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1. INTRODUÇÃO
Os progressos científicos das últimas décadas tornaram tecnicamente possível interferir com o
cerne da vida, com inevitável impacto nas gerações futuras em áreas como o ambiente, a
família, a sociedade e a legislação, bem como nos seus enquadramentos psicológicos,
filosóficos e religiosos. Nesse contexto, importa reflectir e tomar posição sobre quais as
aplicações das novas tecnologias que convêm ou não à humanidade, em ordem à sua
sobrevivência e à salvaguarda dos valores que pretenda preservar.
Portugal foi um dos primeiros países europeus a sentir a necessidade de um comité de
bioética a nível nacional, tendo pela Lei nº 14/90, de 9 de Junho, sido criado o "Conselho
Nacional de Ética para as Ciências da Vida" (CNECV), cujo terceiro e actual mandato (20032008) foi iniciado em 4 de Setembro de 2003.
Ao CNECV, órgão independente de metodologia transdisciplinar, compete:
Analisar sistematicamente os problemas morais suscitados pelos progressos científicos
nos domínios da biologia, da medicina ou da saúde em geral, emitindo os pareceres que
lhe forem solicitados ou os de sua iniciativa;
Apresentar anualmente ao Primeiro-Ministro um relatório sobre o estado da aplicação das
novas tecnologias à vida humana e respectivas implicações de natureza ética e social,
formulando as recomendações que tenha por convenientes.
Pode ainda o Conselho promover a realização de conferências periódicas e apresentar
publicamente as questões mais importantes que tenham sido submetidas à sua análise, com
vista à preparação e sensibilidade da opinião pública para os problemas éticos no domínio das
ciências da vida.
A actividade do Conselho durante o ano de 2006 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 2006.

Lisboa, 30 de Janeiro de 2007

O presente relatório da actividade
foi aprovado na 140ª Reunião
Plenária do CNECV, em 6 de
Fevereiro de 2007.

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

Para além do Presidente, designado pelo Primeiro-Ministro, o CNECV é constituído por 20
membros, provenientes tanto das mais diversas áreas das ciências humanas ou sociais como dos
diferentes domínios da medicina ou da biologia.
A designação dos membros do CNECV compete a 15 diferentes entidades, umas tuteladas por
órgãos de soberania, outras pertencentes à chamada "sociedade civil", com o objectivo de dar ao
Conselho um carácter diversificado e representativo de um envolvimento equilibrado da sociedade
portuguesa.
De acordo com a ordem estabelecida no art. 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, o terceiro mandato do CNECV é composto pelos Conselheiros designados segundo as
entidades seguintes:
Primeiro Ministro

Presidente: Dra. Paula Martinho da Silva

Ministro responsável
pela área da ciência e
Prof. Doutor José de Oliveira Ascensão
do ensino superior
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
Prof. Doutora Maria Fernanda Henriques
Direitos das Mulheres
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Ministro responsável
pela área da saúde Prof. Doutor João Lobo Antunes
Ordem dos Médicos
Ordem dos Biólogos

Dr. Pedro Nunes
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 Prof. Doutor Salvador Massano Cardoso
República
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
Dr. Jorge Biscaia
actividades ligadas à
bioética
Conselho de Reitores
das Universidades Prof. Doutora Maria do Céu Patrão Neves
Portuguesas
Notas. O Senhor Conselheiro Prof. Jorge Sequeiros substituiu o Conselheiro Prof. Falcão de Freitas,
falecido em Dezembro de 2004; o Senhor Conselheiro Dr. Pedro Nunes substituiu o Conselheiro
Dr. José Germano de Sousa, por resignação deste.

É Assessora da Senhora Presidente a Senhora Prof. Ana Sofia Carvalho.
É Secretária Executiva do Conselho a lic. Cíntia Monterde Águas.
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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 2006, realizaram-se as sessões 128ª a 138ª, num total de onze reuniões
plenárias, conforme o seguinte calendário e agenda de trabalhos:
128ª RP – 24 de Janeiro
Continuação da discussão do relatório sobre a “Clonagem em Seres Humanos” com
vista à elaboração de Parecer.
129ª RP – 14 de Fevereiro
Continuação da discussão do relatório sobre a “Clonagem em Seres Humanos”;
Apresentação da 1ª versão do relatório sobre “Implicações Éticas do Diagnóstico
Genético Pré-Implantação” e início de discussão com vista à elaboração de parecer;
Apreciação de pedido de parecer de Sua Excelência o Senhor Ministro da Saúde sobre
a proposta de Lei N.º 65/X (Alteração à Lei n.º 12/93, de 22 de Abril - Colheita e
Transplante de órgãos e tecidos de origem humana.
130ª RP – 14 de Março
Continuação da discussão do relatório sobre a “Clonagem em Seres Humanos” com
vista à elaboração de Parecer.
131ª RP – 11 de Abril
Discussão e deliberação da proposta de parecer sobre “A execução do teste de
detecção do VIH após exposição ocupacional”;
Continuação da discussão do relatório sobre a “Clonagem em Seres Humanos” com
vista à elaboração e aprovação de Parecer.
132ª RP – 9 de Maio
Discussão e deliberação da proposta de parecer sobre “A execução do teste de
detecção do VIH após exposição ocupacional”;
Continuação da reflexão sobre Diagnóstico Genético Pré-Implantação e discussão do
relatório com vista à elaboração de parecer.
133ª RP – 6 de Junho
Discussão e deliberação da proposta de parecer sobre “A execução do teste de
detecção do VIH após exposição ocupacional”;
Continuação da reflexão sobre Diagnóstico Genético Pré-Implantação e discussão do
relatório com vista à elaboração de parecer.
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134ª RP – 11 de Julho
Discussão e deliberação da proposta de parecer sobre a execução do teste de detecção
do VIH após exposição ocupacional;
Reflexão sobre o Diagnóstico Genético Pré-Implantação, com realização de audições a
especialistas nesta matéria.
135ª RP – 26 de Setembro
Início da reflexão sobre a proposta de lei n.º 65/X respeitante à colheita e transplante de
órgãos, tecidos e células de origem humana;
Continuação da reflexão sobre Diagnóstico Genético Pré-Implantação.
136ª RP – 10 de Outubro
Reflexão sobre a proposta de lei n.º 65/X respeitante à colheita e transplante de órgãos,
tecidos e células de origem humana;
Continuação da reflexão sobre Diagnóstico Genético Pré-Implantação e discussão do
relatório com vista à elaboração de parecer.
137ª RP – 14 de Novembro
Continuação da reflexão sobre a proposta de lei n.º 65/X respeitante à colheita e
transplante de órgãos, tecidos e células de origem humana;
Continuação da reflexão sobre Diagnóstico Genético Pré-Implantação.
138ª RP – 12 de Dezembro
Continuação da reflexão sobre a proposta de lei n.º 65/X respeitante à colheita e
transplante de órgãos, tecidos e células de origem humana;
Continuação da reflexão sobre Diagnóstico Genético Pré-Implantação e discussão do
relatório com vista à elaboração de parecer.

Encontram-se já devidamente agendadas as reuniões plenárias previstas para o ano de 2007.
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4. ACTIVIDADE DO CNECV
4.1 Pareceres
4.2 Audições
4.3 Pareceres em discussão
4.4 Projecto “Despertar para a Bioética”
4.5 X Seminário Nacional – “Ética e Investigação nas Ciências da Vida”
4.6 Publicações
4.7 Site do CNECV
4.8 Centro de Documentação
4.9 Outros Projectos

No decurso do ano de 2006 e correspondendo à evidente implementação do CNECV no espaço
dedicado à reflexão na área da Bioética, ao CNECV tem surgido um número crescente de pedidos
de parecer, aos quais o Conselho 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.
A audição de reconhecidos especialistas e entidades representativas nas matérias em discussão
representa um precioso auxiliar nos trabalhos do Conselho.
Acresce a organização e participação do CNECV e dos seus membros em eventos nacionais e
internacionais com relevo para a reflexão bioética, bem como a publicação da sua documentação,
como parte da actividade do Conselho no ano transacto.

4.1. Pareceres
O ano de 2006 foi, para o CNECV, de intensa actividade e expressiva reflexão. Na esteira de anos
anteriores, o CNECV manteve a sua diversidade, não só no que respeita aos temas tratados como
também na proveniência dos pedidos de parecer.
As linhas seguidas continuaram a espelhar as diversas questões do debate, assim como os seus
múltiplos intervenientes.
A origem dos pedidos de parecer – o ministério, o hospital, a assembleia da república ou a livre
iniciativa do Conselho – 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.
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Os relatórios prévios aos pareceres contaram com um empenho exímio 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 alargamento dos horizontes científicos e éticos inerentes à problemática tratada.
Assim, o CNECV elaborou e concluiu no decurso do ano um documento de trabalho e três
pareceres, em matérias de enorme complexidade:

Documento relativo à colheita e transplante de tecidos e órgãos de origem humana
Análise solicitada por Sua excelência o Senhor Ministro da Saúde a respeito do projecto de
Proposta de Lei de alteração à Lei n.º 12/93, de 22 de Abril, relativa à colheita e transplante
de tecidos e órgãos de origem humana. Emitido em 24 de Fevereiro de 2006.
Parecer sobre clonagem humana (48/CNECV/2006)
Declarações relativas ao parecer sobre clonagem humana (48/CNECV/2006)
Relatório sobre clonagem humana (48/CNECV/2006)

Parecer de iniciativa do Conselho, de que foram Relatores os Senhores Conselheiros Prof.
Maria do Céu Patrão Neves e Prof. Pedro Fevereiro.
Este parecer foi aprovado na 131ª Reunião Plenária, de 11 de Abril de 2006.
Parecer sobre a execução do teste de detecção do VIH após exposição ocupacional
(49/CNECV/2006)
Declaração relativa ao parecer sobre a execução do teste de detecção do VIH após exposição ocupacional
(49/CNECV/2006)
Relatório sobre a execução do teste de detecção do VIH após exposição ocupacional (49/CNECV/2006)

Elaborado na sequência de pedido de parecer proveniente do Conselho de Administração do
Hospital do Montijo. Foram Relatores os Senhores Conselheiros Prof. José de Oliveira
Ascensão e Prof. Rui Nunes. Este parecer foi aprovado na 134ª Reunião Plenária, de 11 de
Julho de 2006.
Parecer sobre a Proposta de Lei nº 65/X - Alteração à Lei nº 12/93, de 22 de Abril - «Colheita
e Transplante de órgãos e tecidos de origem humana" (50/CNECV/2006)
Declarações relativas ao parecer sobre a Proposta de Lei nº65/X (50/CNECV/2006)

Elaborado na sequência de pedido de parecer proveniente da Comissão de Saúde da
Assembleia da República. Foram Relatores os Senhores Conselheiros Dra. Rita Amaral
Cabral e Prof. Jorge Soares. Este parecer foi aprovado na 138ª Reunião Plenária, de 12 de
Dezembro de 2006.
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Com a finalidade da apresentação e divulgação pública dos documentos aprovados, foram
realizadas conferências de imprensa relativamente a cada um dos pareceres, nas quais estiveram
presentes em representação do CNECV a Presidente e os Conselheiros Relatores.
Tais conferências 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 de tais conferências, os pareceres e respectivos relatórios e
declarações foram colocados 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 entendeu receber em audição alguns reconhecidos especialistas e entidades
representativas.
No âmbito do Parecer sobre Clonagem Humana (50/CNECV/2006), foi tida em consideração a
audição realizada no decurso da 126ª Reunião Plenária, ainda em Junho de 2005, em que foram
ouvidos especialistas em representação das seguintes entidades:

Prof. Doutor Mário Sousa
Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar
ICBAS
Prof. Doutora Leonor Parreira
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa
IGC – Gulbenkian
Prof. Doutor Carolino Monteiro
Conselho Profissional e Deontológico da OBIO, Ordem dos Biólogos
Dr. Pedro Nunes
Bastonário da Ordem dos Médicos
Dr. Luís Manuel dos Anjos Ferreira
Presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Veterinária
Conselho Nacional de Ética e Deontologia Médicas
(Consulta escrita - Parecer de 27 de Junho de 2005)

Para preparação do próximo Parecer sobre Diagnóstico Genético Pré-Implantação, foram
auscultados na 135ª Reunião Plenária, em 26 de Setembro de 2006, especialistas que se dedicam
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profissional e intelectualmente a esta área, com vista a maiores esclarecimentos sobre estas
técnicas e ao enquadramento filosófico subjacente:
Prof. Doutor Alberto Barros
Grupo de Patologia do Laboratório de Genética
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

4.3. Pareceres em discussão
No início de 2007, prevê-se a conclusão do parecer já iniciado sobre o Diagnóstico Genético PréImplantação. Seguir-se-á a discussão com vista à elaboração de um parecer sobre bases de
dados de perfis de A.D.N., na sequência de pedido de parecer sobre a proposta de lei em
apreciação pública, sem prejuízo dos pareceres que entretanto forem agendados.

4.4. Projecto “Despertar para a Bioética”
Para além da elaboração dos relatórios e
pareceres,

discussão,

reflexão

e

deliberação sobre os mesmos, o CNECV
efectivou outras actividades incluídas no
seu campo de competências.
Na sequência de uma iniciativa do CNECV,
foi implementado um projecto-piloto no
sentido de suscitar e implementar o
interesse de alunos e de professores do
ensino secundário na bioética, assim como as vantagens do seu ensino para o desenvolvimento
académico e cívico dos jovens e para a actualização da docência.
Foi assim proposto a várias turmas de dez Escolas Secundárias de todo o país e no âmbito de
diferentes disciplinas o tratamento de um tema da bioética, com vista à sua apresentação, pelos
alunos e professores envolvidos, num workshop organizado pelo CNECV e direccionado para o
efeito.
O desenvolvimento deste projecto encontrou-se a cargo dos Senhores Conselheiros Prof. Maria do
Céu Patrão Neves e Prof. Pedro Fevereiro.
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A resposta imediata de enorme interesse por parte de alunos e de professores culminou no
encontro “Despertar para a Bioética”, realizado no dia 28 de Abril de 2006, no Auditório do
Instituto Português da Juventude, em Lisboa, subordinado ao tema “Clonagem: depois da Dolly,
nós?“
O evento contou com a participação de alguns Conselheiros do CNECV, na qualidade de
comentadores (Profs. Maria do Céu Patrão Neves, Maria Fernanda Henriques, Pedro Fevereiro,
Jorge Soares e João Lobo Antunes), para além dos alunos da Escolas Secundárias em apreço
(cerca de 200 alunos) e dos seus professores (cerca de 20).
As intervenções foram de grande riqueza e cobriram as mais variadas representações, desde a
exibição e comentário de um filme realizado pelos próprios alunos, apresentações de slides,
trabalhos de grupo, dramatizações, escultura ou dança, assim como a exposição de posters.
Seguiu-se um Conselho de Ética Jovem sobre o tema em discussão, constituído por alunos das
diversas escolas e presidido pela Sra. Presidente do CNECV, com a colaboração dos Senhores
Conselheiros presentes.
O encontro suscitou a criação de grupos de discussão nas escolas participantes, bem como
renovadas solicitações no sentido da continuidade deste projecto.
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4.5. X SEMINÁRIO NACIONAL
DO CNECV
Ética & Investigação
nas Ciências da Vida
Museu dos Transportes e Comunicações
Alfândega do Porto
24 e 25 de Novembro de 2006

Decorre do artigo 11º da Lei n.º 14/90, de 9 de Junho,
que o CNECV poderá promover a realização de
conferências “tendo em vista a preparação da
sensibilidade da opinião pública para os problemas
éticos no domínio das ciências da vida”.
Além de privilegiar o contacto com especialistas de
renome estes eventos constituem, pelo amplo espaço dedicado ao debate e discussão, um veículo
fundamental na construção de uma cidadania responsável, activa e comprometida.
Assim, à semelhança de anos anteriores, o CNECV organizou o seu 10º Seminário Nacional, desta
feita dedicado ao tema “Ética e investigação nas Ciências da Vida”, que decorreu nos dias 24 e
25 de Novembro de 2006, na Alfândega do Porto.
Este Seminário teve como principal objectivo estimular na sociedade portuguesa uma reflexão
multidisciplinar sobre esta temática, que se considera da maior importância e actualidade a nível
mundial, contando para o efeito com a presença de insignes especialistas nacionais e
estrangeiros:
A conferência de abertura do Seminário esteve a cargo da Prof. Susan Haack, da Cátedra de
Filosofia e Direito da Universidade de Miami, com um depoimento sobre o que é e como se
manifesta o conceito de Integridade na Ciência.
Seguiu-se o Prof. Alexandre Quintanilha, do IBMC, tendo este conferencista apresentado os
factos presentes na ética da investigação nas ciências da Vida, na perspectiva do Investigador.
Ainda no painel da manhã do primeiro dia, o Dr. Pëteris Zilgalvis, Director do Departamento
de Ética na Investigação da Comissão Europeia, falou da perspectiva europeia de
Governabilidade e Ética no financiamento da investigação.
O painel da tarde contou com a comunicação da Prof. Adela Cortina, do Departamento de
Filosofia da Universidade de Valência, na qual se discutiu o lugar da reflexão filosófica na
avaliação ética da investigação em ciências da Vida.
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A segunda e última conferência foi proferida pela Dr.ª Leonor Beleza, na qualidade de
Presidente da Fundação Champalimaud, acerca do financiamento da investigação e suas
implicações éticas nas ciências da Vida.

Professor Alexandre
Quintanilha
IBMC

Professora Susan Haack
Universidade de Miami

Professora Adela Cortina
Universidade de Valencia

Apresentação de Pareceres do
CNECV por duas
Escolas Secundárias

Dra. Leonor Beleza
Fundação Champalimaud

Foi desta forma abordado um leque de questões relacionadas com a ética da investigação nas
ciências da vida numa perspectiva nacional e internacional, por personalidades com particulares
responsabilidades neste sector. Os contributos dados foram de grande qualidade e um estímulo ao
debate sobre esta temática.
No encerramento do primeiro dia, foram apresentadas as conclusões mais importantes extraídas
das comunicações e da discussão pelos Senhores Conselheiros Prof. Daniel Serrão e Prof. João
Lobo Antunes.
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O dia seguinte foi dedicado ao contributo de duas escolas do Porto – Escola Secundária Aurélia de
Sousa e Escola Secundária Garcia de Orta –, cujos alunos e professores foram convidados a
comentar da forma que achassem mais apropriada os pareceres do CNECV.
Foram escolhidos pelas escolas o parecer n.º 47/CNECV/05, relativo a Investigação em células
estaminais, e o parecer n.º 44/CNECV/04, relativo a Procriação medicamente assistida.
No decurso das apresentações, quer alunos quer professores demonstraram um enorme
empenho, imaginação e sentido crítico na forma como mostraram ao público a sua visão dos
documentos formais do Conselho, deixando entrever, à semelhança do que acontecera com o
Projecto “Despertar para a Bioética”, o interesse das camadas jovens na reflexão bioética e
desmistificando a suposição de que tais temas são abstractos e pouco referidos à vida de todos os
dias de homens e mulheres comuns.
Para o CNECV, os contributos dados constituíram uma forma de melhor entender a compreensão
das mensagens que passam para a sociedade a partir dos seus Pareceres.
Numa análise da participação no evento, o 10º Seminário do CNECV contou com um total de 224
inscrições, para além dos cinco conferencistas convidados e de quatro membros da comunicação
social, distribuídas pelos seguintes tipos:

Fig. 1
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4.6. Publicações do Conselho
Num esforço permanente de actualização e divulgação dos
pareceres do Conselho, foram publicados, respectivamente, o 10º
Volume da “Colecção Bioética”, relativo às Actas do 9º Seminário
Nacional, e o 10º Volume da Documentação do CNECV, relativo aos
pareceres e documentos emitidos no ano de 2005.
O grafismo adoptado por este mandato corresponde a uma imagem
renovada do Conselho, que se quer interventivo com a sociedade,
acessível aos interessados, motivador de reflexão e promotor de
discussão.
O seu conteúdo reflecte a dinâmica do CNECV e a diversidade de
matérias em análise: educação e formação em bioética, estado
vegetativo persistente, objecção ao uso de sangue e derivados para
fins terapêuticos por motivos religiosos ou a investigação sobre
células estaminais.
De referir a abordagem à Declaração sobre as Normas Universais de
Bioética da UNESCO, entretanto aprovada.
A leitura destas publicações pode ser complementada com uma
visita ao site do CNECV – www.cnecv.gov.pt
Juntam-se exemplares de ambas as publicações.
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4.7.

Site do CNECV
www.cnecv.gov.pt

O site do CNECV – www.cnecv.gov.pt – encontra-se em permanente actualização.
Em cooperação com o Centro de Gestão da Rede Informática do Governo – CEGER, e no
âmbito da criação de novos e actuais sites institucionais, encontra-se prevista a actualização e
migração dos 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 seja este um veículo privilegiado de comunicação do Conselho com a sociedade
plural em que se insere, prevê-se para breve a disponibilização de conteúdos adicionais e de
divulgação dos trabalhos do Conselho, bem como uma versão em inglês do site, onde
constarão, entre outros, os pareceres do Conselho devidamente traduzidos.
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4.8 Centro de Documentação

O CNECV dispõe de um centro de documentação em bioética aberto ao público.
No sentido da actualização permanente do espólio documental, foram adquiridos alguns
exemplares de livros de bioética para o centro de documentação, que foi enriquecido com a oferta
de vários livros 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 da União Europeia.
As suas obras de referência no âmbito da reflexão bioética servem de suporte ao funcionamento
do Conselho e encontram-se disponíveis para consulta em base de dados e no local.
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4.9 Outros projectos
NEC Fórum – Fórum dos Conselhos Nacionais de Ética da
União Europeia
O Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida está incumbido de organizar, durante a
Presidência Portuguesa da União Europeia no segundo semestre de 2007, o encontro designado
por “NEC Fórum” – Fórum dos Conselhos Nacionais de Ética da União Europeia.
Esta organização visa reunir uma vez por semestre, no país com a presidência da UE, os
presidentes e secretariados dos Conselhos Nacionais de Ética dos países membros.
Trata-se de uma reunião de elevada importância, sendo única no género no seio da União
Europeia. Pretende ser um fórum de discussão sobre temas de bioética de interesse comum a
todos os Conselhos, assim como proporcionar uma troca única de experiências entre os
Presidentes e secretariados dos diversos corpos consultivos.
A reunião conta, em média, com cerca de cem pessoas, entre Presidentes, secretariados,
conferencistas e convidados.
Tratando-se de uma organização conjunta da Presidência Portuguesa e da Comissão Europeia
(DG- Research), o Fórum é realizado a convite do Conselho de Ética local, neste caso o CNECV.
Compete a esta entidade apresentar uma proposta de temas, conferencistas, data e local para o
evento.
Para além dos Presidentes, secretariados e conferencistas convidados é sempre dirigido um
convite especial ao Presidente do Grupo Europeu de Ética da Ciência e Novas Tecnologias da
Comissão Europeia (da qual a Presidente do CNECV, Dra. Paula Martinho da Silva, é actualmente
a vice-presidente).
A realização deste Fórum proporciona uma oportunidade única de troca de experiências em
matéria de reflexão ética na área das novas tecnologias entre os diversos países membros e os
diversos intervenientes nacionais. É ainda patente o relevo deste evento e os reflexos positivos
que dele podem decorrer, tanto para o debate bioético no nosso país, como para o posicionamento
de Portugal a nível internacional nesta matéria.
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.
Encontram-se já definidos os dias 11 e 12 de Outubro, no Pavilhão Atlântico, em Lisboa, sede da
Presidência Portuguesa da União, para a realização do evento.
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5. COMISSÃO COORDENADORA
No decurso do presente mandato, o Conselho elegeu, de entre os seus membros, uma Comissão
coordenadora, de natureza executiva e de carácter permanente, presidida pela Presidente do
CNECV.
São membros da Comissão coordenadora, nos termos do art. 5º da Lei n.º 14/90, de 9 de
Junho:

Dra. Paula Martinho da Silva
Prof. Doutor Agostinho Almeida Santos
Prof. Doutor António Vaz Carneiro
Prof. Doutor Daniel Serrão
Prof. Doutor João Lobo Antunes

C. C.

Prof. Doutora Maria do Céu Patrão Neves
Prof. Doutor Pedro Fevereiro
Prof. Doutora Marta Mendonça
Prof. Doutor Michel Renaud
Prof. Doutor Miguel Oliveira da Silva
Dra. Rita Amaral Cabral

No decurso de 2006, a Comissão Coordenadora do CNECV prosseguiu os seus trabalhos no
âmbito das competências atribuídas pelo Plenário, designadamente a preparação e organização
do projecto “Despertar para a Bioética” e do X Seminário Anual do Conselho.
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6. PARTICIPAÇÕES EM 2006: REUNIÕES NACIONAIS E
INTERNACIONAIS
6.1 Reuniões Nacionais
6.2 Reuniões Internacionais
6.3 Participações permanentes

Ao longo do ano de 2006, 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.

6.1 Reuniões Nacionais
JANEIRO
Colóquio – Procriação Medicamente Assistida
Implicações Éticas, sociais e legais
Dias 10/11 – Assembleia da República
Colóquio levado a cabo pela Comissão de Saúde da Assembleia da República, que contou
com a participação da Sra. Presidente em representação do CNECV, com a apresentação de
uma comunicação sobre o parecer do CNECV n.º 44/CNECV/04. Estiveram ainda presentes,
como prelectores e em representação de diversas entidades os Conselheiros Prof. Miguel
Oliveira da Silva, Prof. Rui Nunes, Prof. Jorge Sequeiros, Prof. Michel Renaud e Prof. Marta
Mendonça.
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MARÇO
III Colóquio Europeu de Psicologia e Ética
09/10 – Instituto Superior de Psicologia Aplicada – Lisboa
Colóquio organizado pela Comissão Organizadora do III Colóquio Europeu de Psicologia e
Ética nos dias 9 e 10 de Março. Em representação do CNECV, o Conselheiro Prof. Michel
Renaud apresentou uma comunicação, inserida num painel de abordagem Bioética.

I Congresso do Centro de Bioética e Enfermagem – “Dor e seus significados”
21/22 – Universidade Católica Portuguesa – Lisboa
Organização levada a cabo pelo Centro de Bioética e Enfermagem da Escola Superior de
Enfermagem S. Francisco das Misericórdias nos dias 21 e 22 de Março.
Esteve presente, em representação do CNECV, a Sra. Presidente, tendo ainda estado
presente na qualidade de conferencista o Conselheiro Dr. Jorge Biscaia.
Fulbright Brainstorms IV – Governance in Biomedical Research: The Pharmaceutical
Industry and its relation to Society, Academia and Government
23/24 – Fundação Luso-Americana – Lisboa
Conferências organizadas pela Comissão Fulbright em colaboração com a Fundação LusoAmericana, nos dias 23 e 24 de Março. Esteve presente, em representação do CNECV, a Sra.
Presidente.
O evento contou ainda com comunicações dos Conselheiros Prof. António Vaz Carneiro e Prof.
João Lobo Antunes.
JUNHO
1º Encontro de Comunicação de Ciência
03 – Instituto Gulbenkian de Ciência – Oeiras
Encontro organizado pela Fundação Calouste Gulbenkian, realizado no Instituto Gulbenkian de
Ciência (IGC), no dia 3 de Junho. A Sra. Presidente esteve presente em representação do
CNECV.

SETEMBRO
III Jornadas do Colégio da Especialidade em Farmácia Hospitalar
28/30 – Parque das Nações – Lisboa
Jornadas levadas a cabo pelo Colégio da Especialidade em Farmácia Hospitalar – Ordem dos
Farmacêuticos, nos dias 28 a 30 de Setembro, no Hotel Tivoli Tejo, Parque das nações, em
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Lisboa. A Sra. Presidente interveio em representação do CNECV, no painel V do último dia do
evento, subordinado ao tema “ Novos Medicamentos e novas Moléculas”.

OUTUBRO
Lançamento da obra “Manual de Cuidados Paliativos”
09 - Fundação Calouste Gulbenkian – Lisboa
Por ocasião da publicação da obra “Manual de Cuidados Paliativos”, o Núcleo de Cuidados
Paliativos e o Centro de Bioética da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa,
editoras, levaram a babo uma sessão de lançamento no dia 9 de Outubro, na Fundação
Calouste Gulbenkian, em Lisboa. Esteve presente o Senhor Conselheiro Prof. Jorge Soares,
em representação do CNECV.

Que Valores para este Tempo? – Conferência Gulbenkian
25/27 – Fundação Calouste Gulbenkian – Lisboa
Ciclo de conferências organizado pela Fundação Calouste Gulbenkian nos dias 25, 26 e 27 de
Outubro. A Sra. Presidente esteve presente em representação do CNECV, tendo sido
proferida uma comunicação pelo Conselheiro Prof. João Lobo Antunes, em representação do
Instituto de Medicina Molecular.

NOVEMBRO
I Simpósio do XI Ciclo de Simpósios de Saúde GIPES – AEFUL
“Transplantes de órgãos: Como dar vida à vida?”
10 – Auditório da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa
A organização do evento esteve a cargo da GIPES – AEFUL – Gabinete de Informação,
Promoção e Educação para a Saúde da Associação dos Estudantes da Faculdade de
Farmácia da Universidade de Lisboa. A Sra. Presidente participou no Painel I, em
representação do CNECV, com uma comunicação sobre os “Aspectos bioéticos do
transplante”.

Congresso Nacional da Associação dos Médicos Católicos Portugueses
Desafios e cuidados integrais no fim da vida
10/11 – Auditório da Universidade Católica Portuguesa – Porto
Congresso organizado pela Associação dos Médicos Católicos Portugueses, nos dias 10 e 11
de Novembro. A Sra. Presidente, em representação do CNECV, participou como comentadora
da conferência “Desafios e cuidados integrais no fim da vida – O consentimento informado”,
proferida, proferida pelo Conselheiro Dr. Pedro Nunes.
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DEZEMBRO
Conferência Gulbenkian Saúde – A medicina e os sinais dos tempos
05 - Fundação Calouste Gulbenkian – Lisboa
Evento levado a cabo pela Fundação Calouste Gulbenkian no dia 5 de Novembro. A Sra.
Presidente esteve presente em representação do CNECV, tendo sido proferida uma
comunicação pelo Conselheiro Prof. João Lobo Antunes e contando ainda com a moderação
do Conselheiro Prof. Jorge Soares no painel “Gerações e Mudança na Medicina”.

6.2 Reuniões Internacionais
MARÇO
Bureau of the European Conference of National Ethics Comittees – COMETH
09 - Federal Chancelary – Viena - Austria
Reunião preparatória da 9ª Conferência do COMETH, na qual esteve presente, em
representação do CNECV, a Sra. Presidente.

7th European Forum of National Ethics Councils – NEC Forum
09/10 – Conference Centre Hofburg, Josephsplatz - Viena – Austria
Reunião Internacional bi-anual dos Presidentes e secretariados do Conselhos nacionais de
Ética dos estados membros da UE, realizado sob os auspícios da Presidência Austríaca da
União Europeia nos dias 9 e 10 de Março. Esteve presente, em representação do CNECV, a
Sra. Presidente.

SETEMBRO
8th European Forum of National Ethics Councils – NEC Forum
21/22 – House of Estates, Snellmaninkatu – Helsínquia – Finlândia
Reunião Internacional bi-anual dos Presidentes e secretariados do Conselhos nacionais de
Ética dos estados membros da UE, realizado sob os auspícios da Presidência Finlandesa da
União Europeia nos dias 21 e 22 de Setembro. Esteve presente, em representação do
CNECV, a Sra. Presidente.

IV Encontro Luso-Brasileiro de Bioética
II Fórum Brasileiro de Bioética
II Encontro Luso-Brasileiro de Enfermagem
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19/22 – Centro Universitário S. Camilo – S. Paulo – Brasil
Ciclo de encontros organizado pela Sociedade Brasileira de Bioética, pelo Centro de Estudos
de Bioética de Portugal, pela Sociedade de Bioética de São Paulo e pelo Centro Universitário
São Camilo. Estiveram presentes, na qualidade de conferencistas e em representação do
CNECV, a Conselheira Prof. Prof. Maria do Céu Patrão Neves, tendo o Conselheiro Prof.
Jorge Soares proferido uma conferência.

6.3 Participações permanentes
Comissão de elaboração do projecto de bases de dados
genéticos
Com vista à constituição e funcionamento de uma base de dados genéticos para fins de
identificação civil e de investigação criminal em Portugal, foi criada uma Comissão para discussão
e elaboração de uma proposta legislativa sobre essa matéria (Despacho de Sua Excelência o
Ministro da Justiça, de 19 de Janeiro de 2006, publicado no D.R., II Série, de 2 de Fevereiro).
São objectivos da criação de bases de dados genéticos a obtenção de uma maior eficácia na
investigação criminal e identificação civil internas, bem como uma mais estreita e activa
cooperação no campo da investigação multilateral.
A Comissão é composta por um Coordenador e por representantes permanentes do Ministro da
Justiça, Instituto Nacional de Medicina Legal, Conselho Nacional de Medicina Legal, Laboratório de
Política Científica, Centro de Direito Biomédico da Faculdade de Direito da Universidade de
Coimbra e Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida.
Por deliberação do Plenário, foi designado representante do CNECV o Conselheiro Prof. Jorge
Soares.
Para melhor consulta, remete-se para o site respectivo: http://www.mj.gov.pt

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.
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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. Durante o ano de 2006
decorreram uma reunião plenária e três reuniões de Grupo Técnico.
Para melhor consulta, remete-se para o site respectivo: http://www.cidadania-educacao.pt

7. Considerações Finais
O número crescente de pedidos de informação, envio de comentários, solicitações para
intervenções ou entrevistas para trabalhos escolares, a par do regular e contínuo interesse pelos
trabalhos do Conselho por parte dos órgãos de comunicação social, evidencia não só o empenho
deste Conselho na divulgação do seu trabalho como o interesse na discussão das matérias de
competência do CNECV junto da sociedade civil mas também o reconhecimento pela seriedade e
competência do CNECV nos trabalhos desenvolvidos durante o seu mandato.
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 também fornecendo documentação e entrevistas, mantendo uma
disponibilidade permanente para estes contactos.
A maioria dos membros do CNECV tem sido igualmente solicitado a participar a nível pessoal em
reuniões nacionais e internacionais em matérias da sua especialidade, desenvolvendo na área da
bioética um percurso de importante destaque.
.
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