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Lisboa, 6 de junho de 2022
Assunto: Solicitação de emissão de Parecer sobre os Projetos de Lei n.º 5/XV/1.ª(BE)
(Comunicação de correio eletrónico de 03.05.2022), n.º 74/XV/1.ª(PS), n.º 83/XV/1.ª(PAN) e
n.º 95/XV/1ª (CH) (Comunicação de correio eletrónico de 01.06.2022)
Senhor Deputado Fernando Negrão,
Digmº. Presidente da Primeira Comissão Parlamentar,
Com referência às iniciativas legislativas acima identificadas em matéria de morte
medicamente assistida, pendentes para apreciação nessa Comissão Parlamentar e sobre as
quais foi sendo solicitada a emissão de parecer por parte do Conselho Nacional de Ética
para as Ciências da Vida (CNECV), venho, por este meio, indicar a Vossa excelência que,
aquando da receção do primeiro pedido, a iniciativa foi de imediato distribuída
internamente e designados relatores com caráter de urgência, avançando-se na análise dos
aspetos éticos suscitados pelo articulado do Projeto de Lei.
Atendendo a que, sobre a mesma matéria, seriam recebidos com brevidade pedidos
adicionais de pronúncia relativamente a novas iniciativas legislativas, como se veio a verificar,
o CNECV incorporou o agora solicitado nos trabalhos do parecer em curso. Deste modo, na
sua reunião plenária de dia 9 de junho pp, o Conselho já fará a sua reflexão na presença dos
quatro documentos cuja análise foi concretamente suscitada por Vossa Excelência.
Tendo em conta a oportunidade da resposta solicitada, sem olvidar a sensibilidade
ética das matérias em causa, que reclamam aturada reflexão, o Conselho diligenciará pelo
cumprimento da sua missão com vista a remeter o seu parecer a Vossa Excelência, por via
eletrónica, tão logo seja concretizada a sua aprovação em plenário do CNECV.
Com respeitosos cumprimentos,
De Vossa Excelência,
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