DRA. MARIA DE BELÉM ROSEIRA
NOTA CURRICULAR NA ÁREA DA BIOÉTICA

I – Na Qualidade de Ministra da Saúde
1. Responsável pela Proposta de Lei sobre Procriação Medicamente Assistida
(coordenação da sua elaboração, apresentação em Conselho de Ministros e na
Assembleia da República).
2. Representante do Governo Português na assinatura da Convenção de Oviedo
(Convenção sobre Direitos Humanos e Biomedicina do Conselho da Europa).
3. Coordenadora directa da Carta dos Direitos e Deveres dos Doentes.
4. Dinamizadora e promotora do “Passaporte dos Diabéticos”, programa que
assegurava a atribuição de seringas gratuitas e tiras teste para diabéticos a preços
muito baixos e premiado pela OMS.
5. Impulsionadora da Humanização da Saúde com o contributo de personalidades
prestigiadíssimas, presididas pelo Prof. Walter Osswald que, benévola e
dedicadamente concederam o seu tempo e saber a um programa de âmbito nacional
que promovia outra atitude no relacionamento do SNS com os cidadãos.

II – Na Qualidade de Ministra para a Igualdade
1. Responsável pela articulação com a ONU nas matérias relativas à difusão e
aprofundamento dos Direitos Humanos e do Desenvolvimento Humano com
inúmeras presenças em “fora” internacionais e nacionais.
2. Responsável a nível do Governo pelo “mainstreaming” do cumprimento do
Princípio da Igualdade consagrado no artigo 13º da Constituição da República
Portuguesa.

III – Na Qualidade de Deputada
1. Relatora, no âmbito da 1ª Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias, do
Relatório que sustentou a ratificação pelo Estado Português da Convenção de
Oviedo.
2. Responsável, no âmbito do Grupo Parlamentar do Partido Socialista das matérias
relativas ou relacionadas com a Bioética, designadamente Genoma Humano,
Informação Genética Pessoal e Informação de Saúde e Procriação Medicamente
Assistida, com variadíssimas intervenções em Plenário e envolvimento no trabalho
em Comissão.

3. Promotora e responsável pelos Projectos de Lei relativos à Procriação
Medicamente Assistida apresentados nas diferentes legislaturas pelo Grupo
Parlamentar do Partido Socialista, com múltiplas intervenções em plenário, reuniões
de comissão e sessões públicas sobre este domínio.
4. Prelectora convidada em múltiplas sessões sobre Ética e Bioética em programas
de pós-graduação e mestrados promovidos por Instituições do Ensino Superior e em
sessões públicas realizadas por Associações Públicas e entidades do Sector Social.

IV – Na Qualidade de Presidente da Comissão de Saúde da Assembleia
da República
1. Responsável pela realização na Assembleia da República de um Colóquio sobre a
Procriação Medicamente Assistida que promoveu a apresentação dos pontos de vista
de destacadas personalidades do panorama científico nacional e o debate público
sobre esta matéria.
2. Presidiu à audição de múltiplas entidades que foram convidadas a colaborar com
a Assembleia da República exprimindo as suas opiniões sobre as soluções propostas
pelos diferentes Projectos de Lei relativos à Procriação Medicamente Assistida.
3. Presidiu ao Grupo de Trabalho integrado por todas as forças políticas com
representação parlamentar constituído para elaborar, em sede de especialidade, um
projecto único com base nos quatro projectos de lei sobre a Procriação Medicamente
Assistida, previamente aprovados na generalidade em Plenário.

V – Na Qualidade de Cidadã
1. Membro da Comissão Nacional do Voluntariado nomeada para desenhar e
coordenar o Programa de Portugal para a celebração do Ano Internacional dos
Voluntários promovido pela ONU. Esta Comissão realizou múltiplas iniciativas no
País no sentido de dinamizar o exercício da solidariedade de forma benévola e
atenta às fragilidades sociais das pessoas, enquanto processo de retorno mas também
de enriquecimento mútuo.
2. Membro de órgãos sociais de múltiplas instituições de solidariedade social desde
há dezenas de anos.
3. Galardoada com prémios e distinções neste âmbito, designadamente Prémio
Nacional do Mutualismo, Medalha de Benemérita da União das Misericórdias
Portuguesas e Colar da Misericórdia de Lisboa.

