
COMENTÁRIO AO ARTIGO 11.º

Eduardo Figueiredo*

CAPÍTULO IV

Genoma humano 

Artigo 11.º

Não discriminação

É proibida toda a forma de discriminação contra uma pessoa 
em virtude do seu património genético. 

* Univ Coimbra, Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de 
Coimbra, FDUC. Centro de Direito Biomédico. Orcid: 0000-0002-8156-9367. 
E-mail: eduardo.figueiredo@uc.pt

Doutorando em Direito Público. Assistente convidado da Secção de Ciências 
Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, FDUC.



268 • EDUARDO FIGUEIREDO

CHAPTER IV

Human genome

Article 11

Non-discrimination

Any form of discrimination against a person on grounds of his 
or her genetic heritage is prohibited.

CHAPITRE IV

Génome humain

Article 11

Non-discrimination

Toute forme de discrimination à l'encontre d'une personne en 
raison de son patrimoine génétique est interdite.

1. Remissões e referências legislativas

Direito internacional

Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948, artigos 2.º e 7.º; Pacto 
Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, 1966, artigos 2.º e 26.º; 
Pacto Internacional dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais, 1966, artigo 
2.º; Convenção Americana de Direitos Humanos, 1969, artigo 24.º; Declara-
ção Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos, 1997, artigos 
2.º e 6.º; Convenção n.º 181 da OIT (sobre as agências de emprego privadas), 
1997, artigo 5.º; Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, 1981, 
n.º 1 do artigo 3.º e artigo 28.º; Declaração Internacional sobre os Dados Ge-
néticos Humanos, 2003, alínea a) do artigo 7.º; Declaração Universal sobre 
Bioética e Direitos Humanos, 2005, artigo 11.º.

Direito europeu

Convenção Europeia dos Direitos Humanos, 1950, artigo 14.º; Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia, 2000, artigo 21.º; Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia, 2007, artigo 19.º.
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Direito nacional

Constituição da República Portuguesa, artigo 13.º; Lei n.º 7/2009, de 12 de 
fevereiro (Código do Trabalho português), artigo 24.º; Lei n.º 72/2008, de 16 
de abril (Regime jurídico do contrato de seguro), artigo 15.º; Lei n.º 12/2005, 
de 26 de janeiro (Informação genética pessoal e informação de saúde), artigo 
11.º; Decreto-lei n.º 131/2014, de 29 de agosto (Proteção e confidencialidade 
da informação genética), n.º 3 do artigo 4.º.

2. Introdução

O artigo 11.º da Convenção sobre os Direitos Humanos e a Bio-
medicina (CDHB), o qual inaugura o Capítulo IV deste diploma con-
vencional (intitulado “Genoma Humano”), consagra um dos mais im-
portantes subprincípios que integram o princípio geral da igualdade: o 
princípio da não discriminação, neste caso específico, em razão do patri-
mónio genético1,2. 

Por razões sistemáticas, dividiremos a presente anotação nos seguin-
tes pontos: (3.1) Contexto(s): a Revolução (Pós-Genómica); (3.2.) Infor-
mação Genética e Discriminação; (3.3.) Princípio da Não-Discriminação 
em Razão do Património Genético: Densificação Dogmática; (3.4.) Dis-
criminação Genética no Âmbito Laboral; (3.5.) Discriminação Genética 
no Âmbito Civil: O Caso da Adoção; (3.6.) Discriminação Genética no 
Âmbito Criminal; (3.7) Discriminação Genética no Âmbito Financeiro: 
O Caso dos Seguros.

1  Note-se que já o artigo 1.º da CDHB consagra uma primeira referência genéri-
ca ao princípio da não discriminação (“garantem a toda a pessoa, sem discriminação, 
o respeito pela sua integridade e pelos seus outros direitos e liberdades fundamen-
tais”). Foi, aliás, por esta razão que houve quem questionasse a pertinência da inclu-
são deste artigo no texto da Convenção, como os próprios trabalhos preparatórios 
da mesma nos dão conta.  

2  Estamos em crer que o termo “património genético” foi, hic et nunc, mobi-
lizado de forma verdadeiramente ampla. De todos os modos, cabe pontuar que, 
partindo de leituras mais restritivas, sempre importa distinguir entre discriminação 
genética (com base no genótipo) e discriminação com base em deficiências e/ou 
doenças hereditárias (com base no fenótipo). Cfr. Lemke (2013, p. 23). 
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3. Densificação Dogmática do Preceito

3.1. Contexto(s): a Revolução (Pós-)Genómica

Apesar de o estudo sistematizado do ácido desoxirribonucleico 
(ADN) se ter iniciado na década de 90 do século passado (Santos & 
Pereira, 2019, p. 74), foi em 2003, com a conclusão do Projeto do Ge-
noma Humano (PGH) – no qual se logrou proceder ao mapeamento e 
sequenciação do genoma do ser humano – que se inaugurou a designada 
Revolução (Pós-)Genómica (a este propósito, vide Honnefelder, 2005, pp. 
13-14). A partir de então, têm sido absolutamente notáveis e, em certa 
medida, disruptivos os avanços da genética nos domínios da biologia e da 
medicina, neste último caso, especialmente no que respeita à predição, 
diagnóstico e tratamento de diversas patologias ou enfermidades. 

No âmbito da designada genética preditiva e de diagnóstico, importa 
destacar o desenvolvimento das tecnologias de análise do ADN, mor-
mente dos testes genéticos, os quais são hoje cada vez mais promissores, 
fiáveis, precisos e acessíveis. Segundo o Protocolo Adicional à CDHB 
relativo a testes genéticos para fins de saúde3, estes podem ser qualifica-
dos como todos os “testes, realizados para fins de saúde, que envolvam 
a análise de amostras biológicas de origem humana e visem especifica-
mente identificar as caraterísticas genéticas de uma pessoa, herdadas ou 
adquiridas numa fase precoce do desenvolvimento pré-natal” (n.º 1 do 
artigo 2.º). Os testes de “nova geração” (“Next Generation Sequencing 
Genetic Tests”), ao contrário dos “testes clássicos” (nos quais o estudo 
se baseia nas caraterísticas individuais de cada gene), permitem analisar 
sequencialmente “segmentos do genoma, quer levando-se a cabo uma 
análise global do mesmo, quer de alguns segmentos importantes para a 
identificação ou confirmação do diagnóstico de uma doença genética” 
(Santos & Pereira, 2019, p. 27). É, aliás, neste contexto que se discute 
a implementação de um novo modelo de atuação médica – a Medicina 

3  Este Protocolo foi adotado em Estrasburgo, a 27 de novembro de 2008, tendo 
sido assinado por Portugal a 17 de março de 2015. A sua entrada em vigor, quer 
na ordem jurídica internacional, quer na ordem jurídica interna, só se verificou, 
porém, a 1 de julho de 2018. 
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Personalizada de Precisão ou MPP (Romeo Casabona et al., 2018, pp. 
25-27) –, o qual se baseia na análise de informação genética individual e 
de um conjunto diversificado de informações relacionadas com a saúde, 
inter alia, por intermédio de algoritmos informáticos com vista à deter-
minação e delineamento da estratégia preventiva, diagnóstica e terapêu-
tica mais segura e eficaz. 

Cabe referir, porém, que, nos dias que correm, os testes genéticos não 
têm sido utilizados exclusivamente em contexto de investigação científica 
ou de prática clínica. Cada vez mais se assiste ao crescimento desenfreado 
de um “novo” setor de mercado dedicado à chamada “genética recreati-
va”, mormente por via da venda de testes genéticos – de questionável 
validade analítica – diretamente ao consumidor. A disponibilização a 
empresas privadas de material biológico pessoal, do qual pode ser extraí-
do um conjunto vasto de informação genética relevante – sem que, em 
muitos casos, se assegurem as mais básicas garantias de confidencialidade 
– pode ser, como veremos, profundamente problemática e controversa 
do ponto de vista ético e jurídico (Perbal, 2015, p. 548). 

No domínio terapêutico, o debate tem girado, essencialmente, em tor-
no da utilização das novas técnicas de edição do genoma humano (vide, 
por exemplo, a técnica CRISPR/Cas), principalmente quando destinadas 
à prossecução de práticas de edição genética preventivo-terapêutica que 
afetem a linha celular germinal, i.e. células cuja única função é a de trans-
mitir informação genética às gerações futuras (Figueiredo, 2020).

3.2. Informação Genética e Discriminação

A informação resultante dos testes genéticos apresenta “caraterísticas 
especiais” e um “estatuto epistemológico excecional” que a diferencia de 
todas as outras4. Desde logo, a informação genética apresenta um caráter: 

4  Considerando que a CDHB não avança qualquer definição de informação ou 
dados genéticos, parece-nos útil recorrer à proposta conceitual da Declaração In-
ternacional sobre os Dados Genéticos Humanos (DIDGH), a qual os define como 
“todas as informações relativas às caraterísticas hereditárias dos indivíduos, obtidas 
pela análise de ácidos nucleicos ou por outras análises científicas” (alínea i) do artigo 
2.º). Cfr. Romeo Casabona (2002a, p. 63); e ainda, Lemke (2013, p. 49).   
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(1) involuntário, na medida em que a sua origem e idiossincrasias não 
dependem da vontade do seu titular; (2) indestrutível, considerando que 
o seu suporte não pode ser destruído, já que a mesma se encontra presen-
te em praticamente todas as células do organismo vivo e, normalmente, 
mesmo depois de morto; (3) em regra, permanente e inalterável, salvo 
mutações genéticas espontâneas ou provocadas; (4) singular, porque não 
compartida com outras pessoas, exceto no caso de gémeos monozigóti-
cos; e (5) preditivo, dado que a mesma nos permite tomar conhecimento 
de  doenças a respeito das quais o sujeito em questão é ainda assintomá-
tico ou de que este nem sequer padece (e sem que se saiba ao certo, em 
muitos casos, se algum dia irá efetivamente padecer)5. 

Ora, a verdade é que todos os avanços supramencionados têm contri-
buído largamente para o aumento da quantidade de informação genética 
individual disponível e em circulação. A informação genética – à seme-
lhança dos demais dados pessoais – é, nos dias que correm, extremamente 
valiosa, mormente no domínio da biologia e da medicina6. Como vimos, 
o património genético pode revelar a existência de um “maior risco, pre-
sente ou futuro, de patologias ou de alterações ao desenvolvimento nor-
mal” da pessoa em questão ou, inclusive, de outros indivíduos, familiares 
ou pessoas da mesma "raça" ou etnia7. Cabe, igualmente, não esquecer 
a capacidade destas informações de ligar material biológico à pessoa hu-
mana a partir da qual o mesmo foi originado, o que poderá revelar-se de 
extrema importância para fins de identificação civil e criminal. É, pois, 
totalmente justificado o interesse de um conjunto amplo de entidades, 
públicas e privadas, no acesso à informação genética de pessoas e grupos. 

Tal facto é, no entanto, bastante preocupante, especialmente tendo 
em conta que os testes genéticos e a informação resultante da realização 
dos mesmos se podem vir a revelar perigosos “meios de seleção e dis-

5  Todas estas caraterísticas tornam, por exemplo, a anonimização dos dados 
genéticos “virtualmente impossível”. Cfr. Cordeiro (2020, p. 139); e ainda, Romeo 
Casabona (2002b, pp. 163-166).  

6  Há quem chegue a apelidar os dados pessoais de “o novo petróleo”. Cfr. Van 
Lieshout (2015, p. 27); e ainda, Abbing (1998, p. 383).   

7  A esta questão em concreto se refere expressamente o artigo 12.º da CDHB, rela-
tivo a testes genéticos preditivos. Afirmando que este preceito dispõe de natureza con-
cretizadora e “complementar” face ao artigo em análise, vide Andorno (2013, p. 129).   
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criminação” (Explanatory Report, 1997, p. 12), transformando o sujeito 
num “cidadão transparente” ou de “vidro” e facilmente qualificável como 
“defeituoso” ou “não apto” (Romeo Casabona, 2002b, pp. 166-167), 
concretizando aquilo a que a doutrina tem vindo a apelidar de fenómeno 
do apartheid genético (Melo, 2007). Não sendo possível assegurar a con-
fidencialidade dos dados genéticos, as nossas diferenças podem ficar ir-
remediavelmente expostas ou, inclusive, tornar-se insuperáveis, abrindo 
caminho para a formação de “guetos genéticos” (Buchanan et al., 2002, 
p. 304; e ainda, Hendricks, 2005, p. 213). No fundo, receia-se que, no 
futuro, a “meritocracia [dê] origem à genetocracia, podendo os indiví-
duos e as minorias étnicas e raciais ser progressivamente estereotipados 
pelo genótipo, originando-se, assim, um sistema de castas biológicas em 
todos os países do mundo”8. Há que evitar, pois, um qualquer ideal eu-
génico de «genetic fitness», o qual parte de uma pretensão de categori-
zação do perfil genético individual e coletivo com base em construções 
teoréticas subjetivas e perigosas, em regra, associadas ao determinismo e 
reducionismo genéticos (Feitshans, 2000, p. 8; Melo, 2008, pp. 198 e 
ss.; e ainda, Loureiro, 2003, p. 607). 

Note-se, porém, que, em vez de simplesmente proibir a recolha, ar-
mazenamento e tratamento de dados genéticos, a ordem jurídica optou 
antes por regular tais aspetos e centrar a sua atenção na prevenção e 
repressão do uso abusivo dessa informação (Lemke, 2013, p. 36). Os 
riscos de abusos e discriminações com base no património genético são 
especialmente evidentes no campo laboral, civil, criminal e financeiro 
– banca, bolsa e seguros9. São justamente estes abusos – abordados de 
forma mais detalhada nos pontos V a VIII – que este preceito visa evitar 
e combater10. Vejamos como. 

8  As palavras são de Jeremy Rifkin, citado por Nunes (2013, p. 97). 
9  Importa não ignorar, porém, outros domínios de relevo, como o sanitário, 

procriativo, comunitário ou familiar. Cfr. Cordeiro (2020, p. 139); e ainda, Lem-
ke (2013, p. 32).  

10  Há quem critique o facto de a CDHB não ter ousado ir mais longe, fornecendo 
critérios específicos no que respeita à utilização e tratamento de informação genética 
por diversas entidades, como empregadores e seguradoras (Abbing, 1998, p. 383). 
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3.3. Princípio da Não-Discriminação em Razão do Património 
Genético: Densificação Dogmática

O princípio da não discriminação é, como já aflorámos supra, um dos 
mais importantes subprincípios integrantes do princípio geral da igualda-
de, derivando, recorrendo às sapientes palavras de J. J. Gomes Canotilho, 
da compreensão da “igualdade como um valor moral apontado à defesa 
da liberdade” (Canotilho, 2019, p. 17). Este vetor principiológico des-
tinado à tutela da diferença e ditando a sua tendencial neutralização en-
contra-se consagrado nos mais variados diplomas internacionais, supra-
nacionais e nacionais (mormente de natureza jurídico-constitucional). 
A própria Convenção Europeia dos Direitos Humanos (CEDH), no seu 
artigo 14.º, dispõe que “o gozo dos direitos e liberdades reconhecidos na 
presente Convenção deve ser assegurado sem quaisquer distinções, tais 
como as fundadas no sexo, raça, cor, língua, religião, opiniões políticas 
ou outras, a origem nacional ou social, a pertença a uma minoria nacio-
nal, a riqueza, o nascimento ou qualquer outra situação” (itálico nosso)11. 
Entre nós, n.º 2 do artigo 13.º da Constituição da República Portuguesa 
(CRP) aponta, mutatis mutandis, neste mesmo sentido12. É de notar que, 
nem num caso, nem no outro, se identifica expressamente como catego-
ria suspeita o “património genético”, embora tal não signifique a ausên-
cia de tutela neste domínio, desde logo por existir um amplo consenso 
em torno da ideia de que os catálogos apresentados não têm um caráter 
taxativo ou exaustivo, mas apenas enunciativo (Canotilho & Moreira, 
2014, p. 340; e ainda, Miranda & Medeiros, 2017, p. 172). Assim, no 
fundo, o artigo 11.º da CDHB acaba apenas por qualificar expressamen-
te o “património genético” como uma categoria suspeita. Não se atribua, 
porém, a esta afirmação somenos importância. Na verdade, esta foi a 

11  O Protocolo n.º 12 (2000) à CEDH alarga o âmbito da proibição da discrimi-
nação ao garantir a igualdade de tratamento no gozo de qualquer direito (incluindo 
os direitos estabelecidos ao abrigo da legislação nacional). É de notar, no entanto, 
que este Protocolo não foi ainda assinado por grande parte dos Estados-Membros 
do Conselho da Europa. 

12  É de destacar, neste âmbito, a referência à “ascendência” ou à “raça” (o que 
pode, aliás, apresentar considerável relevância em termos de interseccionalidade).  
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primeira vez que uma tal proibição, hoje tão premente e necessária, foi 
consagrada, de forma clara, num tratado internacional multilateral, esta-
belecendo-se uma presunção – iuris tantum – de que qualquer tratamen-
to diferenciado em razão do “património genético” será juridicamente 
arbitrário, infundado, ilegítimo e inadmissível (Melo, 2007, p. 160).   

No que respeita ao termo “discriminação”, tem-se entendido que o 
mesmo se reporta a toda a distinção, exclusão, restrição ou preferência 
que se baseie em determinados fundamentos juridicamente censurados e 
que tenha por objetivo ou por resultado anular ou comprometer o reco-
nhecimento, a satisfação ou o exercício por parte de todas as pessoas, em 
condições de igualdade, de todos os direitos e liberdades13. 

A proibição de discriminação impede, naturalmente, todas as medi-
das de discriminação ilícita ou negativa (o preceito em causa refere-se a 
uma “discriminação contra”), mas já não as designadas medidas de dis-
criminação lícita ou positiva, isto é, medidas que devam ser adotadas com 
vista a restabelecer um certo equilíbrio a favor de aqueles que se encon-
tram numa situação ou posição desvantajosa em razão do seu património 
genético, corrigindo “desigualdades factuais” e garantindo, desde logo, a 
igualdade real de oportunidades14,15. 

13  Inspirámo-nos na definição avançada pelo Comité dos Direitos Humanos, no 
parágrafo 7 do seu Comentário Geral n.º 18 (Não Discriminação) ao Pacto sobre 
os Direitos Civis e Políticos, datado de 1989. Esta proposta conceitual tem sido, 
de resto, sufragada, mutatis mutandis, pela jurisprudência do Tribunal Europeu 
dos Direitos Humanos (TEDH), para a qual os trabalhos preparatórios da CDHB 
remetem expressamente para efeitos de clarificação e densificação do conceito de 
“discriminação”.  

14  Como refere Helena Pereira de Melo, “uma diferença de tratamento, que 
resulte da adoção de uma medida de discriminação positiva a favor de pessoas que 
se encontrem numa situação de desfavor em razão da sua constituição genética, não 
será considerada discriminatória, se obedecer aos critérios de aferição da legitimi-
dade da sua adoção constantes da jurisprudência do TEDH relativa à aplicação do 
artigo 14.º do CEDH”. Cfr. Melo (2019, p. 459). 

15  E note-se, a ausência destas medidas poderá, em alguns casos, dar origem a 
situações de discriminação passiva. Neste sentido, vide Canotilho (2019, p. 20); e 
ainda, considerando que a admissibilidade de tais medidas tem estado associada à 
“difusão das ideias de igualdade”, bem como às “lutas pela igualdade travadas por 
aqueles que se encontravam em situação de marginalização, de opressão e de explo-
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Justamente a fim de evitar e reprimir qualquer discriminação ilícita 
com base na constituição genética, atente-se no disposto no já referido 
Protocolo Adicional à CDHB relativo a testes genéticos para fins de saú-
de: por um lado, o seu n.º 1 do artigo 4.º dispõe que “é proibida qual-
quer forma de discriminação contra uma pessoa, enquanto indivíduo ou 
enquanto membro de um grupo, com base no património genético”; por 
outro lado, estabelece, no seu n.º 2 do artigo 4.º, que “devem ser adota-
das medidas adequadas a fim de impedir a estigmatização de pessoas ou 
de grupos relacionada com caraterísticas genéticas”. A fim de se explicitar 
melhor o sentido destes preceitos, algumas notas adicionais são devidas. 

Em primeiro lugar, da sua leitura, podemos concluir que os Estados 
Partes da CDHB estão não só obrigados a abster-se de levar a cabo todo o 
tipo de condutas que possam revelar-se discriminatórias (conteúdo nega-
tivo do princípio ou dever de respeitar), mas também a prevenir e sancio-
nar atos ou omissões discriminatórias levadas a cabo por entes privados 
(conteúdo positivo do princípio ou dever de proteger). 

Por outro lado, proíbem-se expressamente todas as condutas que possam 
resultar numa discriminação em razão do património genético individual, 
mas também coletivo, isto é, do material genético partilhado por famílias ou 
grupos de pessoas (por exemplo, da mesma "raça" ou etnia). Aliás, o próprio 
Relatório Explicativo da CDHB afirma expressamente que este preceito in-
clui “a não discriminação em razão da raça, tal como a entende a Convenção 
Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial e 
de acordo com a interpretação levada a cabo pelo Comité da Convenção” (o 
Comité para a Eliminação da Discriminação Racial)16. Assim se proíbe, no 
fundo, a designada discriminação por associação. 

ração”, vide Miranda (1984, p. 403); por fim, referindo-se ao perigo de as políticas 
de «affirmative action» poderem resultar em casos de “discriminação inversa”, vide 
Melo (2007, pp. 182 e ss.). 

16  No n.º 1 do artigo 1.º da Convenção estabelece-se que “a expressão discrimi-
nação racial visa qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência fundada na 
raça, cor, ascendência ou origem nacional ou étnica que tenha como objetivo ou 
como efeito destruir ou comprometer o reconhecimento, o gozo ou o exercício, em 
condições de igualdade, dos direitos do homem e das liberdades fundamentais nos 
domínios político, económico, social e cultural ou em qualquer outro domínio da 
vida pública”. Em geral, para mais informações, vide Thornberry (2016).  
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Além disso, este dever estadual de respeitar e proteger tanto se re-
porta a condutas de discriminação direta, como a condutas que resultem 
numa discriminação indireta17. Desta distinção depende, aliás, a “eficácia 
real” do princípio em estudo (Canotilho, 2013, p. 265). Neste âmbi-
to, considera-se que existe discriminação direta quando uma pessoa ou 
grupo sejam, tenham sido ou possam vir a ser tratados de forma menos 
favorável do que outra pessoa ou grupo que se encontram nas mesmas 
condições ou em condições análogas, em razão de uma caraterística ou 
status identificáveis e protegidos (neste caso, uma caraterística: o patrimó-
nio genético) e sem que tal tratamento diferenciado seja materialmente 
fundado em razões objetivas e razoáveis18. Note-se que, neste contexto, 
as disposições, critérios ou práticas em análise não têm necessariamente 
de incidir de forma explícita sobre a caraterística em si mesma, contan-
to que incidam sobre um qualquer outro fator que lhe é indissociável 
(Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia/Conselho da 
Europa, 2011, p. 24). Já a discriminação indireta ocorrerá quando de-
terminadas disposições, critérios ou práticas aparentemente “neutras” 
– isto é, que não consagrem um tratamento diferenciado em razão do 
património genético – ou determinadas situações de facto apresentem 
um impacto desproporcional sobre certos grupos identificados ou iden-
tificáveis por referência a essa caraterística ou status e protegidos. Neste 
contexto, não é, portanto, o tratamento que é diferenciado, mas antes 
os efeitos desse mesmo tratamento (Agência dos Direitos Fundamentais 
da União Europeia/Conselho da Europa, 2011, p. 33). A este propósito, 
muito releva a consideração e apreciação de dados estatísticos (os quais 
permitem ter em conta a percentagem de indivíduos afetados por uma 
medida), aspetos de natureza sociológica e, naturalmente, as justificações 

17  Raposo & Osuna (2013, p. 1410); distinguindo entre tratamento desigual 
“no plano do fim do ato” e “no contexto da consequência ou resultado da ação”, 
vide Canotilho (2019, p. 19); e ainda, diferenciando as situações de discriminação 
genética direta e de discriminação genética indireta a partir de uma lógica indivi-
dualista-atomística/holístico-coletivista, vide Lemke (2013, p. 107). 

18  Neste sentido aponta, por exemplo, embora a outro propósito, o Acórdão TEDH 
Carson c. Reino Unido, de 16 de março de 2010. Vide, com outras referências jurispru-
denciais, Council of Europe/European Court of Human Rights (2020, 16 e ss.).
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que estão na base do tratamento diferenciado (mormente no que respeita 
à sua razoabilidade e aceitabilidade jurídica)19.   

Mais se note que é absolutamente irrelevante, para estes efeitos, que 
a discriminação tenha sido querida ou que apenas fosse possível prever 
a possibilidade da sua ocorrência. Em boa verdade, será suficiente que a 
mesma ocorra como uma “consequência necessária da aplicação da nor-
ma” (Canotilho & Moreira, 2014, p. 341). 

Por fim, no que especificamente diz respeito ao supramencionado 
dever de proteger, estão os Estados incumbidos e legitimados para recor-
rer a todos os meios aptos e necessários de forma a prevenir e reprimir 
tais atos ou omissões discriminatórias, inclusive pela via jurídico-penal e, 
eventualmente, com direito a uma indemnização ou compensação à luz 
dos princípios gerais de responsabilidade.

Já do ponto de vista prático-normativo, importa destacar, na senda 
do disposto no Relatório Explicativo da CDHB, que a “proibição de 
discriminação [se aplica] a todas as áreas incluídas no âmbito de aplica-
ção desta Convenção”. E note-se, esta norma reveste-se de uma dimen-
são autónoma e de caráter «self-executing», não estando a sua aplicação 
dependente da invocação de um qualquer outro direito e podendo ser 
diretamente invocado em juízo por aquele que considera ter sido direta 
ou indiretamente discriminado em razão do património genético.  

Em regra, cabe ao demandante fazer prova de eventuais tratamen-
tos discriminatórios («affirmanti incumbit probatio»), embora não esteja 
excluída a possibilidade de haver lugar à inversão do ónus da prova, pelo 
menos naqueles casos em que seja extremamente difícil – senão mes-
mo impossível – provar tais factos, desde logo por não se ter acesso aos 
elementos necessários para tal (sob pena de o sujeito discriminado ser 
confrontado com uma autêntica «diabolica probatio»). Nestes casos, ca-
berá aos poderes públicos ou à entidade interessada na manutenção da 
medida alegadamente discriminatória demonstrar a existência de uma 

19  Sempre cabe relembrar que, no caso das discriminações indiretas, tais dispo-
sições, critérios ou práticas não terão, em princípio, uma intenção discriminatória e 
poderão mesmo “configurar a melhor solução possível para atingir um determinado 
fim”, desde que juridicamente admissível. Por outro lado, não podemos deixar de 
considerar a própria “margem de conformação do legislador na ordenação social”. 
Para mais informações, vide Canotilho (2013, pp. 266-267). 
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necessidade efetiva de diferenciação, bem como a sua adequação e neces-
sidade em ordem à prossecução dos fins (legítimos) em causa (Canotilho, 
2013, p. 267). 

Digno de nota é, ainda, o facto de este preceito ter sido expressamente 
excluído do âmbito de aplicação do n.º 1 do artigo 26.º da CDHB, o qual 
contempla a possibilidade de, verificadas determinadas condições, se restrin-
gir o exercício de direitos e disposições de proteção contidos na Convenção.  

3.4. Discriminação Genética no Âmbito Laboral 

A discriminação genética no âmbito laboral é hoje uma dura e triste 
realidade (Barbas, 2007, pp. 568-569). Neste contexto, a maior preocupa-
ção é a de que os empregadores submetam os seus trabalhadores ou can-
didatos a postos de trabalho à realização de testes genéticos20, utilizando 
as informações daí resultantes como fundamento, no primeiro caso, para 
a modificação dos contratos de trabalho ou para a sua resolução e, no 
segundo caso, para aceitar ou recusar eventuais contratações (admitindo 
apenas os candidatos que geneticamente se afigurem, pelo menos de forma 
aparente, mais aptos para a prossecução da atividade em causa21). 

É verdade que o conhecimento da informação genética em contexto 
laboral se pode revelar útil para o próprio trabalhador (v.g. para a prote-
ção da sua saúde e prevenção da doença), para o empregador (v.g. pro-
movendo a boa saúde e produtividade dos trabalhadores e eliminando 
ou reduzindo os custos diretos ou indiretos de potenciais doenças de que 
estes venham a padecer, suavizando-se o risco associado à celebração de 
um contrato de trabalho e incrementando-se o lucro22), para os outros 
trabalhadores da empresa, para terceiros (de que são caso exemplar os 

20  Referimo-nos, naturalmente, aos testes genéticos com relevância na saúde, 
sendo indefensável que a empresa pondere sequer exigir aos seus trabalhadores ou 
candidatos a realização de testes de genética recreativa (para aferir, por exemplo, 
traços da sua personalidade ou o seu comportamento).  

21  Entre outros, vide Romeo Casabona (2003a, p. 77); Martins (2002); refe-
rindo-se à importância de evitar uma qualquer “seleção genocrática”, vide Xavier 
(2005, pp. 146 e 160); e ainda, Amado (2016, p. 49).     

22  Ibidem. 
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clientes) e, ainda, para o Estado (que pode, assim, cumprir o seu papel ao 
nível da prevenção de acidentes laborais, da promoção de segurança no 
trabalho e da proteção da saúde dos trabalhadores) (Romeo Casabona, 
2003a, p. 77; e ainda, Paor, 2015, pp. 162 e ss.). 

Apesar disso, considerando a delicadeza e as particularidades reconhe-
cidas à informação em questão, é consensual na doutrina que a empresa 
não tem, nem pode ter, o direito de conhecer tudo (Xavier, 2005, p. 155). 
A questão estará, portanto, em saber quais os limites do dever de informar 
e do dever de solicitar informações (genéticas) em contexto laboral. 

Classicamente, a doutrina tem forjado distintas soluções consoante 
esteja em causa a realização de testes genéticos de diagnóstico ou testes 
genéticos prognósticos (Xavier, 2005, pp. 156-158)23; e, ainda, consoan-
te estes últimos testes sejam realizados com vista à predição de doenças 
monogénicas incuráveis, doenças monogénicas com terapia disponível 
ou doenças multifatoriais (Barbas, 2007, p. 585). 

A nosso ver, parafraseando João Leal Amado, “em nome da dignidade 
da pessoa humana e da proibição de práticas laborais discriminatórias, o 
‘código de barras’ genético do trabalhador não poderá constituir um fac-
to atendível pelo empregador em sede de contratação laboral” (Amado, 
2016, p. 50; e ainda, Oliveira, 2005, p. 155), desde logo por se tratar de 
um fator incontrolável pelo trabalhador (Paor, 2015, p. 168). É legítimo, 
porém, questionar se esta regra não deve conhecer exceções quando este-
jam em causa direitos e interesses do próprio trabalhador ou de terceiros 
(saúde, segurança) (Santos & Pereira, 2019, p. 144). 

Bem vistas as coisas, admitir a realização de testes genéticos no cam-
po laboral com vista à proteção do próprio trabalhador e da sua saúde é, 

23  Neste último caso, há quem entenda que a mera deteção de uma predisposição 
genética não nos permite qualificar um trabalhador ou candidato a um emprego 
como “doente”, desde logo porque este não se encontra, por força desse simples 
facto, limitado quanto à sua capacidade de prestação de trabalho, não apresenta 
sintomatologia atual e não é certo que algum dia venha a padecer da doença. Ape-
sar disso, há quem admita o recurso a estes testes como uma forma de proteção do 
próprio trabalhador, nomeadamente tendo em conta que o ambiente no qual este 
desempenha a sua atividade laboral pode contribuir para que um determinado gene 
se expresse ou chegar mesmo a induzir mutações genéticas indesejadas. Cfr. Romeo 
Casabona (2002b, p. 191).  
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quiçá, uma posição demasiado paternalista (Amado, 2016, pp. 51-52). 
Assim, estamos em crer que, salvo melhor juízo, um tal fundamento não 
deverá ser admitido nesta sede. Isso não impede, naturalmente, que o 
empregador tenha de informar o trabalhador dos riscos existentes para o 
seu património genético que resultem da exposição, no trabalho, a certos 
agentes químicos, físicos ou biológicos (na senda, aliás, do disposto na 
nossa Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro) (Barbas, 2007, p. 572)24. 

Já no que respeita à tutela da saúde e segurança de terceiros, estamos 
em crer que é justificável uma “autorização condicionada e limitada de 
recurso a testes genéticos em sede de contratação laboral, em certos se-
tores de atividade e para o exercício de determinadas funções” (como é 
o caso dos condutores de passageiros ou pilotos de aviação) (Amado, 2016, 
p. 53; Romeo Casabona, 2002a, p. 79; e ainda, Chapman, 2019, p. 5). 
Note-se, no entanto, que sempre se impõe que o perigo em causa seja 
grave, que não existam meios alternativos de diagnóstico ou predição, 
que os testes possuam uma conexão direta com a atividade laboral a de-
sempenhar (Xavier, 2005, p. 159), sejam realizados exclusivamente por 
agências ou organismos independentes, mediante obtenção de consenti-
mento livre e esclarecido por parte do probando e garantindo-se que ape-
nas se transmite ao empregador a informação estritamente necessária (no 
fundo, se o trabalhador é ou não apto para o desempenho da atividade 
laboral), assegurando-se a total confidencialidade dos dados genéticos re-
colhidos (Romeo Casabona, 2002a, p. 80). Caso um trabalhador venha 
a ser considerado não apto para o desempenho da atividade laboral, deve 
a lei exigir que, na medida do possível, se ofereça ao mesmo um posto de 
trabalho alternativo e com condições  laborais semelhantes àquele que 
seria por este desempenhado (Romeo Casabona, 2002b, p. 192).  

No plano prático-normativo, entre nós, é de notar que os artigos 
24.º e 25.º do Código do Trabalho consagram expressamente o direito à 
igualdade e a proibição da discriminação em razão do património gené-
tico do trabalhador. Por sua vez, o artigo 13.º da Lei n.º 12/2005, de 26 
de janeiro, consagra uma proibição da utilização da informação genética 
pelos empregadores em processos de admissão de novos trabalhadores e 

24  E ainda, distinguindo claramente entre «genetic screening» e «genetic monito-
ring», vide Idem, p. 188. 
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durante a vigência da relação laboral, mesmo que com o consentimento 
do trabalhador (n.os 1 e 2). Estando em causa a saúde e a segurança do 
trabalhador, a lei admite a utilização da informação genética, mas apenas 
em seu benefício, mediante o seu consentimento livre e esclarecido e 
no seguimento do devido aconselhamento genético, sendo os resultados 
entregues exclusivamente ao próprio e desde que não seja nunca posta 
em causa a sua situação laboral (n.º 3). Em situações que impliquem 
riscos graves para a segurança e a saúde públicas, pode afastar-se este 
regime, admitindo-se a realização de testes genéticos de diagnóstico (mas 
já não preditivos!), desde que realizados por entidades independentes, 
dirigidos apenas a riscos muito graves e relevantes para a saúde atual do 
trabalhador (n.os 4 e 5). Todos os encargos da realização de testes genéti-
cos a pedido ou por interesse direto de entidades patronais são por estas 
suportados (n.º 6).  

Estas soluções legais podem ser facilmente explicadas com recurso 
a um conjunto diverso de argumentos: (i) os testes genéticos não con-
seguem, de forma precisa e eficaz, antever traços físicos ou psicológicos 
que dependem da interação entre vários genes e elementos ambientais 
(de natureza multifatorial); (ii) não podemos correr o risco de que as 
entidades empregadoras ambicionem realizar testes genéticos para aferir 
traços que não sejam relevantes para a atividade laboral desempenhada 
ou a desempenhar; (iii) estes testes conferem, na maior parte das vezes, 
conhecimento de doenças meramente prováveis; (iv) os trabalhadores 
não têm qualquer tipo de controlo sobre o seu património genético, pelo 
que, em regra, este não se afigura como um critério válido de inclusão ou 
exclusão da atividade laboral (Chapman, 2019, p. 4). 

3.5. Discriminação Genética no Âmbito Civil: O Caso da Adoção

No plano jurídico-civil, a utilização da informação genética reporta-
-se, essencialmente, aos domínios da identificação civil, estabelecimento 
da maternidade e da paternidade (nomeadamente, em contexto de pro-
criação medicamente assistida) ou da adoção. 

Neste último campo, sabemos o quão ponderoso é que a família ado-
tante conheça, de forma rigorosa e completa, as caraterísticas do menor, 
a sua história pessoal e familiar, entre outros dados que possam revelar-se 
essenciais para garantir o sucesso da adoção. Não fica claro, porém, se es-
tará – ou se deve estar – aqui incluída a informação genética do menor. E 
note-se, a problemática da utilização de testes genéticos como elementos 
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preliminares de um processo de adoção também se poderá apresentar do 
lado dos adotantes. Tanto num caso, como no outro, recorrendo aos en-
sinamentos de Guilherme de Oliveira, a solução deve ser forjada única e 
exclusivamente a partir do princípio da salvaguarda dos melhores interesses 
da criança (Oliveira, 2005, pp. 144-149).    

Entre nós, está vedada a possibilidade de os serviços de adoção ou 
os pais prospetivos pedirem testes genéticos ou, em alternativa, utilizar 
informação de testes já realizados às crianças adotandas. No mesmo sen-
tido, não podem os serviços de adoção exigir aos pais adotantes a reali-
zação de testes genéticos, nem utilizar informação já disponível sobre os 
mesmos (artigo 14.º da Lei n.º 12/2005). 

3.6. Discriminação Genética no Âmbito Criminal

Os riscos de discriminação fundados, desde logo, no património ge-
nético do delinquente estão ainda “muito presente[s] nas nossas consciên-
cias coletivas, fruto das teorias de [Cesare] Lombroso” (Barbas, 2007, p. 
626) e de outros autores da “Scuola Positiva” italiana, como Enrico Ferri 
e Raffaele Garofalo. Segundo as mesmas, é possível identificar-se uma 
correlação determinante entre a prática do crime e a constituição gené-
tica individual, o que pode ter inúmeras consequências não só ao nível 
da problemática da aferição da culpa para efeitos de responsabilidade pe-
nal25 ou da determinação da medida da pena, mas também da promoção 
de novos e complexos processos discriminatórios e de exclusão social da 
pessoa-corpo criminosa (sob a qual passa a recair, desde logo, uma presun-
ção de criminalidade e de incapacidade de reinserção social26) e, em última 
análise, da sua própria família ou grupo étnico-racial. Neste contexto, o 
cálculo do risco de comportamento criminoso passa a ocupar um lugar 
central no discurso jurídico-penal, fazendo-se acompanhar do desen-

25  O determinismo e o reducionismo genéticos implícitos nas teorias lombrosianas 
e subscritos pelos defensores de abordagens marcadamente biológicas do crime e do 
criminoso (segundo as quais o comportamento criminoso pode ser encarado como 
algo “herdado e inato”) põem diretamente em causa a ideia de livre arbítrio e a ca-
pacidade do ser humano de escolher o seu curso de ação. Cfr. Miranda, 2017, p. 69.

26  Idem, p. 81.  
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volvimento de práticas de prevenção e terapia médica (quem sabe, com 
recurso à designada edição genética) (Machado, 2017, p. 64). Evitando 
extremismos e essencialismos, diríamos com Stela Barbas que “a impor-
tância da perspetiva genómica na análise e abordagem do crime não deve 
ser negada nem sobrevalorizada. Em suma, apesar de a genética poder 
ter alguma influência nesta área, não é possível falar num único fator 
determinante da conduta criminosa” (Barbas, 2007, p. 638). Sempre se 
ganhará, segundo nos parece, com a adoção de perspetivas multicausais, 
as quais serão, oxalá, capazes de evitar a transformação da genética e da 
própria ciência em perigosos “elemento[s] de exclusão e estigmatização” 
social (Machado et al., 2017, p. 28). 

Ainda neste domínio, impõe-se uma referência às potencialidades da 
genética no quadro da investigação criminal. Nas palavras de Jorge dos 
Reis Bravo e Celso Leal, o valor identificativo reconhecido ao nosso pa-
trimónio genético tem contribuído para a sua promoção a “rainha das 
provas”27. Neste âmbito, levantam-se uma série de questões éticas, jus-
fundamentais – na intersecção entre as finalidades do processo penal de 
realização da justiça e descoberta da verdade material e de proteção pe-
rante o Estado dos direitos e liberdades fundamentais das pessoas (mor-
mente do arguido) –, processuais e profissionais28. 

Ora, no plano específico da investigação criminal, enquanto meio de prova, 
a identificação através de perfis genéticos suscita, no essencial, problemas de 
admissibilidade e de validade de produção e valoração29. Outros problemas se 
levantam no que respeita à inserção de perfis de ADN de condenados na base 
de dados para fins de identificação e investigação criminal (e de identificação 
civil) criada pela Lei n.º 5/2008, de 12 de fevereiro, com a principal finalidade 
de auxiliar na investigação de crimes futuros30. Entre nós, é da competência 
reservada de um juiz o exame que envolva as caraterísticas físicas ou psíquicas 

27  Em geral, vide Bravo & Leal (2018); e ainda, afirmando que as análises de 
ADN constituem um “meio probatório consensualmente seguro e cientificamente 
confirmado”, vide Bravo (2014, p. 5).  

28  Idem, p. 6.  
29  Idem, p. 31.  
30  A doutrina tem qualificado esta medida como um efeito substantivo da deci-

são condenatória e da sentença de aplicação de medida de segurança. Neste sentido, 
cfr. Albuquerque (2011, pp. 481 e ss.).  
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de pessoa que não haja prestado o seu consentimento (n.º 2 do artigo 172.º 
e alínea b) do artigo 269.º do CPP) (Antunes, 2018, p. 116). Além disso, as 
amostras devem ser obtidas por via de “método não invasivo” e com respeito 
pela dignidade humana e integridade física e moral da pessoa, bem como de 
todas as normas e princípios constantes do CPP (Moniz, 2016, pp. 28-29). 
Sempre cabe, igualmente, relembrar que, de todos os modos, não poderá cons-
tituir exclusivo fundamento de condenação a correspondência entre um perfil 
de um condenado e um perfil de uma amostra-problema. 

3.7. Discriminação Genética no Âmbito Financeiro: O Caso 
dos Seguros

No plano dos seguros, as maiores preocupações ao nível da discrimi-
nação genética têm girado em torno dos seguros de vida e dos seguros de 
saúde. O conhecimento e utilização da informação genética individual 
pelas seguradoras – por muitos apelidada de “discriminação justa”31 – po-
derá permitir-lhes reduzir ou mesmo eliminar totalmente o pressuposto 
da sua atividade: o risco. O resultado será a fixação de condições mais ou 
menos exigentes (por exemplo, de prémios mais elevados) ou, mesmo, 
a recusa na celebração do contrato de seguro... tudo, naturalmente, em 
função do “melhor” ou “pior” património genético do segurado (Barbas, 
2007, p. 604; e ainda, Oliveira, 2005, p. 158). 

No plano europeu, são três os modelos político-legislativos iden-
tificáveis nesta matéria: (i) autorização às seguradoras para exigirem a 
realização de testes genéticos de todos os tipos ou para acederem aos 
dados derivados de testes já realizados; (ii) utilização limitada dos dados 
genéticos, independentemente da sua origem; (iii) proibição absoluta da 
utilização de dados genéticos no domínio dos seguros (Romeo Casabona, 
2002a, p. 84).  

A solução mais adequada será aquela que melhor logre harmonizar 
todos os direitos e interesses em questão, tendo em conta um conjunto 
de aspetos relevantes, como o momento da realização do teste genético 
(se antes ou aquando da celebração do contrato), o tipo de seguro em 

31  Esta expressão não passa, como bem pontua James Davey, de um “oximoro 
moderno”. Cfr. Davey (2015, p. 145). 
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causa, o valor do seguro a contratar e a natureza das doenças em causa 
(monogénicas incuráveis ou multifatoriais) (Oliveira, 2005, pp. 160-
162; e ainda, Barbas, 2007, pp. 611 e ss.). 

Entre nós, cabe relembrar que o artigo 12.º da Lei n.º 12/2005 es-
tabelece que as companhias de seguros não podem pedir nem utilizar 
qualquer tipo de informação genética para recusar um seguro de vida ou 
estabelecer prémios mais elevados (n.º 1). Por outro lado, as seguradoras 
não podem pedir a realização de testes genéticos aos seus potenciais segu-
rados para efeitos de seguros de vida ou de saúde ou para outros efeitos 
(n.º 2). Está, igualmente, vedado o acesso a informação genética obtida 
de testes previamente realizados em clientes atuais ou potenciais para 
efeitos de seguro de vida e de saúde (n.º 3). Por fim, as seguradoras não 
podem exigir nem podem utilizar a informação genética resultante da 
colheita e registo dos antecedentes familiares para recusar um seguro ou 
estabelecer prémios aumentados ou para outros efeitos (n.º 4). 

O regime adotado no ordenamento jurídico português pode ser jus-
tificado com base em diversos e ponderosos argumentos: (i) os testes 
genéticos não conseguem, de forma precisa e eficaz, antever traços fí-
sicos ou psicológicos que dependam da interação entre vários genes e 
elementos ambientais (de natureza multifatorial); (ii) estes testes con-
ferem, na maior parte das vezes, conhecimento de doenças meramente 
prováveis, não existindo certezas de que o segurado venha algum dia a 
padecer efetivamente das mesmas; (iii) a informação genética reporta-
-se não apenas aos sujeitos em causa, mas também aos familiares com 
os quais partilham o seu património genético; (iv) as doenças genéticas 
escapam, na perspetiva do legislador, ao sentimento de responsabilidade 
individual em que se baseia a nossa cultura; (vi) à atividade seguradora 
surge associada uma ideia fundamental de solidariedade comunitária e de 
repartição mútua ou socialização do risco – a qual visa evitar, inter alia, a 
sobrecarga dos mais vulneráveis – que a realização de testes genéticos e 
disponibilização genérica da informação deles extraída ameaça aniquilar; 
(vi) ninguém é geneticamente perfeito, já que todos somos portadores 
de variações genéticas que podem revelar-se benéficas ou, em alternativa, 
prejudiciais (Idem, pp. 619-621; Oliveira, 2005, pp. 164-166; e ainda, 
Chapman, 2019, p. 5). 
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4. Conclusão

Maior poder sobre o genoma humano comporta maiores “respon-
sabilidades genéticas” (Lemke, 2013, p. 107). Em última instância, o 
princípio da não discriminação em razão do património genético tem 
como principal função afastar qualquer tipo de determinismos ou redu-
cionismos genéticos, permitindo “a vida com um genótipo diferente do 
considerado ‘normal’ numa determinada sociedade e com um fenótipo 
que em parte é resultado do estilo de vida por que livremente se optou”32. 
É uma conquista civilizacional inabdicável a ideia de que a rotulagem e a 
categorização da pessoa em função do seu património genético configu-
ram uma forma inadmissível de discriminação (Otero, 1999, p. 66). No 
plano prático, este vetor principiológico só poderá ser verdadeiramen-
te efetivado mediante a adoção de normas anti-discriminação nos mais 
variados setores, bem como de um regime jurídico sólido em matéria 
de confidencialidade de dados pessoais, em especial dos mais sensíveis 
(Khoury et al., 2020, pp. 46 e ss.). 
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