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noTA DE ABErTUrA

Por ocasião da celebração dos 20 anos da entrada em vigor na ordem jurídica 
portuguesa, em 1 de dezembro de 2001, da Convenção para a Proteção dos Direi-
tos do Homem e da Dignidade do Ser Humano face às aplicações da Biologia e da 
Medicina – Convenção sobre os Direitos do Homem (agora Direitos Humanos) e 
a Biomedicina, o Centro de Direito Biomédico (CDB) assinala esta data em registo 
académico de comentário a este importante instrumento internacional. Desde a sua 
génese, o CDB sempre considerou na sua investigação e no seu ensino as soluções 
desta Convenção do Conselho da Europa bem como dos Protocolos Adicionais 
elaborados. A partir da sua experiência, congregando esforços de investigadores de 
diferentes instituições, o CDB apresenta mais um contributo para o desenvolvi-
mento do Direito da Saúde em Portugal. obra que integra um projeto mais vasto 
quer linguisticamente quer quanto à sua extensão. A seu tempo, prosseguiremos o 
caminho percorrendo os diferentes Protocolos Adicionais, esperando contar nessa 
viagem com o Leitor.

Coimbra, dezembro de 2021
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Sandra Passinhas
ArTIGo 4.º — oBrIGAÇÕES ProFISSIonAIS  
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CONVENÇÃO PARA A PROTECÇÃO DOS DIREITOS DO 
HOMEM E DA DIGNIDADE DO SER HUMANO FACE ÀS 

APLICAÇÕES DA BIOLOGIA E DA MEDICINA:  
CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DO HOMEM  

E A BIOMEDICINA

João Carlos Loureiro*

Preâmbulo 
 
os Estados membros do Conselho da Europa, os outros Estados e a 

Comunidade Europeia, signatários da presente Convenção:
Considerando a Declaração Universal dos Direitos do Homem, pro-

clamada pela Assembleia Geral das nações Unidas em 10 de dezembro 
de 1948;

Considerando a Convenção para a Proteção dos Direitos do Homem 
e das Liberdades Fundamentais, de 4 de novembro de 1950;

Considerando a Carta Social Europeia, de 18 de outubro de 1961;

* Univ Coimbra, Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de 
Coimbra, FDUC. Centro de Direito Biomédico. orcid: 0000-0003-1371-1285. 
E- mail: loureiro@fd.uc.pt

Doutor em Direito. Professor Associado com agregação da Faculdade de Direito 
da Universidade de Coimbra, FDUC.
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Considerando o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Po-
líticos e o Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e 
Culturais, de 16 de dezembro de 1966;

Considerando a Convenção para a Proteção das Pessoas relativamen-
te ao Tratamento Automatizado de Dados de Carácter Pessoal, de 28 de 
janeiro de 1981;

Considerando igualmente a Convenção sobre os Direitos da Criança, 
de 20 de novembro de 1989;

Considerando que o objetivo do Conselho da Europa é o de realizar 
uma união mais estreita entre os seus membros e que um dos meios para 
atingir esse objetivo é a salvaguarda e o desenvolvimento dos direitos do 
homem e das liberdades fundamentais;

Conscientes dos rápidos desenvolvimentos da biologia e da medicina;
Convencidos da necessidade de respeitar o ser humano simultanea-

mente como indivíduo e membro pertencente à espécie humana e reco-
nhecendo a importância de assegurar a sua dignidade;

Conscientes dos actos que possam pôr em perigo a dignidade huma-
na pelo uso impróprio da biologia e da medicina;

Afirmando que os progressos da biologia e da medicina devem ser 
utilizados em benefício das gerações presentes e futuras;

Salientando a necessidade de uma cooperação internacional para que 
a Humanidade inteira beneficie do contributo da biologia e da medicina;

reconhecendo a importância de promover um debate público sobre 
as questões suscitadas pela aplicação da biologia e da medicina e sobre as 
respostas a fornecer a essas mesmas questões;

Desejosos de recordar a cada membro do corpo social os seus direitos 
e as suas responsabilidades;

Tomando em consideração os trabalhos da Assembleia Parlamentar 
neste domínio, incluindo a recomendação n.º 1160 (1991) sobre a ela-
boração de uma convenção de bioética;

resolvidos a tomar, no âmbito das aplicações da biologia e da me-
dicina, as medidas adequadas a garantir a dignidade do ser humano e os 
direitos e liberdades fundamentais da pessoa;

acordaram no seguinte:
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CONVENTION FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS 
AND DIGNITY OF THE HUMAN BEING WITH REGARD TO 

THE APPLICATION OF BIOLOGY AND MEDICINE:  
CONVENTION ON HUMAN RIGHTS AND BIOMEDICINE.

Preamble

The Member States of the Council of Europe, the other States and 
the European Community signatories hereto:

Bearing in mind the Universal Declaration of Human rights pro-
claimed by the General Assembly of the United nations on 10 Decem-
ber 1948;

Bearing in mind the Convention for the Protection of Human rights 
and Fundamental Freedoms of 4 november 1950;

Bearing in mind the European Social Charter of 18 october 1961;
Bearing in mind the International Covenant on Civil and Political 

rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultur-
al rights of 16 December 1966;

Bearing in mind the Convention for the Protection of Individuals 
with regard to Automatic Processing of Personal Data of 28 January 
1981;

Bearing also in mind the Convention on the rights of the Child of 
20 november 1989;

Considering that the aim of the Council of Europe is the achieve-
ment of a greater unity between its members and that one of the meth-
ods by which that aim is to be pursued is the maintenance and further 
realisation of human rights and fundamental freedoms;

Conscious of the accelerating developments in biology and medicine;
Convinced of the need to respect the human being both as an indi-

vidual and as a member of the human species and recognising the impor-
tance of ensuring the dignity of the human being;

Conscious that the misuse of biology and medicine may lead to acts 
endangering human dignity;

Affirming that progress in biology and medicine should be used for 
the benefit of present and future generations;
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Stressing the need for international co-operation so that all humanity 
may enjoy the benefits of biology and medicine;

recognising the importance of promoting a public debate on the 
questions posed by the application of biology and medicine and the re-
sponses to be given thereto;

Wishing to remind all members of society of their rights and 
responsibilities;

Taking account of the work of the Parliamentary Assembly in this 
field, including recommendation 1160 (1991) on the preparation of a 
convention on bioethics;

resolving to take such measures as are necessary to safeguard human 
dignity and the fundamental rights and freedoms of the individual with 
regard to the application of biology and medicine;

have agreed as follows:
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CONVENTION POUR LA PROTECTION DES DROITS DE 
L’HOMME ET DE LA DIGNITÉ DE L’ÊTRE HUMAIN À L’ÉGARD 

DES APPLICATIONS DE LA BIOLOGIE ET DE LA MEDICINE:  
CONVENTION SUR LES DROITS DE L’HOMME ET DE LA 

BIOMÉDECINE.

Préambule

Les Etats membres du Conseil de l’Europe, les autres Etats et la Com-
munauté européenne signataires de la présent Convention:

Considérant la Déclaration universelle des droits de l’homme, pro-
clamée par l’Assemblée générale des nations Unies le 10 décembre 1948;

Considérant la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950;

Considérant la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961;
Considérant le Pacte international sur les droits civils et politiques et 

le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 
du 16 décembre 1966;

Considérant la Convention pour la protection de l’individu à l’égard 
du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 jan-
vier 1981;

Considérant également la Convention relative aux droits de l’enfant 
du 20 novembre 1989;

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une 
union plus étroit entre ses membres, et que l’un des moyens d’atteindre 
ce but est la sauvegarde et le développement des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales;

Conscients des rapides développements de la biologie et de la 
médecine;

Convaincus de la nécessité de respecter l’être humain à la fois comme 
individu et dans son appartenance à l’espèce humaine et reconnaissant 
l’importance d’assurer sa dignité;

Conscients des actes que pourraient mettre en danger la dignité hu-
maine par un usage impropre de la biologie et de la médecine;
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Affirmant que les progrès de la biologie et de la médecine doivent 
être utilisés pour le bénéfice des générations présentes et futures;

Soulignant la nécessité d’une coopération internationale pour que 
l’Humanité tout entière bénéficie de l'apport de la biologie et de la 
médecine;

reconnaissant l’importance de promouvoir un débat public sur les 
questions posées par l’application de la biologie et de la médecine et sur 
les réponses à y apporter;

Désireux de rappeler à chaque membre du corps social ses droits et 
ses responsabilités;

Prenant en considération les travaux de l’Assemblée Parlementaire 
dans ce domaine, y compris la recommandation 1160 (1991) sur l’éla-
boration d’une Convention de bioéthique;

résolus à prendre, dans le domaine des applications de la biologie et 
de la médecine, les mesures propres à garantir la dignité de l’être humain 
et les droits et libertés fondamentaux de la personne;

sont convenus de ce qui suit:

1. Remissões e referências legislativas

Convenção e protocolos adicionais

Protocolo Adicional à Convenção para a Proteção dos Direitos do Homem e da 
Dignidade do Ser Humano face às Aplicações da Biologia e da Medicina, que 
proíbe a Clonagem de Seres Humanos, 1998, Preâmbulo; Protocolo Adicional 
à Convenção sobre os Direitos Humanos e a Biomedicina, relativo à Transplan-
tação de Órgãos e Tecidos de Origem Humana, 2002, Preâmbulo; Protocolo 
Adicional à Convenção sobre os Direitos Humanos e a Biomedicina, Relativo à 
Investigação Biomédica, 2005, Preâmbulo; Protocolo Adicional à Convenção 
sobre Direitos Humanos e Biomedicina Relativo a Testes Genéticos para Fins 
de Saúde, 2008, Preâmbulo.
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2. Introdução

Em relação ao preâmbulo, importa considerar diferentes aspetos, a 
saber:

a)  em primeiro lugar, a questão do valor do preâmbulo;
b)  seguidamente, as linhas de força, analisando a cadeia (inter)

normativa (Declaração Universal dos Direitos Humanos; Con-
venção para a Proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades 
Fundamentais; Carta Social Europeia; Pacto Internacional sobre 
Direitos Civis e Políticos; Convenção relativa ao tratamento au-
tomatizado de dados; Convenção sobre os Direitos da Criança; 
outros instrumentos posteriores, como a Declaração Universal 
sobre Bioética e Direitos Humanos, da organização das nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura [UnESCo]); 

c)  em terceiro lugar, o ser humano enquanto indivíduo e como 
membro da espécie; 

d)  depois, uma breve referência ao princípio da cooperação;
e)  em quinto lugar, a importância do debate público;
f )  finalmente, riscos e benefícios da biologia e da medicina.

Além disso, cura-se da jurisprudência específica, bem como de pare-
ceres de conselhos nacionais de ética, sem esquecer uma curta conclusão. 

3. Preâmbulo: alguns aspetos e linhas de força

3.1. Valor do preâmbulo 

À semelhança do que acontece no que toca às constituições, discu-
te-se qual o valor dos preâmbulos internacionais. Desde logo, reconhe-
ce-se relevância interpretativa, no caso concreto tendo presente que se 
sublinha uma rede internormativa onde se insere a Convenção sobre 
os Direitos Humanos e a Biomedicina (CDHB). Além disso, a menção 
da pertença à espécie aponta para um fio hermenêutico que tem depois 
tradução específica, por exemplo, em matéria de intervenções no cam-
po da genética (pense-se no artigo 13.º e a proibição de intervenções 
na linha germinal). 
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Embora o valor seja considerado caso a caso, não é possível aqui fun-
dar obrigações diretas e autónomas a partir do preâmbulo. no entanto, 
tenha-se presente o que se pode ler, a propósito da Convenção Euro-
peia dos Direitos Humanos (CEDH), no n.º 21: “It is a well-established 
principle of the Convention that it should be read as a whole, including its 
Preamble, and that its provisions should be read in harmony and coherence 
with each other” (Partly concurring opinion of judge Serghides –  caso 
Georgia v. Russia (II), 38263/08, 21 de janeiro de 2021. Trata-se de apli-
car o artigo 31.º da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados: 

“1 – Um tratado deve ser interpretado de boa fé, de acordo 
com o sentido comum a atribuir aos termos do tratado no seu 
contexto e à luz dos respetivos objeto e fim. 2 – Para efeitos de 
interpretação de um tratado, o contexto compreende, além do 
texto, preâmbulo e anexos incluídos: (…)”. 

3.2. Linhas de força – a cadeia (inter)normativa

A Convenção sobre os Direitos Humanos e da Biomedicina insere-se 
numa linha de documentos relevantes em sede de direitos humanos quer 
ao nível mundial quer europeu.  no primeiro caso, a atenção centra-se na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. 

no Preâmbulo, optou-se por seguir a cronologia dos documentos e, 
assim, compreende-se que, embora os dois Pactos Internacionais (Pacto 
Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos [PIDCP] e Pacto Inter-
nacional dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais [PIDESC]) con-
cretizem a Declaração e sejam, não raro, objeto de tratamento conjunto, 
apareçam depois da CEDH que os antecede em cerca de década e meia. 

A mobilização destes instrumentos internacionais releva em sede de 
memória do percurso que, no campo dos direitos humanos, desembocou 
na Convenção de oviedo, mas também enquanto elemento relevante 
para um diálogo internormativo e interinstitucional. Prevenindo, na me-
dida do possível, tensões, no artigo 27.º consagrou-se o princípio da 
proteção mais ampla, que pode ser alcançada em virtude da vinculação 
internacional. 
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3.2.1. Declaração Universal dos Direitos Humanos 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos é o primeiro instru-
mento internacional mencionado no Preâmbulo. Em relação aos temas 
tratados na Convenção, revestem especial importância alguns artigos. 
Desde logo, o artigo 1.º:

“Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e 
em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns 
para com os outros em espírito de fraternidade”.

Aqui sublinha-se a dignidade como princípio fundante que não pode 
deixar de ter impacto no campo do direito da saúde e que, para além da 
referência no Preâmbulo, a que voltaremos, abre a CDHB (cfr. comen-
tário ao artigo 1.º). 

o artigo 2.º afirma, em termos abertos, a proibição de discriminação: 
a lista apresentada traduz critérios que, historicamente, foram utilizados 
para a discriminação, mas que não exclui quaisquer outros. Lê-se: 

“Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberda-
des proclamados na presente Declaração, sem distinção alguma, 
nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, 
de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de 
fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação”.

Também o artigo 3.º: “Todo o indivíduo tem direito à vida”, consi-
derado pelo Comité dos Direitos do Homem como o “direito supremo 
do ser humano”1.  Saber se e qual a proteção do nascituro é ques-
tão discutida. Conscientes de que na interpretação dos documentos 
internacionais se confere um peso maior aos elementos subjetivos do 
que acontece na interpretação constitucional (entre nós, v.g., ramos, 
1981), verifica-se que os materiais disponíveis não são conclusivos, 
quer no sentido da inclusão quer da exclusão do embrião e do feto do 
seu âmbito de proteção. Já se convocou o artigo 1.º da Declaração para 
apontar para a não tutela, em nome do segmento “Dotados de razão e 
de consciência”, argumento que, como sublinhámos na nossa disserta-

1 n.º 146/1983, Baboeram c/Suriname, A/40/40, § 697 apud Frédéric Sudre 
(Sudre, 1997, p. 184). 
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ção de doutoramento (Loureiro, 2003, cuja investigação convocamos 
em diferentes pontos deste comentário) não se afigura razoável. na 
verdade, a ser acolhido, uma série de pacientes (por exemplo, em estado 
vegetativo crónico) ficariam numa espécie de limbo jus-internacional. 
não desconhecemos que a proposta do Chile no sentido de a disposi-
ção referir expressamente a tutela da vida desde a conceção não vingou, 
tendo sido dito que essa redação chocaria com a existência de ordens 
jurídicas onde já era permitido o aborto2.  

o artigo 5.º dispõe que “ninguém será submetido a tortura nem a 
penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes”. Esta proibição 
de tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes tem também relevân-
cia no campo da saúde e a ela retornaremos em sede de CEDH e, no 
plano do direito internacional geral, com especial relevância para a nossa 
discussão, no artigo 7.º do PIDCP. A sombra da barbárie de Auschwitz 
e da experimentação feita pelos médicos nazis convoca a estabelecer in-
terditos, a tomar a sério o mal e a necessidade de impedir, ainda que em 
formas mais leves, a sua repetição, aparecendo o consentimento informa-
do como aspeto essencial no campo da investigação médica. 

o artigo 6.º dispõe que “Todos os indivíduos têm direito ao reconhe-
cimento em todos os lugares da sua personalidade jurídica”. o artigo 7.º 
(princípio da igualdade, proibindo-se a discriminação)3, o artigo 12.º 
(reserva da vida privada)4, o artigo 16.º (direito de celebrar casamento 

2 Vide, sobre este ponto, a síntese de Lars Adam rehof (rehof, 1999, pp. 91-92) 
no comentário ao artigo 3.º. 

3 Artigo 7.º “Todos são iguais perante a lei e, sem distinção, têm direito a igual 
proteção da lei. Todos têm direito a proteção igual contra qualquer discriminação que 
viole a presente Declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação”.

4 “ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, 
no seu domicílio ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. 
Contra tais intromissões ou ataques toda a pessoa tem direito a proteção da lei”.
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e constituir família)5 e o artigo 18.º (liberdade de consciência e liber-
dade religiosa)6 são relevantes para a CDHB. 

Mencione-se ainda o artigo 25.º, que se refere às condições mate-
riais da existência, incluindo a proteção da saúde, nomeadamente o 
acesso aos cuidados de saúde: 

“1. Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para 
lhe assegurar e à sua família a saúde e o bem-estar, principal-
mente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à 
assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais necessá-
rios, e tem direito à segurança no desemprego, na doença, na 
invalidez, na viuvez, na velhice ou noutros casos de perda de 
meios de subsistência por circunstâncias independentes da sua 
vontade.

2. A maternidade e a infância têm direito a ajuda e a assistência 
especiais. Todas as crianças, nascidas dentro ou fora do ma-
trimónio, gozam da mesma proteção social”7.

3.2.2.   Convenção para a Proteção dos Direitos Humanos e das Liber-
dades Fundamentais

A Convenção para a Proteção dos Direitos do Homem e das Li-
berdades Fundamentais (agora dos Direitos Humanos, correntemen-
te conhecida como Convenção Europeia dos Direitos Humanos – 
CEDH) é fundamental para a compreensão da CDHB. 

5 “1. A partir da idade núbil, o homem e a mulher têm o direito de casar e de 
constituir família, sem restrição alguma de raça, nacionalidade ou religião. Durante 
o casamento e na altura da sua dissolução, ambos têm direitos iguais. 2. o casamen-
to não pode ser celebrado sem o livre e pleno consentimento dos futuros esposos. 3. 
A família é o elemento natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção 
desta e do Estado”.

6 “Toda a pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de 
religião; este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim 
como a liberdade de manifestar a religião ou convicção, sozinho ou em comum, tan-
to em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos”.

7 Vide Herring (2021); Foster (2021); roucounas (2005). 



12 • JoÃo CArLoS LoUrEIro

3.2.2.1. CEDH e CDHB: relações 

A CDHB é claramente vista como lex specialis, como projeção no 
território da biologia e da medicina (concretização e desenvolvimento) 
da CEDH, o que o Explanatory Report (1997) torna claro:

“The two Conventions share not only the same underlying approa-
ch but also many ethical principles and legal concepts. Indeed, this 
Convention elaborates some of the principles enshrined in the Eu-
ropean Convention for the Protection of Human Rights” (n.º 9). 

na verdade, e sem prejuízo das inegáveis relações entre estes trata-
dos do Conselho da Europa, deparamo-nos fundamentalmente com dois 
tipos de leitura, a saber: a perspetiva integracionista e a perspetiva sepa-
ratista (Seatzu, 2015, p. 7). De acordo com a primeira, há uma relação 
muito profunda entre ambas, que, aliás, tem refração no artigo 29.º da 
CDHB, ao estabelecer que 

“o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos pode emitir, para 
além de qualquer litígio concreto que esteja a decorrer perante 
uma jurisdição, pareceres consultivos sobre questões jurídicas 
relativas à interpretação da presente Convenção”. 

A segunda – perspetiva separatista – assume como fio diretor a ideia 
de que estamos face a dois sistemas diferentes de proteção dos direitos, 
sendo a CDHB uma convenção de mínimos.

Talvez se possa falar, com mais propriedade, de uma leitura em ter-
mos de autonomia relativa no que toca à CDHB. Com efeito, do ponto 
de vista substantivo ou material (diferente é a questão no que toca à di-
mensão organizacional de efetivação dos direitos), é significativa a zona 
de justaposição, sem prejuízo de diferenças. Assim, a intervenção do Tri-
bunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) no quadro da CEDH 
permite convocar a CDHB enquanto estivermos no campo de sobre-
posição dos instrumentos, mas não pode servir para, de forma indireta, 
impor soluções presentes na CDHB que só vincula parte dos Estados 
membros do Conselho da Europa. Isto é, por si só, a CDHB não pode 
ser mobilizada isoladamente como parâmetro de decisão pelo Tribunal, 
mas só em conjugação com os preceitos da CEDH. 

Há aqui duas faces da relação entre convenções: por um lado, sa-
ber em que medida a CDHB pode ser mobilizada e relevar no labor de 
garantia da CEDH, como acabámos de referir; por outro, verificar o 
impacto da CEDH e da jurisprudência do TEDH na leitura da CDHB. 
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na interpretação da CDHB, é particularmente relevante a numerosa 
jurisprudência no campo do direito da saúde que, não devendo embora 
ser ignorada, não será aprofundada neste comentário, mas convocada em 
diferentes comentários aos preceitos da Convenção. ou seja, como realça 
roucounas (2005, p. 27), a CDHB, enquanto parte do sistema de pro-
teção dos direitos humanos do Conselho da Europa, tem de considerar, 
em sede hermenêutico-normativa, não apenas a referida casuística, mas 
também os princípios e regras da CEDH. 

3.2.2.2. Conteúdos 

A CEDH tem um conjunto de preceitos que têm sido mobiliza-
dos para encontrar soluções no campo da biomedicina8. Desde logo, 
o direito à vida, previsto no artigo 2.º, suscitou a questão de saber 
qual a proteção do embrião e do feto, mas também foi convocado 
em relação à outra margem da vida, no que toca à chamada “morte 
assistida” (eutanásia e ajuda ao suicídio)9. Ainda em matéria de con-
sentimento em termos de experimentação biomédica – no caso X v. 
Áustria, discutiu-se se a colheita de sangue legalmente exigida era apta 
para pôr em risco a vida10. recorde-se que o artigo 3.º (tratamentos 
desumanos ou degradantes) serviu para tentar alicerçar um direito à 
eutanásia, problema versado no relatório da Comissão de 17/5/95, re-
lativo à decisão de admissibilidade da queixa n.º 25949/94 (Sampedro 
Camean v. Spain). 

A partir do artigo 2.º e/ou 3.º da CEDH, o Tribunal Europeu dos 
Direitos Humanos estribou o direito a cuidados médicos. Com efeito, a 
impossibilidade de acesso a prestações de saúde pode acarretar a morte 
ou, pelo menos, sequelas e sofrimentos. 

o artigo 5.º (direito à liberdade e à segurança) dispõe, na alínea e) 
do n.º 1, que

8 Uma síntese sobre a importância da CEDH para o direito da saúde pode ver-
-se em Hendriks (2009); entre nós, vide Melo (2019). 

9 Diane Pretty: Pretty v. The United Kingdom, 29 de abril de 2002, n.º 2346/02.  
Vide, sobre este caso, Morris (2003); Leenen (2002); Pedain (2003). 

10 Lozano (2001, pp. 66-67).
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“ninguém pode ser privado da sua liberdade, salvo nos casos 
seguintes e de acordo com o procedimento legal: e) Se se tratar 
da detenção legal de uma pessoa suscetível de propagar uma 
doença contagiosa, de um alienado mental, de um alcoólico, 
de um toxicómano ou de um vagabundo”. 

o artigo 8.º consagra o direito ao respeito pela vida privada e fami-
liar, que entre os fundamentos de restrição conta a proteção da saúde 
pública11. Este preceito foi mobilizado, entre outros, para discutir uma 
paleta que vai de questões relativas aos transexuais ao aborto, passando 
pelos ficheiros médicos ou pela dádiva de esperma a beneficiárias lésbicas. 

o artigo 10.º (liberdade de expressão) serviu para tutelar o direito a 
informações sobre a realização de aborto noutros países. 

3.2.3. Carta Social Europeia 

A Carta Social Europeia releva aqui especialmente em matéria de 
acesso aos cuidados de saúde. Tendo sido revista em 1996, a referência no 
Preâmbulo é feita à versão originária, que data de 196112, sem que tal sig-
nifique que, no diálogo entre instrumentos, não se considerem também 
as decisões referentes à Carta revista. o Comité Europeu dos Direitos 
Sociais tem competência para tratar apenas queixas coletivas e não indi-
viduais13, para além da análise dos relatórios dos Estados. 

o artigo 11.º (Direito à proteção da saúde) é relevante para a Con-
venção de oviedo, ao dispor que: 

“Com vista a assegurar o exercício efetivo do direito à prote-
ção da saúde, as Partes Contratantes comprometem-se a to-
mar, quer diretamente, quer em cooperação com organizações 
públicas e privadas, medidas apropriadas tendentes, nomea-

11 n.º 2 do artigo 8.º CEDH. Para indicações jurisprudenciais, vide Barreto 
(2020, pp. 294-295). 

12 Em relação ao texto em português, vide resolução da Assembleia da re-
pública n.º 21/91, 6 de agosto de 1991 (aprova, para ratificação, a Carta Social 
Europeia). 

13 Para outras indicações, não apenas sobre este Comité, mas sobre a Carta em 
geral, vide Council of Europe (2015).
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damente: 1) A eliminar, na medida do possível, as causas de 
uma saúde deficiente; 2) A estabelecer serviços de consulta e de 
educação no que respeita à melhoria da saúde e ao desenvolvi-
mento do sentido da responsabilidade individual em matéria 
de saúde; 3) A evitar, na medida do possível, as doenças epidé-
micas, endémicas e outras”.

Henriette Abbing (roscam Abbing, 2005, p. 186) regista que a impor-
tância do acesso conjuga este preceito com o artigo 12.º (sobre segurança 
social) e com o artigo 13.º (direito à assistência social e médica). Mais: 
assinala a relevância para a saúde de outros preceitos para além destes que 
acabámos de mencionar, quer sejam direitos categoriais (crianças, mães e 
idosos) quer se refiram à proteção contra a pobreza e a exclusão social14. 

o artigo 13.º (direito à assistência social e médica)15 estabelece que 
“Com vista a assegurar o exercício do direito à assistência social 
e médica, as partes Contratantes comprometem-se:

1) A prover por que qualquer pessoa que não disponha de re-
cursos suficientes e que não esteja em condições de os an-
gariar pelos seus próprios meios ou de os receber de outra 
fonte, designadamente por prestações resultantes de um re-

14 Carta Social Europeia revista, artigo 30.º (não constava da Carta Social Eu-
ropeia aprovada em 1961). 

15 Carta Social Europeia revista. no texto de 1961, lia-se: “Com vista a assegu-
rar o exercício efetivo do direito à assistência social e médica, as Partes Contratantes 
comprometem-se: 1) A assegurar que qualquer pessoa que não disponha de recursos 
suficientes e que não esteja em condições de os angariar pelos seus próprios meios ou 
de os receber de outra fonte, designadamente por prestações resultantes de um regime 
de segurança social, possa obter uma assistência apropriada e, em casos de doença, os 
cuidados necessários ao seu estado; 2) A assegurar que as pessoas que beneficiem de 
tal assistência não sofram, por esse motivo, uma diminuição dos seus direitos políti-
cos ou sociais; 3) A determinar que qualquer pessoa possa obter, através de serviços 
competentes de carácter público ou privado, os esclarecimentos e o auxílio pessoal 
necessários para prevenir, abolir ou aliviar o estado de carência de ordem pessoal e de 
ordem familiar; 4) A aplicar as disposições constantes dos parágrafos 1), 2) e 3) do 
presente artigo, em plano de igualdade com os seus nacionais, aos nacionais das outras 
Partes Contratantes que se encontram legalmente no seu território, de acordo com 
as obrigações por elas assumidas em virtude da Convenção Europeia de Assistência 
Social e Médica, assinada em Paris a 11 de Dezembro de 1953”. 
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gime de segurança social, possa obter uma assistência apro-
priada e, em casos de doença, os cuidados necessários ao 
seu estado”.

Segundo o Comité de Peritos previsto na Convenção16, o artigo 13.º 
consagra um direito justiciável à assistência médica e social17.  

3.2.4. Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos

o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos é relevante.  
Desde logo, consagra, no seu artigo 6.º, que o “direito à vida é inerente 
à pessoa humana”. A fórmula inerente realça que não se trata de um 
direito atribuído, mas sim reconhecido pelo Estado. no procedimento 
de elaboração da Convenção, tentou garantir-se a tutela da vida a “partir 
do momento da conceção”, mas tal proposta não teve vencimento. não 
obstante a recusa de uma proteção absoluta da vida pré-natal não se des-
cartou a possibilidade de alguma tutela. Se ao tempo da sua redação a 
discussão se limitava à vida intrauterina e ao aborto, em temos mais pró-
ximos a crescente discussão18 alimenta-se dos desafios trazidos pelo leque 
de novas possibilidades médicas e é essa que releva para a CDHB (pense-
-se, desde logo, na experimentação nos embriões in vitro – artigo 18.º). 

outras dimensões que se prendem com o direito da saúde podem 
colher-se nos artigos 9.º (liberdade e segurança da pessoa), artigo 10.º, 
artigo 17.º (privacidade) e artigo 18.º (liberdade de consciência). 

Quanto ao primeiro, como vimos, é indispensável a consideração do 
artigo 7.º do PIDCP proíbe a experimentação em seres humanos sem o 
seu consentimento.

16 Artigo 25.º. 
17 “The Committee recalled that its case law has consistently held that social assistance, 

as provided for under Article 13 paragraph 1 must be guaranteed to those in need “ as of 
right” and not depend solely on a decision at the administration’s discretion; and this guar-
antee must be supported by a right of appeal to an independent body. (…) The Committee 
conclude that (…) the United Kingdom is not in conformity with its obligations under this 
provision of the Charter” [Case Law on the European Social Charter, Supplement n.3, 
1993, apud Hunt (1996, p. 115)]. 

18 Lars Adam rehof (rehof, 1999, p. 98). 
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3.2.5. Convenção relativa ao tratamento automatizado de dados

A Convenção para a Proteção das Pessoas relativamente ao Tratamento 
Automatizado de Dados  de Carácter Pessoal19 é um instrumento funda-
mental para a garantia, em especial, do direito à vida privada (artigo 
1.º). no artigo 6.º é um preceito especialmente relevante neste campo, 
ao dispor que:

“os dados de carácter pessoal que revelem a origem racial, 
as opiniões políticas, as convicções religiosas ou outras, bem 
como os dados de carácter pessoal relativos à saúde ou à vida 
sexual, só poderão ser objeto de tratamento automatizado des-
de que o direito interno preveja garantias adequadas (…)”.

Em 2019, o Comité de Ministros do Conselho da Europa aprovou 
uma recomendação particularmente pertinente neste campo. Falamos da 
Recommendation CM/Rec (2019)2 of the Committee of Ministers to mem-
ber States on the protection of health-related data20. 

3.2.6. Convenção sobre os Direitos da Criança 

Também a Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC) tem al-
guns preceitos relevantes nesta esfera, como, por exemplo, o direito à 
vida21 e o direito à saúde22. repare-se que a Convenção de oviedo e os 
seus protocolos adicionais são apresentados como um dos instrumentos 
que, juntamente com a CEDH, conforma a paisagem dos direitos da 
criança na Europa. Embora o Conselho da Europa não esteja vinculado 
pela CDC, tem sido um dos instrumentos mobilizados na interpretação 
da CEDH (Berg & Cave, 2021, p. 464). 

19 resolução da Assembleia da república n.º 23/93, Dr I-A, de 9 de julho. 
20 Disponível em https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?objectI-

d=090000168093b26e. 
21 n.º 1 do artigo 6.º. no n.º 2, prevê-se um direito à sobrevivência e ao de-

senvolvimento (sobre o seu alcance e a relação com o direito à saúde, vide Wouter 
et al. (2019, pp. 89-90). 

22 n.º 1 do artigo 24.º. 
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num relatório elaborado por solicitação do Comité Direitos e Bioé-
tica (Committee on Bioethics [DH-BIO] of the Council of Europe)23, real-
çaram-se quatro princípios constantes da Convenção sobre os Direitos 
da Criança que devem ser considerados no âmbito biomédico: a não 
discriminação, os melhores interesses da criança, o direito à vida, à so-
brevivência e ao desenvolvimento e o direito a ser ouvido. no campo da 
biomedicina, referem alguns direitos especialmente relevantes: direito à 
identidade, direito à privacidade e à confidencialidade e direito à (pro-
teção da) saúde. Em relação à identidade, refira-se o n.º 1 do artigo 8.º 
da CDC; quanto ao direito à privacidade e à confidencialidade, veja-se o 
artigo 16.º da CDC; finalmente, no que toca ao direito à (proteção da) 
saúde aplica-se o artigo 24.º da CDC24. 

 3.2.7. Outros instrumentos posteriores

Há hoje um conjunto de instrumentos relevantes no campo da 
biomedicina que são posteriores à CDHB, pelo que não poderiam 
integrar o seu Preâmbulo. Contudo, não quer dizer que sejam irre-
levantes no processo hermenêutico, tendo presente, desde logo, a 
ideia häberliana da comparação como um dos elementos interpre-
tativos25. Pense-se na Declaração Universal sobre Bioética e Direi-
tos Humanos, da organização das nações Unidas para a Educação,  
a Ciência e a Cultura (UnESCo), que teve uma significativa influência 
da própria CDHB. na verdade, na rede internormativa e de diálogo 
interinstitucional os contributos deste e de outros documentos podem 
ser preciosos, ainda para mais em relação a uma convenção internacional 
que, sem prejuízo de provir de uma organização macrorregional, abriu a 
Convenção a outros Estados que não os países membros. 

23 Liefaard et al. (2017, pp. 14-17).
24 Liefaard et al. (2017, pp. 18-19).
25 Häberle (1989, pp. 913-919). 
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3.3.  Ser humano como indivíduo e como membro da espécie 

nos termos do Preâmbulo, o ser humano é considerado enquanto 
indivíduo, mas também é protegida a espécie humana. A propósito do 
genoma humano, entendeu-se que este integra o património comum da 
humanidade (Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Di-
reitos Humanos adotada pela Conferência Geral da UnESCo em 11 
de novembro de 1997), em termos que não consideraremos agora (para 
mais desenvolvimentos, vide Loureiro, 1999, pp. 334-350). Especial re-
levo assume o princípio da integridade da espécie humana, a alicerçar o 
respeito da diversidade genética e ainda o respeito da identidade da es-
pécie, que, no atual estado da ciência, sustenta a proibição, com assento 
na CDHB, de modificação de células da linha germinal.  Aliás, Jürgen 
Habermas, em O futuro da natureza humana, veio defender a importân-
cia de uma autocompreensão ética da espécie. Esta noção foi objeto de 
receção na jurisprudência constitucional portuguesa (vide Ac. do Tribu-
nal Constitucional (TC) n.º 101/2009). Assim, no voto da Conselheira 
Maria Lúcia Amaral lê-se: 

 “É a nossa auto-representação enquanto espécie que, na Bio-é-
tica, está em jogo. Entendeu o Tribunal que fora dela (fora des-
sa auto-representação) podia ficar o embrião não implantado. 
não consegui entender por quê, e não consegui dar-lhe razão”  

3.4. Princípio da cooperação 

o princípio da cooperação, que se recorta como um verdadeiro 
princípio bioconstitucional multidimensional (Loureiro, 2009), apa-
rece aqui referido nas vestes internacionais. Tal como no campo da 
bioética, onde um dos seus Pais Fundadores – Van rensselaer Potter 
– a adjetivou de global (Potter, 1971), é claro que os riscos no campo 
da medicina são também globais, no sentido de não se limitarem a um 
país ou grupos de países, de convocarem soluções internacionais, es-
tando em causa, como referimos, a própria espécie humana. o direito 
internacional da saúde surgiu como resposta a epidemias, mas hoje as 
possibilidades da tecnociência multiplicam riscos para a pessoa e para a 
espécie que se têm vindo a intensificar. 
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3.5.  Debate público

A preparação da Convenção, para além dos debates nos grupos pre-
paratórios, pretende sublinhar a importância do diálogo nestas matérias 
na esfera pública. A própria Convenção tem funcionado como um ca-
talisador de uma série de troca de argumentos, a favor ou contra. no 
plano nacional, documentos, nomeadamente dos Conselhos nacionais 
de ética, como aconteceu, entre nós, com o (CnECV), contribuíram e 
contribuem para que as linhas de força em matérias tão importantes para 
a compreensão da pessoa humana tenham alguma ressonância para lá da 
esfera dos peritos. 

3.6. Responsabilidade 

outro elemento que merece uma menção específica no Preâmbulo 
prende-se com a referência às responsabilidades, que traduzimos em 
sede de deveres. Embora o título da Convenção se centre nos direitos 
humanos, os deveres enquanto categoria fundamental, para além de 
expressão em termos constitucionais, não devem ser olvidados neste 
plano. Ao longo da história, houve diferentes compreensões dos deve-
res – basta pensar, por exemplo, no quadro do despotismo iluminado, 
em Frederico da Prússia. não raro, há a tentação de reduzir os deveres 
a uma categoria ética. no entanto, no direito e nesta matéria, para além 
daqueles que são correlativos dos direitos, há deveres não correlativos. 
Pense-se, neste último caso, nos deveres para com as futuras gerações 
campo, onde, apesar de algumas menções, não há, em sentido estrito, 
verdadeiros direitos. Esta relevância do futuro associa-se a uma ideia 
de sustentabilidade, para que aponta a ideia de “benefício das gerações 
presentes e futuras” (Preâmbulo). 

A CDHB recusa uma leitura autonomista – no sentido de desvin-
culação social – preferindo antes sublinhar a pertença ao “corpo social”, 
sem prejuízo da garantia de um campo tutelado em termos de direitos 
(incluindo a autonomia). Embora a CEDH não mencionasse expressa-
mente este princípio fundante (dignidade), no entanto, é, ab initio, um 
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elemento estruturante da Convenção26. Tal resulta da imagem do ho-
mem subjacente ao texto, do reconhecimento de uma herança comum, 
bem como da assunção de que se visa “tomar as primeiras providências 
apropriadas para assegurar a garantia coletiva de certo número de direitos 
enunciados na Declaração Universal”. Assim, sendo a dignidade da pes-
soa humana responsável pela unidade de sentido dos direitos consagra-
dos, terá de admitir-se que, de modo implícito, o princípio foi acolhido27. 

3.7. Biologia, medicina e usos: entre perigos e benefícios 

A biologia a e medicina têm alargado o horizonte de possibilidades 
da vida humana, num misto de perigos (entendido o conceito em senti-
do amplo, de forma a compreender os riscos) e benefícios.

3.7.1. Perigos para a dignidade humana

Sendo a dignidade humana a pedra-angular também da Conven-
ção, ideia que é reafirmada logo no seu artigo 1.º, não se estranha que 
uma preocupação maior presente na sua feitura resida nos (ab)usos – o 
texto fala de “uso impróprio” – da biologia e da medicina. Há toda uma 
memória de práticas de desrespeito das pessoas não limitada a regimes 
totalitários marcados por uma forte institucionalização do mal, mas que 
se estendeu a países democráticos, como os Estados Unidos e países nór-
dicos, entre outros, em campos como a experimentação e a esterilização 
de cidadãos portadores de deficiência. Perante desenvolvimentos da “tec-
nociência”, num tempo marcado pela hipercomplexidade, o tradicional 
perigo conjuga-se com riscos e incertezas, e o princípio da prevenção 

26 Vide dois casos da jurisprudência de Estrasburgo, com argumentação 
idêntica e decididos no mesmo dia. Assim, nos casos Case of C.R. v. The Unit-
ed Kingdom (n.º 20190/92, 22/11) e no Case of S.W. v. The United Kingdom (n.º 
20166/92, 22/11), diz-se a propósito da Convenção que “the very essence of which is 
respect for human dignity and human freedom”. Sobre o princípio na jurisprudência 
de Estrasburgo, Maurer (1999); também convocando uma série de arestos pertinen-
tes, vide agora Bührer (2020). 

27 Desenvolvidamente, Maurer (1999). 
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revela a necessidade de um princípio da precaução, dando corpo jurídico 
à prudência. Marcados pela fragilidade, estrutural – própria da condição 
humana – e epocal e circunstancial, com muitas pessoas experimentando 
uma fragilidade acrescida a que temos chamado vulnerabilidade (Lou-
reiro, 2017), o desenvolvimento de uma malha normativa de direitos e 
deveres contribui para a garantia e da defesa dos seres humanos face às 
ameaças da biologia e da medicina. 

3.7.2. Benefícios da biologia e da medicina 

A outra face da biologia e da medicina reside na criação de possi-
bilidades que minoram a dor e o sofrimento humanos e aumentaram 
significativamente a esperança média de vida. no Preâmbulo, fala-se dos 
progressos (no plural) da ciência, que já não se confundem com a tradi-
cional ideologia do Progresso, uma das palavras-chave da “metanarrativa 
emancipatória”. São estes benefícios que têm um impacto com traduções 
intergeracionais (no corte temporal) e que se pretendem que tenham 
como destinatária a Humanidade inteira, pelo que o Preâmbulo refere o 
princípio da cooperação internacional. 

4. Jurisprudência relevante comentada

Em relação à jurisprudência, registem-se os arestos do Tribunal Eu-
ropeu dos Direitos Humanos que convocaram especificamente o Preâm-
bulo da CDHB. Pense-se no caso Vo v. France (n.º 53924/00), de 8 de 
julho de 2004, onde, a propósito da vida embrionária, se cita um Parecer 
do European Group on Ethics in Science and New Technologies, transcre-
vendo-se a seguinte passagem: 

“In the  preamble  it appeared crucial to recall that the progress 
of knowledge of life sciences, which in itself has an ethical value, 
cannot, in any case, prevail over fundamental human rights and 
the respect which is due to all the members of the human family”.

num outro caso decidido em 2015 (Elberte v. Latvia, n.º 61243/08), 
refere-se o Preâmbulo do Protocolo Adicional relativo à Transplantação 
de Órgãos e Tecidos de origem Humana e transcreve-se um trecho do 
respetivo Explanatory Report relativo a este Protocolo. 

Em termos de pareceres dos conselhos nacionais de ética, assinalem-
-se as considerações, a propósito da dignidade humana, da influência da 
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Declaração Universal dos Direitos Humanos na Convenção de oviedo, 
constantes do Parecer n.º 2 do Comité Consultatif de Bioéthique de Bel-
gique (Avis n° 2 du 7 juillet 1997 concernant la Convention du Conseil de 
l’Europe sur les Droits de l’Homme et la Biomédecine). Também o Comitato 
Nazionale di Bioetica (Itália) convoca o Preâmbulo da Convenção, na sua 
análise [Parere su “Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e la 
biomedicina” (Consiglio d’Europa), 21 febbraio 1997]. 

5. Conclusão

o Preâmbulo da Convenção sobre os Direitos Humanos e a Biome-
dicina convoca uma memória normativa que continua a conformar em 
termos mundiais e/ou europeus (aqui tendo presente especialmente o 
legado do Conselho da Europa) também o campo da medicina e da bio-
logia. Tratando-se da primeira convenção internacional específica, não 
parte, pois, do zero. Lugar particular merecem aqui a CEDH e a juris-
prudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Direitos que se 
tornam operantes por via de diferentes preceitos da CDHB, iluminada 
no plano hermenêutico-normativo por esta rede de internormatividade. 
no centro está o ser humano, sem esquecer a proteção da própria huma-
nidade ou espécie humana. 
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