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CHAPTER I

General provisions 

Article 1

Purpose and object

Parties to this Convention shall protect the dignity and identity 
of all human beings and guarantee everyone, without discrimi-
nation, respect for their integrity and other rights and funda-
mental freedoms with regard to the application of biology and 
medicine.

Each Party shall take in its internal law the necessary measures to 
give effect to the provisions of this Convention.

CHAPITRE I 

Dispositions générales

Article 1

Objet et finalité

Les Parties à la présente Convention protègent l'être humain 
dans sa dignité et son identité et garantissent à toute personne, 
sans discrimination, le respect de son intégrité et de ses autres 
droits et libertés fondamentales à l'égard des applications de la 
biologie et de la médecine.

Chaque Partie prend dans son droit interne les mesures nécessaires 
pour donner effet aux dispositions de la présente Convention. 

1. Remissões e referências legislativas

Convenção e protocolos adicionais

Convenção sobre os Direitos Humanos e a Biomedicina, 1997, Preâmbulo; 
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, artigo 1.º; Protocolo Adicional à 
Convenção sobre os Direitos Humanos e a Biomedicina, relativo à Transplan-
tação de Órgãos e Tecidos de Origem Humana, 2002, artigo 1.º; Protocolo 
Adicional à Convenção sobre os Direitos Humanos e a Biomedicina, Relativo 
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à Investigação Biomédica, 2005, artigo 1.º; Protocolo Adicional à Convenção 
sobre Direitos Humanos e Biomedicina Relativo a Testes Genéticos para Fins 
de Saúde, 2008, artigo 1.º.
 
Direito internacional

Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948, Preâmbulo e artigo 1.º; 
Declaração de Helsínquia da Associação Médica Mundial, sobre Princípios 
Éticos para a Investigação Médica em Seres Humanos, adotada pela 18.ª 
Assembleia Geral da AMM, Helsínquia, Finlândia, junho de 1964; Pacto 
Internacional de Direitos Civis e Políticos, 1966, Preâmbulo; Pacto Interna-
cional de Direitos Económicos, Sociais e Culturais, 1966, Preâmbulo e artigo 
13.º; Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra 
as mulheres, 1979, Preâmbulo; Convenção contra a tortura e Outras Penas ou 
Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes, 1984, artigo 16.º; Conven-
ção sobre os Direitos da Criança, 1989, Preâmbulo, n.º 1 do artigo 23.º e n.º 
2 do artigo 28.º; Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos 
Humanos da UNESCO, 1997, artigo 1.º; Declaração Universal sobre Bioéti-
ca e Direitos Humanos da UNESCO, 2005, alíneas c) e d) do artigo 2.º, n.º 
1 do artigo 3.º, artigo 10.º, artigo 11.º, artigo 12.º e artigo 28.º (para além 
de várias referências no Preâmbulo).

Direito europeu

Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, 2000, Preâmbulo e  
artigo 1.º (além de que os artigos 1.º a 5.º integram o Título I, que tem 
Dignidade como epígrafe). 

Direito nacional

Constituição da República Portuguesa, artigo 1.º, n.º 3 do artigo 26, e alínea 
e) do n.º 2 do artigo 67.

2. Introdução

A estruturação deste preceito diz-se em dois andamentos: por um 
lado, uma primeira parte que, arrancando da dignidade e da identidade 
do ser humano, abarca também a garantia  “a toda a pessoa, sem discri-
minação, [de] respeito pela sua integridade e pelos seus outros direitos 
e liberdades fundamentais face às aplicações da biologia e da medicina”; 
por outro, obriga as Partes a adotar, no plano interno, “as medidas ne-
cessárias para tornar efetiva a aplicação das disposições” constantes da 
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Convenção. Esta conjugação associa proclamação de um conjunto de 
princípios com a obrigação da sua realização no plano nacional (Ma-
thieu, 2010, p. 49).

Será, pois, em formato de díptico, tratando com maior extensão a 
primeira disposição, que considerarmos este ponto, percorrendo as se-
guintes etapas:

3. Disposições do preceito

3.1. Trabalhos preparatórios 

Os trabalhos preparatórios atestam, desde logo, a existência de zonas 
de consenso e de dissenso em torno da redação. 

Em relação aos termos ser humano e pessoa, logo na reunião da CO-
RED 16-18/06/92 (Preparatory work, 2000), se esclareceu que a primeira 
expressão – ser humano – tinha um âmbito de aplicação mais amplo, 
compreendendo a vida pré-natal (vide, infra 3.2.1.). 

Quanto à proposta, foi decidido, inicialmente, não alterar a reda-
ção, remetendo algumas explicitações para o Explanatory Report (1997) 
(v.g., mencionar expressamente que estava incluído o embrião: Prepara-
tory work, 2000, CDBI 27-30/04/93, p. 11). Contudo, dado que, nessa 
redação, se ligava ser humano e integridade, concluiu-se (e a proposta foi 
aprovada por larga maioria), em face da paleta de soluções no plano dos 
ordenamentos internos, pela necessidade de deixar cair essa referência, 
passando a assegurar-se ao ser humano o respeito pela sua dignidade e 
identidade (Preparatory work, 2000, CORED 1-3/06/93, p. 12; também 
CDBI 6-9/07/93, p. 12). 

Considerou-se também que não se justificava uma referência aos Pro-
tocolos (sobre este ponto, vide comentário ao artigo 31.º). 

3.2. Dignidade, identidade e direitos

3.2.1. Ser humano e pessoa

O preceito refere-se à proteção do ser humano “na sua dignidade e 
na sua identidade” e à garantia “a toda a pessoa, sem discriminação, [d]
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o respeito pela sua integridade e pelos seus outros direitos e liberdades 
fundamentais face às aplicações da biologia e da medicina”. Em relação 
a estes termos, sabemos que há uma forte controvérsia, discutindo-se se 
todos os seres humanos são pessoas. Por um lado, na memória filosófica 
da Europa, encontramos vários conceitos de pessoa, sendo que, a par dos 
autores que se reveem na definição de Boécio (substância individual de 
natureza racional) ou de Ricardo de S. Vitor (uma leitura relacional), há 
um acolhimento de uma noção autoconsciencial de pessoa (com outras 
indicações, Loureiro, 2006). Esta última, que se filia em John Locke, 
pode ilustrar-se, por exemplo, nas posições de Peter Singer (2002), pers-
petiva que, de um ponto de vista jurídico, teve tradução, de uma forma 
mitigada, na obra de Norbert Hoerster (1991). 

Perante este desacordo a montante, na Convenção optou-se por usar 
as expressões pessoa humana (personne humaine, em francês; mas everyo-
ne no texto em inglês) e ser humano (être humain, human being), deixan-
do aos Estados a sua concretização por via legislativa. Esta solução tem-
-se revelado fonte de dissenso na doutrina (Braun, 2000, p. 220, refere 
a possibilidade de o legislador nacional criar grupos de seres humanos 
equivalentes às displaced persons de que falava Hannah Arendt), mas terá 
sido a forma possível de resolver um impasse. 

Uma leitura atenta do documento, recenseando o emprego dos ter-
mos pessoa e ser humano, mostra-nos que não colhe a tese de um ser hu-
mano desprovido de tutela: assim, no artigo 2.º consagra-se a prevalência 
dos “interesses e (d)o bem-estar do ser humano (…) sobre o interesse 
único da sociedade ou da ciência”1; no artigo 15.º estabelece-se que “A 
investigação científica nos domínios da biologia e da medicina é livre-
mente exercida sem prejuízo das disposições da presente Convenção e de 
outras disposições jurídicas que asseguram a proteção do ser humano”; e 
no n.º 1 do artigo 18.º, um preceito não despido de ambiguidades, como 
teremos oportunidade de considerar, refere-se a “proteção adequada” do 
embrião. Quanto aos restantes direitos e princípios, emprega-se sempre a 

1 Sobre este artigo, cfr. Maria do Céu Patrão Neves (Neves, 2003, pp. 27-28, 
36-37), que sublinha que a fonte foi a Declaração de Helsínquia. Esta já em 1964 
dispunha que a “preocupação pelos interesses do sujeito deverá prevalecer sempre 
sobre o interesse da ciência e da sociedade” (ponto 5).
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forma pessoa, cujo preenchimento foi, na ausência de consenso, deixada 
às ordens jurídicas nacionais2.  

3.2.2. Dignidade

A dignidade da pessoa humana, embora acolhida no plano constitu-
cional antes do final da II Guerra Mundial (cfr. a Constituição da Irlan-
da, de 19373), conheceu depois uma verdadeira explosão, no que toca à 
sua consagração. A experiência da barbárie nacional-socialista marcou 
profundamente o horizonte do pós-Guerra e, não por acaso, a Lei Fun-
damental alemã-federal, de 1949, fez dela a pedra angular da nova or-
dem constitucional. No plano internacional, a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos (DUDH) já a consagrara e o mesmo sucederá depois 
com uma série de países, entre os quais Portugal, em diferentes preceitos.  
Neste artigo, no entanto, determina-se que se trata de a convocar para o 
campo específico das “aplicações da biologia e da medicina”. Com efeito, 
o horizonte de possibilidades trazido por ambas, no quadro de um proje-
to tecnocientífico, tem, como Jano, duas faces, luzes e sombras. Duran-
te o conflito mundial mencionado, assinalam-se experiências marcadas 
pela aniquilação e por horrores que, indubitavelmente, são apresentados 
como experiências de violação da dignidade. No entanto, a revolução 
biomédica, com especial relevância em termos de intervenção genética, 
fez crescer o potencial de riscos. 

Dignidade que, contrariamente ao que pretende um conjunto de au-
tores, não é uma fórmula vazia ou “passepartout”. Com efeito, embora 
seja difícil a sua concretização, um mal profundo, ilustrado nas experiên-
cias dos campos de concentração, alicerçou um processo de densificação. 
As violações, que têm sido identificadas na jurisprudência de diferentes 

2 Vide, Explanatory Report, 1997, do Directorate of Legal Affairs, ponto 18: “The 
Convention does not define the term “everyone” (in French “toute personne”). These two 
terms are equivalent and found in the English and French versions of the European 
Convention on Human Rights, which however does not define them. In the absence of 
a unanimous agreement on the definition of these terms among member States of the 
Council of Europe, it was decided to allow domestic law to define them for the purposes 
of the application of the present Convention”. 

3 Preâmbulo da Constituição irlandesa de 1937. 
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países, vão dando lastro à dignidade da pessoa humana enquanto opera 
no universo jurídico. Além de não ser uma fórmula vazia, a dignidade da 
pessoa humana não se reduz à autonomia da pessoa. Desde logo, porque 
admitir esta redução seria recusar dignidade a seres humanos que, para 
usar uma formulação recorrente no campo da bioética, ainda não são, 
nunca serão ou deixaram de ser autónomos. Além disso, em situações-li-
mite a dignidade pode ser mobilizada contra a autonomia, rectius, contra 
uma certa compreensão – autonomista ou individualista. Por exemplo, 
a mercantilização do corpo nos termos proibidos pelo artigo 21.º da 
CDHB, para além dessa interdição poder ser lida em chave de auto-
nomia – a regra é que as pessoas que vendem órgãos no mercado são 
economicamente vulneráveis – pelo que vale aqui a exigência de “trocas 
bloqueadas”4 para a sua salvaguarda, também pode alicerçar-se na digni-
dade da pessoa humana. Este topos, que pretende valer como trunfo que 
desequilibre a balança argumentativa, é correntemente convocado para 
defender uma posição e o seu contrário, como se pode ver, por exemplo, 
na discussão em torno da ajuda ao suicídio e da eutanásia. 

Na doutrina, nomeadamente tendo presente o rico contributo alemão, 
foram sendo desenvolvidos critérios, como a célebre fórmula do objeto, 
que também tiveram e têm ressonância na dogmática e na jurisprudência 
em Portugal e que podem ser mobilizados na tentativa da sua densificação, 
ainda que, mesmo quando se abraça a fórmula, haja caminhos diferentes 
de concretização (vide, por exemplo, Brito, 2018, p. 271, que defende uma 
leitura pluralista, recusando a sua associação a “uma conceção ética deter-
minada, de inspiração kantiana e raízes cristãs, ou outras”). 

Em sociedades hipercomplexas e fragmentárias, tem de se reconhecer 
que as alterações no plano valorativo não deixam imunes o quadro nor-
mativo. Com efeito, algumas soluções que ainda há relativamente pouco 
tempo seriam consideradas violações da dignidade da pessoa humana 
viram retirado este labéu, como ilustra a jurisprudência constitucional de 
vários países. Esta tese, que é verdadeira no plano interno, assume ainda 
propriedade acrescida no contexto culturalmente mais diversificado do 
direito do Conselho da Europa onde, logo na Convenção Europeia dos 
Direitos do Homem (agora rebatizada dos Direitos Humanos) (CEDH), 

4 Trata-se de uma expressão de Arthur Okun que colhemos em Walzer (1999, p. 106). 
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se sublinhou a relevância da margem de livre apreciação ao nível de cada 
Estado membro.  Aliás, apesar de a dignidade humana não estar expres-
samente prevista no seu texto (a referência foi introduzida no Protocolo 
Adicional n.º 13, relativo à abolição da pena de morte em quaisquer 
circunstâncias5), é pedra angular, sendo o princípio desenvolvido, desde 
logo, ao nível jurisprudencial, estabelecendo-se uma ponte com a Con-
venção sobre os Direitos Humanos e a Biomedicina (CDHB) (expressa-
mente reconhecida no Preâmbulo). 

Muitos autores utilizam indiferentemente dignidade humana e dig-
nidade da pessoa humana, mas: 1) esta leitura não é consensual; 2) no 
quadro da Convenção, como se referiu, a dignidade é associada ao ser 
humano e não a pessoa. 

Em relação ao ensaio de diferença entre dignidade humana e digni-
dade da pessoa humana, caem aqui diferentes posições, a saber: a) dig-
nidade da pessoa humana seria entendida como dignidade individual e 
concreta (incluindo a dignidade da “pessoa desde a conceção”, enquan-
to a dignidade humana aponta para uma referência à humanidade quer 
como “qualidade comum a todos os homens” (humanitude, dizia Archer, 
2006) quer referida ao conjunto de todos os homens (Miranda, 2006, 
pp. 472-473, n. 11). Jorge Miranda considera, a propósito da Cons-
tituição da República Portuguesa (CRP), que a opção pela dignidade 
da pessoa humana afasta o espetro de “qualquer tipo de interpretação 
transpersonalista ou simplesmente autoritária” (Miranda, 2006, p. 473, 
n. 11). Contudo, Paulo Otero (2007, pp. 541-546) recusa que a expres-
são dignidade humana tenha de ser lida em chave transpersonalista e 
regista que a palavra pessoa pode ser utilizada para excluir, preferindo 
dignidade humana como sinónimo de dignidade do ser humano (Paulo 
Otero, 2007, p. 547), fórmula que, no caso, se coaduna com a distinção 
da CDHB entre ser humano e pessoa (embora do ponto de vista da pro-
teção, a posição que sustenta corresponda a um modelo forte de tutela). 

5 Lê-se no Preâmbulo: “Convictos de que o direito à vida é um valor funda-
mental numa sociedade democrática e que a abolição da pena de morte é essencial 
à proteção deste direito e ao pleno reconhecimento da dignidade inerente a todos 
os seres humanos”. 
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Face a um conjunto de práticas no caso no campo da biomedicina, 
é vulgar encontrarmos na doutrina um extenso rol de convocação da 
dignidade da pessoa humana, falando-se de violações de bens jurídicos 
específicos (integridade pessoal, por exemplo), a que acresceria a violação 
da dignidade da pessoa humana. Temos sustentado a tese segundo a qual, 
de um ponto de vista metódico, a dignidade da pessoa humana opera, 
em regra, por via da sua projeção nos diferentes direitos específicos, atra-
vés da proteção do conteúdo essencial absoluto. Ou seja, as violações 
autónomas da dignidade da pessoa humana serão raras, funcionando o 
princípio, para além da sua relevância hermenêutico-normativa, apenas 
subsidiariamente, como uma válvula de escape ou mecanismo de última 
instância, com capacidade jurisgénica. 

Dignidade da pessoa humana que é incorporada, recusando-se que 
o corpo seja um mero acidente de que importa libertar-se. Dignidade 
incorporada que se expressa também numa “conceção radicalmente não 
utilitarista do corpo” (Canotilho, 2006, p. 13). 

Dignidade que implica dimensões prestacionais em sentido amplo, 
desde os deveres estatais de proteção a prestações em sentido estrito (por 
exemplo, o acesso equitativo aos cuidados de saúde: vide o artigo 3.º), 
passando pelas implicações organizacionais (comissões de ética, por 
exemplo) e procedimentais em sede de realização de direitos. 

3.2.3. Identidade

No que toca à identidade, compreende, desde logo, a identidade em 
termos biológicos, mas não se esgota nela, ainda que se entenda que é a 
primeira que está aqui em força, tendo presente, desde logo, que tam-
bém se aplica ao embrião. Sem prejuízo da referência a cada ser humano, 
também não pode deixar de ser tida em consideração a espécie humana 
(sobre estes pontos, vide Mathieu, 2010, pp. 57-58; Nicolas Jiménez 
2002, pp. 79-80). Espécie humana, aliás, expressamente mencionada no 
Preâmbulo, quando se refere “a necessidade de respeitar o ser humano 
simultaneamente como indivíduo e membro pertencente à espécie hu-
mana” (sobre este ponto, vide comentário ao Preâmbulo). 
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3.2.4.  Garantia do respeito pela integridade e pelos seus outros direitos 
e liberdades fundamentais 

Dignidade e identidade da pessoa humana são matriciais e têm a 
sua expressão em termos de “respeito pela sua integridade e pelos seus 
outros direitos e liberdades fundamentais face às aplicações da biologia 
e da medicina”. Ou seja, este artigo parte de uma dignidade e identi-
dade fundantes de uma paleta de direitos fundamentais (na expressão 
da Convenção, “direitos e liberdades fundamentais”) na medida em que 
possam ser tocados pelas “aplicações da biologia e da medicina”. Direitos 
concretizados ao longo da Convenção e que serão objeto de comentários 
autónomos. Com efeito, os direitos fundamentais têm um conteúdo de 
dignidade humana que corresponde, como referimos, ao seu conteúdo 
essencial absoluto (Andrade, 2019, pp. 281-282). 

3.2.4.1. Respeito pela integridade 

A integridade é um princípio a que temos associado a identidade, 
mas que, no texto da Convenção, aparece dissociado. Do ponto de vista 
etimológico, o radical de integritas é tag, que faz ponte com a ideia de 
intocabilidade (Bouffartigue & Delrieu, 1981, p. 194). Mais exatamen-
te: remete-nos para a totalidade, para todo em oposição às partes, que se 
reconduz a integru. 

 Em regra, a integridade é pensada em termos de integridade pessoal 
(aliás, epigrafe do artigo 25.º da Constituição da República Portuguesa 
[CRP] e que transitou da Constituição de 1933 – n.º 1 do artigo 8.º). 

No quadro da Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, 
no título da dignidade, o artigo 3.º consagra um direito à integridade do 
ser humano, que, no campo da medicina e da biologia (n.º 2 do artigo 3.º), 
aponta para o respeito pelo consentimento livre e esclarecido, a interdição 
de práticas eugénicas, a não comercialização do corpo humano e a proibi-
ção de clonagem reprodutiva. Trata-se de um texto posterior à Convenção 
e alguns dos aspetos não se reconduzirão pelo menos em primeira linha, 
em termos doutrinários, à integridade. Na CEDH, não há uma autonomi-
zação da integridade, mas a sua proteção decorre do artigo 8.º. 
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3.2.4.2. Outros direitos e liberdades fundamentais

Em relação aos outros direitos e liberdades fundamentais, importa 
sublinhar que são mobilizados enquanto são tocados pelo universo cres-
cente de possibilidades das aplicações da biologia e da medicina. 

Com a brevidade imposta neste contexto, diríamos que:
a) Quanto à diferença entre direitos e liberdades fundamentais, re-

corda-se que consta da Convenção Europeia dos Direitos Hu-
manos (logo no artigo 1.º, fala-se de direitos e liberdades e, no 
preâmbulo, de direitos humanos e liberdades fundamentais). As 
liberdades remetem para esferas de não interferência na ação das 
pessoas, campos de autonomia enquanto os direitos pressupõem 
pretensões a ações do Estado (Mathieu, 2010, p. 59, fala de 
“droits de créance” nesta última hipótese);

b) A abertura do texto da Convenção pode operar por via de revisão 
ou por via interpretativa. Na verdade, face aos referidos desafios 
da medicina e da biologia, por via hermenêutico-normativa, po-
dem acolher-se novas dimensões de direitos e liberdades, desde 
que cumpridos os cânones interpretativos; 

c)  Ao longo do texto da Convenção e sem preocupações de exaus-
tividade, encontramos, por exemplo, posições jurídicas como a 
liberdade de investigação científica (artigo 15.º) ou o direito a 
uma reparação equitativa (artigo 24.º). 

3.2.4.3. Proibição da discriminação 

Prevê-se a proibição da discriminação enquanto dimensão que de-
corre do princípio da igualdade e que tem assento em vários preceitos da 
CDHB. Especificamente, no quadro da Convenção, releva, desde logo, 
o artigo 11.º, que proíbe a discriminação genética (vide o respetivo co-
mentário). A não discriminação opera também noutros campos: basta 
recordar que o artigo 3.º prevê um acesso equitativo aos cuidados de 
saúde (vide  a comentário ao artigo 3.º) e se proíbem práticas como, por 
exemplo, a seleção de sexo (“salvo para evitar doenças graves hereditárias 
ligadas ao sexo”), que, podendo resultar de uma escolha dos pais por 
razões que não pretendem ser discriminatórias, em determinadas socie-
dades têm-se traduzido num verdadeiro feminicídio. 
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3.3.  Dever de efetivação das disposições da Convenção no direito 
interno 

Na parte final do preceito, lê-se que 
“Cada uma Partes deve adotar, no seu direito interno, as me-
didas necessárias para tornar efetiva a aplicação das disposições 
da presente Convenção”. 

Daqui decorre, desde logo, uma obrigação de normação no plano 
interno para dar efetivação à CDHB. Mesmo em Estados como Portu-
gal, com uma constituição “amiga do direito internacional”, em que os 
preceitos jurídicos convencionais valem enquanto normas internacionais 
e não necessitam, para a sua vigência, de uma transformação legislativa. 
Há refração em sede interpretativa, pois as normas infraconstitucionais 
devem tomar a sério, não apenas o parâmetro constitucional, mas tam-
bém a interpretação em conformidade com o direito internacional. Assi-
nale-se que as normas self-executing são relativamente limitadas; acresce 
que no plano sancionatório, nomeadamente penal, há necessidade de 
intervenção do legislador nacional. 

Outra questão prende-se com o possível efeito de alguns preceitos na 
conformação das relações jurídicas interprivados, o que se terá de avaliar 
caso a caso. 

3.4. Direito nacional 

No direito nacional, a referência-chave é a CRP. No que toca à dig-
nidade, surge como dignidade da pessoa humana, discutindo-se, na 
interpretação do quadro-constitucional, se todos os seres humanos são 
pessoas, tema que, também entre nós, divide doutrina e jurisprudência 
(sobre esta, vide infra 4). Nas concretizações legislativas do direito da 
biomedicina encontramos várias referências ao princípio. A título mera-
mente ilustrativo, refira-se, desde logo, a Lei de Procriação Medicamente 
Assistida (Lei n.º 32/2006, de 26 de julho): no artigo 3.º, lê-se que 

“[a]s técnicas de PMA devem respeitar a dignidade humana, 
sendo proibida a discriminação com base no património gené-
tico ou no facto de se ter nascido em resultado da utilização de 
técnicas de PMA”. 

Também na Lei de Saúde Mental (Lei n.º 36/98, de 24 de julho) se 
estabelece, na alínea b) do n.º 1 do artigo 5.º, o direito a “[r]eceber trata-
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mento e proteção, no respeito pela sua individualidade e dignidade”. Em 
matéria de investigação clínica, a Lei n.º 21/2014, de 16 de abril, no seu 
n.º 1 do artigo 3.º, dispõe que 

“[o]s estudos clínicos são realizados no estrito respeito pelo 
princípio da dignidade da pessoa humana e dos seus direitos 
fundamentais”.

Em geral, e evitando repetições, as referências ao direito nacional no 
que toca aos vários direitos e liberdades presentes na Convenção podem 
ver-se nas comentário aos artigos pertinentes. 

Na CRP, em sede de revisão constitucional, foram consagrados pre-
ceitos específicos relativas ao domínio da biomedicina: direito à identi-
dade genética da pessoa humana (n.º 4 do artigo 26.º CRP) e na esfera 
da procriação medicamente assistida (alínea e) do n.º 2 do artigo 67.º  
CRP – “[i]ncumbe ao Estado (...) regulamentar a procriação assistida em 
termos que salvaguardem a dignidade da pessoa humana”). 

4.  Jurisprudência relevante comentada 

Em termos gerais, é vasta a jurisprudência onde se convoca o princípio 
da dignidade da pessoa humana em Portugal e noutros países, bem como 
na esfera internacional. Aqui limitar-nos-emos a considerar um conjunto 
de decisões especificamente sobre temas do campo da biomedicina.

4.1. Internacional

Apesar de, como referimos, a CEDH não mencionar a dignidade (da 
pessoa) humana, esta é um esteio da jurisprudência do Tribunal Europeu 
dos Direitos Humanos (cfr. Maurer, 1999; Bührer, 2020). Em relação a 
temas do campo do direito da saúde, assinale-se, a título meramente ilus-
trativo, a convocação do topos em arestos como Pretty v. United Kingdom 
(n.º 2346/02, de 24 de abril de 2002 – “The very essence of the Convention 
is respect for human dignity and human freedom”, n.º 65), Koch v. Germany 
(n.º 497/09, de 19 de julho de 2012). Numa articulação com a questão da 
proteção do embrião (embora, no caso sub iudice, não estivesse em causa 
a investigação de embriões – sobre este ponto, cfr. o comentário ao artigo 
18.º), no aresto VO v. France (n.º 53924/00, de 8 de julho de 2004, lê-se: 
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“At best, it may be regarded as common ground between States 
that the embryo/foetus belongs to the human race. The potentiality 
of that being and its capacity to become a person (…) require pro-
tection in the name of human dignity, without making it a ‘person’ 
with the ‘right to life’ for the purposes of Article 2”. 

Referindo expressamente a CDHB e o Protocolo adicional relativo à 
Transplantação de Órgãos e Tecidos de Origem Humana, veja-se o caso 
Elberte v. Latvia (n.º 61243/08, de 13 de janeiro de 2015):

“142.   In the special field of organ and tissue transplantation it 
has been recognised that the human body must still be treated with 
respect even after death. Indeed, international  treaties  including 
the Convention on Human Rights and Biomedicine and the Ad-
ditional Protocol, as noted in the Explanatory Report to the lat-
ter, have been drafted to safeguard the rights of organ and tissue 
donors, living or deceased. The object  of these treaties is  to pro-
tect the dignity, identity and integrity of “everyone” who has been 
born, whether now living or dead (see paragraph 37 above). As 
cited in paragraph  133  above, respect for human dignity forms 
part of the very essence of the Convention; treatment is considered 
“degrading” within the meaning of Article 3 of the Convention 
when, inter alia, it humiliates an individual, showing a lack of 
respect for human dignity.  The applicant’s suffering was caused 
not only by the breach of her rights as the closest relative and the 
ensuing uncertainty regarding what had been done in the Forensic 
Centre, but was also due to the intrusive nature of the acts carried 
out on her deceased husband’s body and the anguish she suffered in 
that regard as his closest relative”.

4.2. Nacional

No Ac. TC n.º 101/2009, um aresto relativo à apreciação da consti-
tucionalidade de vários preceitos da Lei de Procriação Medicamente As-
sistida (doravante, LPMA), discutiu-se, à semelhança do que aconteceu 
noutros ordenamentos, se os embriões eram titulares de dignidade (cfr. a 
comentário ao artigo 18.º). Aliás, em geral, é este o critério mobilizado, 
como se sublinha na peça jurisprudencial:

“A Constituição erige a dignidade da pessoa humana ao esta-
tuto de referência primeira em matéria de procriação medica-
mente assistida e é em função desse princípio e dos direitos 
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fundamentais em que ele se pode concretizar que se deverá 
aferir a validade das soluções normativas consignadas na Lei 
n.º 32/2006”.

O ponto de controvérsia na jurisprudência e na doutrina prende-se 
com a densificação do seu conteúdo (no Ac. TC n.º 101/2009, vide a 
Declaração de Voto de Maria Lúcia Amaral). Em relação a esta decisão, 
vide, entre nós, Brito (2018); Mac Crorie (2018); Miranda (2009-2011, 
pp. 220-234). 

Mais recentemente, sublinham-se dois acórdãos com especial rele-
vância na relação entre dignidade da pessoa humana e biomedicina. Fa-
lamos do Ac. TC n.º 225/2018 e do Ac. TC n.º 123/2021. 

O primeiro é também relativo à LPMA, centrado na questão da “ges-
tação de substituição”. Para além de se convocar o artigo 21.º da CDHB, 
que alicerçaria a proibição da figura a título oneroso, discute-se expres-
samente a dignidade da pessoa humana para recusar que daí decorra a 
inadmissibilidade, em todas as circunstâncias, do instituto (cfr. a síntese 
no n.º 29, ao escrever-se que 

“O regime consagrado no artigo 8.º da LPMA evidencia uma 
preocupação em proteger a referida liberdade de ação da ges-
tante de substituição, essencial à salvaguarda da sua dignidade. 
Na verdade,  se e na medida  em que a gestante intervém em 
todo o processo de gestação de substituição no exercício da sua 
autonomia, tal dignidade não é afetada. Daí o dever de prote-
ção assumido pelo legislador em relação à gestante no âmbito 
do regime jurídico que permite a celebração de contratos de 
gestação de substituição” [itálico nosso]).

O Ac. TC n.º 123/2021, versando sobre a eutanásia e na ajuda ao 
suicídio, também merece ser assinalado, mobilizando, aliás, expressa-
mente a CDHB no n.º 27.3: 

“No âmbito do Conselho da Europa refiram-se a Convenção 
para a Proteção dos Direitos do Homem e da Dignidade do Ser 
Humano face às Aplicações da Biologia e da Medicina (usual-
mente designada por «Convenção de Oviedo»), celebrada em 
1997 e entrada em vigor em 1999 (artigos 1.º, 5.º e 6.º)”. 

No n.º 32, lê-se que:
“A vulnerabilidade de uma pessoa originada pela situação de 
grande sofrimento em que se encontre pode criar uma tensão 
relativamente ao artigo 24.º, n.º 1, da Constituição devido à 
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vontade livre e consciente de não querer continuar a viver em 
tais circunstâncias. E a uma tal tensão, a proteção absoluta e 
sem exceções da vida humana não permite dar uma respos-
ta satisfatória, pois tende a impor um sacrifício da autonomia 
individual contrário à dignidade da pessoa que sofre, conver-
tendo o seu direito a viver num dever de cumprimento penoso. 
Por isso mesmo, o legislador democrático não está impedido, 
por razões de constitucionalidade absolutas ou definitivas, de 
regular a antecipação da morte medicamente assistida”.

Naturalmente, não só o sentido da decisão, mas a própria fundamen-
tação é passível de críticas: vide, desde já, Costa (2021) (por exemplo, a 
recusa da morte medicamente assistida em termos constitucionais não 
tem de ser sinónimo de afirmação de um dever jurídico de viver). 

4.3. Intervenções de natureza não jurisprudencial

Sem prejuízo da sua natureza não jurisprudencial, refiram-se outras 
tomadas de posição de instituições nacionais, a saber: Conselho Consul-
tivo da Procuradoria-Geral da República e Pareceres do Conselho Nacio-
nal de Ética para as Ciências da Vida. 

4.3.1. Pareceres do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da 
República

 Com menção expressa da Convenção e também de um dos seus 
Protocolos Adicionais (Protocolo Adicional à Convenção sobre os Direi-
tos do Homem e a Biomedicina Relativo ao Transplante de Órgãos e de 
Tecidos de Origem Humana) refira-se o Parecer n.º 3/2017, relativo à 
Convenção do Conselho da Europa contra o tráfico de órgãos humanos. 

4.3.2.  Pareceres do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da 
Vida (CNECV)

São vários os pareceres do Conselho Nacional de Ética para as Ciên-
cias da Vida (CNECV) relevantes. Por exemplo, em relação aos embriões, 
vide, desde logo, o Parecer 3/CNECV/93 onde se defendeu que, tendo 
presente a controvérsia em torno do estatuto do embrião, enquanto esta 
“não for resolvida e subsistir a dúvida, tem aplicação, entretanto e sem-
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pre, o princípio ético que estabelece ser gravemente ilícito atentar contra 
uma entidade de que se duvida se, sim ou não, constitui um sujeito in-
vestido de plena dignidade humana”; no Parecer 21/CNECV/97, sobre 
as implicações éticas da clonagem, sustentou-se que “a clonagem de seres 
humanos, pela gravidade dos problemas que põe à dignidade da pessoa 
humana, ao equilíbrio da espécie humana e à vida em sociedade é etica-
mente inaceitável e deve ser proibida”.

Não é aqui o lugar para se fazer uma análise dos usos da dignidade 
da pessoa humana no labor publicado desta instituição e não se estranha, 
que, enquanto pedra angular, se trate de um princípio recorrentemente 
citado. Sublinhamos, no entanto, a Reflexão Ética sobre a dignidade hu-
mana (26/CNECV/99). 

5. Conclusão

Em síntese, este artigo dá o mote quer em termos de fundamentos 
quer no que toca à exigência da efetivação nas diferentes ordens jurídicas 
nacionais, sem prejuízo de um conjunto de controvérsias associadas. 
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