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NOTÍCIAS
boletim mensal
CONCLUÍDO O RELATÓRIO SOBRE O ESTADO DA APLICAÇÃO DAS NOVAS TECNOLOGIAS À
VIDA HUMANA 2021: AS TECNOLOGIAS IMPULSIONADAS PELA PANDEMIA
Terminado o périplo de sessões públicas que levaram o
CNECV a vários pontos do país (janeiro: Universidade do
Porto; fevereiro: Universidade de Coimbra; março: INFARMED,
Lisboa; abril: Universidade de Évora), o Conselho concluiu o
Relatório sobre o Estado da Aplicação das Novas Tecnologias
à Vida Humana 2021, o primeiro do VI e atual mandato.
Créditos: CNECV sobre imagem de José Osswald

As tecnologias impulsionadas pela pandemia foram o mote
dos quatro debates com painéis de especialistas, numa
abertura

à

sociedade

e

de

aproximação

do

CNECV

à

comunidade científica e académica.
No termo da reflexão, o CNECV destacou simultaneamente:
– o drama sanitário, económico e social desencadeado pela
pandemia e o imperativo de uma maior justiça social;
–

a

oportunidade

de

desenvolvimento

científico-

tecnológico e o imperativo da partilha dos seus benefícios;
– a probabilidade de novas emergências em saúde pública
e o imperativo da assunção de um dever de proteção;
– a exigência de assumir a inovação tecnológica

e

o

imperativo de respeitar a humanidade como fim último da
ação.
E emitiu as seguintes recomendações:

NESTA EDIÇÃO

1. No plano do desenvolvimento científico e tecnológico,
estimular a cooperação científica internacional, reforçar o

RELATÓRIO SOBRE O ESTADO
DAS NOVAS TECNOLOGIAS

financiamento

público

da

investigação,

investir

na

literacia científica e na comunicação de ciência; observar
a integridade científica e a responsabilidade social;

PRESIDENTE DA AR RECEBE
PRESIDENTE DO CNECV

2. No plano da gestão de dados, assegurar a sua qualidade,
proteção,

acessibilidade

e

regular

as

tecnologias

de

vigilância individuais, numa ótica de intervenção em saúde
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO
CALOUSTE GULBENKIAN RECEBE
PRESIDENTE DO CNECV
REUNIÕES PLENÁRIAS

pública;
3. No plano da saúde digital, desenvolver estratégias de
prevenção

e

infeciosos;

adotar

deteção
o

precoce
conceito

de
de

novos

“One

agentes

Health”

na

abordagem da saúde; avaliar o impacto das tecnologias
digitais na prestação de cuidados, sem esquecer nenhum
cidadão ou patologia;

CNECV & CIÊNCIA VIVA

4. No plano da tecnologia mRNA, evitar riscos acrescidos e
quebras de qualidade, segurança e efetividade; valorizar a

"ONE HEALTH" EM DEBATE
REPRESENTAÇÕES DO CNECV

investigação fundamental; divulgar, com transparência, os
resultados de farmacovigilância; diminuir assimetrias e
aperfeiçoar

mecanismos

de

solidariedade

global,

garantindo o rápido acesso da população a medicamentos
com valor terapêutico acrescentado.

NOTA DE PESAR PELO

As recomendações foram aprovadas na reunião de dia 25 de

FALECIMENTO DE RAQUEL SERUCA

maio e serão enviadas à Assembleia da República como
contributos para futuras políticas públicas.
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PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA REPÚBLICA RECEBEU A PRESIDENTE DO CNECV
EM SESSÃO DE CUMPRIMENTOS INSTITUCIONAIS
No dia 13 de maio, a Presidente do CNECV,
Maria do Céu Patrão Neves, foi recebida
em

audiência

Presidente

da

por

Sua

Assembleia

Excelência
da

o

República,

Augusto Santos Silva.
O

encontro,

que

decorreu

de

forma

amistosa, teve lugar no Palácio de São
Bento, e foi solicitado pela Presidente do
CNECV

para

a

apresentação

de

cumprimentos institucionais e votos de
sucesso para o exercício do exigente cargo
para que Augusto Santos Silva foi eleito na
nova Legislatura.
Créditos: Fotografia de Margarida Basto, maio 2022
©Arquivo Fotográfico da Assembleia da República

Maria do Céu Patrão Neves teve ainda a oportunidade de convidar Augusto Santos Silva para a 13ª edição
da Global Summit of National Bioethics Committees (https://globalsummitlisbon.com/), que, por sua vez,
aceitou

presidir à Sessão de Encerramento desta importante reunião internacional, que se realizará

entre os dias 15 a 17 de setembro na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, numa iniciativa conjunta
entre o CNECV e a Organização Mundial de Saúde.
No final, houve ainda oportunidade para uma troca de impressões sobre aspetos relativos às atividades
do CNECV na sua inter-relação com a Assembleia da República, tendo a Presidente agradecido o apoio da
AR, na pessoa do seu Presidente, para a continuação da missão do Conselho.

PRESIDENTE DO CNECV RECEBIDA PELO PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN
A Presidente do CNECV, Maria do Céu Patrão Neves, reuniu,
no passado dia 24 de maio, com o novo Presidente do
Conselho de Administração da Fundação Calouste Gulbenkian
(FCG), António Feijó, para a apresentação de cumprimentos
institucionais e dos melhores votos de sucesso para o cargo.
Neste encontro, foram apresentados os objetivos para a 13.ª
Global Summit 2022 e para o Encontro Lusófono de Bioética,
atividades internacionais organizadas pelo CNECV e a que a
FCG deu apoio desde o primeiro momento. Ao acolher estas
propostas, a Fundação veio uma vez mais prestigiar o CNECV
nas

suas

mais

importantes

iniciativas

públicas,

na

prossecução de objetivos de promoção da ciência, da ética e
da cultura, comuns a ambas as entidades.
Recorde-se ainda que António Feijó, professor catedrático e
pró-reitor da Universidade de Lisboa, é o primeiro académico
com formação humanista a dirigir o destino de uma das
grandes fundações europeias.

No discurso de tomada de

posse, salientou a importância de uma “gestão prudente do
património” que garanta a perpetuação da instituição.
Imagem: © arquivo CNECV
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REUNIÕES PLENÁRIAS E AUDIÇÕES DE ESPECIALISTAS
A 264ª Reunião Plenária do CNECV decorreu dia 13 de maio de 2022,
no Auditório António Almeida Santos, na Assembleia da República.
Entre outros assuntos, estiveram na agenda o debate do Relatório
sobre o Estado da Aplicação das Novas Tecnologias à Vida Humana e
a Proposta sobre o Estado de Prontidão na Saúde em emergência de
Saúde Pública. Marcaram ainda a sessão a apreciação dos pedidos de
pareceres sobre o anteprojeto de diploma regulamentar da Lei n.º
90/2021, de 16 de dezembro, que altera o regime jurídico da
procriação medicamente assistida, e o Projeto de Lei n.o 5/XV/1.a (BE)
– "Regula as condições em que a morte medicamente assistida não é

Anabela Santos Moreira, Ana Todo Bom, Anabela
Mota Pinto, João Ramalho Santos e Ricardo Rocha

punível e altera o Código Penal".
A 265ª Reunião Plenária do CNECV foi marcada extra-calendário, para
o dia 25 de maio de 2022, via Zoom, dada a urgência de tomada de
posição do Conselho sobre o anteprojeto de diploma regulamentar
da Lei n.º 90/2021, de 16 de dezembro, que altera o regime jurídico da
procriação medicamente assistida.
Na agenda, foram introduzidos temas da reunião anterior que
careciam de aprofundamento, nomeadamente, o Relatório sobre o
Estado da Aplicação das Novas Tecnologias à Vida Humana e a
Recomendação do Conselho sobre o Estado de Prontidão na Saúde
em emergências de saúde pública.

Imagens: © arquivo CNECV

CNECV & CIÊNCIA VIVA
UMA QUESTÃO DE ÉTICA: PRIVACIDADE DIGITAL? – ATIVIDADE EM COLABORAÇÃO
Decorreu no dia 25 de maio, no Pavilhão do
Conhecimento, em Lisboa, a última das três
sessões públicas do primeiro ciclo de debates
Uma Questão de Ética: como construímos a
cidadania

digital?,

iniciativa

conjunta

do

Conselho Nacional de Ética para as Ciências da
Vida e da Ciência Viva.
Esta sessão, subordinada ao tema Privacidade
digital?, contou com a participação de Ana
Viseu

(IADE,

Universidade

Europeia),

Sandra

Maximiano (ISEG) e Maria do Céu Patrão Neves
(CNECV). A moderação ficou a cargo de André
Imagem: © arquivo CNECV

Dias Pereira (CNECV).

As participantes do painel convergiram na afirmação de que a privacidade digital terá hoje pouca, se
alguma, expressão. A utilização quotidiana de tecnologias e objetos digitais (apps, smartphones
smartwatches…) gera dados convertidos em valor económico, logo, altamente desejáveis.
Por conseguinte, impôs-se a questão: "Podemos, nos dias de hoje, viver "fora da rede?"
Urge encontrar formas de preservar a privacidade e a confidencialidade da informação, insistindo-se na
promoção da literacia digital nas escolas, a utilização responsável das tecnologias digitais e os riscos e
implicações potenciais da partilha de dados pessoais. Os encontros deste primeiro ciclo decorreram em
modo presencial e com transmissão online no YouTube e no Facebook do Pavilhão do Conhecimento –
reveja-as aqui.
O Ciclo de Outono será dedicado ao conceito de One Health - Uma Só Saúde, em datas a anunciar no
segundo semestre de 2022.
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INSCRIÇÕES ABERTAS PARA A SESSÃO ONE HEALTH EM DEBATE
DIA 8 DE JULHO DE 2022, DAS 14H00 ÀS 17H00, NA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
O conceito One Health – Uma Só Saúde assenta no reconhecimento
de uma necessidade cada vez mais presente de abordar as políticas
de

saúde

numa

perspetiva

de

interdependência

humano-animal-

ambiente. Esta relação suscita questões éticas sobre a otimização da
saúde dos indivíduos e das populações humanas na sua relação, nem
sempre pacífica, com a saúde e o bem-estar dos animais e com os
ecossistemas.

O CNECV propõe-se aprofundar eticamente os temas fundamentais contemplados por este conceito e
refletir sobre a forma como são tratados.
A primeira sessão pública, intitulada One Health em debate realizar-se-á no próximo dia 8 de julho de
2022, no Auditório António Almeida Santos, na Assembleia da República, em Lisboa.
A entrada é gratuita, com inscrição, e haverá lugar à emissão de declaração de presença.
O programa e o formulário de inscrição para esta atividade podem ser encontrados aqui.

TRABALHOS EM CURSO
NOVOS PEDIDOS DE PARECER
Durante o mês de maio, o CNECV foi chamado a
pronunciar-se

sobre

duas

matérias

de

especial

REPRESENTAÇÕES DO CNECV
IMPLEMENTAÇÃO DA MEDICINA GENÓMICA
NO SISTEMA DE SAÚDE PORTUGUÊS –
PARTICIPAÇÃO DO CNECV

sensibilidade:

O Conselheiro João Ramalho-Santos foi indicado

- Pedido de parecer urgente sobre o anteprojeto de

como perito do CNECV para integrar a colaboração

diploma regulamentar da Lei n.º 90/2021, de 16 de

num grupo de trabalho liderado pelo Instituto

dezembro, que altera a Lei da PMA (Lei n.º 32/2006,

Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge com vista a

de 26 de julho, na redação dada pela Lei n.º

pôr em prática a Estratégia de Implementação da

25/2016, de 22 de agosto) em matéria de gestação

Medicina Genómica no sistema de saúde português.

de substituição, endereçado pela Comissão de
Regulamentação

da

Lei

n.º

90/2021.

Foram

designados relatores André Dias Pereira, Maria do
Céu Patrão Neves e Rui Nunes. O parecer do
Conselho, aprovado em reunião plenária de 25 de
maio

e

enviado

à

entidade

solicitante

como

contributo para a reflexão, será publicado aquando
da

conclusão

dos

trabalhos

da

Comissão

de

Regulamentação.

A utilização da genómica para fins médicos e de
investigação

tem

conhecido

uma

expansão

significativa na última década.

- Pedido de parecer sobre o Projeto de Lei n.º

Portugal foi dos primeiros países signatários da

5/XV/1.ª (BE) – "Regula as condições em que a

declaração de cooperação Towards access to at

morte medicamente assistida não é punível e

least 1 million sequenced genomes (1+MG) in the

altera o Código Penal", endereçado ao CNECV

European Union by 2022. Esta declaração, que já

pela

Assuntos

conta com a adesão de cerca de duas dezenas de

Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias

países, visa a partilha de dados genómicos e de

– 1ª Comissão.

saúde das populações da Europa, contribuindo de

Foram designados relatores os Conselheiros Inês

forma inovadora para a investigação clínica e em

Godinho e Miguel Oliveira da Silva.

saúde pública.

Comissão

Parlamentar

Sugestões?
Contacte-nos geral@cnecv.pt

de
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NOTÍCIAS BREVES
O Vice-Presidente do CNECV André Dias Pereira esteve presente no 29.º
Encontro de Conselhos Nacionais de Ética, em representação institucional.
Esta edição foi organizada pelo Conselho Consultivo Nacional de Ética
Francês (CCNE), sob a égide da Presidência Francesa da União Europeia, e
decorreu na sede da UNESCO, em Paris, nos dias 12 e 13 de maio de 2022.
O programa compreendia várias sessões de trabalho.
A Sessão 1 abordou os problemas da ética digital e a forma como os
Conselhos Nacionais de ética estão a lidar com os desafios da era digital.
A Sessão 2 esteve subordinada ao tema Como podem os Conselhos
Nacionais reagir e mudar?, com três focos: 1) Ética em inovação e impacto
social; 2) Conselhos Nacionais de Ética e a democracia nos cuidados de
saúde/ democracia cidadã; 3) Os Conselhos Nacionais de Ética em tempos
de crises/emergências sanitárias. A Sessão 3 foi dedicada à Ética e Saúde

André Dias Pereira, do CNECV,
e Jean-François Delfrassy, do CCNE

Mental e na Sessão 4 refletiu-se sobre o impacto dos Conselhos Nacionais
de Ética na Saúde Pública.
Foi ainda anunciado o próximo NEC Fórum, a acontecer em Praga, nos dias 8 e 9 de novembro de 2022.

REPRESENTAÇÃO DO CNECV NO VI CONGRESSO DOS ENFERMEIROS
O Conselheiro Rosalvo Almeida esteve presente, em representação do CNECV, na sessão de abertura do VI
Congresso dos Enfermeiros, que decorreu em Braga nos dias 5, 6 e 7 de maio de 2022. Ao longo das jornadas
foram abordados temas como o envelhecimento da população, a enfermagem nos países de expressão
lusófona e a reforma do Sistema de Saúde.

REUNIÃO COM A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS TÉCNICOS DE EMERGÊNCIA MÉDICA (ANTEM)
O CNECV recebeu em audiência a Associação Nacional dos Técnicos de Emergência Médica (ANTEM) no
passado dia 5 de maio, por meios telemáticos. A reunião, solicitada por esta associação profissional da
saúde, visou a exposição de questões consideradas pertinentes para a capacitação do setor da emergência
médica, de forma a atender às necessidades quotidianas da população.

NOTA DE PESAR PELO FALECIMENTO DE RAQUEL SERUCA,
CONSELHEIRA DO CNECV NO IV MANDATO
Faleceu, no dia 30 de maio, a Professora Doutora Raquel Seruca, membro do
Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida no seu IV mandato.
Raquel Seruca era vice-diretora do Instituto de Patologia e Imunologia
Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto (i3S). Recebeu
por duas vezes o prémio Labmed (2002 e 2003), o prémio Benjamim
Castelman USCAP (2001 e 2012) e foi agraciada pela Câmara do Porto com a
Medalha de Ouro de Mérito Científico (2014). Foi ainda distinguida com a
insígnia de Grande Oficial da Ordem do Infante D. Henrique pela investigação
realizada na área do cancro do estômago (2009).
A intervenção da Prof. Doutora Raquel Seruca no CNECV assinalou um
marcado

contributo

para

a

reflexão

sobre

matérias

de

particular

sensibilidade. O CNECV presta uma sentida homenagem à figura da ilustre
investigadora e Conselheira.
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Imagem: Facebook Raquel Seruca

Molecular (IPATIMUP) e investigadora na área do cancro no Instituto de
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