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1. INTRODUÇÃO
O presente Relatório é elaborado em cumprimento do artº 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 (doravante designado por CNECV) durante o ano de 2005.
2. COMPOSIÇÃO DO CNECV
De acordo com a ordem estabelecida no artº 3º da Lei n.º 14/90 de 9 de Junho, com a nova
redacção introduzida pelo Decreto -Lei n.º 193/99, de 7 de Junho e pela Lei n.º 9/2003 de 13 de
Maio.
Conselheiros designados segundo as entidades seguintes:
Primeiro Ministro
Presidente - Dra. Paula Martinho da Silva
Ministro responsável pela área da ciência e do ensino superior
Prof. Doutor José de Oliveira Ascensão
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 juventude
Dr. José Pedro Ramos Ascensão
Ordem dos Advogados
Dra. Rita Amaral Cabral
Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres
Prof. Doutora Maria Fernanda Henriques
Ministro responsável pela área da saúde
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Prof. Doutor João Lobo Antunes
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
Prof. Doutor Miguel Oliveira da Silva
Organizações de âmbito nacional representativas das actividades ligadas à bioética
Dr. Jorge Biscaia
Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas
Prof. Doutora Maria Céu Patrão Neves
O Senhor Conselheiro Jorge Sequeiros substitui o Conselheiro Falcão de Freitas, falecido em
Dezembro de 2004 e o Conselheiro Pedro Nunes substitui o Conselheiro José Germano de
Sousa, por resignação deste.
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3. REUNIÕES PLENÁRIAS
O CNECV reúne em reunião plenária habitualmente uma vez por mês e extraordinariamente
sempre que tal se justificar. No decurso do ano de 2005 realizaram-se doze reuniões plenárias
(116ª à 127ª), encontrando-se já devidamente agendadas todas as reuniões plenárias previstas
para o ano de 2006.
4. ACTIVIDADE DO CNECV
No decurso do ano de 2005 e correspondendo à evidente implementação do CNECV no espaço
dedicado à reflexão de assuntos na área da Bioética, ao CNECV têm surgido um número
crescente de pedidos de parecer aos quais tem respondido dentro das suas competências,
disponibilidade e urgência dos mesmos.
Por outro lado, atento às questões da actualidade o CNECV não se tem demitido da sua
capacidade de intervenção, deliberando emitir parecer por sua própria iniciativa.
4.1. Pareceres
Assim, o CNECV elaborou e concluiu no decurso do ano três pareceres, em matérias de enorme
complexidade:
•

(45/CNECV/2005) Parecer sobre o Estado Vegetativo Persistente, pedido de parecer
proveniente de um Hospital Público de Lisboa, tendo sido relatores os Conselheiros
António Vaz Carneiro, João Lobo Antunes e António Falcão de Freitas. Este parecer foi
aprovado na 117ª Reunião Plenária de 15 de Fevereiro de 2005.

•

(46/CNECV/2005) Parecer sobre a Objecção ao Uso de Sangue e Derivados para Fins
Terapêuticos por Motivos Religiosos, pedido de parecer solicitado de um Hospital Público
de Penafiel, tendo sido relatores os Conselheiros Jorge Soares e José Pedro Ramos
Ascensão, aprovado na 121ª Reunião Plenária de 27 de Junho de 2005.
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•

(47/CNECV/2005) Parecer sobre Investigação em Células Estaminais, parecer solicitado
pela Assembleia da Republica, tendo sido seus relatores

os Conselheiros Fernando

Regateiro, Jorge Soares, João Lobo Antunes, Pedro Fevereiro, Rita Amaral Cabral e a
colaboração de Michel Renaud (no ponto relativo às questões éticas), aprovado na 125ª
Reunião Plenária de 8 de Novembro de 2005.
No final de 2005 deu-se início à elaboração do relatório com vista à elaboração de parecer sobre
Clonagem Humana, da iniciativa deste Conselho e do qual são relatores os Conselheiros Maria do
Céu Patrão Neves e Pedro Fevereiro.
No âmbito das competências do CNECV e com o objectivo de auscultar as sensibilidades, os
aspectos técnicos e as posições institucionais relativas a algumas das objecto de parecer o
CNECV entendeu receber em audição alguns reconhecidos especialistas e entidades
representativas, designadamente:
a)

No âmbito do parecer 46/CNECV/2005 – Associação das Testemunhas de Jeová,
encontrando-se presentes em sua representação o Sr. Pedro Candeias, Director do
Departamento de Informação Hospitalar daquela Associação e ainda os Drs. Carlos
Sousa Santos e Raul Josefino. Foi também ouvida a Comissão Nacional da Saúde da
Criança e do Adolescente, encontrando-se presente a sua Presidente, Professora
Doutora Maria do Céu Machado.

b)

No âmbito do parecer 47/CNECV/2005 – Sociedade Portuguesa de Células Estaminais;

c)

Para preparação do próximo parecer sobre Clonagem em seres Humanos – Ordem dos
Biólogos, representada pelo Professor Doutor Carolino Monteiro, Ordem dos Médicos,
representada pelo seu Bastonário Dr. Pedro Nunes, Sociedade Portuguesa de Medicina
Veterinária, representada pelo Dr. Luís Manuel dos Anjos Ferreira e ainda os Professores
Doutores Leonor Parreira e Mário Sousa que igualmente se pronunciaram sobre a
problemática da investigação em células estaminais.

Com a finalidade da apresentação e divulgação pública foram realizadas conferências de
imprensa relativamente a cada um dos pareceres em que estiveram presentes em representação
do CNECV a Presidente e os Conselheiros Relatores.
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Em simultâneo foi disponibilizado no site do CNECV os pareceres, assim como os respectivos
relatórios e declarações ao parecer.

4.2. Próximos pareceres
No decurso de 2006 prevê-se a conclusão do parecer já iniciado sobre Clonagem em Seres
Humanos, que será seguido pelo parecer sobre Diagnóstico Genético Pré-Implantatório, Rastreio
HIV/Sida, assim como um documento, em preparação sobre a alteração á lei dos Transplantes.
Agendados encontram-se ainda dois pareceres da iniciativa do CNECV sobre Investigação
Biomédica e sobre Bancos de Tecidos Humanos, sem prejuízo dos pareceres que entretanto
forem solicitados.
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.
4.3.

Seminário

Para tanto, e à semelhança de anos anteriores, o CNECV organizou o seu 9º Seminário Anual
dedicado ao tema “Educação e Formação em Bioética” e que teve lugar nos dias 25 e 26 de
Novembro de 2005 e teve lugar na Fundação Calouste Gulbenkian.
Este Seminário teve como objectivo debater a questão da educação e formação em bioética e
reflectir sobre possíveis estratégias da sua efectivação e dinamização, tanto ao nível do Ensino
Secundário como ao nível do ensino Superior. Conscientes do défice de informação sobre a
definição e campo de actuação da bioética e do modo como esta nova disciplina cruza,
transdisciplinarmente, muitos dos temas da aprendizagem formal ao nível do ensino secundário e
do ensino superior, pareceu-nos que esta temática se revestia da maior actualidade e pertinência.

O Seminário contou com a presença do Senhor Secretário de Estado da Presidência do Conselho
de Ministros, Dr. Jorge Lacão, em representação do Senhor Primeiro-Ministro e que proferiu
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discurso relativo à importância da temática do Seminário e ao papel do Conselho Nacional de
Ética para as Ciências da Vida.
A conferência de abertura teve a cargo do Professor Doutor Manuel Braga da Cruz, que no
enquadramento da temática do seminário -

Educação e Formação em Bioética -

tratou as

questões da Bioética, Educação e Cidadania.
Seguiram-se dois especialistas internacionais que reflectiram sobre projectos de ensino, nos EUA
e países nórdicos, da bioética ao nível do secundário.
O Dr. José Pacheco Pereira encerrou a sessão da manhã, onde analisou a importância da
reflexão bioética nas Sociedades modernas e expôs o seu ponto de vista sobre o papel que cabe
aos Conselhos Nacionais de Ética como intermediários entre os especialistas e a sociedade civil
A tarde de sexta-feira foi dedicada à questão da formação em Bioética ao nível do Ensino
Superior. Foi lido um texto do Professor Doutor Joaquim Pinto Machado (ausente por motivos de
saúde) que tem a responsabilidade da Direcção do novo Curso de Medicina na Universidade do
Minho, onde foi sublinhada a importância da consonância entre a formação técnica rigorosa e a
orientação humanista a imprimir aos alunos durante a licenciaturas em ciências da saúde. O
Professor Doutor. Humberto Rosa, conhecido especialista de Biologia Ambiental, falou sobre a
formação em bioética no ensino das Ciências biológicas. Finalmente, e com o objectivo de
conhecer como ensinar bioética no grupo das ciências humanas, ouviu-se a Professora Doutora
Isabel Renaud, especialista em ética e bioética e com vastísssima experiência neste domínio.
O dia de sábado foi dedicado ao tema da formação dos membros de Comissões de Ética para a
Saúde. Os responsáveis por este tópico foram o Padre Victor Feytor Pinto e o Professor Doutor
Filipe Almeida, ambos com larga experiência do trabalho em Comissões de Ética para a Saúde
em vários Estabelecimentos hospitalares.

4.4.

Publicações
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Foi publicado um desdobrável bilingue (português e inglês) para divulgação do papel,
competências e composição do CNECV.
Foi igualmente publicado o volume de compilação das conferências proferidas no Seminário do
CNECV de 2004 “Da Célula ao Embrião”.
Juntam-se exemplares de ambas as publicações.
4.5.

Site

O site do CNECV encontra-se em permanente actualização e prevê-se para breve a sua
versão em inglês onde constarão, entre outros os pareceres do Conselho devidamente
traduzidos.
4.6.

Outros projectos

Uma outra iniciativa do CNECV que obteve a aprovação do plenário deste Conselho sob proposta
da Comissão Coordenadora está relacionada com o projecto “Despertar para a Bioética”, a
decorrer durante o ano escolar de 2005 e 2006. O CNECV pretende desenvolver um projectopiloto que permita avaliar o interesse, de alunos e professores na bioética, as vantagens do seu
ensino para o desenvolvimento académico e cívico dos jovens, bem como para a actualização da
docência e ainda as possibilidades de um ensino generalizado da bioética nas escolas
Secundárias. Esta experiência consiste na proposta, dirigida a várias turmas de diferentes Escolas
Secundárias e no âmbito de diferentes disciplinas, de um tema da bioética a ser trabalhado
internamente e posteriormente exposto, pelos alunos e professores envolvidos, num workshop
organizado pelo CNECV e direccionado para o efeito.
O desenvolvimento deste projecto encontra-se a cargo dos Conselheiros Maria do Céu Patrão
Neves e Pedro Fevereiro.
Em Novembro de 2005 foi efectuada uma reunião com todos os professores aderentes ao projecto
e que teve uma resposta imediata de enorme interesse por parte dos mesmas e das escolas
participantes.
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5. COMISSÃO COORDENADORA
A Comissão Coordenadora prosseguiu os seus trabalhos no âmbito das suas competências,
designadamente na preparação do Seminário Anual e do projecto Despertar para a Bioética.

6. PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS
Para além das participações a nível pessoal de muitos membros deste Conselho, tanto a nível
nacional como internacional, quer em conferências como leccionando na área específica da
bioética há a salientar a sua participação, assim como da sua Presidente, em representação do
CNECV, ao longo do ano de 2005, em inúmeras actividades, assim como colaborou na
organização de alguns eventos relevantes na área da sua competência.
Sublinhe-se ainda a participação do próprio Conselho, como tal, em organizações internacionais
onde é convidado a colaborar e que resulta do esforço de representação deste 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 .
Conferências Internacionais em parceria
O CNECV colaborou com o Gabinete de Relações Internacionais da Ciência e do Ensino Superior
(GRICES) na organização da conferência da UNESCO “A ética à volta do mundo - Portugal” que
teve lugar em Lisboa a 5 e 6 de Janeiro de 2005 com o propósito de auscultar as posições de
Portugal relativamente ao projecto da Unesco da “Declaração sobre Normas Universais de
Bioética”. Esta conferência inseriu-se no ciclo de conferências rotativas que a UNESCO promoveu
em vários países do mundo para divulgar o seu programa de bioética e estabelecer contactos com
especialistas locais.
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Nesta conferência internacional foram conferencistas, entre outros os Conselheiros Maria do Céu
Patrão Neves e Daniel Serrão, em representação do CNECV e que apresentaram o estudo sobre
o “Alcance e objectivos, estrutura e conteúdos da ‘Declaração sobre Normas Universais de
Bioética’”. Este estudo teve como antecedente o documento elaborado pelo CNECV pelos
mesmos Conselheiros sobre a citada Declaração Universal, em Dezembro de 2004.

Reuniões Nacionais
Que Futuro para a Família? Novas respostas para novas exigências”, conferência realizada nos
dias 12 e 13 de Janeiro, Lisboa, organizada pelo M.D.V. comunicação apresentada pela
Conselheira Marta Mendonça em representação do CNECV sobre A Família – aceitação dos
limites.
O que é a Bioética: origem, realidade, futuro, conferência realizada no dia 26 de Fevereiro de
2005 na Escola Secundária de Gil Vicente, em Lisboa, proferida pelos Conselheiros Maria do Céu
Patrão Neves e Pedro Fevereiro em representação do CNECV.
Congresso Português de Cardiologia, Porto, conferência realizada no dia 8 de Abril de 2005 pela
Presidente em representação do CNECV sobre Aspectos Ético-Legais dos Ensaios Clínicos.
Conferência sobre Células Estaminais, organizada pela Sociedade das Ciências Médicas de
Lisboa, em 8 de Março de 2005, esteve presente a Presidente em representação do CNECV.
A Convenção dos Direitos do Homem e Biomedicina Revisitada, organizada pelo Instituto de
Bioética da Universidade Católica Portuguesa, Porto, 16 e 17 de Junho de 2005, tendo participado
em representação do CNECV a Presidente (comentadora da Conferência de abertura e da
Conferência de encerramento) a ainda os Conselheiros João Lobo Antunes (Protocolo Adicional à
Investigação Biomédica), Maria do Céu Patrão Neves (Protocolo Adicional que Proíbe a
Clonagem), Jorge Soares e José Pedro Ramos Ascensão (Protocolo Adicional relativo ao
Transplante de Órgãos e Tecidos de Origem Humana), Daniel Serrão (Relatório sobre a
Protecção do Embrião Humano in Vitro), Jorge Sequeiros ( Relatório sobre a Genética Humana).
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Encontro para Enfermeiros, organizado pelo Centro de Estudos de Bioética/Pólo Açores, Ponta
Delgada, 30 de Setembro de 2005, a Presidente, em representação do CNECV proferiu a
conferência A responsabilidade do enfermeiro no processo de obtenção do consentimento
informado.
Dia Mundial dos Cuidados Paliativos, Porto, dia 8 de Outubro de 2005, a Presidente, em
representação do CNECV moderou o painel Cuidados Paliativos, um direito de cidadania.
Mestrado em Medicina Legal e Ciências Forenses, organizado pela Faculdade de Medicina da
Universidade de Lisboa, Lisboa, Outubro de 2005, a Presidente, em representação do CNECV
proferiu uma conferência sobre O papel dos Conselhos Nacionais e das Comissões de Ética.
Conferência sobre a Organização Espanhola de Transplantação, realizada pela Organização
Portuguesa de Transplantação, Lisboa, 24 de Outubro de 2005, esteve presente o Conselheiro
Jorge Soares em representação do CNECV:
Colóquio A Hermenêutica de Paul Ricoeur e os percursos da Filosofia no século XX, de 3 a 5 de
Novembro 2005, em Évora. A Presidente, em representação do CNECV proferiu a 3 de Novembro
a conferência A bioética e a cidadania.
Conferência Internacional É tempo de Igualdade no Trabalho, organizado pela Associação
Portuguesa de Deficientes e a Assembleia da República, Lisboa, 11 de Novembro de 2005, a
Presidente esteve presente em representação do CNECV.
Temas de Bioética, realizada a 16 de Dezembro de 2005 na “Tertúlia de Bioética” do Instituto
Superior Técnico, em Lisboa, proferida pela Presidente do CNECV em representação deste.
A Presidente (em representação do CNECV)assim como vários Conselheiros estiveram ainda
presentes no 8º Ciclo de Conferências do Fórum Gulbenkian de Saúde 2005, organizado pela
Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.
Reuniões Internacionais
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Research Ethics Committees in Europe: Facing the Future Together, conferência internacional
organizada pela Comissão Europeia, Bruzelas, 7 e 8 de Janeiro de 2005, a Presidente esteve
presente em representação do CNECV.
Bioéthique et Droit International – Contribuition à l’élaboration d’une déclaration internacionale sur
la bioéthique, 25 e 26 de Fevereiro de 2005, Paris, organizada pela Commission Française pour
l’Unesco e a Association Internationale Droit, Éthique et Sciences. A Conselheira Maria do Céu
Patrão Neves esteve presente em representação do CNECV.
Biomedicine within the Limits of Human Existence, Doorn, 10-12 Abril de 2005, organizada pela
European Science Foundation. O Conselheiro Daniel Serrão esteve presente em representação
do CNECV onde proferiu a conferência End of Life: Ethical Questions.
Meeting the Challenges of changing societies, Dubrovnik, 25 e 26 de Abril 2005, 8ª Conferência do
COMETH (Conference of National Ethics Committees), organizada pelo Conselho da Europa. A
Presidente esteve presente em representação do CNECV e onde proferiu a conferência
Implementing the Convention – pactical experinece e apresentou o parecer do CNECV sobre
Procriação Medicamente Assistida.
7. Outras Considerações
Deve-se salientar ainda o interesse que os orgãos de comunicação social tanto pelo Conselho
como pelo trabalho desenvolvido por este ao longo do ano de 2005, o que evidencia não só o
empenho deste Conselho na divulgação do seu trabalho como igualmente o interesse na
discussão das matérias de competência do CNECV junto da sociedade civil que se pretende
implementar ainda mais.
Tanto a presidente como muitos dos Conselheiros têm colaborado com escolas, associações,
universidades, grupos de estudantes, comunicação social e outras entidades não só em
conferências, mas igualmente fornecendo documentação e entrevistas mantendo uma
disponibilidade permanente para estes contactos.
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Fruto deste interesse verificamos que no decurso do ano de 2005 o CNECV foi citado em cerca de
90 notícias publicadas nos principais órgãos da comunicação social.
A maioria dos membros do CNECV tem sido igualmente solicitado a participar a nível pessoal em
reuniões nacionais e internacionais nas áreas da sua especialidade desenvolvendo igualmente na
área da bioética um percurso de importante destaque.
No decurso do ano de 2005 verificou-se uma crescente solicitação, tanto em número de pedidos
de parecer como de participações em diversas actividades no âmbito das suas competências a
que os Conselheiros e a Presidente tentam responder o melhor possível e na medida das suas
possibilidades.

Paula Martinho da Silva
Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida
Presidente
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