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CAPÍTULO IX

Relacionamento da presente Convenção  
com outras disposições

Artigo 26.º

Restrições ao exercício dos direitos

1.  O exercício dos direitos e as disposições de protecção con-
tidos na presente Convenção não podem ser objecto de 
outras restrições senão as que, previstas na lei, constituem 
providências necessárias, numa sociedade democrática, 
para a segurança pública, a prevenção de infracções penais, 
a protecção da saúde pública ou a salvaguarda dos direitos 
e liberdades de terceiros.

2. As restrições que constam do número anterior não podem ser 
aplicadas aos artigos 11.º, 13.º, 14.º, 16.º, 17.º, 19.º, 20.º e 21.º.

* Univ Coimbra, Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade 
de Coimbra, FDUC. Orcid: 0000-0003-3770-8566. E-mail: anamoniz@fd.uc.pt; 
uc36584@uc.pt 

Doutora em Direito. Professora Associada da Faculdade de Direito da Universi-
dade de Coimbra, FDUC.



572 • ANA RAQUEL GONÇALVES MONIZ

CHAPTER IX

Relation between this Convention and other provisions

Article 26

Restrictions on the exercise of the rights 

1  No restrictions shall be placed on the exercise of the rights 
and protective provisions contained in this Convention 
other than such as are prescribed by law and are necessary 
in a democratic society in the interest of public safety, for 
the prevention of crime, for the protection of public health 
or for the protection of the rights and freedoms of others. 

2  The restrictions contemplated in the preceding paragraph 
may not be placed on Articles 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 
and 21.

CHAPITRE IX

Relation de la présente Convention avec d'autres disposi-
tions

Article 26

Restrictions à l'exercice des droits 

1  L'exercice des droits et les dispositions de protection 
contenus dans la présente Convention ne peuvent faire 
l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la 
loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société 
démocratique, à la sûreté publique, à la prévention des in-
fractions pénales, à la protection de la santé publique ou à 
la protection des droits et libertés d'autrui.

2  Les restrictions visées à l'alinéa précédent ne peuvent être 
appliquées aux articles 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 et 21. 
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1. Remissões e referências normativas

Convenção e protocolos adicionais

Convenção sobre os Direitos Humanos e a Biomedicina, 1997, n.º 2 do artigo 
10.º e artigos 11.º, 13.º, 14.º, 16.º, 17.º, 19.º, 20.º e 21.º; Protocolo Adi-
cional à Convenção para a Protecção 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 2.º.

Direito europeu    

Convenção Europeia dos Direitos Humanos, 1950, n.º 2 do artigo 8.º, n.º 2 
do artigo 9.º, n.º 2 do artigo 10.º e n.º 2 do artigo 11.º.

Direito nacional

Constituição da República Portuguesa, n.º 2 do artigos 8.º e n.ºs 2 e 3 do 
artigo 18.º.

2. Introdução

Esta norma destina-se a abordar as questões relativas ao an, ao quo-
modo e, consequentemente, à legitimidade das restrições ao exercício dos 
direitos introduzidas ou a introduzir pelos Estados-partes. As restrições 
cujos requisitos se encontram delineados no preceito em análise repor-
tam-se quer aos direitos reconhecidos no corpo principal da Convenção, 
quer àqueloutros consagrados nos respetivos Protocolos Adicionais. Eis a 
consequência de, em cada um destes Protocolos, se esclarecer sempre que 
as respetivas disposições devem ser consideradas como “artigos adicionais 
à Convenção” e, por conseguinte, como partes integrantes das mesmas1.

1  Cfr. artigo 3.º do Protocolo Adicional que proíbe a clonagem de Seres Huma-
nos; artigo 28.º do Protocolo Adicional relativo à transplantação de órgãos e teci-
dos de origem humana; artigo 33.º do Protocolo Adicional relativo à investigação 
biomédica; e artigo 21.º do Protocolo relativo a testes genéticos para fins de saúde. 
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A redação do artigo 26.º, desvela a ineleminável proximidade com 
diversas disposições da Convenção Europeia dos Direitos Humanos 
(CEDH) que admitem o estabelecimento de restrições aos direitos aí 
consagrados: assim acontece com o n.º 2 do artigo 8.º, o n.º 2 do artigo 
9.º, o n.º 2 do artigo 10.º e o n.º 2 do artigo 11.º (relativos, respetiva-
mente, ao direito ao respeito pela vida privada e familiar, à liberdade de 
pensamento, de consciência e de religião, à liberdade de expressão e à 
liberdade de reunião e de associação). 

O problema versado nesta norma demanda uma reflexão prévia sobre 
a natureza e o grau de vinculatividade que uma tal disposição apresenta no 
ordenamento jurídico português, com o propósito de compreender em 
que termos o legislador nacional se encontra adstrito à mesma. Ademais, 
e agora num plano material, a compreensão das exigências de sentido do 
artigo 26.º pressupõe o desenho da distinção entre as disposições nacio-
nais de conformação dos direitos e aquelas que se dirigem, efetivamente, 
a restringir os direitos em causa, avaliando ainda sobre a possibilidade de 
inclusão, no Tatbestand do preceito em análise, dos regimes que admitem 
a suspensão do exercício de direitos. Apenas esta delimitação permitirá 
compreender qual o âmbito de aplicação dos requisitos a que o artigo em 
anotação submete as designadas “restrições ao exercício de direitos”, os 
quais se reconduzem à existência de uma lei (lato sensu) que, com fun-
damento num conjunto de finalidades dadas como legítimas, estabeleça 
as providências necessárias, no contexto de uma sociedade democrática. 

Repare-se, por fim, que, a pretexto de esclarecer os requisitos das res-
trições, o artigo 26.º vai mais longe e apresenta um elenco de direitos que 
poderíamos apelidar de “fundamentalíssimos”, impondo-se uma consi-
deração sobre as rationes subjacentes a esta individualização e o alcance 
da impossibilidade de restrição.

3.  As restrições ao exercício dos direitos previstas no artigo 
26.º: horizonte de sentido e requisitos

Sem prejuízo da existência de disposições especiais relativas à pos-
sibilidade de restrição de alguns direitos que escaparão ao regime geral 
constante do preceito em análise (como sucede, v. g., no n.º 2 do artigo 
10.º, quando admite que, a título excecional, a lei preveja, no interesse 
do paciente, restrições ao direito à informação sobre a sua saúde), cabe ao 
artigo 26.º delinear o horizonte de sentido e os requisitos das restrições 
legislativas nacionais aos direitos contemplados na Convenção.
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3.1.  Excurso preliminar: as relações do direito nacional com 
o direito internacional convencional, sob a perspetiva da 
Convenção de Oviedo 

A compreensão do artigo 26.º no quadro mais amplo do relacio-
namento entre o direito nacional e o direito internacional convencio-
nal visa, em especial, explicitar o sentido do preceito na relação com as 
normas nacionais definidoras dos requisitos para a restrição de direitos, 
liberdades e garantias, com o propósito de avaliar uma eventual diferen-
ciação de critérios no sentido de uma maior exigência dos limites previs-
tos na Convenção.

Em estreita consonância com o facto de estarmos diante de uma fra-
mework convention que, em larga medida, depende da atuação dos órgãos 
nacionais (Roucounas, 2005, p. 29), o artigo 26.º tem como primeiros 
destinatários os legisladores (lato sensu) dos Estados-partes, porquanto 
contém uma autorização para que este, observado um conjunto de limi-
tes, possam restringir os direitos consagrados na Convenção. Todavia, e 
sob uma tal perspetiva, não representa esta uma disposição isolada no 
contexto nacional: efetivamente, e considerando que muitos dos direi-
tos consagrados na Convenção se assimilam, em termos substanciais, a 
direitos, liberdades e garantias, impõe-se a conjugação entre o preceito 
em análise e os n.os 2 e 3 do artigo 18.º da Constituição da República 
Portuguesa (CRP).

 Em geral, uma análise do artigo 8.º da Constituição (relativo às téc-
nicas de integração do direito internacional no direito português) apon-
ta no sentido de que a resolução de (eventuais) antinomias normativas 
entre normas constantes de convenções internacionais e disposições do 
direito nacional é efetuada mediante a convocação do instituto da prefe-
rência aplicativa. Rege, nesta matéria, o n.º 2 do artigo 8.º da CRP, nos 
termos do qual 

“as normas constantes de convenções internacionais regular-
mente ratificadas ou aprovadas vigoram na ordem interna após 
a sua publicação oficial e enquanto vincularem internacional-
mente o Estado português”.

 Quer dizer, as convenções internacionais vigoram na ordem interna 
nas condições previstas no n.º 2 do artigo 8.º (regular aprovação e/ou 
ratificação, publicação em Diário da República e vinculação internacio-
nal do Estado português), mas, diversamente do que sucede quanto ao 
direito internacional geral ou comum (a que se reporta o n.º 1 do artigo 
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8.º), não fazem parte integrante do direito português (hoc sensu) e, por 
conseguinte, também não se relacionam com ele nos termos do princípio 
da hierarquia (ao contrário das primeiras) (Otero, 2003, p. 598; Moniz, 
2012, pp. 329-332).

Todavia, a circunstância de o direito internacional convencional não 
fazer parte integrante do direito português não implica uma indiferença 
do direito nacional face ao primeiro – que, apesar disso (reforçamos), 
vigora na ordem interna nos termos do n.º 2 do artigo 8.º da CRP. Des-
tarte, o relacionamento entre ambas as fontes assume uma importância 
decisiva quando estão em causa hipóteses que permitem a conjugação 
de critérios provenientes do direito nacional e do direito internacional. 
É precisamente este o caso que analisamos. Com efeito, o confronto en-
tre os n.os 2 e 3 do artigo 18.º da CRP e o disposto no n.º 2 do artigo 
26.º da Convenção convida à complementação recíproca das exigências 
de sentido emergentes dos limites que impõem às restrições a direitos 
de natureza pessoal, admitindo-se que, em certos momentos, a CRP se 
afigure mais rigorosa que a Convenção (pense-se, v. g., no requisito da 
lei formal, bem como na conjugação entre o princípio da proporciona-
lidade e a salvaguarda do núcleo essencial, ou mesmo a autonomização 
do princípio da igualdade, vertida no caráter geral e abstrato das normas 
restritivas). Tal significa que, entre nós, a observância dos requisitos das 
restrições constantes dos n.os 2 e 3 do artigo 18.º da CRP determinará, 
em princípio, o cumprimento dos limites previstos no artigo 26.º da 
Convenção de Oviedo2. 

2  Dúvidas adicionais poderia suscitar a proteção acrescida de que beneficiam 
os direitos consagrados no n.º 2 do artigo 26.º, na medida em que a nossa Consti-
tuição não veda a possibilidade de restrição de direitos específicos. Todavia, poderá 
entender-se que a maioria das hipóteses a que se refere tal preceito da Convenção re-
presentará um atentado contra o núcleo essencial de direitos fundamentais (núcleo 
esse que se encontra salvaguardado pela parte final do n.º 3 do artigo 18.º da CRP). 
Considere-se, v. g., a proibição da obtenção de lucros prevista no artigo 21.º da 
Convenção, que ofende o núcleo essencial do direito à dignidade pessoal, consagra-
do n.º 3 do artigo 26.º da CRP. Vide também Acórdão do Tribunal Constitucional 
n.º 225/2018, ponto 10.
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3.2. Clarificação conceptual: concretização de limites, confor-
mação e restrição de direitos; o problema da suspensão do 
exercício de direitos

O artigo 26.º reporta-se a restrições suscetíveis de ser introduzidas pelas 
normas internas dos Estados exercício dos direitos previstos pela Conven-
ção e pelos respetivos Protocolos Adicionais. Impõe-se, pois, compreender 
qual o sentido do conceito de “restrição” aqui convocado.

Na verdade, no contexto da teoria geral dos direitos fundamentais 
(Andrade, 2019, pp. 261-294), a intervenção normativa jusfundamental 
reveste feições e alcances diversos. Desde logo, a interferência legislati-
va poderá reconduzir-se a uma mera concretização da delimitação do 
âmbito de proteção do direito ou a uma explicitação de um limite já 
consagrado na Convenção, não estando, por isso, incluída, em qualquer 
destas duas hipóteses, no conceito de restrição postulado pelo artigo 
26.º e sujeita aos respetivos limites. Considere-se, v. g., uma norma que 
admita e discipline a utilização de técnicas de procriação medicamente 
assistida para escolher o sexo da criança a nascer com o propósito de 
evitar graves doenças hereditárias ligadas ao sexo (cfr. segunda parte do 
n.º 2 do artigo 14.º da Convenção), ou ainda uma norma que venha a 
permitir, em situação de emergência, a realização de uma intervenção 
medicamente indispensável em benefício da saúde de uma pessoa sem o 
seu consentimento (uma restrição que se encontra já prevista pelo artigo 
8.º da Convenção). 

Parecem ainda extravasar a noção de restrição as situações em que o 
legislador estadual procure resolver uma situação de colisão ou de confli-
to de direitos incluídos na Convenção, embora por esta não soluciona-
dos: considere-se, v. g., uma norma nacional que permitisse a realização 
de testes genéticos preditivos como parte de exames médicos anteriores 
à formalização de uma relação de emprego, com o propósito de garantir 
que o ambiente de trabalho não tem impactos negativos na saúde do tra-
balhador em consequência de uma predisposição genética (Explanatory 
Report, 1997, p. 85); neste contexto, o legislador estaria a tentar equili-
brar, utilizando um critério de concordância prática, os artigos 1.º e 2.º 
(que protegem a integridade pessoal do ser humano) com o artigo 12.º 
(que contém uma proibição de testes preditivos, ressalvando apenas a sua 
realização para fins médicos ou de investigação médica), pelo que, em re-
gra, não se trataria de uma restrição na aceção do preceito que anotamos.
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Assim, apenas estaremos diante das restrições a que se reporta o ar-
tigo 26.º da Convenção nas hipóteses em que, depois de delineado o 
conteúdo do direito no contexto da interpretação das normas constantes 
da Convenção (incluindo normas consagradoras de outros direitos con-
flituantes), se possa concluir que, por força de uma atuação normativa e 
apreciado o sentido de eventuais limites consagrados no texto conven-
cional, do legislador do Estado parte, foi efetuada uma diminuição do 
respetivo âmbito de proteção, talqualmente o mesmo se encontra dese-
nhado à luz da mesma Convenção, ou a introdução de uma limitação 
que não constava deste instrumento internacional. 

Resta saber se a disposição em análise pode munir-se de um alcance 
mais amplo, conformando também a suspensão do exercício de direitos 
decorrente de situações de excecionalidade constitucional (inclusive, com 
impacto internacional), previstas nos ordenamentos dos Estados partes. 
Com efeito, o surgimento de crises pandémicas, como a decorrente da 
COVID-19 (ou patologias ainda mais graves, dotadas de um maior grau 
de disseminação e/ou de maior morbilidade), apresenta novos desafios à 
dogmática conceptual em torno das limitações (lato sensu) dos direitos 
fundamentais. Neste horizonte, torna-se, por isso, premente a constru-
ção de uma “dogmática jusfundamental da(s) crise(s)” (Kaiser, 2020, p. 
9) que, com toda a probabilidade, se estenderá também aos instrumentos 
internacionais de proteção de direitos. Naturalmente, tal não significa 
negar o relevo dos direitos ou mesmo ignorar que estes constituem re-
flexos da autonomia ética da pessoa e consubstanciam posições jurídicas 
substantivas, dirigidas à proteção dos bens jurídicos das pessoas (ou de 
certo conteúdo das suas posições ou relações na sociedade) considerados 
essenciais e fundamentados no princípio da dignidade da pessoa humana. 
Trata-se de reconhecer que, perante situações de necessidade, a conserva-
ção e a defesa da ordem constitucional (que impreterivelmente intende 
à realização daqueles direitos) impõem a adoção de medidas excecionais, 
de ultima ratio (Loureiro, 2020, p. 795), consonante com os compro-
missos internacionalmente assumidos pelos Estados, no horizonte de um 
reforço cada vez mais significativo dos sistemas jusfundamentais.

O cruzamento destas hipóteses com os direitos consagrados na Con-
venção e, em especial, a conjugação do regime português dos estados de 
exceção constitucional (consagrado no artigo 19.º da CRP) com o dis-
posto no artigo 26.º desvelam dois aspetos fundamentais: por um lado, 
a suspensão do exercício de direitos decorrente da declaração de estado 
de sítio ou de estado de emergência encontra-se rodeada de requisitos 
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(formais e materiais) extremamente exigentes que acabam paticamente 
por consumir aqueloutros constantes do n.º 1 do artigo 26.º; por outro 
lado, e quanto aos direitos insuscetíveis de restrição para efeitos do n.º 2 
do preceito em análise, não sofrem estes qualquer diminuição de tutela, 
porquanto, na maioria dos casos, se encontram envolvidos pelo âmbito 
de proteção dos direitos insuscetíveis de suspensão contemplados no n.º 
6 do artigo 19.º da CRP (em especial, dos direitos à vida, à integridade 
pessoal e à identidade pessoal). 

3.3. Os requisitos das restrições

A tentativa de obtenção de um consenso alargado que viabilizasse 
uma ratificação mais ampla da Convenção encontrou uma manifestação 
também neste domínio, mediante a aproximação do artigo 26.º aos arti-
gos 8.º, 9.º e 10.º da CEDH – em congruência com uma das caracterís-
ticas transversais deste instrumento internacional, dirigido a estabelecer 
uma moldura básica em matéria de bioética e biomedicina, não propon-
do necessariamente (também neste horizonte) soluções de ruptura (Ra-
poso, 2016, pp. 1278, 1280, 1290), e a, de algum modo, complementar 
em face do disposto na CEDH. Importa, pois, analisar cada um dos 
requisitos que a Convenção sujeita as restrições.

3.3.1. Restrições previstas na lei

Tal como decorre da jurisprudência do TEDH a propósito dos “luga-
res-paralelos” já citados, averiguar se a restrição decorre da “lei” pressu-
põe que a medida restritiva em causa tenha uma base no sistema jurídico 
nacional e exige que a mesma se encontre acessível ao cidadão (e, em par-
ticular, aos destinatários da prescrição normativa), devendo assumir uma 
natureza suficientemente densa ou determinável para que aquele possa 
compreender as respetivas consequências (Acórdãos Huvig e Kruslin).

3.3.2. Restrições compatíveis com uma sociedade democrática

Embora o TEDH reconheça aos Estados uma “margem de aprecia-
ção” na delineação das restrições, estas últimas devem revelar-se consen-
tâneas com uma sociedade democrática. O limite em escrutínio aponta 
no sentido de que as restrições devem ser justificadas no contexto de 
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uma sociedade politicamente organizada que se oriente pelo “pluralismo, 
tolerância e espírito de abertura” (Acórdão Handyside), não absolutize 
o princípio da maioria, visando, pelo contrário, um equilíbrio entre as 
posições dominantes e um tratamento justo das minorias (Acórdão You-
ng, James e Webster). Este requisito não pode, evidentemente, ter uma 
leitura isolada, mas conjuga-se de perto com as exigências atinentes às 
finalidades (legítimas) das restrições (cfr. 3.3.3.) e ao princípio da pro-
porcionalidade (cfr. 3.3.4.) e beneficiaria se tivesse como pano de fundo 
(não apenas a “sociedade democrática”, mas, sobretudo, e de forma mais 
ampla) o princípio do Estado de direito democrático.

3.3.3. Restrições destinadas a salvaguardar determinados fins (legítimos)

 A legitimidade dos fins que justificam as restrições apenas se encon-
tra salvaguardada quando estas se destinem a tutelar interesses públicos 
qualificados (segurança pública, prevenção de infrações penais e saúde 
pública) ou direitos de terceiros. Apesar da proximidade com os já cita-
dos n.ºs 2 dos artigos 8.º e 9 da CEDH, não estão aqui incluídas razões 
relacionadas com o bem-estar económico do país e a proteção da moral 
pública, por se entender que direitos que contendem com a integridade 
pessoal não devem ser ponderados com estes valores (Explanatory Report, 
1997, p. 156). Assim, v. g., admite-se, uma vez respeitados os demais 
requisitos, que, com fundamento em razões de segurança pública ou de 
prevenção de infrações penais, se submeta uma pessoa a um tratamento 
(portanto, a uma intervenção no domínio da saúde) sem o seu consenti-
mento; ou que, por motivos de saúde pública, se imponha o isolamento 
de doentes; ou ainda que, para estabelecimento da filiação (e, por conse-
guinte, com o propósito, desde logo, de garantir os direitos de crianças), 
se determine judicialmente a realização de testes de ADN; ou ainda que 
estes testes sejam efetuados como forma de identificação de uma pessoa no 
âmbito do processo penal (Explanatory Report, 1997, pp. 150-152).

Não constituem, por si só ou isoladamente, um fator que permita ba-
sear a restrição aos direitos previstos na Convenção as orientações de outras 
organizações internacionais. Contudo, estas podem assumir relevo para a 
densificação dos fundamentos (e dos concretos limites) a impor a determi-
nados direitos: pense-se, por exemplo e no contexto das restrições decor-
rentes da pandemia da COVID-19, nas recomendações da Organização 



COMENTÁRIO AO ARTIGO 26.º   • 581

Mundial de Saúde3, que representam um elemento relevante a ponderar no 
contexto do relevo das restrições para a proteção da saúde pública.

3.3.4. Restrições necessárias

 Deve reconduzir-se este requisito à observância das exigências de 
sentido do princípio da proporcionalidade. Em geral, afirma-se que o 
princípio da proporcionalidade relaciona meios e fins, visando responder 
ao problema de saber se, depois de aferida a legitimidade dos últimos 
(nos termos a que nos referimos, supra, 3.3.3.), a sua consecução se pode 
alcançar através das medidas selecionadas, que hão de ser idóneas e exigí-
veis, causando mais benefícios que prejuízos. Quer dizer, o teste da ade-
quação ou da aptidão, postulando um juízo ex ante de prognose causal, 
exige que a medida se revele um mecanismo idóneo para a satisfação da 
finalidade pré-estabelecida. A referência à vertente da necessidade (ou in-
dispensabilidade) permite acentuar que, no confronto com outros meios 
igualmente adequados, a medida deve constituir o instrumento menos 
lesivo ou menos intrusivo. A proporcionalidade em sentido estrito cons-
titui o momento azado para a ponderação custos-benefícios (a Abwägung 
do direito alemão, o bilan coût-avantages decantado pela jurisprudência 
francesa ou a cost-benefit analysis pressuposta pela jurisprudência nor-
te-americana) e aponta no sentido do equilíbrio, da racionalidade e da 
razoabilidade (reasonableness, ragionevolezza, Zumutbarkeit) da medida 
proposta, atentas as consequências que produz. A ponderação custos-be-
nefícios pretende, numa perspetiva positiva, sopesar as vantagens (para 
a consecução do fim) e as desvantagens implicadas pela medida, com a 
consequência de que quanto maiores forem os sacrifícios causados por 

3  Considerem-se, v. g., as medidas equacionadas no 2019 Novel Coronavirus 
(2019 n-CoV) Strategic Preparedness and Response Plan, World Health Organization, 
2020, p. 17 (disponível em: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviru-
se/srp-04022020.pdf ), que permitem a partilha de informações clínicas de molde a 
viabilizar um incremento e uma maior facilidade na investigação.

Aliás, mesmo nos casos em que a OMS emite regulamentos nos termos do artigo 
21 da respetiva Constituição (relativos, por exemplo, à realização de quarentenas ou 
outras providências necessárias para prevenir a disseminação internacional de doen-
ças), os Estados têm a faculdade de os rejeitar ou de lhes apor reservas (cfr. artigo 22).
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esta, maior importância devem assumir os benefícios para a satisfação 
da finalidade (Alexy, 2010, p. 102); e, numa ótica negativa, o princípio 
apela à regra segundo a qual, em situações de incerteza, deve o decisor 
escolher a alternativa cuja pior consequência seja superior às piores con-
sequências das restantes (Rawls, 1993, pp. 132-135); ou, por fim, consi-
derando uma perspetiva alternativa, o princípio pressupõe uma ponde-
ração entre a importância do benefício social atingido pela consecução 
do fim subjacente à medida (satisfação do interesse público ou garantia 
de outro direito fundamental) e a importância social que existiria se se 
não restringisse o direito fundamental, num juízo que se propõe avaliar 
o estado desses benefícios antes e depois da restrição, comparando os res-
petivos efeitos marginais (Barak, 2012a, p. 745; Barak, 2012b, p. 350).

3.4.  Os “direitos fundamentalíssimos”: a tutela acrescida do 
n.º 2 do artigo 26.º

O n.º 2 do artigo 26.º exclui do âmbito das possibilidades de restri-
ção um conjunto significativo de direitos que, precisamente em virtude 
desta exclusão, poderemos designar como “direitos fundamentalíssimos” 
à luz da Convenção – e que, como tal, gozam de uma proteção reforçada. 
Encontram-se, ex professo, contemplados no corpo do preceito, a proibi-
ção da discriminação em virtude do património genético (artigo 11.º), a 
proibição de intervenções sobre o genoma humano que não tenham na 
sua base razões preventivas, de diagnóstico ou terapêuticas, não destina-
das a introduzir uma modificação no genoma da descendência (artigo 
13.º), a proibição da utilização de técnicas de procriação medicamente 
assistida para seleção do sexo do nascituro (artigo 14.º)4, os requisitos à 
investigação sobre seres humanos e os direitos das pessoas que se prestam 
a uma investigação (artigo 16.º), os direitos das pessoas que careçam de 
capacidade para consentir numa investigação (artigo 17.º), as finalidades 
e os requisitos da colheita de órgãos e tecidos em dador vivo para trans-

4  A segunda parte do artigo 14.º ressalva as hipóteses em que a escolha do sexo se 
destine a evitar graves doenças hereditárias ligadas ao sexo. Não se trata, porém, de 
uma autorização de restrição para efeitos do n.º 1 do artigo 26.º, mas antes de uma 
delimitação do âmbito de proteção da norma proibitiva (cfr., supra, 3.2.). 
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plante (artigo 19.º), os direitos das pessoas que careçam de capacidade para 
consentir na colheita de um órgão (artigo 20.º), e a proibição de obtenção 
de lucros sobre o corpo humano ou qualquer das suas partes (artigo 21.º). 

3.4.1. A primeira questão a suscitar prende-se com a necessidade de 
determinar se o Tatbestand do n.º 2 do artigo 26.º possui um espetro 
de aplicação mais amplo que o decorrente do seu teor textual. Neste 
horizonte, e por um lado, assume especial relevo o sentido a conferir ao 
artigo 2.º do Protocolo Adicional que proíbe a clonagem de Seres Hu-
manos, onde se determina que “nenhuma derrogação às disposições do 
presente Protocolo será autorizada, nos termos do n.º 1 do artigo 26.º 
da Convenção”. Embora a tradução portuguesa do texto não se afigure 
particularmente nítida (pois que poderá induzir que qualquer restrição às 
disposições em causa deverá seguir o disposto no n.º 1 do artigo 26.º), as 
versões em língua francesa e em língua inglesa dissipam eventuais nuvens 
interpretativas, apontando, com alguma clareza, para a impossibilidade 
de se estabelecerem quaisquer derrogações às disposições do mencionado 
Protocolo com fundamento no n.º 1 do artigo 26.º da Convenção – via-
bilizando, pois, uma assimilação aos casos expressamente contemplados 
no n.º 2 do artigo 26.º.

Por outro lado, o facto de alguns dos preceitos identificados pela norma 
que vimos analisando se encontrarem desenvolvidos por protocolos adicio-
nais pode dificultar a compreensão do alcance do preceito. A formulação 
do problema revela-se inteiramente pertinente, porquanto, com exceção 
do já citado Protocolo que proíbe a clonagem de Seres Humanos, nenhum 
dos demais contém uma referência (mesmo que implícita) à inclusão das 
respetivas prescrições no âmbito do n.º 2 do artigo 26.º. Considere-se, v. 
g., o Protocolo Adicional relativo à investigação científica. Na verdade, 
este instrumento internacional vem densificar o sentido dos artigos 16.º e 
17.º da Convenção, não se revelando, ademais, indiferente que recupere 
(concretizando) algumas das exigências fundamentais constantes daqueles 
dois preceitos. Assim acontece, por exemplo, com os artigos 5.º (ausência 
de alternativas), 6.º (riscos e benefícios), 7.º (aprovação) e 8.º (qualidade 
científica), 13.º (informação para os sujeitos de investigação) e n.º 2 do 
artigo 16.º (informação antes da autorização), e 14.º (consentimento) do 
Protocolo, em confronto, respetivamente, com as alíneas i), ii), iii), iv) e v) 
do artigo 16.º da Convenção, assim como com o artigo 15.º do Protocolo 
face ao artigo 17.º da Convenção. Situação análoga se verifica quanto ao 
Protocolo Adicional relativo à transplantação de órgãos e tecidos de ori-
gem humana, cujos artigos 9.º (regra geral), 13.º (consentimento do dador 
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vivo), 14.º (proteção de pessoas que careçam de capacidade para consentir 
na colheita de órgãos ou tecidos), 21.º (proibição da obtenção de lucros 
financeiros) e 22.º (proibição do tráfico de órgãos e de tecidos), na sua 
relação com os artigos 19.º, 20.º e 21.º da Convenção. E idênticas con-
siderações se poderão tecer, mutatis mutandis, relativamente ao Protocolo 
Adicional relativo a testes genéticos para fins de saúde, também quando, à 
semelhança do artigo 11.º da Convenção, especifica os princípios da não 
discriminação e da não estigmatização (cfr. artigo 4.º).

Ora, nestes casos, e com o objetivo de assegurar a coerência entre 
os vários instrumentos internacionais, deverá entender-se que a tutela 
acrescida emergente do n.º 2 do artigo 26.º se deve estender, de igual 
modo, às disposições constantes dos diversos protocolos adicionais, des-
de que estas se assumam como uma concretização ou uma densificação 
das exigências de sentido (mínimas) constantes dos direitos que gozam 
desta proteção adicional.

3.4.2. Outro domínio problemático emergente do n.º 2 do artigo 
26.º reconduz-se às dificuldades suscitadas pela sua interpretação no ce-
nário internacional. A complexidade adensa-se em virtude de muitos dos 
preceitos estritamente salvaguardados por esta disposição se não encon-
trarem delimitados com nitidez pela própria Convenção. Idênticas dú-
vidas se formulam nos casos em que estes “direitos fundamentalíssimos” 
se não baseiam (rectius, se não interpretam como sendo baseados) em 
valores tendencialmente universais, podendo pôr em xeque o princípio 
da proporcionalidade para que apela o n.º 1 do artigo 26.º (Roucounas, 
2005, pp. 30-31). Não se trata, porém, de uma problemática específica 
da Convenção de Oviedo, que partilha este dilema com outros instru-
mentos internacionais de proteção de direitos humanos: o punctum crucis 
encontra-se, neste como nos restantes casos, no equilíbrio entre o univer-
salismo e as especificidades nacionais – a que, de certa maneira, o texto 
da Convenção e a sua interpretação conjugada com a CEDH não deixa 
de ser sensível, precisamente quando formula, de modo (propositada-
mente) lato os direitos e obrigações aí consagrados, de molde a conferir 
uma “margem de apreciação” (ainda que limitada) aos Estados (Moniz, 
2017, pp. 98-109).
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4. Jurisprudência relevante comentada

4.1. Internacional 

Nos termos do artigo 29.º da Convenção, o TEDH tem apenas o po-
der de emitir pareceres consultivos sobre questões jurídicas emergentes das 
respetivas normas, para além de qualquer litígio concreto que esteja a de-
correr perante uma jurisdição. Tal significa, desde logo, que, estando pen-
dente um processo no TEDH que contenda com a matéria ora em análise, 
aquela Alta Jurisdição apenas convocará a Convenção de Oviedo enquanto 
elemento interpretativo coadjuvante da CEDH, com o propósito de aferir 
da violação desta última (e não também da primeira): assim sucede, v. g., 
com a interpretação do direito à vida previsto no artigo 2.º da CEDH 
no que tange ao estatuto jurídico do embrião e do feto (Acórdão Vo). De 
qualquer modo, considerando que a Convenção de Oviedo complementa 
a CEDH nas áreas da biomedicina e da genética, já se vem entendendo que 
o TEDH se assume como o último intérprete e garante dos direitos, liber-
dades e obrigações previstos naquele instrumento internacional (Declara-
ção de Voto de Paulo Pinto de Albuquerque aposta ao Acórdão Parrillo).

Destarte, o controlo da observância das normas de Convenção pelos 
Estados-partes acaba por se encontrar devolvido aos órgãos políticos do 
Conselho da Europa. Todavia, a circunstância de o artigo 26.º repousar 
em normas similares da CEDH determina que a respetiva interpreta-
ção se efetue, de forma muito especial, por recurso à jurisprudência do 
TEDH relativa aos n.os 2 dos artigos 8.º, 10.º e 11.º da CEDH – como, 
aliás, decorreu da explanação já desenvolvida a propósito dos limites às 
restrições (cfr., supra, 3.3.).

4.2. Nacional

Por sua vez, no plano nacional, a jurisprudência constitucional tem 
mobilizado a Convenção de Oviedo como elemento coadjuvante da in-
terpretação das normas relativas aos direitos fundamentais, incluindo da 
norma autorizativa de restrições (n.os 2 e 3 do artigo 18.º da CRP). Des-
tarte, o Tribunal Constitucional não deixa de entrar em diálogo com a 
proteção conferida por esta Convenção aos direitos aí consagrados (cfr., 
por último, Acórdão n.º 123/2021, atinente ao diploma sobre as con-
dições especiais em que a antecipação da morte medicamente assistida), 
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acentuando ainda relevância jurídico-constitucional dos instrumentos de 
proteção internacional de direitos humanos (em particular, da Conven-
ção em anotação), mesmo que não possuam o valor de um autónomo 
parâmetro de constitucionalidade (como sucedeu, v. g., no contexto da 
apreciação da Lei n.º 32/2006, de 26 de julho, relativa à procriação me-
dicamente assistida [Acórdão n.º 101/2009]).

5. Conclusão

A análise do artigo 26.º da Convenção patenteia questões funda-
mentais sob a ótica do relacionamento não só entre este instrumento 
internacional e os direitos nacionais dos Estados partes, mas também no 
contexto do direito internacional convencional, postulando uma leitura 
cruzada, simultaneamente interior (hoc sensu, que releva da articulação 
entre as normas constantes do texto da Convenção de Oviedo e destas 
com os Protocolos Adicionais) e exterior (que pressupõe uma conjugação 
com normas análogas da CEDH e com a construção pretoriana sobre 
elas edificada pelo TEDH). Ademais, e tratando-se de uma norma que 
contempla restrições a direitos, a mesma exige hoje reflexões adicionais, 
que passam pela compatibilização entre os respetivos requisitos e os ins-
titutos da excecionalidade constitucional vigentes em alguns Estados 
– sobretudo, em cenários de ameaças à saúde global, certificadas pela 
Organização Mundial da Saúde. O punctum saliens do preceito consiste, 
pois, em alcançar o equilíbrio entre a garantia da efetividade dos direi-
tos consagrados na Convenção e a adaptação (através da limitação) às 
especificidades nacionais, tendo como pano de fundo as inelimináveis 
exigências de sentido do princípio do Estado de direito democrático.
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