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Article 2

Primacy of the human being

The interests and welfare of the human being shall prevail over 
the sole interest of society or science.

Article 2

Primauté de l'être humain

L'intérêt et le bien de l'être humain doivent prévaloir sur le seul 
intérêt de la société ou de la science.

1. Remissões e referências legislativas

Convenção e protocolos adicionais

Protocolo Adicional à Convenção sobre os Direitos Humanos e a Biomedicina, 
Relativo à Investigação Biomédica, 2005, artigo 3.º; Protocolo Adicional à 
Convenção sobre Direitos Humanos e Biomedicina Relativo a Testes Genéticos 
para Fins de Saúde, 2008, artigo 3.º.
 
Direito internacional

Declaração Internacional sobre os Dados Genéticos Humanos da UNESCO, 
2003; Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos 
da UNESCO, 1997, artigo 1.º; Declaração Universal sobre Bioética e Direi-
tos Humanos da UNESCO, 2005, alínea b) do artigo 3.º.

Direito europeu

Recomendação n.º R (90) sobre a investigação médica no ser humano (CDBI 
29/11-3/12/1993); Diretiva 2001/83/CE do Parlamento Europeu e do Con-
selho, de 6 de novembro de 2001, que estabelece um código comunitário rela-
tivo aos medicamentos para uso humano, Preâmbulo; Regulamento (UE) n. 
° 536/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, 
relativo aos ensaios clínicos de medicamentos para uso humano e que revoga a 
Diretiva 2001/20/CE; Regulamento (UE) 2017/746 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 5 de abril de 2017, relativo aos dispositivos médicos para 
diagnóstico in vitro e que revoga a Diretiva 98/79/CE e a Decisão 2010/227/
UE da Comissão, n.º 66. 
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Direito nacional

Código de Ética da Universidade Nova de Lisboa (Despacho n.º 15 464/2014, 
DR n.º 245/2014, II, de 19 de dezembro), artigo 13.º.

2. Introdução

Este artigo cunha, em termos personalistas, a Convenção. Assume, em 
vestes jurídicas, uma tradição da ética médica que encontramos espelhada 
em vários documentos. Recorde-se a Declaração de Helsínquia da Associa-
ção Médica Mundial, que, no seu n.º 3, dispõe que para o médico “A saúde 
do meu [seu] paciente será a minha [sua] primeira consideração”, ideia 
reafirmada noutros preceitos da Declaração, fonte direta deste preceito1. 

Começámos por afirmar que a primazia do ser humano assenta numa 
visão personalista, entendida aqui não no sentido de se subscrever um 
certo personalismo filosófico (tomista ou não), mas de reconhecer a pri-
mazia da pessoa humana. Explicitando diríamos que:

a) Não se trata de afirmar o que John Rawls chamou “doutrinas 
abrangentes” (1993), o que seria inadequado e irrealizável. Em-
bora na discussão dos valores compareçam correntes que mar-
cam o pensamento europeu, é indefensável uma leitura unitária 
que, aliás, não é possível mesmo num interior de um país. Di-
versidade é uma palavra-chave neste contexto;

b)  Uma perspetiva personalista significa aqui o reconhecimento do 
“ser com”, da centralidade da relação, contra modelos que par-
tem de conceções individualistas radicais;

c)  Visão personalista que nos remete para a dignidade da pessoa 
humana, numa ponte para o artigo anterior, ainda que se pos-
sam convocar outros tópicos (por exemplo, a não-maleficência e 
a beneficência)2. 

1 Na redação de 1964, a Declaração da Associação Médica Mundial dispunha: 
“In medical research involving human subjects, the-well-being of the individual 
research subject must take precedence over all other interests” (artigo 6.º). 

2 Erick Valdés (2021, p. 51), considera que as regras associadas à beneficência e à 
não-maleficência contribuem para uma densificação do primado do ser humano. 
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Na análise do artigo, consideraremos os trabalhos preparatórios 
(3.1.), o seu âmbito subjetivo de proteção: ser humano (3.2.), inte-
resses(s) e bem-estar (3.3.), interesse único da sociedade ou da ciência 
(3.4.), dimensões do princípio (3.5), e, finalmente, primado do ser hu-
mano: entre a Declaração de Helsínquia e a Convenção de Oviedo (3.6.). 
Na jurisprudência, assinalamos dois arestos do Tribunal Constitucional 
(Ac. TC n.º 101/2009; Ac. TC n.º 225/2018), uma peça jurisprudencial 
do Tribunal Federal Suíço e ainda, indo para lá do domínio específico da 
jurisprudência, pareceres do Conselho Nacional de Ética para as Ciên-
cias da Vida (CNECV). 

3. Análise do artigo 

3.1. Trabalhos preparatórios 

Lendo os trabalhos preparatórios, verifica-se que as discussões incidi-
ram sobre vários pontos, a saber: 

a)  Lugar do princípio ou uma questão de sistematização: face à 
sua afirmação em termos gerais, projetando-se na Convenção, 
houve quem defendesse a migração, colocando-o em sede de 
investigação científica (Convenção sobre os Direitos Humanos 
e a Biomedicina, CDHB, Capítulo V). Em apoio desta posi-
ção, o delegado proponente referiu que a fonte desta solução 
seria a Recomendação n.º R (90) sobre a investigação médica 
no ser humano (Preparatory work, 2000, CDBI 29/11-3/12/93, 
p. 13). Esta proposta não logrou vencimento (Preparatory work, 
2000, CORED 24-27/01/94, p. 13), sublinhando-se o seu ca-
ráter de princípio geral, não limitado a esse campo específico;

b) Quanto à redação inicialmente proposta, alterou-se a ordem 
das palavras sociedade e ciência, divergindo-se do texto da 
Declaração de Helsínquia (Preparatory work, 2000, CDBI 18-
22/04/94), ainda que não conste a razão; 

c) Caiu um número 2 do artigo relativo a restrições, sendo que 
anteriormente já tinha sido rejeitada a proposta de acrescen-
tar nesse elenco a segurança nacional, por se considerar que, 
ao contrário de casos envolvendo a liberdade de expressão, não 
faria sentido neste campo (Preparatory work, 2000, CORED 
30/05-2/06/94, p. 15);
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d) Em relação à noção de interesse do ser humano, foram teci-
das algumas considerações (Preparatory work, 2000, CDBI 18-
22/04/94, p. 14), que convocaremos infra. 

 Em termos de balanço, tendo como fonte a Declaração de Helsín-
quia, a formulação do texto conseguiu ser amplamente consensual e rápi-
da, havendo a notar a referida eliminação de um n.º 2 que permitia con-
vocar razões de segurança nacional para restringir a solução consagrada 
(com estes elementos, indicando as fontes, vide Neves, 2003, pp. 28-29).

 

3.2. Âmbito subjetivo de proteção: ser humano 

Em primeiro lugar, este preceito refere-se ao primado do ser humano 
e não da pessoa humana. Como se vê no artigo 1.º, optou-se por reco-
nhecer à fórmula ser humano um sentido mais amplo do que o de pessoa, 
limitado, na economia da Convenção, às pessoas nascidas. Aqui, como 
aliás na Convenção em geral, e sem prejuízo do respeito pelos animais – 
na Constituição suíça, fala-se mesmo de “dignidade da criatura” (Würde 
der Kreatur – artigo 120.º, proteção que, aliás, não se limita aos animais, 
abrindo-se ao mundo vegetal e ainda a “outros organismos”) –, falar de 
conceção personalista equivale ao primado da pessoa humana, não sendo 
objeto da Convenção a tutela da vida animal. Protege-se a espécie huma-
na3, não se esquecendo as dimensões de animalidade espelhadas na cor-
poreidade (MacIntyre, 1999). Mais: a propósito do artigo 19.º (relativo 
à colheita de órgãos ou de tecidos em dador vivo para transplante) vale 
uma regra de subsidiariedade, pelo que tal só é admissível caso “não se 
disponha de órgão ou tecido apropriados provindos do corpo da pessoa 
falecida nem de método terapêutico alternativo de eficácia comprovável” 
(itálico nosso). Ora, é neste último que se insere a existência de uma al-
ternativa de fonte animal (n.º 119 do Explanatory Report, 1997). Isto não 
significa que a Convenção seja expressão de um “humanismo antropolá-
trico” (Coimbra, 1962) e não se assuma uma conceção personicêntrica, 

3 Sobre a questão dos interesses da espécie humana à luz deste preceito, vide 
Nicolas Jiménez (2002, pp. 94-95). 
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mas ecologicamente aberta. Esta base biológica de um ser que passa por 
diferentes etapas, adoece e morre, sublinha a fragilidade e vulnerabili-
dade que a Convenção toma a sério. Ou seja, a afirmação, em geral, 
da primazia do ser humano confronta-se com a existência de diferen-
ças relevantes entre as pessoas, a começar pelas crianças e também de 
uma fragilidade acrescida a que chamamos vulnerabilidade (Loureiro, 
2017). Do ponto de vista jurídico, há refração em matéria de proteção 
dos seres humanos, sendo distinto o leque de possibilidades de experi-
mentação no caso de pessoas capazes de decisões autónomas, ou seja, 
com capacidade para consentir.  Em síntese: a Convenção não serve de 
esteio para um discurso dos direitos dos animais, sendo uma declaração 
de direitos humanos. 

3.3. Interesse(s) e bem-estar 

Enquanto no artigo 1.º da CDHB os direitos e liberdades fundamen-
tais ocupam o centro do palco, aqui a fórmula utilizada passa por “inte-
resse(s) e bem-estar”, o que não deixa de ser distinto. Não se trata de uma 
recusa dos direitos, como o ilustra não apenas o primeiro artigo, mas 
diferentes preceitos ao longo da Convenção. Na discussão em torno da 
noção de direitos, um dos aspetos a considerar passa pelas teorias que os 
reconduzem a interesses, diferentemente daquelas que compreendem os 
direitos como um poder de vontade. Neste contexto, tratou-se da receção 
de uma formulação com foros de cidadania no direito internacional da 
saúde. Aliás, no Explanatory Report (1997), no n.º 159, fazem-se equi-
valer os “interesses individuais” aos “direitos e liberdades”. Na verdade, 
é de uma pluralidade de interesses e de direitos que se trata, pelo que a 
tradução portuguesa, que optou pelo singular francês não será a mais 
adequada. Repare-se que a linguagem dos interesses surge também em 
hipóteses em que não há autonomia (recorde-se o critério dos melhores 
interesses). A ideia subjacente é a da existência de conflitos entre os inte-
resses (e o bem-estar pessoal) do ser humano e os interesses da sociedade 
(em geral) ou, mais especificamente, da ciência.   

Uma outra questão prende-se com a relação entre interesses e bem-
-estar (welfare). Em relação a pessoas com proteção acrescida – por serem 
vulneráveis ou numa etapa de maior vulnerabilidade – sustentou-se que 
os interesses (no caso, os melhores interesses) tinham um alcance mais 
vasto do que o bem-estar. Também é verdade que, nalgumas obras jurí-
dicas, se fala de “interesses de bem-estar”. Partindo de uma abordagem 
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ética, Maria do Céu Patrão Neves (Neves, 2003, p. 30) articula interesses 
do ser humano com felicidade.  A propósito deste último termo, carregado 
de ambiguidade, tem também assento histórico no plano jurídico e polí-
tico (algumas indicações podem ver-se em Loureiro, 2017/8): recorde-se, 
por exemplo, a Declaração de Independência dos Estados Unidos – the 
pursuit of happiness – ou, entre nós, e para nos limitarmos ao constitucio-
nalismo moderno (não discutimos o seu uso no quadro do despotismo ilu-
minado), a sua importância no debate na feitura da Constituição de 1822 
(que, sem prejuízo da influência de Bentham, não se esgota nessa visão). 
Patrão Neves (Neves, 2003, p. 30) tem o cuidado de não reduzir o conceito 
à sua compreensão utilitarista, atento, aliás, o lugar do operador na história 
da filosofia ocidental. Nesse registo, tendo presente a eudaimonia aristotéli-
ca seria preferível falar de florescimento da pessoa humana, não olvidando 
que, para além da dimensão pessoal, se fala também de felicidade pública. 
No contexto da interpretação jurídica do princípio, preferimos centrar-nos 
na relação entre interesses e direitos, caminho também considerado por 
Patrão Neves (Neves, 2003, pp. 31-32). 

Parece-nos que a formulação francesa – à letra, “bem do ser humano” 
(bien de l’être humain) – é mais adequada. Olhando para o texto inglês, 
o termo welfare está atestado na língua por volta de 1300, a partir do 
antigo inglês (wel faran, “condition of being or doing well”4). Os seus 
usos no campo da socialidade são muito mais recentes, datando já da 
primeira metade do século XX.  Ou seja, onde se lê bem-estar parece-nos 
que o francês sublinha melhor a ideia do bem do ser humano. Aliás, do 
ponto de vista da tradução do welfare (bem-estar; em alemão Wohlfahrt), 
a expressão na língua francesa seria bien-être (não bien de l’être). Este bem 
do ser humano tem expressão no campo prestacional, nomeadamente 
por via do acesso a cuidados de saúde. Na Declaração Universal sobre a 
Bioética e Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas para 
a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), fala-se de “bem indi-
vidual”, encontrando-se, na alínea b) do o artigo 3.º uma formulação 
semelhante à do artigo 2.º: 

4 https://www.etymonline.com/search?q=welfare. 
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“Os interesses e o bem-estar do indivíduo devem ter prioridade 
sobre o interesse exclusivo da ciência ou da sociedade”. 

Uma outra hipótese de leitura prende-se com a questão do ser huma-
no e a titularidade de direitos. Parte da doutrina, nega que se possa falar 
em titularidade de direitos antes do nascimento, mas reconhece que a 
vida pré-natal não é um nada jurídico, atenta a existência de interesses e 
exigências em sede de bem-estar. 

No quadro dos documentos que estruturam o direito internacional 
dos direitos humanos, a referência a bien-être5 e a welfare6 surge, desde 
logo, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. No Preâmbulo da 
Declaração Internacional sobre os Dados Genéticos Humanos (UNES-
CO, 2003), lê-se: 

“Observando que o interesse e o bem-estar do indivíduo deve 
ter prioridade sobre os direitos e os interesses da sociedade e da 
investigação”.

5 Na versão em francês, bien-être aparece em dois preceitos: no n.º 1 do artigo 
25.º e no n.º 2 do artigo 29.º. No primeiro caso, dispõe-se o seguinte: “Toute 
personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et 
ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins 
médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas 
de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de 
perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté”. 
No segundo, lê-se: “Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, 
chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer 
la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes 
exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démo-
cratique”. Na versão portuguesa, nos dois preceitos encontramos bem-estar. 

6 No n.º 2 do artigo 29.º: “In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall 
be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of 
securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting 
the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic 
society”. Quanto ao n.º 1 do artigo 25.º, o termo utilizado é well-being: “Everyone 
has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself 
and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary so-
cial services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, 
widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control”.
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3.4. Interesse único da sociedade ou da ciência

3.4.1.  Interesse único

Esta referência a interesse único exige uma consideração autónoma, 
ainda que breve. Não se trata de negar a existência de uma pluralidade de 
interesses da sociedade ou da ciência. Sole (do latim solus) significa sozi-
nho, apenas, único ou exclusivo. Assim, a matriz personalista (e não in-
dividualista) da Convenção obriga a temperar a interpretação, rejeitando 
leituras atomistas e hiperautonomistas (de radicalização da autonomia, 
negando o caráter relacional desta): cfr. também, falando de um “sentido 
humanista clássico”, Neves (2003, p. 38). 

De um ponto de vista técnico, o adjetivo “único” legitima um conjun-
to de “restrições relevantes” (Albers, 2002, p. 810), mas alicerça um ónus 
de fundamentação. Fala-se de “uma porta das traseiras para a restrição” 
(Kandler, 2008, p. 67), tendo de se considerar o que está disposto no artigo 
26.º. Nos termos do seu n.º 2, há um conjunto de situações que gozam 
de proteção reforçada; em relação aos restantes casos, e no que ora nos 
importa, os interesses da sociedade e da ciência podem ser tomados em 
consideração desde que estejam em causa também interesses pessoais.

Perante a formulação paralela constante do artigo 3.º da Declaração 
da UNESCO, sustentou-se a sua incompatibilidade com a ética confu-
ciana o que, apesar de vivermos em sociedades cada vez mais marcadas 
pela diversidade também na Europa, não parece suscitar problemas (cfr., 
considerando que a virtude ren prima sobre os interesses do indivíduo, 
Chen, 2017, p. 111). Já numa perspetiva africana, face ao mesmo pre-
ceito, sustenta-se a sua incompatibilidade com a ideia ubuntu de pes-
soa, própria de uma tradição banto, que sublinha a pertença comunitária 
(Chuwa, 2014, p. 150). 

Este artigo tem uma direta conexão com o anterior, surgindo como 
uma expressão da ideia de dignidade da pessoa humana. É a essa luz que 
deve ser lido, devendo evitar-se uma tensão entre os dois termos, interes-
se e bem-estar. A norma conhece paralelos na Declaração de Helsínquia e 
na Declaração Universal do Genoma Humano e dos Direitos Humanos, 
de 1997 (cfr. também Andorno, 2009). Joanna Różyńska (2021) proce-
deu a um extenso levantamento de um conjunto de fontes internacionais 
e supranacionais (União Europeia) que consideram o princípio e avança 
com três dimensões: substantiva, procedimental e hermenêutica.  
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Em relação ao bem-estar, parecem razoáveis as considerações tecidas 
na feitura da Lei de Experimentação norueguesa, que acolheu este prin-
cípio no ordenamento jurídico (cfr. Simonsen, 2012, p. 55), quanto à 
verosimilhança da sua verificação e à magnitude. Simonsen entende que 
o princípio da proporcionalidade deve ser lido como um complemento 
do princípio do primado do ser humano. 

Esta norma centra-se na relação com a ciência e com a sociedade. 
Ora, ambas pressupõem pessoas que agem, registando-se a dimensão re-
lacional, o caráter constitutivo do ser humano. 

O princípio é aqui lido fundamentalmente como defesa de um espa-
ço de salvaguarda da pessoa humana, ou seja, em primeiro lugar, através 
da criação de uma esfera de imunização em relação a um conjunto de 
intervenções aptas à lesão de bens fundamentais. 

3.4.2. Fins em tensão: primazia do ser humano ou outros primados

Em relação aos fins em tensão com os interesses e o bem-estar do ser 
humano, o texto da Convenção considera dois, a saber: o interesse da 
ciência e o interesse da sociedade. 

3.4.2.1. Primado da ciência ou o sacrifício utilitarista 

O princípio do primado do ser humano recusa que este seja sacri-
ficado em nome do interesse da ciência. Há, com efeito, uma memória 
de violações da dignidade da pessoa humana, cujo registo não se limita 
à tragédia da experimentação nos campos de concentração na Alemanha 
nazi, mas que assombra a história de países democráticos, numa paleta 
que vai desde a inoculação  do vírus da hepatite até à esterilização de 
cidadãos com deficiência mental. O primado do ser humano faz, por 
exemplo, do consentimento informado pedra de toque; o interesse da 
ciência passa pela experimentação do ser humano. 

Este primado do ser humano tem refração em diferentes preceitos da 
Convenção, por exemplo, no n.º 2 do artigo 18.º, ao proibir a produção 
de embriões apenas para efeitos de experimentação; 

O bem-estar do ser humano contrapõe-se ao “interesse único da so-
ciedade ou da medicina”.
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3.4.2.2. Primado da sociedade: sobre o interesse geral ou bem comum 

Nalguma doutrina, fala-se, em relação ao interesse da sociedade, de 
bem comum, mas as expressões não são idênticas. Interesse único ou ex-
clusivo da sociedade (general welfare) é, desde logo, distinto do interesse 
específico da ciência. 

Uma leitura adequada do bem comum assenta no respeito do bem 
pessoal, ou melhor dito, “o bem pessoal é protegido na ordem jurídica de-
mocrática como parte integrante do bem comum” (Melo, 2018, p. 35). 

3.4.3. Zonas de controvérsia

Atenta esta prevalência do “interesse e o bem-estar do ser humano 
(…) sobre o interesse único da sociedade ou da ciência” e tendo presen-
te a Declaração de Helsínquia, fonte primária deste preceito, tem sido 
controvertida a solução jurídica consagrada no n.º 2 do artigo 17.º da 
CDHB que admite “a título excecional e nas condições de proteção pre-
vistas na lei, uma investigação cujos resultados não comportam um bene-
fício direto para a saúde da pessoa envolvida”. A favor, convoca-se, como 
se lê no Explanatory Report (1997), n.º 107, os benefícios para o grupo 
a que pertença este pessoa (sobre esta questão, vide a respetiva anotação 
ao preceito e ainda, entre outros, Rosenau, 2000). No entanto, são vá-
rias as vozes que consideram que este expresso afastamento do princípio 
geral enunciado no artigo 2.º da Convenção peca por insuficiência de 
fundamentação, além de poder ter consequências perniciosas no caso da 
experimentação não terapêutica (cfr. Plomer, 2004, p. 42).   

Indo mais longe, na doutrina há quem questione o próprio princípio, 
entendendo que, face às ambiguidades interpretativas, não haveria ga-
nhos, mas apenas um “impacto negativo” (Helgesson et al., 2008, p. 56). 
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3.5. Dimensões do princípio 

Também se espelha, por exemplo, na aplicação do princípio da pro-
porcionalidade, refletindo-se na ponderação de interesses em presença 
(Simonsen, 2012, p. 56). 

É possível recortar três dimensões do princípio, a saber: hermenêu-
tico-normativa, substantiva e procedimental (sobre a sua tridimensiona-
lidade, Joanna Różyńska, 2021). Sem prejuízo da dimensão substantiva 
ou material, o Explanatory Report (1997) indica expressamente que opera 
também como princípio hermenêutico-normativo. Além disso, não deve 
ser descurada a relevância procedimental.

3.5.1. Refração hermenêutico-normativa 

A afirmação do primado do ser humano explicita a ideia de dignida-
de da pessoa humana, tendo projeção enquanto princípio interpretativo7 
face a uma paleta de resultados hermenêuticos (princípio da interpre-
tação em conformidade com o primado do ser humano). Nestas ves-
tes hermenêutico-normativas, sublinhe-se que tem uma dupla função: 
por um lado, em relação aos preceitos que concretizem a Convenção no 
ordenamento jurídico nacional, valendo um princípio de interpretação 
conforme à CDHB; por outro lado, é critério de interpretação dos pre-
ceitos da Convenção, operando internamente ao texto. 

3.5.2. Dimensão procedimental 

Em sociedades de risco assistiu-se a uma procedimentalização crescen-
te do direito (com outras indicações, Loureiro, 2001) que, em sede teo-

7 Sobre esta dimensão, vide Explanatory Report (1997): “Article 2 – Primacy of 
the human being 21. This article affirms the primacy of the human being over the sole 
interest of science or society. Priority is given to the former, which must in principle take 
precedence over the latter in the event of a conflict between them. One of the important 
fields of application of this principle concerns research, as covered by the provisions of 
Chapter V of this Convention. 22. The whole Convention, the aim of which is to protect 
human rights and dignity, is inspired by the principle of the primacy of the human be-
ing, and all its articles must be interpreted in this light”.
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rética e dogmática, sublinhou o papel da organização e do procedimento 
na realização dos direitos fundamentais (com indicação da pertinente 
literatura, vide Canotilho, 2008; Loureiro, 1995) e, especificamente no 
domínio do direito da saúde, passou pela relevância das comissões ou co-
mités de ética, especialmente nas hipóteses de vulnerabilidade (incluindo 
a dependência). Ou seja, a organização e o procedimento são modos de 
efetivação do princípio do primado do ser humano. Há que distinguir 
dois aspetos quando se fala em procedimento. No caso, sublinhamos os 
deveres procedimentais de organização e procedimento enquanto modos 
de realização dos direitos fundamentais, nos termos já apontados. Outra 
é a ideia de “procedimento” (Prozedur, em alemão) em termos de avalia-
ção e ponderação dos riscos, caso em que estamos já no plano metódico 
de concretização. É neste segundo sentido que Joanna Różyńska (2021) 
considera que o princípio do primado do ser humano é, primariamente, 
embora refira, depois, que 

“one of the most important developments of the 1975 revision of 
the DoH—beside the PP—was the introduction of the require-
ment that every protocol of research involving humans be sub-
mitted to an independent committee for review (paragraph I.2). 
These newly established bodies needed the necessary substantive 
and procedural guidance on how to evaluate research protocols”. 

Ora, para nós, este princípio do primado tem exigências em termos 
de organização e procedimento (Verfahren) e não apenas ao nível da Pro-
zedur. Resultado, a que, aliás, já chegaríamos a partir de uma adequada 
leitura constitucional dos direitos fundamentais, a que demos primazia. 

3.6. Primado do ser humano: entre a Declaração de Helsínquia 
e a Convenção de Oviedo 

Vejamos agora se há uma mais-valia da consagração deste princípio 
na Convenção. Tratando especificamente deste ponto, Maria do Céu 
Patrão Neves (Neves, 2003, p. 37) contrasta a vinculação resultante da 
CDHB com o caráter de mera recomendação ética que associa à Decla-
ração de Helsínquia. Contudo, o panorama pode ser mais complexo: 
a) por um lado, é possível sustentar que, na esfera internacional, esta-
mos perante um princípio que também já é jurídico, embora tal esteja 
longe de ser uma posição pacífica; b) além disso, nas ordens jurídicas 
nacionais, pode haver uma receção expressa desse princípio. Mesmo 
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não havendo, esses princípios integram o standard na área da saúde que 
deve ser observado. 

Curiosamente, ainda que a não mencione, o artigo 4.º da CDHB 
ao estabelecer a necessidade de cumprir as obrigações profissionais e ob-
servar as regras de conduta aplicáveis acolhe também a Declaração de 
Helsínquia (Roscam Abbing, 2020, p. 378). 

3.6.1. Declaração de Helsínquia e o direito internacional 

Embora não seja consensual, quer em termos de doutrina quer em ves-
tes jurisprudenciais já se assistiu ao reconhecimento de dimensões jurídicas 
e não apenas éticas à Declaração de Helsínquia. Recordemos a decisão do 
Second Circuit no caso Abdullahi v. Pfizer8 (Patterson, 2010). Além do artigo 
7.º do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, o Tribunal enten-
deu que o facto de a Declaração ser recebida numa série de ordenamentos 
jurídicos nacionais permitia alicerçar um estatuto jus-internacional consue-
tudinário em relação ao consentimento informado. Este ponto era particu-
larmente importante, dado que os ensaios clínicos tinham sido realizados na 
Nigéria, num quadro de uma epidemia de meningite. Em causa estava um 
novo medicamento da Pfizer – o Trovan – que se pretendia comparar com o 
tratamento standard, assente num medicamento denominado Rocephin. Este 
era administrado, no entanto, em doses mais elevadas do que as que foram 
utilizadas no referido ensaio clínico. 

No caso, o Tribunal, apesar de sublinhar que a Declaração de Helsín-
quia provém de uma entidade não governamental e depois de registar a 
presença em, no mínimo, 84 países, do critério do consentimento infor-
mado, declarou:

“the incorporation of this norm into the laws of this country and 
(…) others is a powerful indication of the international accep-
tance of this norm as a binding legal obligation, where, as here, 
states have shown that the norm is of mutual concern by including 
it in a variety of international accords” [Abdullahi, 562 F.3d 163 
(2d. Cir.) – (majority opinion]. 

8 Abdullahi v. Pfizer, Inc., 77 Fed. Appx. 48, 2003 U.S. App. LEXIS 20704 (2d 
Cir. N.Y., October 8, 2003). 
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3.6.2.  Declaração de Helsínquia: a sua receção nos direitos nacionais 
e da União Europeia 

No caso português, essa foi a solução adotada na Portaria n.º 342/97, 
de 22 de fevereiro9, entretanto revogada pelo Decreto-Lei n.º 145/2009, 
de 17 de junho10. O Decreto-Lei n.º 76/2006, de 27 de março (transfere 
para o Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento atribuições de 
autoridade competente no domínio dos dispositivos médicos implantá-
veis ativos), no Anexo X, dispõe o seguinte:

“3 – As investigações clínicas deverão efetuar-se de acordo com a 
Declaração de Helsínquia, aprovada pela 18.ª Assembleia Médica 
Mundial, em Helsínquia, na Finlândia, em 1964, alterada pela 41.ª 
Assembleia Médica Mundial, realizada em Hong Kong, em 1989”11. 

9 Já antes, a depois revogada Portaria n.º 321/92, de 8 de abril (Aprova as nor-
mas a que devem obedecer os ensaios analíticos, tóxico-farmacológicos e clínicos 
dos medicamentos de uso humano): B – Execução dos ensaios (1. Boa prática clí-
nica – 1.2 - Todos os ensaios clínicos devem efetuar-se em conformidade com os 
princípios deontológicos constantes da última revisão da declaração de Helsínquia. 
Em princípio, deve ser obtido e documentado o livre consentimento informado de 
todos os voluntários para o ensaio”).

10 O referido regulamento revogou a Portaria n.º 136/96, de 3 de maio, que já 
mencionava a Declaração de Helsínquia. 

11 Vide também o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto (Estabele-
ce o regime jurídico dos medicamentos de uso humano, transpondo a Diretiva 
n.º 2001/83/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de novembro, que 
estabelece um código comunitário relativo aos medicamentos para uso humano, 
bem como as Diretivas n.os 2002/98/CE, do Parlamento Europeu e do Conse-
lho, de 27 de janeiro, 2003/63/CE, da Comissão, de 25 de Junho, e 2004/24/
CE e 2004/27/CE, ambas do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Mar-
ço, e altera o Decreto-Lei n.º 495/99, de 18 de novembro). Lê-se: “(8) Todos os 
ensaios clínicos efetuados no território nacional devem respeitar os requisitos da 
lei. Para que sejam tidos em consideração durante a avaliação de um pedido, os 
ensaios clínicos efetuados fora da Comunidade Europeia e respeitantes a medica-
mentos destinados a serem utilizados na Comunidade Europeia serão concebidos, 
implementados e notificados, no que respeita à boa prática clínica e aos princípios 
éticos, com base em princípios equivalentes aos dispostos na Lei n.º 46/2004, de 
19 de agosto. Devem ser realizados em conformidade com os princípios éticos 
refletidos, por exemplo, na Declaração de Helsínquia”.
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 Este caminho foi trilhado por outros ordenamentos jurídicos (Lem-
mens, 2015, p. 44), sem prejuízo de, na sequência da revisão de 2000, a 
questão do uso de placebos ter suscitado uma viva discussão; sobre a sua 
posição na Alemanha, vide Kern (2019, § 4, 36-37). 

No direito da União Europeia, também foi feita essa ponte com a 
Declaração de Helsínquia. Recorda-se, por exemplo, a Diretiva 2001/20/
CE, de 4 de abril de 2001 (relativa à aproximação das disposições legisla-
tivas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros respeitan-
tes à aplicação de boas práticas clínicas na condução dos ensaios clínicos 
de medicamentos para uso humano)12. 

No Canadá, a mobilização da Declaração de Helsínquia foi feita no 
plano jurisprudencial (cfr. Supreme Court of Quebec, Weiss v. Solomon, 
[1989] RJQ 731 (CS)), considerando-se responsável um hospital em que 
não foi observado, pela comissão de ética, o princípio do primado do ser 
humano (para uma síntese, vide Bergman et al., 2020, n.º 488). 

Na verdade, para além da remissão para a Declaração, há ainda as-
sinalar, evidentemente noutro plano, o ser considerada na feitura de le-
gislação (cfr. o Decreto-Lei n.º 102/2007, de 2 de abril – Estabelece os 
princípios e diretrizes de boas práticas clínicas no que respeita aos medi-
camentos experimentais para uso humano, bem como os requisitos espe-
ciais aplicáveis às autorizações de fabrico ou importação desses produtos, 
transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2005/28/CE, 
da Comissão, de 8 de abril). Lê-se neste diploma, no n.º 2 do artigo 3.º: 

12 “(2) Os princípios de base reconhecidos para a execução de ensaios clínicos 
no ser humano assentam na proteção dos direitos do Homem e na dignidade do ser 
humano no que respeita às aplicações da biologia e da medicina, tal como resultam, 
designadamente, da versão de 1996 da Declaração de Helsínquia”. Esta Diretiva 
foi revogada pelo Regulamento (UE) n.º 536/2014, do Parlamento e do Conselho, 
de 16 de abril de 2014, relativo aos ensaios clínicos de medicamentos para uso 
humano, que continua a mobilizar a Declaração de Helsínquia (cfr., v.g., “(80) O 
presente regulamento respeita os principais documentos internacionais de orienta-
ção sobre ensaios clínicos, por exemplo a versão 2008 da Declaração de Helsínquia 
da Associação Médica Mundial, e respeita as boas práticas clínicas que emanam da 
Declaração de Helsínquia”). 
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“Só podem ser realizados ensaios clínicos cientificamente sólidos 
e, em todos os seus aspetos, orientados por princípios éticos, 
em conformidade com o disposto na declaração de Helsínquia 
da Associação Médica Mundial de 1996 relativa aos princípios 
éticos aplicáveis à investigação médica em seres humanos”.

Um segundo ponto prende-se com o alargamento do âmbito subje-
tivo ou pessoal do princípio, dado que, tendo sido feito no âmbito da 
Associação Médica Mundial, os destinatários seriam, até aqui, apenas 
os médicos e não, como agora, todos os profissionais (Neves, 2003, p. 
37). Se valer a tese de uma juridicidade da Declaração, que vimos, no 
entanto, ser controvertida (fora das hipóteses de acolhimento em ordena-
mentos jurídicos nacionais), estaríamos já antes perante uma referência 
vinculativa para outros profissionais envolvidos no processo de investiga-
ção. Mas, mesmo para quem não sustente esta tese, a mudança de nome, 
na revisão de 2000, indicia essa alteração. Como nota Jochen Taupitz 
(Taupitz, 2001, p. 278), estendeu-se à investigação médica, o que se con-
firma logo na introdução:

“1. The World Medical Association has developed the Declaration 
of Helsinki as a statement of ethical principles to provide guidance 
to physicians and other participants in medical research involving 
human subjects. Medical research involving human subjects inclu-
des research on identifiable human material or identifiable data”. 

Um terceiro tópico prende-se com o âmbito material, ou seja, as ati-
vidades cobertas, onde a Convenção teria procedido a uma expansão, da 
investigação à prática clínica (Neves, 2003, p. 37).

3.7. Direito nacional 

Em relação ao direito nacional, limitaremos as nossas considerações 
a referências a estas expressões ou formulações semelhantes, pois seria 
possível considerar que muitas das normas em sede de direito da saúde 
expressam este primado. No campo dos Códigos de Ética no ensino su-
perior, encontra acolhimento em vários. Por exemplo, no Código de Éti-
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ca da Universidade Nova de Lisboa13, lê-se no artigo 13.º (Investigação 
com seres humanos): 

“1 – Na investigação com seres humanos deverão acautelar-
-se regras de conduta ética e de boas práticas destinadas a dar 
cumprimento aos princípios e orientações internacionalmente 
consagrados, nomeadamente aos constantes da Declaração de 
Helsínquia, da Convenção sobre os Direitos do Homem e a 
Biomedicina e das Diretivas da União Europeia sobre estudos 
clínicos. 2 – Deverão, nomeadamente, ser observados, os se-
guintes princípios: a) O interesse e o bem-estar do ser humano  
deverão sempre prevalecer sobre o interesse da ciência”. 

Cfr. ainda, neste campo e a título meramente ilustrativo, os Códigos 
de Ética: 1. da Universidade do Algarve14, alínea a) do n.º 3 do artigo 
12.º, onde, não se faz uma referência expressa à Convenção; 2. do Ins-
tituto Politécnico de Viana do Castelo (Despacho n.º 4690/2020, DR 
n.º 76/2020, Série II, de 17 de abril), que, estranhamente, duplica a 
referência ao texto da Convenção, pois fala de Convenção de Oviedo e 
de Convenção sobre os Direitos do Homem e da Biomedicina (n.º 1 do 
artigo 12.º – Investigação clínica; sobre o primado do ser humano, cfr. o 
n.º 3 do artigo 12.º). 

No ponto anterior, tivemos já a oportunidade de considerar outros 
exemplos normativos relevantes. 

4. Jurisprudência relevante comentada

Quanto à jurisprudência específica sobre este princípio, refiram-se 
passagens de dois acórdãos do Tribunal Constitucional português e um 
aresto do Tribunal Federal suíço. 

13 Despacho n.º 15 464/2014, DR, n.º 245/2014, Série II, de 19 de dezembro. 
14 Despacho n.º 2131/2020, DR n.º 31/2020, Série II, de 13 de fevereiro. 
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4.1. Internacional

Num aresto do Tribunal Federal Suíço (BGer 2C_9/2010), de 12 de 
abril de 2010, estava em causa o pedido de um cidadão a uma entidade 
da administração de saúde do cantão de Zurique para ter acesso a 15 gra-
mas de Natrium-Pentobarbital tendo em vista suicidar-se. No n.º 3.3. da 
decisão, diz-se que o artigo 2.º da Convenção, que entrou em vigor na 
ordem jurídica suíça em 1 novembro de 2008, não pode servir de funda-
mento para essa pretensão. O Tribunal Federal menciona o artigo 4.º da 
CDHB que dispõe que qualquer intervenção na área da saúde tem de ser 
pautada pela observância das obrigações profissionais e regras de conduta. 

4.2. Nacional

4.2.1. Acórdão n.º 101/2009 do Tribunal Constitucional (TC) 

Neste aresto, centrado na Lei de Procriação Medicamente Assistida 
(Lei n.º 32/2006, de 26 de julho), lê-se:

“Em relação aos três outros instrumentos de direito interna-
cional invocados, a Declaração Universal sobre o Genoma Hu-
mano e os Direitos Humanos, a Convenção de Oviedo e o 
respetivo Protocolo, só estes dois últimos constituem direito 
internacional convencional que vincule formalmente o Estado 
Português, nos termos previstos no artigo 8.º, n.º 2, da Lei 
Fundamental”.

Suscitada a questão de saber se podem funcionar como parâmetro de 
controlo, o Tribunal disse:

“Quanto ao valor paramétrico daqueles dois outros instru-
mentos de direito internacional (os únicos que importa agora 
tomar em consideração), não poderá excluir-se que algumas 
das suas disposições, apesar do seu cariz convencional, poderão 
beneficiar de força constitucional, na medida em que se apre-
sentem como expressão de princípios gerais de direito comum-
mente reconhecidos no âmbito da comunidade internacional 
no seu todo ou, pelo menos, de um determinado universo ci-
vilizacional (artigo 8.º, n.º 1) ou como direitos fundamentais 
não escritos no quadro da cláusula aberta do artigo 16.º, n.º 1.
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Assim poderá entender-se, especialmente, em relação às nor-
mas dos artigos 1.º e 2.º da Convenção de Oviedo, que apon-
tam para um compromisso das Partes no sentido do primado 
do ser humano «sobre o interesse único da sociedade e da ciên-
cia» e da proteção da dignidade do homem e da sua identidade 
em «face das aplicações da biologia e da medicina».

No entanto, não pode ignorar-se, ainda aqui, que a Constitui-
ção assume como seus esses parâmetros de direito internacional 
convencional, ao estipular limites para a regulamentação legal 
da procriação medicamente assistida que permitem a sua com-
patibilização com as exigências básicas da dignidade da pessoa 
humana ou do Estado de Direito (artigo 67.º, n.º 2, alínea 
e), o que conduz a considerar que as normas dos artigos 1.º e 
2.º da Convenção de Oviedo não possuem, enquanto normas 
de direito internacional a que o Estado Português se encontra 
vinculado, um valor de parâmetro de constitucionalidade au-
tónomo”.

4.2.2. Acórdão n.º 225/2018  do Tribunal Constitucional (TC) 

Na jurisprudência constitucional portuguesa, no Ac. TC n.º 
225/2018, menciona-se expressamente esta passagem (no voto da Juíza 
Conselheira Maria de Fátima Mata-Mouros): 

“Como refere o Conselho Nacional de Ética para as Ciências 
da Vida, na linha do que se mostra consignado igualmente na 
Convenção sobre Direitos do Homem e Biomedicina, «a deci-
são sobre a utilização de técnicas de PMA deve estar subordi-
nada ao primado do ser humano, princípio fundamental que 
rejeita a sua instrumentalização, e consagra a dignidade do ser 
humano e consequente proteção dos seus direitos, em qualquer 
circunstância, face às aplicações [da] ciência e das tecnologias 
médicas (…)» (cfr. Relatório e Parecer do Conselho Nacional 
de Ética para as Ciências da Vida n.º 87/CNECV/2015, ponto 
III. 4., p. 11)”.

4.3. Intervenções de natureza não jurisprudencial

Sem prejuízo de não estarmos perante decisões judiciais, refiram-se 
os Pareceres do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida 
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(CNECV), órgão onde concorrem também juristas e cujas decisões são 
consideradas no quadro de um debate entre bioética e direito. A pro-
pósito da IV Revisão Constitucional, o Conselho, no Parecer 20/CNE-
CV/97, assinado pelo Presidente, então Luís Archer, diz-se:

“1. O bem da pessoa humana deve prevalecer sobre os interes-
ses da ciência e da sociedade”. 

5. Conclusão 

Esta primazia do ser humano está direta e intrinsecamente conexio-
nada com a dignidade. Na verdade, também aqui se proíbe que possa ser 
reduzido a um mero instrumento, o que seria uma inaceitável reificação. 
Tal, não significa qualquer demonização da ciência, mas apenas a neces-
sidade de uma “ciência com consciência” (Edgar Morin).  
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