho.
Encontra-se concluída a versão em inglês do site, onde constam, entre outros, os pareceres do
Conselho devidamente traduzidos e actualizados. Esta versão trouxe uma significativa projecção
internacional, patente no acréscimo de consultas e menções por parte de entidades estrangeiras.
Por outro lado, as actuais tecnologias da sociedade da informação representam para todas as
pessoas com necessidades especiais, como sejam pessoas portadoras de deficiência e idosos,
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uma ferramenta de inclusão e de participação social e construção activa de cidadania por
excelência.
Assim, no cumprimento da Resolução de Conselho de Ministros n.º 155/2007, de 2 de Outubro,
pela qual se estabelecem as orientações relativas à acessibilidade pelos cidadãos com
necessidades especiais aos sítios da Internet do Governo e dos serviços e organismos públicos da
administração central, foi igualmente adaptado o site do Conselho, com vista à sua adequação e
possibilidade de acesso a todos os seus conteúdos.

4.7. Centro de Documentação

De acordo com a sua orgânica, o CNECV dispõe de um centro de documentação em bioética
aberto ao público.
No sentido da actualização permanente do espólio documental, foram ao longo do ano adquiridos
exemplares de livros nacionais e internacionais sobre temáticas consideradas de relevo para as
matérias discutidas. O Centro é igualmente enriquecido com as publicações que lhe são
oferecidas, tanto da parte de reputados especialistas como de alguns dos Conselheiros autores ou
editores dos mesmos. O Centro conta ainda com publicações periódicas de entidades diversas a
nível nacional e internacional, nomeadamente volumes de publicações referentes a pareceres e
estudos de outros conselhos de ética europeus e de organismos comunitários.
As suas obras de referência no âmbito da reflexão bioética servem de suporte ao funcionamento
do Conselho e encontram-se disponíveis para consulta temática em base de dados e no local.
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5. SOLICITAÇÕES EM 2007
Para além do cumprimento das competências que ao CNECV se encontram atribuídas, crescem
as solicitações e pedidos de esclarecimento e de parecer por parte de entidades nacionais e
internacionais, estudantes do ensino secundário, superior ou pós-graduado, investigadores ou
cidadãos interessados nas matérias discutidas pelo Conselho.
No sentido da preparação e sensibilização da opinião pública para os problemas éticos no domínio
das ciências da vida, o CNECV não deixa de responder e de estimular a participação dos
cidadãos, recebida na sua quase totalidade por via electrónica.
De referir igualmente os contactos telefónicos e presenciais não contabilizados, estabelecidos
pelos media no sentido do esclarecimento do CNECV aos temas de bioética discutidos na
actualidade informativa.

Cidadãos

10%
20%

Media
13%

Alunos ensino secundário

15%

9%

Alunos ensino superior /
pó-graduado
Conselhos de Ética
Internacionais

8%

Investigadores (nacionais
e internacionais)
Outras entidades

25%

Grupos

N.º de
Solicitações
Cidadãos (geral)
17
Media
13
Alunos ensino secundário
7
Alunos ensino superior / pós-graduado
21
Conselhos de Ética Internacionais
8
Investigadores (nacionais e internacionais)
11
Outras entidades
9
Total
86
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6. PROJECÇÃO DO CNECV
A intensa actividade desenvolvida pelo CNECV foi, no decurso do ano de 2007, divulgada pelos
mais diversos meios: por via electrónica, através da disponibilização e actualização do site de
Internet do CNECV, cuja versão em língua inglesa em muito contribuiu para a difusão dos seus
pareceres e actividades. Esta divulgação foi igualmente conseguida pela citação do site do CNECV
noutros sites, portais e Weblogs de referência, um pouco por todo o mundo.
A participação dos membros do Conselho em seminários, conferências e eventos, grupos de
discussão e de trabalho projectou os documentos do CNECV em Portugal e no estrangeiro.
Também os volumes das publicações do CNECV ajudaram a publicitar, especialmente nas
escolas, os contributos dados para a discussão bioética.

7. PARTICIPAÇÕES EM 2007
7.1 Eventos Nacionais
7.2 Eventos Internacionais
7.3 Participações permanentes

Ao longo do ano de 2007, para além das participações a nível pessoal de muitos membros deste
Conselho em conferências em Portugal e no estrangeiro, leccionando ainda na área específica da
bioética, salienta-se a sua participação em inúmeras actividades em representação do CNECV.
A Senhora Presidente e os senhores Conselheiros colaboraram ainda na organização de alguns
eventos relevantes na área da sua competência.
Sublinhe-se igualmente a participação do próprio Conselho, como tal, em organizações a nível das
instâncias internacionais, quer da União Europeia, quer do Conselho da Europa (participação no
COMETH – Conferência dos Comités de Ética dos países membros do Conselho da Europa) e da
UNESCO, onde é convidado a colaborar.

7.1 Eventos Nacionais
Ao longo de 2007, CNECV esteve representado nos seguintes eventos:
FEVEREIRO
Seminário da Ordem dos Médicos
Dias 2/3 – Ordem dos Médicos, Conselho Nacional Executivo - Lisboa
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MARÇO
Congresso Nacional dos Farmacêuticos – Protecção de dados individuais
Dia 8 – Ordem dos Farmacêuticos – Lisboa

Conferências do VI Ciclo do Fórum Gulbenkian de Saúde
Dia 15 – Fundação Calouste Gulbenkian – Lisboa
ABRIL
Sessão de lançamento da obra “Ordem dos Médicos: passado e presente”
Dia 3 – Ordem dos Médicos e Centro Editor Livreiro – Lisboa
MAIO

Acção de Formação permanente – Procriação Medicamente Assistida
“Da necessidade de adequação da lei – questões práticas suscitadas pela aplicação da
actual legislação sobre a Procriação Medicamente Assistida”
Dia 18 – Ministério da Justiça – Centro de Estudos Judiciários
Formação ministrada pela Dra. Paula Martinho da Silva

JUNHO
Sessão de apresentação da proposta de lei que visa a criação e utilização de uma base
de dados de perfis de ADN para fins de identificação criminal e civil
Dia 1 – Ministério da Justiça – Lisboa

Comemorações do 59º aniversário da Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias –
Comunicação sobre Bioética
Dia 11 – Instituto Politécnico de Castelo Branco
Comunicação sobre Bioética pela Dra. Paula Martinho da Silva

JULHO
Cerimónia de apresentação dos Projectos Vencedores no âmbito do Concurso de
Investigação/Intervenção Sida em África
Dia 26 – Fundação GlaxoSmithKline das Ciências da Saúde – Lisboa
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SETEMBRO
Cerimónia de entrega do Prémio António Champalimaud de Visão
Dia 7 (Fundação Champalimaud), Lisboa

NOVEMBRO
6ª Congresso Nacional de Medicina Legal
9/10 de Novembro, Guimarães
Comunicação apresentada pela Prof. Doutora Fernanda Henriques
DEZEMBRO
Dia 5 – Academia das Ciências de Lisboa
Sessão de atribuição “Medalhas de Honra L’Oreal Portugal para as Mulheres na Ciência”

Mestrado Em Ciências Religiosas - Especialidade Em Ética Teológica
“Ética, Espiritualidade E Saúde”
Dias 14/15
Formação ministrada pela Dra. Paula Martinho da Silva

7.2 Eventos Internacionais
MAIO
Ética e Ciência – Acerca dos limites da investigación dientífica e do desenvolvemento
tecnolóxico - “Ética y Ciências médicas” - “A influencia da reflexão bioética nas ciências
médicas”
Dia 2 – Universidade de Vigo – Campus Ourense, Faculdade de Direito – Vigo, Espanha
Formação ministrada pela Sra. Dra. Paula Martinho da Silva

1st International Consensus Meeting – New Horizons in the Cell and Tissue Banking
Dias 16/20 – Vale de Santarém
Representação do CNECV – Participação em mesa redonda sobre ética com os Senhores
Dra. Paula Martinho da Silva, Prof. Doutor Daniel Serrão e Prof. Doutor João Lobo Antunes
Reunião preparatória da 9ª Conferência do COMETH
Dia 23 – Berlim – Alemanha
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9th European Forum of National Ethics Councils – NEC Forum
23/25 – Berlim – Alemanha
Reunião Internacional bi-anual dos Presidentes e secretariados do Conselhos Nacionais de
Ética dos estados membros da UE, realizado sob os auspícios da Presidência Alemã da União
Europeia.
Representação do CNECV – Dra. Paula Martinho da Silva e Prof. Doutor João Lobo Antunes,
que proferiu uma conferência sobre Scientific integrity and scientific publishing.

JUNHO
I Jornadas Ibéricas – Saúde na Europa: a importância da excelência
Dia 21/22 – José de Mello Saúde – Lisboa
Conferência proferida pela Dra. Paula Martinho da Silva

OUTUBRO
Conferência Internacional – "Usos e representações das tecnologias
Reprodutivas"
Dia 25 – Instituto de Sociologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto
Conferência proferida pela Dra. Paula Martinho da Silva

NOVEMBRO
World Healthcare Student’s Symposium 2007
Dias 26 Novembro/1 Dezembro – Albufeira
Conferência proferida pela Dra. Paula Martinho da Silva sobre Common Ethics Code

Brainstorms Fulbright – Pandemias, vacinas e novos paradigmas em saúde pública
Dia 30 – Fulbright Portugal – Hotel Ritz, Lisboa

Micro’07 Biotech’07 – XXXIII JPG
Dias 30 Novembro/ 2 Dezembro – Lisboa

DEZEMBRO
Seminário sobre "Predictivity, Genetic Testing and Insurance",
Dias 3/4 – Estrasburgo
Representação do CNECV: Prof. Doutor Jorge Sequeiros
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7.3 Participações permanentes
Fórum Educação para a Cidadania
No sentido da promoção dos valores da cidadania em contexto escolar, o Ministério da Educação e
a Presidência do Conselho de Ministros criaram em articulação um Fórum de Educação para a
Cidadania, que conta com a participação de individualidades e organizações representativos das
mais diversas sensibilidades e áreas do saber.
Este espaço de reflexão alargada visa o desenvolvimento de um plano de acção adequado às
áreas curriculares não disciplinares e, em particular, à Área de Projecto e a Formação Cívica.
Para tanto, o grupo de trabalho terá como missão a apresentação de orientações, bem como a
identificação e divulgação de boas práticas, no sentido de conferir consistência às iniciativas em
curso e de ajudar e promover o trabalho dos professores e das escolas.
Os membros reúnem em sessão plenária uma vez por trimestre e, intercaladamente, em “Núcleos
de reflexão”, grupos de trabalho mais reduzidos coordenados pelo Grupo Técnico de Coordenação
do Fórum, que se debruçam sobre um tema geral.
Em representação do CNECV, participa neste projecto a Sra. Presidente, participando nele ainda a
Dra. Cíntia Águas, Secretária Executiva do Conselho.
Para melhor consulta, remete-se para o site respectivo: http://www.cidadania-educacao.pt
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8. Considerações Finais
A reflexão bioética continua actual, emergente, exigente, permanente. Por um lado, todos os
cidadãos, são continuamente interpelados pelo conhecimento de novas técnicas, novas
investigações, na definição de novos limites, na ponderação de novas circunstâncias, novos
factores, novas perplexidades.
Esta constatação, diversidade e complexidade reflecte-se também na própria reflexão que o
CNECV conduziu durante o ano de 2007.
Ao elaborar os pareceres e documentos, ao organizar os seus encontros e na apresentação das
suas comunicações o CNECV tem respondido aos pedidos de apreciação sobre as questões
éticas subjacentes a projectos legislativos (como foi o caso dos Pareceres sobre o regime jurídico
da qualidade e segurança relativa à dádiva, colheita, análise, processamento, preservação,
armazenamento, distribuição e aplicação de tecidos e células de origem humana
(54/CNECV/2007); sobre os Projectos de Lei Nº 126/X (Estabelece os Princípios da Investigação
Científica em Células Estaminais e a Utilização de Embriões), e Nº 376/X (Estabelece o Regime
Jurídico de Utilização de Células Estaminais, para Efeitos de Investigação e Respectivas
Aplicações Terapêuticas) (53/CNECV/2007) e o Parecer sobre o Regime Jurídico da Base de
Dados de Perfis de A.D.N. (52/CNECV/2007), mas igualmente a temas de fundo, mais vastos,
como foi o caso do parecer sobre diagnóstico genético pré implantação (51/CNEV/2007).
Tem sido particularmente relevante (e, porque não dizê-lo, gratificante) o reconhecimento que a
sociedade civil tem demonstrado pelo trabalho desenvolvido por este Conselho. Este interesse,
reiteradamente veiculado através de comunicações, comentários, perguntas dirigidas ao Conselho,
visitas ao site é demonstrador desse reconhecimento. Reconhecimento esse que é igualmente
evidenciado pelo respeito dado não só pelos parceiros internacionais, na consulta ao site do
CNECV, mas também pela adesão entusiástica à participação no 10º NEC Forum organizado pelo
CNECV em colaboração com a Comissão Europeia no âmbito da Presidência Portuguesa da
União Europeia.
No ano de 2008 que agora se inicia prevê-se a continuação dos projectos começados em 2007
assim como a apresentação de novas iniciativas por parte deste Conselho.
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