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RAQUEL ESPERANÇA

Miguel Oliveira e Silva ainda é o presidente do Conselho de Ética

O Conselho Nacional de Ética para 

as Ciências da Vida (CNECV), órgão 

consultivo cujo mandato terminou 

em Julho passado, não faz reuniões 

plenárias nem emite pareceres desde 

essa altura, e a escolha da sua nova 

composição está a revelar-se atribu-

lada. Ainda em funções, o médico e 

professor da Faculdade de Medicina 

de Lisboa Miguel Oliveira e Silva, que 

preside ao CNECV desde 2009, diz 

que o seu substituto vai ser o médico 

João Lobo Antunes, “um homem in-

teligente e culto “, mas lamenta que 

“Portugal, “pela primeira vez na 

história, não vá ter fi lósofos” neste 

órgão independente .

“É uma vergonha que, entre mé-

dicos, enfermeiros e juristas não 

haja um fi lósofo”, considera Miguel 

Oliveira e Silva, que abandonou na 

semana passada a direcção clínica 

do Hospital de Santa Maria (em Lis-

boa), ao fi m de apenas quatro meses. 

“Não quero falar disso, está a ser fei-

ta uma investigação”, diz apenas. A 

nova composição do CNECV deverá 

estar concluída em Março.

Lucília Nunes, um dos nomes indi-

cados pela Assembleia da República 

para integrar o CNECV, é licenciada 

em Enfermagem e tem um doutora-

mento em Filosofi a, segundo o seu 

currículo, mas para Oliveira e Silva 

isso não é sufi ciente. “Eu sou médico 

e também sou licenciado em Filoso-

fi a, mas não me considero um fi ló-

sofo, nunca dei aulas de Filosofi a”, 

justifi ca.

Na semana passada, depois de al-

guns avanços e recuos, foram fi nal-

mente designados pelo Parlamento 

seis nomes “de reconhecido mérito” 

para integrar o Conselho de Ética. 

Entre estes estão o padre e escritor 

José Tolentino de Mendonça, o pre-

sidente do Instituto de Ciências Bio-

médicas Abel Salazar António Sousa 

Pereira, e o professor da Faculdade 

de Direito de Coimbra André Dias 

Pereira.

De fora fi caram o actual vice-pre-

sidente do CNECV, Michel Renaud, 

e a professora catedrática de Filoso-

fi a Maria do Céu Patrão Neves, que 

estiveram para ser reconduzidos mas 

acabaram por ser afastados por se 

Conselho de Ética para 
as Ciências da Vida não 
se reúne desde Julho

encontrarem há mais de dois man-

datos consecutivos no conselho, o 

que não é permitido.

Será ainda necessário alterar a lei 

para acrescentar mais um membro 

designado pela Ordem dos Farma-

cêuticos, porque em Julho esta or-

ganização pediu à Assembleia da 

República a integração de um espe-

cialista da área, argumentando que 

tal “lacuna” é “incompreensível na 

medida em que o conselho integra 

membros designados pelas ordens 

dos médicos, dos enfermeiros, dos 

biólogos e dos advogados”.

Formado por 19 membros (no futu-

ro 20), o conselho inclui profi ssionais 

de áreas como a medicina, a justiça 

e as ciências sociais. Cabe ao Parla-

mento designar seis conselheiros, 

ao Governo outros cinco, sendo os 

restantes nomeados por várias enti-

dades. Já o presidente, que antes era 

escolhido pelo primeiro-ministro, é 

eleito pelos seus pares desde 2009.  

Miguel Oliveira e Silva é o quarto 

presidente do CNECV e entrou em 

funções justamente nesse ano.

Criado em 1990 por iniciativa da 

AR, depois de a procriação medica-

mente assistida ter levantado ques-

tões éticas, o conselho emite parece-

res não vinculativos, alguns dos quais 

têm provocado muita controvérsia, 

como o que aludia a um modelo de 

decisão para o fi nanciamento do cus-

to dos medicamentos, divulgado em 

2012.  A palavra “racionamento” que 

aparecia no texto fez multiplicar as 

críticas e o assunto tornou-se tabu, 

desde então.

Em artigo de opinião, no PÚBLI-

CO do passado dia 17 de Fevereiro, 

o ainda membro do CNECV Rosalvo 

Almeida lamentava que este parecer 

não tivesse sido devidamente enten-

dido. Mas ia mais longe. Queixava-se 

de não terem sido criadas as condi-

ções para que o conselho se pronun-

ciasse sobre a sustentabilidade ética 

de accionar um mecanismo que está 

previsto na legislação europeia — a 

declaração de invalidade da patente 

de um produto quando haja moti-

vos de saúde pública e impasses nas 

negociações. Referia-se aos medica-

mentos inovadores para o tratamen-

to da hepatite C, que implicaram ne-

gociações que duraram meses com 

uma empresa farmacêutica na ten-

tativa de baixar os preços.

“As pessoas lá em casa precisa-

vam de perceber por que razão isso 

aconteceu, pois, embora o mandato 

deste órgão consultivo independente 

tenha terminado em Julho passado, 

enquanto outro não tomar posse de-

veria ter ocorrido uma convocatória 

extraordinária”, defendeu.

Oliveira e Silva sustenta que ten-

tou convocar uma reunião mas não 

teve sucesso, porque faltavam vários 

membros. “Quem me dera ter con-

seguido marcá-la, poderia ter dado 

algum bom senso e clarividência a 

esta discussão”, sustenta. A questão 

foi entretanto ultrapassada, uma vez 

que foi assinado um acordo entre o 

Governo e a farmacêutica que comer-

cializa medicamentos, que serão for-

necidos aos doentes nos hospitais.

Saúde 
Alexandra Campos

Desde Julho que não há 
pareceres elaborados por 
este órgão consultivo, 
porque o mandato de cinco 
anos terminou

20
vai ser o número de membros 
do Conselho Nacional de Ética 
para as Ciências da Vida; falta 
nomear um elemento indicado 
pela Ordem dos Farmacêuticos


