Margarida Silvestre
(Inscrita na Ordem dos Médicos com a Cédula
Profissional n. 33220)
Isabel Margarida de Figueiredo Silvestre nasceu a 6 de
Outubro de 1965, em Coimbra.
Graus Académicos e Profissionais:
Licenciada em Medicina pela Faculdade de Medicina da
Universidade de Coimbra (FMUC) (1989).
Pós-graduada em Direito e Medicina da Reprodução
(2007), Processo Clínico e Segredo Médico (2010),
Consentimento Informado (2012), e Responsabilidade
Médica (2013), pelo Centro de Direito Biomédico da
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.
Mestre em Medicina pela FMUC (2013), na área de Ética e
Deontologia Médicas.
Doutorada em Bioética pela Universidade Católica
Portuguesa (UCP) em 2014.
Especialista em Ginecologia-Obstetrícia pela Ordem dos
Médicos (OM) (1998); “Idoneidade Técnica para o
desempenho da atividade no âmbito da Ecografia
Ginecológica e Obstétrica”, atribuída pelo Colégio da
Especialidade de Ginecologia e Obstetrícia da OM (2006).
Subespecialista em Medicina da Reprodução pela OM
(2011).

Atividade Profissional:
Professora Auxiliar Convidada da FMUC desde 2015.
(Assistente Convidada de 2005 a 2015). Docente regular
da unidade curricular de Ética, Deontologia e Direito
Médicos, lecionada no 4º ano do Mestrado Integrado em
Medicina (MIM) até 2015.
Regente de duas Unidades Curriculares: Ética,
Deontologia e Exercício Profissional, lecionada no 3º ano
do MIM da FMUC; Ética Médica e Bioética, lecionada no

3º ano da Licenciatura em Farmácia Biomédica da
Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra.
Docente responsável pelo Módulo de Deontologia e Ética
Médica da Unidade Curricular de Introdução à Prática
Médica IV, lecionada no 2º ano do MIM da FMUC.
Docente convidada da Unidade Curricular de Ginecologia,
lecionada no 5º ano do MIM da FMUC; dos III e I Cursos
de outora ento e
ioetica da C
- e
do Curso de outora ento e Ciencias da aude da
C odulo de Genetica e Cancro ereditario
(2015/16 e 2016/17) e Módulo de Métodos e Técnicas
de Investigação (2017/2018); do Mestrado em Medicina
Legal e Ciências Forenses da FMUC (2013 e 2016); dos
3.º e 4º Cursos Breves de Pós-graduação em Direito e
Medicina da Reprodução do Centro de Direito Biomédico
da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
(2015 e 2016); do Mestrado em Investigação Biomédica
da FMUC (2016-2017 e 2017/2018); do Mestrado em
Geriatria da FMUC (2017); do Curso de Medicina com
Mestrado Integrado da Universidade do Minho – Unidade
Curricular de Domínios Verticais (2015/16 e 2016/17 e
2017/18)).
Ao abrigo do Protocolo de colaboração da FMUC com a
Universidade de Cabo Verde, lecionou presencialmente
toda a Unidade Curricular de Ética, Deontologia e
Exercício Profissional ao 3º ano do MIM desta instituição
(2017/18).
Colaboradora na atividade docente de outros cursos:
licenciaturas, mestrados e pós-graduações.

Orientadora ou co-orientadora de 18 teses de Mestrado
Integrado em Medicina. Vogal no Júri das 17 provas já
realizadas. Júri-Arguente de 1 prova de Doutoramento
em Bioética na UCP e 7 provas de Mestrado Integrado em
Medicina na FMUC. Presidente do Júri em duas Provas de
Mestrado em Medicina Legal e Ciências Forenses, em
duas provas de Mestrado em Cuidados Continuados e
Paliativos e em 9 provas de Mestrado Integrado em
Medicina, na FMUC. Vogal em 3 Provas de Mestrado em

Medicina Legal e Ciências Forenses, na FMUC.

Assistente Hospitalar Graduada no Centro Hospitalar e
Universitário de Coimbra (CHUC), onde se dedica à
Medicina da Reprodução desde 1998. Integra o quadro
médico do Serviço de Medicina da Reprodução (SMR)
desta instituição, onde é responsável pela orientação dos
internos da especialidade durante os estágios realizados
no serviço e titular de duas consultas, respetivamente de
infertilidade e de decisão terapêutica. Interrupção da
atividade hospitalar de Janeiro de 2011 a Agosto de
2014, através de Licença sem remuneração baseada em
circunstâncias de interesse público, para realização de
Doutoramento em Bioética.
Publicações e Atividade Científica:
Autora ou co-autora de 23 publicações: 14 em revistas
nacionais e estrangeiras, um livro (baseado na
dissertação de
outora ento, intitulado “Embriões
Excedentários: entre a Técnica, a Lei e a Ética” e publicado
pela Coimbra Editora na Coleção do Centro de Direito
Biomédico, nº 23, 2015), sete capítulos de livros e um
“essay” na Encyclopedia of Global Bioethics (“Embryo”),
Ed. Springer, 2016. Revisora da Ata Médica Portuguesa e
do International Journal of Nursing and Midwifery (Ed.
Academic Journals). Palestrante convidada em 81
reuniões científicas, nacionais e internacionais.
Autora ou co-autora de mais de 90 trabalhos,
apresentados em congressos nacionais e estrangeiros.
Primeira autora de 2 trabalhos distinguidos com Prémio
de melhor trabalho.
Frequência de 55 Cursos de Formação.
Participação em 181 Reuniões Científicas, Congressos e
Jornadas, dos quais 79 na área da Medicina da
Reprodução e/ou 25 na área da Bioética. Moderadora de
4 sessões científicas em Congressos (1 mundial, 1
internacional e 1 nacional), da sessão inaugural de um
Curso da Ordem dos Médicos e de um debate.
Atividade de Investigação Básica:

Desenvolvimento de projeto de investigação sobre
pesquisa de eritroblastos fetais no sangue materno;
Investigação Clínica - elaboração e aplicação de seis
protocolos; realização de três estudos prospetivos e
participação num quarto estudo clínico prospetivo
randomizado - “E T O OOR poor ovarian response ”,
em curso no SMR do CHUC; participação em quatro
estudos multicêntricos; Investigação em Bioética –
realização um estudo transversal, multicêntrico,
realizado em 20 dos centros de PMA portugueses, o qual
deu corpo ao estudo empírico da sua tese de
Doutoramento em Bioética; desenvolvimento do projeto
de investigação “ estino dos e briões excedentários –
da intenção à decisão” - estudo prospetivo longitudinal,
em curso no SMR do CHUC; participação num projeto de
investigação do Instituto de Bioética da UCP, no âmbito
da Medicina Narrativa.
Outras atividades:
Membro do Conselho Nacional de Ética e Deontologia
Médica da Ordem dos Médicos, desde Julho de 2017.
Membro do Gabinete de Ética e Deontologia da Secção
Regional do Centro da Ordem dos Médicos (2017-2020).
Membro do Colégio da Subespecialidade de Medicina da
Reprodução da Ordem dos Médicos (2017-… .
Membro do Conselho Científico do Instituto de Bioética
da Universidade Católica Portuguesa (2016-...).
Membro fundador da RedÉtica – rede nacional de
Comissões de Ética para a Saúde (2015).
Membro da Comissão de Ética da Faculdade de Medicina
da Universidade de Coimbra (2014-...).
Membro da Comissão de Ética do Instituto Nacional de
Medicina Legal e Ciências Forenses (2013-15).
Membro da Comissão de Ética do Projeto Europeu de
investigação “The New ethodologies and rotocols of
orensic Investigation by Craniofacial uperi position” –
7th Framework Programme of the European Commission
(2012-2014).
Membro integrado do Gabinete de Investigação de
Bioética - Unidade de I&D financiada pela Fundação para

a Ciência e a Tecnologia (2013-...).
Membro de um grupo de trabalho da Sociedade
Portuguesa de Medicina do Adolescente da Sociedade
Portuguesa de Pediatria, constituído para elaborar um
documento multidisciplinar acerca da saúde de
adolescentes e jovens, que aguarda publicação e no qual
foi responsável pelos aspetos éticos e legais da saúde
sexual e reprodutiva em adolescentes e jovens (de ambos
os géneros).
Coordenadora do grupo de trabalho “ esafios éticos e
legais da preservação da fertilidade em doentes
oncológicos”, da ociedade ortuguesa de edicina da
Reprodução.
Membro da Comissão Organizadora das Jornadas Albert
Netter – Sociedade Europeia de Ginecologia (Porches,
Algarve, 31 de Outubro a 1 de Novembro de 2008).
Coordenadora do Curso Pré-Congresso “Ética,
Deontologia e Direito Médico - os desafios da prática
édica” – 19º Congresso Nacional de Medicina,
organizado pela Secção Regional do Centro da Ordem dos
Médicos (Coimbra, 3-5 de Novembro de 2016).
Organizadora do Dia da Bioética, no âmbito da atividade
docente do Mestrado em Investigação Biomédica da
FMUC – 21 de Outubro de 2016 e 27 de Outubro de 2017.
Coordenadora do Curso “Ética, eontologia e ireito
Médico - os desafios da prática édica”, organizado pelo
Gabinete de Ética e Deontologia da Secção Regional do
Centro da Ordem dos Médicos.
Membro de várias Sociedades Científicas, das quais
destaca a Sociedade Portuguesa de Medicina da
Reprodução e a European Society of Human
Reproduction and Embriology.
Associada do Centro de Direito Biomédico – Faculdade de
Direito da Universidade de Coimbra.
Fundadora e sócia-gerente da CLINIMER – Clínica de
Medicina da Reprodução, Lda., onde também exerce
atividade clínica. Esta unidade foi fundada em Novembro
de 2008 e encontra-se certificada pela norma NP EN ISO

9001:2008 desde Janeiro de 2011.

