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CHAPTER X
Public debate

Article 28
Public debate

Parties to this Convention shall see to it that the fundamental 
questions raised by the developments of biology and medicine 
are the subject of appropriate public discussion in the light, in 
particular, of relevant medical, social, economic, ethical and 
legal implications, and that their possible application is made 
the subject of appropriate consultation.

CHAPITRE X
Débat public

Article 28
Débat public

Les Parties à la présente Convention veillent à ce que les ques-
tions fondamentales posées par les développements de la bio-
logie et de la médecine fassent l'objet d'un débat public appro-
prié à la lumière, en particulier, des implications médicales, 
sociales, économiques, éthiques et juridiques pertinentes, et 
que leurs possibles applications fassent l'objet de consultations 
appropriées.
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1. Remissões e referências legislativas

Direito nacional

Constituição da República Portuguesa; Lei n.º 56/79, de 15 de setembro (Ser-
viço Nacional de Saúde); Lei n.º 12/2005, de 26 de janeiro (Informação ge-
nética pessoal e informação de saúde); Lei n.º 44/2005, de 29 de agosto (Lei 
das associações de defesa dos utentes de saúde); Lei de 2009, de 29 de maio 
(Regime jurídico do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida); 
Lei n.º 15/2014, de 21 de março (Lei consolidando a legislação em matéria de 
direitos e deveres do utente dos serviços de saúde); Lei n.º 21/2014, de 16 de 
abril (Lei da investigação Clínica); Decreto-Lei n.º 80/2018, de 15 de outubro 
(Estabelece os princípios e regras aplicáveis às comissões de ética que funcionam 
nas instituições de saúde, nas instituições de ensino superior e em centros de in-
vestigação biomédica que desenvolvam investigação clínica); Lei n.º 95/2019, 
de 04 de setembro (Lei de Bases da Saúde); Lei n.º 108/2019, de 9 de setembro 
(Carta para a Participação Pública em Saúde).

2. Introdução. Os Desenvolvimentos da Biomedicina 

A evolução científica no âmbito da biologia e medicina apresenta 
não apenas promessas de altos e impactantes desenvolvimentos tecno-
lógicos, como já traz estes como realidade. Os benefícios carreados pelo 
avanço da biomedicina não são poucos, mostrando-se aptos a melhorar 
e alcançar a saúde dos indivíduos, da sociedade e, inclusive, das futu-
ras gerações1. Entretanto, importa ter em consideração que, como em 
todos os avanços científicos já alcançados, subjaz uma relação risco-be-
nefício à qual se deve atentar. Assim, para que seja possível deparar-se 
apenas com o caráter benéfico dos desenvolvimentos biomédicos, mos-
tra-se imprescindível a tomada de decisões em contexto de imprecisão 
científica e conflitos valorativos. Ao considerar o profundo alcance dos 
desenvolvimentos na seara da biomedicina em relação às mudanças so-
ciais, capaz de “potencialmente reconfigurar as normas pelas quais a vida 
é habitualmente vivida”2, mostra-se evidente a necessidade de atender e 

1  Por exemplo, no âmbito da genética humana, já mostra-se cientificamente 
possível a intervenção genética perpetuável para a descendência.

2  Comissão de Bioética (DH-Bio), Guia para o Debate Público sobre Direitos 
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conscientizar o interesse público em tal domínio da saúde. A participa-
ção informada de todos nas decisões do nosso destino comum revela-se 
um imperativo ético, pois o potencial de transformação dos desafios da 
biomedicina atual afetam todas as pessoas, como o comprovam as crises 
pandémicas, as ameaças à sustentabilidade ambiental e a gritante desi-
gualdade no acesso aos recursos.

3. Debate Público sobre Bioética em tempos de Sociedade da 
Informação: Associações, Instituições e Ensino Superior

3.1. O Debate Público como Forma de Participação Social em 
Saúde

O debate público no âmbito dos desenvolvimentos da biomedicina 
representa a participação da sociedade nos desafios da biomedicina e da 
“tecnociência”, sendo esta correspondente a uma obrigação de respon-
sabilidade do Estado. A alínea c) do artigo 9.º da Constituição da Re-
pública Portuguesa prevê como tarefa fundamental do Estado a defesa 
da democracia política, por meio da garantia e incentivo da participação 
democrática dos cidadãos na resolução dos problemas nacionais, ao pas-
so que o n.º 1 do artigo 48.º, do mesmo diploma, considera que “todos 
os cidadãos têm o direito de tomar parte na vida política e na direcção 
dos assuntos públicos do país”. Tais disposições constitucionais devem 
ser lidas em conjunto ao disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 64.º, 
também da Constituição, no sentido de que a realização do direito à 
proteção da saúde concretiza-se, dentre outros, por meio do “desenvol-
vimento da educação sanitária do povo”, onde se encontra já a ideia da 
literacia em saúde.3

Humanos e Biomedicina, Council of Europe, Estrasburgo, 2020, p. 4.
3  O estudo para um Anteprojeto da Lei de Bases de Saúde, realizado por um gru-

po de trabalho, nomeado por Despacho do Ministro da Saúde em 2018, coordena-
do por Maria de Belém Roseira, e de que André Dias Pereira fazia parte, confere um 
extraordinário ênfase à ideia da literacia em saúde, na Base XX – Cfr. https://www.
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Nesse contexto, o debate público, entendido como um processo 
aberto de interações discursivas (sem implicação de expectativas de resul-
tado com o qual todos concordem4), corresponde à obrigação dos Esta-
dos membros da Convenção de oportunizarem ao público a exposição e 
manifestação das suas opiniões acerca dos desenvolvimentos da medicina 
em conjunto à biologia, por meio da organização de comitês de ética e/
ou recurso ao ensino da Bioética, Ética Médica e Direito Médico aos 
profissionais da saúde, professores e público em geral5.

Em Portugal, foi promulgada recentemente a Carta para a Partici-
pação Pública em Saúde (Lei n.º 108/2019, de 9 de setembro), cuja 
pretensão é 

“fomentar a participação por parte das pessoas, com ou sem 
doença e seus representantes, nas decisões que afetam a saúde 
da população, e incentivar a tomada de decisão em saúde as-
sente numa ampla participação pública” (n.º 1 do artigo 1.º),

 compreendendo a 
“tomada de decisão no âmbito da política de saúde e outras 
políticas relacionadas, tanto ao nível dos respetivos ministé-
rios, incluindo os serviços integrados na administração direta 
ou indireta do Estado, órgãos consultivos e outras entidades 
relacionadas com a saúde, como da Assembleia da República e 
conselhos nacionais na área da saúde que funcionam junto des-
ta, assim como dos órgãos do poder local” (n.º 1 do artigo 3.º).

Um dos principais objetivos da promoção do debate público atenta-se 
à realização de consultas públicas, circulação de informações e diferentes 
pontos de vista, a fim de que se possibilite a tomada de decisões políticas 
devidamente informadas, que levem em conta os valores, opiniões e visões 
da sociedade, ao passo que, na maioria das vezes, trata-se de decisões de 
complexidade ética. Nesse sentido, destaca-se a importância da capacidade 
de identificação e desenvolvimento de formas de relação e intermediação 

centrodedireitobiomedico.org/sites/cdb-dru7-ph5.dd/files/Caderno_3_-_Lex_Me-
dicinae_2018.pdf 

4  Comissão de Bioética (DH-Bio), Guia para o Debate Público sobre Direitos 
Humanos e Biomedicina, Council of Europe, Estrasburgo, 2020, p. 4.

5  Explanatory Report (1997, p. 24).
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coletiva entre os cidadãos e os serviços de saúde, o que constitui um dever 
dos decisores políticos, para além do dever de “instituir mecanismos de 
participação para acolher a voz dos utentes no sistema” (Matos & Sera-
pioni, 2013). 

Apenas através da abertura de portas a tal participação do povo é que 
se concretiza a possibilidade de tomada de decisões que devidamente 
respeitem os valores sociais partilhados e os direitos humanos, aos quais 
os desenvolvimentos biomédicos acarretam implicações particulares, no-
meadamente quanto aos direitos à integridade, autonomia, privacidade 
e igualdade. Ademais, somente por meio da oitiva e envolvimento dos 
interesses sociais é que se torna possível a introdução responsável de ino-
vações biotecnológicas, de tão forte impacto na forma de viver de todos, 
na realidade prática do mundo6.

Além disso, uma das mais relevantes contribuições do debate público é 
reforçar a consciência social acerca das inovações biomédicas, ao passo que 
uma maior participação, baseada no compartilhamento de informações 
completas e relevantes, gera uma maior confiança dos indivíduos nos de-
senvolvimentos e no sistema de saúde, acarretando uma maior qualidade 
de atendimento. Neste aspecto, reconhece-se uma extensão da proteção 
da autonomia do paciente, designadamente quanto à tutela do seu direito 
ao consentimento informado em diálogo com o seu direito fundamental 
de exercício da democracia (Crisóstomo et al., 2017, p. 10), de modo a 
reforçar o papel dos cidadãos.

Nessa conjuntura, outro pilar de relevância do debate público é a 
identificação de preocupações e problemas sociais, bem como dos valores 
coletivos, como forma de fundamentar as respostas dos decisores polí-
ticos. Dado que as inovações biomédicas, no mais das vezes, envolvem 
tecnologias de alta ponta, é importante o papel do debate público no 

6  A título de exemplo de direito comparado, cumpre mencionar a chamada glo-
bal realizada pelo Comitê de Ética Alemão (Deutscher Ethikrat), em 2017, para um 
debate público e universal a respeito da tecnologia CRISPR-Cas9 de edição de genes 
humanos em linha germinativa (células reprodutivas e embriões humanos). Tal debate 
acarretou uma declaração conjunta dos Conselhos de Ética da França, Alemanha e 
Reino Unido. Disponível em: https://www.ethikrat.org/en/press-releases/2020/join-
t-statement-of-ethics-councils-from-france-germany-and-the-united-kingdom-on-
-the-ethics-of-human-germline-intervention/. Acesso em 04 de fevereiro de 2021.
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sentido de assegurar um acesso social equitativo a tais desenvolvimentos, 
observando os verdadeiros interesses de cada grupo social, a fim de pro-
teger as minorias. Tal questão alia-se ao direito fundamental de acesso à 
saúde, que em Portugal concretizou-se com a criação do Serviço Nacio-
nal de Saúde pela Lei n.º 56/79, de 15 de setembro,7 dando cumprimen-
to à opção da Constituição da República de 1976 (artigo 64.º)8.

3.2. Era do Acesso à Informação

Atualmente, deparamo-nos com uma realidade de tecnologia inte-
rativa que revolucionou os modos de interação e envolvimento social, 
nomeadamente através da internet, suas ferramentas de busca, redes e 
mídias sociais. Tal avanço tecnológico, que permite designar o presente 
momento histórico como a era da Revolução Tecnológica, traz inúmeros 
benefícios, como a facilidade na partilha de informação e a aproxima-
ção entre comunidades que, de outra forma, jamais interagiriam entre 
si (Cheung, 2016, p. 198). Desse modo, a internet permite o fácil aces-
so a diversas informações, o que permite a noção da tecnologia online 
como uma forma de acesso à saúde. Neste sentido, a internet representa 
um cenário que conecta os “cidadãos à informação e aos vários atores da 
saúde, sejam profissionais, investigadores, pares individuais ou associações” 
(Crisóstomo et al., 2017, p. 10). Não é à toa que a própria Carta para a 
Participação Pública em Saúde (Lei n.º 108/2019, de 9 de setembro) prevê 
como um dos mecanismos de participação ampla e diversificada a criação 
de plataformas digitais (alínea j) do n.º 2 do artigo 5.º).

7  Com as alterações produzidas pelo Decreto-Lei n.º 81/80, de 19 de abril pelo 
Decreto-Lei n.º 254/82, de 29 de junho e o Decreto-Lei n.º 361/93, de 15 de ou-
tubro. De grande interesse ainda hoje é a leitura do Ac. do Tribunal Constitucional 
n.º 39/84  (DR, 05.05.1984), que declara a inconstitucionalidade, com força obri-
gatória geral, nos termos e para os efeitos dos artigos 281.º e 282.º da Constituição, 
do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 254/82, de 29 de junho, na parte que revogou os 
artigos 18.º a 61.º e 64.º a 65.º da Lei n.º 56/79, de 15 de setembro. 

8  Apesar da Revisão Constitucional de 1989, que eliminou a total gratuidade do 
Sistema de Saúde português, e reformulou a Lei de Bases da Saúde vigente à época, 
tornando o sistema tendencialmente gratuito. Cfr. Pereira (2019, pp. 49-61). 
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Entretanto, importa ter em conta que, apesar dos evidentes benefí-
cios acarretados pela globalização de conteúdo, o acesso indiscriminado 
à informação digital tem gerado graves divisões sociais, tanto pela desin-
formação, como pelo novo modo de formação de juízos coletivos, funda-
mentados na intolerância à crítica e na “rejeição dos factos em favor de 
meras opiniões”9. Posto isto, a necessidade do debate público inclusivo 
fundamenta-se na importância do reequilíbrio entre o desenvolvimento 
da tecnologia da informação e os desenvolvimentos biomédicos, além de 
justificar-se fortemente na necessidade de proteção das parcelas sociais 
cujas opiniões podem ser ignoradas por não terem acesso à partilha nas 
redes e mídias sociais.

3.3. Direito de Associação e debate público

A Lei n.º 15/2014, de 21 de março (Lei consolidando a legislação em 
matéria de direitos e deveres do utente dos serviços de saúde) prevê no ar-
tigo 10.º o Direito de associação. Por seu turno, a Lei n.º 44/2005, de 29 
de agosto (Lei das associações de defesa dos utentes de saúde) estabelece 
os direitos de participação e de intervenção das associações de defesa dos 
utentes de saúde junto da administração central, regional e local.

O papel das associações de doentes – estando garantida a sua inde-
pendência e autonomia face ao Estado e a outros poderes – é fundamental 
na construção da democracia sanitária (Pereira et al., 2020, pp. 217-231) 
e insere-se numa visão aberta da chamada democracia participativa.

Debates decisivos do nosso futuro coletivo são travados no plano 
bioético, pelo que o empoderamento dos agentes da sociedade, no que 
especificamente diz respeito a estes temas, é fundamental para promo-
ver um debate aberto e plural. Não apenas as Ordens Profissionais e os 
agentes corporativos tradicionais devem ter um papel de destaque, mas 
também outras associações da sociedade civil devem ser protegidas e aca-
rinhadas no seu acesso à informação e a formar opinião.

Com efeito, apenas se pode garantir a autonomia individual com a 
informada participação dos doentes, quer nos debates coletivos sobre a 

9  Comissão de Bioética (DH-Bio), Guia para o Debate Público sobre Direitos 
Humanos e Biomedicina, Council of Europe, Estrasburgo, 2020, p. 7.
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biomedicina, quer nas decisões individuais que cada um é chamado a 
tomar, ao longo da sua vida. Assim, a literacia em saúde visa também pre-
parar os doentes para exercer os direitos de decidir. A “informed choice” 
só é possível com a democracia sanitária.

3.4.  O Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida 
(CNECV)

A Lei n.º 24/2009, de 29 de maio, garantiu maior independência do 
Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida face ao Governo, 
ao situar este órgão junto da Assembleia da República. Todavia – passada 
mais de uma década – seria importante aperfeiçoar a sua composição. 
Não se compreende que, por exemplo, não haja representantes insti-
tucionais da Filosofia,10 bem como das Associações de Doentes (como 
acontece, relativamente a estes últimos, na CEIC – Comissão de Ética 
para a Investigação Clínica).

Com efeito encontramos representantes de quase todas as ordens de 
profissionais de saúde e nenhum representante dos doentes, o que con-
diciona necessariamente os termos do debate, que já sendo desigual na 
realidade prática, se consolida e institucionaliza como verticalizado e cor-
porativo nos órgãos da República.

O CNECV tem procurado, como é seu dever (alínea d) do n.º 1 do 
artigo 3.º da Lei 24/ 2009): 

“Promover a formação, bem como a sensibilização da popula-
ção em geral sobre os problemas éticos nos domínios da ciência 
da vida, por sua iniciativa ou em colaboração com outras enti-
dades públicas, sociais ou privadas, nomeadamente através da 
realização de conferências periódicas e da apresentação pública 
das questões mais importantes que tenham sido submetidas à 
sua análise.”

10  É certo que compete ao Conselho de Ministros a nomeação de “duas pessoas 
de reconhecido mérito científico nas áreas do direito, da sociologia ou da filosofia” 
(alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei), mas – como resulta da própria norma – há 
mais áreas do que pessoas a indicar e a Filosofia nem sempre ocupa as prioridades.



610 • MARIA DE BELÉM ROSEIRA • ANDRÉ DIAS PEREIRA

Destacam-se os Seminários do CNECV, que se realizam anualmente; 
estes Seminários raramente se realizam fora de Lisboa. Todavia, na se-
quência de um meritoso trabalho de debate público sobre o final da vida 
(2017), o CNECV deslocou-se a 14 capitais de distrito, tendo encontra-
do sempre plateias cheias e um interesse extraordinário pelos temas da 
Bioética.11 Mais um sinal de que o centralismo e o discurso encerrado em 
torno das mesmas corporações e instituições pouco acrescenta e configu-
ra uma violação clara do dever de promover o debate público sobre ma-
térias de bioética. O CNECV, enquanto instituição com fundos públicos 
e de âmbito nacional, tem o especial dever de zelar pelo cumprimento 
deste dever a que a República Portuguesa se vinculou, nos termos do 
artigo 28.º da Convenção de Oviedo. Também a este respeito importa 
recordar o artigo 9.º da CRP que nos impele à efetivação dos direitos em 
toda a geografia nacional; nesse sentido prescreve a alínea g) das Tarefas 
Fundamentais do Estado: 

“Promover o desenvolvimento harmonioso de todo o território 
nacional, tendo em conta, designadamente, o carácter ultrape-
riférico dos arquipélagos dos Açores e da Madeira.”

Por seu turno, o CNECV é chamado a dar Parecer não apenas sobre 
propostas e projetos legislativos, mas tem um papel determinante, previs-
to no n.º 18, do artigo 19.º da Lei n.º 12/2005, de 26 de janeiro, sobre 
informação de saúde e informação genética, nos seguintes termos: 

“A constituição de bancos de dados que descrevam uma deter-
minada população e a eventual transferência dos seus dados 
devem ser aprovadas pelo Conselho Nacional de Ética para as 
Ciências da Vida e, no caso de serem representativos da popu-
lação nacional, pela Assembleia da República.”12

11  É aliás apresentado, no Conselho da Europa, como um bom exemplo de de-
bate público – https://www.coe.int/pt/web/bioethics/public-debate 

12  Alertando para alguma eventual lacuna procedimental, aquando da assina-
tura, por Portugal, em abril de 2018, de uma declaração de cooperação na área da 
investigação genómica com 17 países europeus com vista a promover a investigação 
em Big Data. Cfr. Santos & Pereira (2018, p. 58).
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3.5.   As Comissões de Ética

O Decreto-Lei n.º 80/2018, de 15 de outubro, estabelece os prin-
cípios e regras aplicáveis às comissões de ética que funcionam nas ins-
tituições de saúde, nas instituições de ensino superior e em centros de 
investigação biomédica que desenvolvam investigação clínica. Há, por-
tanto, uma grande proliferação de Comissões de ética, que passam a ser 
obrigatórias não apenas na área da saúde, mas também do ensino supe-
rior e da investigação biomédica. Esta “nova” lei das Comissões de Ética 
desenvolve os aspetos legislativos referentes à ética assistencial e à ética de 
investigação clínica, dotando as Comissões de Ética para a Saúde de uma 
estrutura organizacional e agregadora, que exerça a sua influência a nível 
dos cuidados de saúde primários e hospitalares na esfera da saúde pública 
e, bem assim, a nível da prestação de cuidados de saúde que envolvam 
tecnologias avançadas da ciência médica.

O seu campo de atuação é crescente, mas corre o risco de se tornar 
burocratizado, constituindo não um espaço de formação e reflexão ética, 
mas uma entidade de controlo administrativo de requisitos formais para 
projetos de mestrados e doutoramentos, projetos de pesquisa e outras 
atividades científicas. Importa, pois, reforçar competências previstas na 
lei, designadamente (n.º 1 do artigo 3.º):

“c) Elaborar documentos de reflexão sobre questões de bioé-
tica de âmbito geral, designadamente com interesse direto no 
âmbito da atividade da instituição, e divulgá-los na área da co-
missão de ética no site da instituição, promovendo uma cultura 
de formação e de pedagogia na esfera da sua ação, incluindo a 
divulgação dos princípios gerais da bioética na respetiva insti-
tuição; (...)
e) Promover ações de formação sobre assuntos relacionados 
com a ética e bioética na respetiva instituição;”

A Lei n.º 21/2014, de 16 de abril, que regula a investigação clínica, 
cria um novo quadro de referência para a investigação clínica com seres 
humanos em Portugal. A Lei reforçou e clarificou o papel da Comissão de 
Ética para a Investigação Clínica (CEIC) e das Comissões de Ética para a 
Saúde (CES) e criou a Rede Nacional das Comissões de Ética para a Saúde 
(RNCES), competindo à CEIC coordenar e dinamizar a Rede. A Portaria 
n.º 64/2015, de 5 de março, estabelece as normas de funcionamento da 
Rede Nacional das Comissões de Ética para a Saúde (RNCES).
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Com sede em Coimbra e nascido também há já mais de 3 décadas, o 
Centro de Estudos de Bioética dinamiza, desde 1986, uma forte e impor-
tante reflexão, mantendo uma prestigiada revista – a Revista Portuguesa 
de Bioética: Cadernos de Bioética. Mais recentemente, merece destaque 
uma entidade nascida da sociedade civil e que tem mantido atividade 
regular e um debate aberto e alargado, a Associação Redética, aliás jus-
tamente reconhecida no Preâmbulo do Decreto-Lei n.º 80/2018, de 15 
de outubro. Também com meritória intervenção no processo legislativo, 
podemos recordar o papel da Associação Portuguesa de Bioética no de-
bate de temas de bioética e na promoção de legislação, destacando -se o 
seu papel na área do Testamento Vital e sua revisão.

No plano académico, entre outros centros e atividades, algumas refe-
ridas na secção seguinte, é justo destacar o Centro de Direito Biomédico, 
nascido em 1988, que, assumindo uma base mais jurídica, é reconhecido 
como sendo um antigo, prestigiado, plural e interdisciplinar espaço de 
debate e formação no domínio do Biodireito e que mantém uma linha 
editorial, de que se destaca a Revista Portuguesa de Direito da Saúde – 
Lex Medicinae. Por seu turno, o Instituto de Bioética da Universidade 
Católica Portuguesa promove, entre outras atividades académicas, um 
Doutoramento em Bioética. 

3.6.  Levantamento do ensino da Bioética, Ética Médica e Di-
reito Médico em Portugal

Pela análise efetuada em fevereiro de 2021, concluímos que, ao nível 
da escolaridade obrigatória, as reflexões sobre bioética são suscitadas ape-
nas nos alunos do Curso Científico-Humanístico de Ciências e Tecnolo-
gias e, somente, quando estes, de entre as (duas) disciplinas opcionais de 
12.º ano de escolaridade, escolhem Biologia, já que do programa desta 
disciplina consta um módulo sobre reprodução e património genético.

No patamar seguinte – ensino superior, numa análise às licenciaturas 
em Direito, nas 12 instituições que as lecionam, apenas num dos planos 
curriculares encontramos uma unidade curricular designada “Ética”, sen-
do esta obrigatória. Em mais dois casos, encontramos o ensino de “Me-
dicina Legal” (nos três casos, unidades obrigatórias), que sendo matéria 
distinta da “bioética” sempre poderia despertar nos estudantes de Direito 
algum interesse pelas interfaces entre o jurídico e a biomedicina. Consi-
derando as Faculdades que oferecem o curso de mestrado, que são dez, 
apenas duas apresentam unidades curriculares como “Direitos Humanos 
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e Biomedicina” ou “Direitos Fundamentais na Bioética, Biotecnologia e 
Biomedicina”, mas apenas dentro de mestrados especializados em “Di-
reitos Humanos” ou “Direitos Fundamentais”, respetivamente. E apenas 
uma oferece a unidade curricular “Direito da Medicina”, tratando-se de 
uma unidade opcional e comum a qualquer dos mestrados.

No tocante aos mestrados integrados em Medicina, 5 das 7 institui-
ções que os lecionam apresentam unidades curriculares obrigatórias com 
designações como “Bioética e Deontologia”, “Medicina Legal e Forense 
e Direito Médico”, “Direito Médico”, “Ética Médica e Bioética” ou “Di-
reito da Medicina”. 

No caso de Medicina Dentária, também 5 das 7 instituições apre-
sentam unidades curriculares obrigatórias com a designação “Ética”, em 
dois casos, mais concretamente, acresce o prefixo “Bio” e, em outros dois 
casos, soma-se a expressão “Deontologia Médica”.

Analisando o caso de Medicina Veterinária, 4 das 6 instituições con-
templam a unidade obrigatória “Deontologia” ou “Deontologia Médica” 
ou “Medicina Legal”, sendo que apenas duas dessas apresentam também 
uma unidade curricular obrigatória designada “Ética”.

Entrando no campo das licenciaturas em Enfermagem, 29 das 33 
instituições que oferecem este curso apresentam no seu plano de estudos 
uma unidade curricular designada “Ética”, 10 delas com o prefixo “Bio”. 
Quando analisadas as instituições que possuem curso de mestrado em 
Enfermagem, 13 das 19 contemplam no seu tronco comum a unidade 
curricular obrigatória “Ética”, duas dessas com o prefixo “Bio” e encon-
trando-se pontualmente algumas unidades curriculares, quase sempre 
opcionais, com a designação “Direito em/da Saúde” (em quatro), “Bio-
direito” (numa) ou “Direito em Enfermagem” (em quatro).

Analisando as Escolas de Farmácia, no caso da licenciatura em Far-
mácia, apenas 2 em 7 instituições apresentam a unidade curricular obri-
gatória “Ética”. A única instituição que leciona Farmácia Biomédica con-
templa no seu plano curricular a unidade obrigatória de “Ética Médica e 
Bioética”. Analisando o mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas, 
as 9 instituições que lecionam contemplam a unidade obrigatória com a 
designação “Deontologia” e/ou “Legislação”, mas apenas em 1/3 acresce 
a expressão “Ética”. 

Numa análise menos pormenorizada, a análise do plano de estudos de 
outras licenciaturas e/ou mestrados integrados permite a conclusão de que 
a esmagadora maioria de cursos como Genética e Biotecnologia, Engenha-
ria Biológica, Biotecnologia ou Biologia não contemplam tais unidades 
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curriculares. No curso de Ciências Biomédicas, apenas 3 em 5, na Bioen-
genharia, apenas 1 em 5, na Engenharia Biomédica, apenas 2 em 9 apre-
sentam uma cadeira designada “Ética”, em praticamente todos, “Bioética”.

Quando analisados cursos da área da saúde como licenciaturas em 
Acupuntura, Análises Clínicas e de Saúde Pública, Audiologia, Cardiop-
neumologia, encontramos em todos uma unidade curricular designada 
“Ética”, muitas com o prefixo “Bio”. No caso da licenciatura em Fisiote-
rapia, na maior parte encontramos semelhante unidade curricular.  

Ao nível dos cursos de especialização, transversais a várias áreas de 
conhecimento (cursos breves e pós-graduações), destacam-se algumas 
Faculdades de Medicina ou de Direito, Escolas Superiores de Saúde ou 
Institutos de Saúde que promovem iniciativas conexas com as áreas. 

Considerando a interligação entre a tecnologia médica e digitalização, 
entendemos que os cursos que tenham ligação à transformação digital (En-
genharias Informática, Eletrotécnica, entre outras,) cuja atividade pode ter 
uma forte ligação à biomedicina, deveriam ter também algum tipo de for-
mação em bioética durante a Licenciatura e ao longo da vida profissional.

4. Conclusão

Como bem afirma Stephen Hawking (Hawking, 2019, p. 265): 
“Um mundo em que apenas uma superelite reduzidíssima fosse 
capaz de compreender a ciência e a tecnologia avançadas e as 
suas aplicações seria, do meu ponto de vista, um mundo peri-
goso e limitado.”

Ora, a Convenção de Oviedo cria a obrigação, que recai sobre os 
Estados parte, de promover o debate público adequado sobre as matérias 
do desenvolvimento da biologia e da medicina. 

Esse debate deve incluir os saberes da medicina, da sociologia, da 
economia, da ética e do direito e deve ser prosseguido, em especial, pelas 
instituições públicas e pelas entidades privadas com especial responsabi-
lidade nestas áreas da vida social. 

Por isso, para além do Governo e da Assembleia da República de-
verem promover o debate, mas também diligenciar a consulta das enti-
dades competentes antes de adotar medidas relevantes nestes domínios, 
destaca-se o papel do CNECV na dinamização do debate público e, a 
nível local, das Comissões de Ética para a Saúde.
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Por outro lado, as instituições de ensino superior, em especial onde 
se ministram cursos com ligações à bioética – e cujo âmbito é cada vez 
mais amplo, indo além dos cursos ligados à saúde, mas também às ciên-
cias agrárias e veterinárias, engenharias e naturalmente as humanidades 
– devem fornecer ensino e formação que promova um espírito crítico e 
de reflexão sobre estes novos desafios à humanidade.

Por outro lado, a sociedade civil deve ser incentivada e apoiada na 
participação em matérias da saúde e da bioética e, nos últimos anos, 
vem-se afirmando o conceito de democracia sanitária e de promoção das 
associações em diversas áreas da cidadania e da bioética.
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