EUTANÁSIA

Eutanásia tem

aprovação quase
certa e abre
polémica no PSD
na bancada socialista e os indecisos na bancada
social-democrata não serão suficientes para baralhar as contas
"totalmente à revelia" da direcção do
outros seis deputados - foi o bastan-

As incógnitas

Sofia Rodrigues

te para criar alguma confusão na bancada e no partido. Até porque não

o embalo

esquerda

da força da

parlamentar

(menos o PCP), a despenalização da eutanásia deverá
ser hoje aprovada, na generalidade, mas o debate, por
causa de um deputado do PSD, desviou-se ontem para o referendo. E a
bancada social-democrata
ficou a
braços com uma polémica.
A iniciativa do deputado e ex-líder
da JSD Pedro Rodrigues de avançar
com uma proposta de referendo
que, a princípio, foi secundada por

Com

-

avisou previamente Rui Rio.
O deputado argumentou que a eutanásia não é apenas uma "questão de
consciência do deputado, mas sim do
cidadão". Mas a iniciativa do ex-líder
da JSD levou a movimentações no grupo parlamentar logo de manhã. Deputados que foram dados como subscritores da proposta foram abordados
pela direcção da bancada que avisou
não ser essa a orientação do partido.
Ao final da manhã, Adão Silva, vicepresidente da bancada, declarava aos

jornalistas

que a iniciativa

avançou

partido e seria "inconsequente",

já

que não seria agendada para debate
em plenário. O gesto é "completamente inaceitável", criticou, sustentando que é preciso "articulação"
com a direcção do partido.
À tarde, alguns dos deputados dados
como subscritores,
como Alberto
Machado (líder da distrital do Porto),
Sandra Pereira, Carlos Silva e Cristóvão
Norte, demarcaram-se da iniciativa de

Pedro Rodrigues.

Mantiveram-se

Pedro Alves e Paulo Leitão, líderes das
distritais de Viseu e de Coimbra, além
do promotor da iniciativa.
Pedro Rodrigues, que apoiou Rui

Deputados do PSD favoráveis à despenalização,

Rio para a liderança do PSD, reiterou
"Por
a sua posição "de princípio".
muito que me tentem isolar, estou
confortável com a minha convicção.
Estou ao lado dos militantes do meu
partido e do meu eleitorado. (...) Discutirei este tema no conselho nacional", declarou por escrito, lembrando
que o recente congresso aprovou uma
moção a favor do referendo.
À voz dissonante de Pedro Rodrigues juntou-se uma outra de um deputado que é favorável à eutanásia. O
ex-líder da distrital de Lisboa, Pedro

como Rio, não votam nec iissariamente

Pinto, saiu em defesa do referendo e
contestou a decisão da direcção de
tentar travar uma proposta nesse sentido. "Não podemos andar a discutir
o sistema político e a moralidade da
política dos deputados e, em contrapartida, dizer sim a tudo o que venha
não sei de onde", afirmou aos jornalistas, sustentando que o grupo parlamentar "é um órgão nacional" do PSD
e tem de ter posição sobre o assunto.
À tarde, Rio evitou falar aos jornalistas no Parlamento e fez saber que
vota a favor da despenalização da

a favor de todas as propostas

morte assistida. Ao seu lado deverão
estar pelo menos mais quatro deputados da bancada do PSD ao abrigo da
liberdade de voto dada: Adão Silva,

que vota a favor do projecto do PS e
abstém-se nos outros; Duarte Marques; Sofia Matos; e Hugo Carvalho.
A aprovação da despenalização da
eutanásia (prevista nos cinco projectos de lei de PS, BE, PAN, PEV e Iniciativa Liberal) deverá ser garantida
pelos votos a favor da totalidade dos
deputados do Bloco (19), PAN (4), PEV
(2), Iniciativa Liberal (1) e de Joacine

em causa

Katar Moreira. Assim como estão certos, do lado do contra, os votos do
PCP (10), CDS (5) e do deputado do
Chega (1). Mas a votação não será a
mesma para todos os projectos: o
deputado da IL e o sodal-democrata

Adão Silva, por exemplo, só votam a
favor da iniciativa do PS. Nas outras
abstêm-se.
Só as bancadas

do PS (108) e do PSD

(89), às quais é dada liberdade de
voto, deverão dividir-se: entre os
a favor,
socialistas, maioritariamente
há quatro deputados que votam contra as cinco propostas: Ascenso
Simões, Pedro Cegonho, José Luís
Carneiro e José Leitão. O primeiro
deputado votou contra em 2018 e os
três últimos escreveram artigos de
opinião no PÚBLICO e anunciar o seu
sentido de voto.
As incógnitas na bancada do PS e os
indecisos na do PSD não serão suficientes para baralhar as contas, apesar de terem sido as votações cruzadas
do PSD que, em Maio de 2018, contribuíram para o chumbo de todas as
propostas. Então, foi o projecto do PS

que ficou mais perto de ser aprovado,
com 110 votos a favor, 115 contra
(incluindo os de Ascenso Simões e

Miranda Calha) e quatro abstenções
de sociais-democratas.
Os diplomas
do Bloco e do PEV tiveram a mesma
104 a favor, 117 contra
votação global
e oito abstenções
e o do PAN obteve
102 votos favoráveis, 116 contra e 11
abstenções. No PSD, só Teresa Leal
Coelho e Paula Teixeira da Cruz (que
já não estão no Parlamento) se assumiram a favor dos quatro projectos
em 2018. Bruno Vitorino absteve-se
no do PAN e votou contra as restantes
iniciativas. Também Cristóvão Norte
só votou a favor da do PAN e abstevese nas restantes. Duarte Marques,
de quem se
outro social-democrata
esperava o voto a favor, só apoiou as
iniciativas do BE e d'Os Verdes, nos
projectos do PS e PAN absteve-se. Margarida Balseiro Lopes, líder da JSD,
apenas disse "sim" ao projecto do PS.
Desta vez, encontra-se fora do país e
não votará, com Sônia Sapage

-

-
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0 que propõem os partidos
Quem pode candidatar-se
assistência médica na
antecipação da morte?
, BE, PAN,
, IN

à

Cidadãos nacionais, ou
legalmente residentes no
território, maiores de idade, com
lesão definitiva ou doença

incurável e fatal, causadora de
um sofrimento atroz e intolerável,
conscientes e capazes de
entender o alcance do pedido.
Pessoas com doença mental e

Quem pode administrar os
fármacos letais (eutanásia) ou
disponibilizá-los
para que o
doente os auto-administre
(suicídio assistido)?

crianças podem candidatar-se?

, BE, PAN
Médicos ou enfermeiros
supervisão médica.

BE, PAN,
Não.

IL

sob

PEV
Médicos.
IL
O médico responsável,
presença é obrigatória,
profissional de saúde.

cuja
e outro

Quantos médicos avaliam o
pedido do doente?

PS
No mínimo, dois: o "médico
orientador" e um especialista na
patologia do doente e que pode
cancelar o procedimento. Pode
haver lugar ao parecer de um
psiquiatra. O processo avança
com o aval da Comissão de

Verificação e Avaliação do
Procedimento Clínico de
Antecipação da Morte (médico,
enfermeiro e especialista em
bioética) e da Inspecção das
Actividades em Saúde.
BE

Dois ou três. Além do "médico

Decidir com serenidade
-

Opinião

José Luís Carneiro

¦¦

Luz dos dados conhecidos,

sou contra a eutanásia. Sou
contra por entender que o
B^H Homem é Liberdade, sendo
Razão. E é Razão sendo
BLiberdade. É uma Unidade
que também é um Todo e é um Todo
que também é Unidade. O Homem é
eminentemente um "ser" social.
Descobre-se "no" outro e "com" o
outro. Acrescento: realiza-se "pelo"
outro. O Homem é, por isso,

M

"intersubjetividade".
Impõe, pois,
O
um olhar "compreensivo".
de per si, conduz o
individualismo,
Homem à dissolução dessa sua
condição fundamental. Ora, se é
dever da sociedade, expressão da
razão, respeitar a individualidade
expressa na autonomia e na
autodeterminação da vontade, é
também seu dever tudo fazer para
promover e preservar a vida
individual, até aos limites do
conhecimento técnico e científico.
Contribuindo para remover os
elementos nocivos
a dor e o

-

sofrimento
que levam à formação
dessa vontade.
O Humanismo cristão, o
Humanismo de Erasmo de Roterdão,
os alicerces do liberalismo social e
político partem de um imperativo
ético e moral que coloca na defesa
da vida humana todos os meios da
sociedade e do Estado. E o
iluminismo fundador das sociedades
e Estados modernos reforçou e
alimentou a crença no progresso e
na razão técnica como solução para
os problemas do Homem. Essa é,
aliás, desde os primórdios da
humanidade, a mais imperativa
razão da sociedade e do Estado.

Quero, contudo, reconhecer que
que os vários deputados,
eleitos pelo PS e por outros partidos,
apresentam em sede de discussão e
votação no Parlamento não deixam
de integrar a liberdade e a razão. É
nessa sensatez que assenta a
os projetos

justificação para que o seu projeto
tenha o apoio da maioria. Cuidam de

garantir o respeito pela formação e
autodeterminação da vontade
individual e, simultaneamente,
procuram garantir um escrutínio,

concomitante e consecutivo, dessa
vontade individual por parte de
quem assume, em nome do Estado,
de realizar o
a responsabilidade
acompanhamento da vontade
individual. Ouvi com atenção as
palavras dos meus colegas
deputados. A maioria vota a favor
pela mesma razão que eu voto
contra. Por entenderem que o fim de
um sofrimento duradouro,
tecnicamente sem cura, está na
procura de uma certa dignidade no
modo de encarar o fim da vida.
Para mim, a formação e
autodeterminação da vontade de
partir será sempre o resultado de
circunstâncias objetivas e subjetivas
e cumpre-nos a todos, como
sociedade assente em determinados
valores e politicamente organizada,
atuar sobre essas circunstâncias
tendo em vista promover e garantir
o desejo e a vontade de viver. Porque
a sociedade será sempre muito mais
do que a soma de vontades
individuais.

Deputado do PS

escolhido pelo
responsável",
doente, e do especialista na
patologia em causa, pode ser
requisitada a avaliação de um
psiquiatra. Numa fase posterior, o
processo é escrutinado por três

Avaliação dos Processos
Antecipação da Morte.

profissionais de saúde que
integram a Comissão de

Verificação responsável pela
emissão dos pareceres prévios.

de

PAN
Três. Formulado, o pedido é
analisado por uma equipa de três
médicos: aquele a quem foi

Dois (médico titular e psiquiatra^
além dos três médicos e dois
enfermeiros da Comissão de

dias de reflexão, acompanhado
por um psicólogo. Depois, o
dossier é remetido para um
especialista. Caso o parecer seja
favorável, pode ainda ter de ser
submetido a um psiquiatra e,
depois, ao crivo de uma
comissão (dois juristas, um

Aplicação da Lei (dois juristas,
médico, enfermeiro e um
especialista em bioética).
IL
Dois ou três. O pedido deve ser
expresso ao médico de família,
por exemplo, e o doente fica
H
obrigado a cumprir três

, BE, PAN,
, ILSim.
Quais os locais onde o
procedimento pode ser feito?
, BE, PAN, IL
do SNS e
Nos estabelecimentos
dos sectores privado e social
com internamento e local
adequado. Pode ser praticado

médico, um especialista em
bioética e um enfermeiro.
E se o doente ficar
inconsciente?
, BE, PAN,
, IL
O procedimento
não se realiza.
Prevê-se o direito à objecção
de consciência dos médicos?

em casa do doente ou noutro
local por ele indicado, desde
que o médico conclua que há
condições.
Só em hospitais

públicos,

atendendo à obrigatoriedade de
o doente ser tratado no Serviço

pessoa designada. A assinatura
deste terá sempre de fazer-se na
presença do médico (sobre o
qual incide a obrigação de
informar o doente dos
tratamentos disponíveis,
nomeadamente ao nível dos
cuidados paliativos) e,

eventualmente, de outras
testemunhas. O processo é
suspenso, caso decorra ou se
inicie um processo judicial
visando a declaração da
incapacidade do doente.
Os pedidos são depois
submetidos ao aval das

pedido e antes da morte). Pelo
meio, o médico fica obrigado a
verificar que o doente mantém
sua vontade "um número
razoável" de vezes,
pressupondo-se que o médico
consultado e o psiquiatra o
façam também.

IL Depois de verbalizado o
pedido, e cumprido o período
de reflexão obrigatório, este
deve ser reiterado por escrito
até sete vezes, consoante o
processo requeira ou não a
intervenção de um psiquiatra.

a

dirigido o pedido, um especialista
e um psiquiatra. Exige-se ainda
um parecer prévio da Comissão
de Controlo e Avaliação da

Natália Faria

Nacional

de Saúde, e não em
privados, "de modo a evitar
eventuais ânsias de negócio".
Como é formalizado o pedido?
, BE, PAN,
, IL Por escrito,
mas há procedimentos
previstos
para que, não podendo assinar,
o doente se faça substituir
por

comissões de Verificação
comuns às diferentes propostas.

Quantas vezes tem de ser
reiterado o pedido?
,

BE Até cinco vezes.

Quatro vezes.
PAN Formalmente, duas vezes
(aquando da formulação do

Um referendo tem muitos

perigos, muitas emoções,
muitos alçapões, mas os

deputadostambémtêm
perigos, emoções e alçapões

Eutanásia sem paliativos
é "coagir" a "uma
escolha capciosa"
Miguel Oliveira da Silva O professor
admite rever a sua oposição à
despenalização da eutanásia quando
todos tiverem acesso a paliativos
Entrevista
Natália Faria
a despenalização
da eutanásia quando 80%
das pessoas não têm acesso
a cuidados paliativos "é
altamente incorrecto do
ponto de vista ético e da
justiça e da equidade", considera
Miguel Oliveira da Silva, professor
de Ética Médica e ex-presidente do
Conselho Nacional de Ética para as
Ciências da Vida.
Quando a despenalização da

Promover

eutanásia foi votada pela
primeira vez estava contra "por
princípio e regra". Mantém essa
posição?
Este debate é urgente mas há uma
urgência maior, superlativa, que é a
necessidade de cuidados paliativos
mesmo
para toda a população
sabendo que há doentes que podem
recusar os cuidados paliativos e
pedir a eutanásia. Mas, tratando-se
de uma questão de consciência, tem

-

de haver direito à escolha. F
para haver escolha tem de
haver pelo menos uma
alternativa. Ora, 80% a
85% dos doentes não têm
acesso a cuidados
paliativos no Serviço
Nacional de Saúde
algumas consultas
demoram seis meses
a ser marcadas e, em
doentes terminais,
seis meses bastam

-

para morrer o
doente. Portanto,
estamos perante uma
situação em que não há
liberdade nem justiça e nem
equidade. E estarmos a
promover uma lei quando 80%
das pessoas não têm
possibilidade de escolher,
porque não têm outra opção
senão pedirem a eutanásia, é
altamente incorrecto do ponto
de vista ético e da justiça e da
equidade. E concordo com [o
constitucionalista]
Jorge Miranda

quando diz que a ausência de
cuidados paliativos é uma
inconstitucionalidade
por omissão.
Portanto, estamos a ferir a
Constituição por omissão. Quando o
Estado disponibiliza a eutanásia e
não disponibiliza cuidados
paliativos está a coagir a pessoa a
uma escolha enviesada e capciosa.
Admitiria a discussão, a

despenalização da eutanásia, se
o país estivesse devidamente
dotado de cuidados paliativos?
A discussão admito-a sempre e a
prova de que a discussão é
importante é que nos últimos dias
quatro subscritores da petição
"Direito a morrer com dignidade",
de 2016, vieram acrescentar pontos
importantes. O médico
Constantino Sakellarides, por
exemplo, veio defender que
a comissão de verificação e
\de avaliação prevista na
lei tem a obrigação de
recusar o pedido de
eutanásia se o doente
não tiver tido direito
a cuidados
paliativos.

Havendo garantia
de cuidados
paliativos
acessíveis,

admitiria
posicionar-se

a

favor da eutanásia?
Quando isso
acontecer, terei todo o
gosto em rever se
necessário a minha opinião.

É capaz de antecipar o
desfecho da votação [de
hoje]?
É óbvio que, se houver votação,
vai passar à especialidade. Acho
que era bom haver uma
negociação para o referendo entre
as votações na generalidade e na
especialidade. Sei que é difícil,

porque parece que a Assembleia e o
Governo não querem, portanto,
alguém tem de propor isso ao
Presidente da República, já que a
iniciativa não pode ser dele. Mas
acho que é mais saudável haver um
referendo do que corrermos o risco
de, de 20 meses em 20 meses,
maiorias sempre conjunturais e
diversas votarem uma questão de
importância superlativa como esta
com resultados opostos. Há 20
meses, votou-se contra; 20 meses
depois, vamos votar a favor. E quem
é que me diz que na próxima
Assembleia da República, com outra
composição, não se vai reverter isto

outra vez? Um referendo tem
muitos perigos, muitas emoções,
muitos alçapões, mas os deputados
também têm perigos, emoções e
alçapões. Prefiro o referendo a isto
tudo. Além do mais, a eutanásia não
constou dos programas eleitorais do
PS e do PSD.
A petição para um referendo de

iniciativa

popular poderá alterar

o curso dos acontecimentos?
Se tiver 60 mil proponentes,
seria
gravíssimo que o Parlamento a
ignorasse. Para mim, a questão está
em saber o que vai fazer o
Presidente da República. Há
pessoas que sonham que o católico
Marcelo Rebelo de Sousa se
recusará a promulgar a lei da
eutanásia.
Poderá sempre remeter a lei
para o Tribunal Constitucional.
Pode. Para o professor Jorge
Miranda a lei tem duas
inconstitucionalidades
a vida
humana é inviolável e a
inconstitucionalidade
por omissão
por causa da ausência de cuidados
paliativos. Mas toda a gente diz que
a posição no Constitucional é

-

imprevisível.

nfaria@publico.pt

Referendo? "Esta não
é uma decisão de sim
ou de não simples"
José Manuel Pureza 0 deputado do BE
da Assembleia da
e vice-presidente
República é das das vozes em São Bento
a favor da despenalização

[Cuidados paliativos e
eutanásia] não são coisas
alternativas, são abordagens

complementares naquilo que é
o combate a uma morte má

Entrevista
Liliana Borges
deputado do Bloco de
Esquerda e vice-presidente
da Assembleia da
República diz que tem
aprendido muito "com o
trabalho de profundidade"
que foi feito no Parlamento e fora
dele sobre morte assistida. Aos que
pedem um referendo responde que

0

é o "argumento

dos que procuram

pretextos para deslegitimar um
processo que é legítimo".
Há hoje mais condições para
aprovar a eutanásia?
Acredito que há um
amadurecimento sobre esta
questão. É um debate que vem de
há muito tempo, que teve um
aprofundamento grande na última
legislatura. Tudo isso está presente,
não se apagou e, portanto, acredito
que os argumentos que entretanto
foram adicionados à discussão
permitem a cada deputado ter uma
reflexão mais serena. Os
vaticínios relativamente às
aritméticas só se fazem no fim,
mas creio que será sempre uma
decisão mais amadurecida do
que a da legislatura anterior.

Que debate é que ainda

falta fazer?
Acho que para aqueles
sectores que reclamam falta
de debate nunca haverá
debate que chegue. E, na
verdade, sejamos sérios,
este debate está presente
nos países que

a morte
assistida. Éum debate
continuado e é assim que
deve ser em sociedades
pluralistas e democráticas.
Ninguém reclama que se

I

despenalizaram

I

chegue a um momento em
que o debate termina para
todo o sempre. Isso não existe e
nem deve existir.

Receia que seja aprovado um
referendo?
Não tenho nenhum receio, nenhum
democrata deve ter receio de um
instrumento democrático como é o
referendo. Não concordo que haja
referendo em relação a esta

questão. Está mais do que provado
que esta não é uma questão a preto
e branco, não é uma decisão de sim
ou de não simples. É uma decisão

que envolve muita ponderação. Não
é despenalizar sem mais, é
despenalizar em circunstâncias
perfeitamente delimitadas. E isso é
que pode fazer uma lei, não é aquilo
que é perguntado num referendo
sim ou não, ponto final.

-

Não há nenhum parecer positivo
sobre os projectos apresentados.
Há margem para melhorá-los?
Há sempre margem. Os projectos
são muito próximos, no essencial e
portanto, creio que a haver, como
espero, uma aprovação na
generalidade será
razoavelmente fácil haver um
esforço de aproximação. Os
projectos são muito
rigorosos, muito bem feitos
do ponto de vista jurídico e
do ponto de vista da
ponderação de todos os
valores em causa.
~

Qual é o calendário para
a lei entrar em vigor?
Não faço nenhum vaticínio
sobre datas. Não o quero
fazer porque há um
trabalho que deve ser feito:
o de aproximação de pontos
de vista, de ponderação de
vários argumentos, várias
medidas de precaução e de

determinação.
O que responde a quem diz que,
ao partirmos para a eutanásia,
estamos a desistir dos cuidados
paliativos?
Primeiro, empenhando-me
totalmente, eu e o BE, no reforço
quantitativo e qualitativo dos
cuidados paliativos que são
pessoas que solicitaram a
antecipação da sua morte por

em Portugal. O BE
apresentou uma proposta para que
haja uma equipa de suporte a
cuidados paliativos em cada
agrupamento de centros de saúde e
para que haja uma equipa de
cuidados paliativos em todos os
centros hospitalares e em todas as
delegações regionais do IPO. Em
segundo lugar, chamo a atenção
para que a realidade dos países que

Espera um veto do Presidente da
República?

despenalizaram a morte assistida é
a de uma grande maioria das

O que o Presidente da República
fará, só o Presidente da República

prestados

eutanásia serem pessoas que estão
nesse mesmo momento numa
abordagem de cuidados paliativos.
Não são coisas alternativas, são
abordagens complementares
naquilo que é o combate a uma
morte má.

sabe. Há uma coisa que eu sei: o

Presidente da República tem diante
desta lei, como de todas as outras,
três hipóteses: ou veta ou envia para
o Tribunal Constitucional
(TC) ou
promulga. Tenho ouvido muita
gente comentar que o Presidente ou
veta ou manda para o TC. Não! Ele
pode promulgaríeis, costuma
fazê-10. Lembro apenas que na
última legislatura este Presidente
disse, em consonância com o que
tinha proferido no momento em
que se candidatou, que jamais
vetaria uma lei sobre a
despenalização da morte assistida
por razões pessoais. Isto quer dizer
que não será a mundividência
pessoal do cidadão Marcelo Rebelo
de Sousa que interferirá no seu juízo
sobre uma lei que venha a ser
aprovada no Parlamento.

liliana.borges@publico.pt

