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Article 27

Wider protection

None of the provisions of this Convention shall be interpreted as 
limiting or otherwise affecting the possibility for a Party to grant 
a wider measure of protection with regard to the application of 
biology and medicine than is stipulated in this Convention.

Article 27

Protection plus étendue

Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera in-
terprétée comme limitant ou portant atteinte à la faculté pour 
chaque Partie d'accorder une protection plus étendue à l'égard des 
applications de la biologie et de la médecine que celle prévue par 
la présente Convention.

1. Remissões e referências legislativas 

Direito internacional

Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, 1966, n.º 2 do artigo 
5.º; Pacto Internacional dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais, 1966, 
n.º 2 do artigo 5.º; Convenção Americana de Direitos Humanos, 1969, arti-
go 29.º; Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
contra as Mulheres, 1979, artigo 23.º; Convenção sobre os Direitos das Crian-
ças, 1989, artigo 42.º.

Direito europeu    

Convenção Europeia dos Direitos Humanos, 1950, artigo 53.º; Carta So-
cial Europeia (revista), 1996, artigo H; Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia, 2000, artigo 53.º.

Direito nacional

Constituição da República Portuguesa, artigo 16.º.



COMENTÁRIO AO ARTIGO 27.º  • 591

2. Introdução

I. A presente disposição da Convenção sobre os Direitos Humanos 
e a Biomedicina (CDHB) consagra o designado princípio do nível mais 
elevado de proteção – o qual tem respaldo noutros importantes diplomas 
jurídico-internacionais de proteção de direitos e liberdades do ser hu-
mano –, transpondo-o expressamente para o domínio da biomedicina 
(Riedel, 1997, p. 185)1. 

3. Densificação Dogmática do Preceito

II. A inclusão deste preceito no texto da Convenção visa, desde logo, 
reconhecer a sua profunda interconexão com outros diplomas, quer no 
plano jurídico-internacional (mormente com a Convenção Europeia dos 
Direitos Humanos (CEDH)2), quer no plano interno (em especial, com 
as Constituições e normas infraconstitucionais nacionais3) (Schabas, 
2015, p. 903; e ainda, Roucounas, 2005, pp. 23 e ss.). 

Por outro lado, não podemos ignorar que a CDHB resulta não do 
consenso desejável, mas do consenso (ou, pelo menos, do compromisso4) que 
foi possível alcançar-se durante árduas negociações entre Estados plurais e 
heterogéneos, os quais ainda hoje mantêm perspetivas muito diversas, se-
não mesmo antagónicas, em torno de muitos dos aspetos que foram objeto 

1   Como nos dão conta os trabalhos preparatórios da CDHB, chegou a dis-
cutir-se a inclusão neste preceito, por iniciativa da então Comunidade Europeia 
(hoje, União Europeia), de uma “cláusula de desconexão” («disconnection clause»), 
designadamente por nos situarmos num domínio de “competências mistas” (rectius, 
concorrentes/partilhadas) entre a UE e os seus Estados-Membros. A possibilidade 
de inserção de uma tal cláusula acabou por ser afastada por se entender que tal sig-
nificaria “o reconhecimento prévio da possibilidade de um menor grau de proteção 
nos países da Comunidade e do Espaço Económico Europeu”. 

2   A qual surge, desde logo, expressamente referenciada no preâmbulo da CDHB.  
3   Note-se, desde logo, que este preceito foi – não por acaso – enquadrado 

sistematicamente no Capítulo IX da CDHB, o qual regula o “relacionamento da 
presente convenção com outras disposições”.  

4   Bayertz (2006, pp. 219-220).  
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de regulamentação neste diploma (Abbing, 1998, p. 378)5. Pense-se nos 
casos da Alemanha e do Reino Unido, países que ocuparam posições ab-
solutamente centrais no intenso processo de negociação da Convenção de 
Oviedo e que continuam a adotar posições radicalmente distintas, nomea-
damente, em matéria de experimentação com recurso a embriões (artigo 
18.º CDHB): no primeiro caso, é adotada uma perspetiva conservadora e 
altamente restritiva6; no segundo caso, uma perspetiva bem mais liberal e 
francamente permissiva (chegando mesmo a admitir-se a criação de em-
briões exclusivamente para efeitos de experimentação científica7). É de no-
tar que, até hoje, nenhum destes dois países assinou ou ratificou a CDHB: 
o Reino Unido, por um lado, continua a classificar o regime convencional 
como um freio desmesurado para o avanço técnico-científico; a Alemanha, 
por outro lado, continua a recear o seu caráter genericamente permissivo e 
tolerante. E note-se, neste último caso, nem mesmo a inclusão no diploma 
de uma “cláusula de proteção mais ampla” (artigo 27.º CDHB) logrou 
mitigar tais temores (Riedel, 1997, p. 185). 

Assim, num contexto de profundos dissensos e incertezas, a CDHB 
acabou por se limitar a definir standards de proteção jusfundamental míni-
mos e indispensáveis que os Estados Partes devem escrupulosamente cum-
prir8, embora nada impeça que os mesmos elevem e reforcem essa tutela, 

5   Tendo em conta que foi impossível chegar-se a um consenso, ainda que mí-
nimo, em torno de determinadas questões centrais, como as relacionadas com a 
interrupção voluntária da gravidez (o aborto) ou com o fim de vida, tais matérias 
foram propositadamente deixadas de fora da CDHB.   

6   A «Embryonenschutzgesetz» (EschG), datada de 13 de dezembro de 1990, é, 
ainda hoje, um dos diplomas mais restritivos e protecionistas na matéria à escala 
europeia, embora parte da doutrina comece a apontar para a existência de sinais in-
dicativos de uma “mudança sociocultural que precisa de ser validada” e que procura 
enquadrar e acompanhar os novos progressos técnico-científicos. Exemplo disso foi 
a alteração do diploma levada a cabo em novembro de 2011 com vista a viabilizar-
-se o recurso ao designado diagnóstico genético pré-implantação (DGPI). Cfr. von 
Wülfingen (2016, pp. 60 e ss).  

7   Tal contraria expressamente o disposto no n.º 2 do artigo 18.º da CDHB.  
8   Naturalmente, o apuramento desses níveis mínimos de proteção deve ser le-

vado a cabo tendo em consideração todos os aspetos relevantes do regime jurídico 
aplicável a cada (bio)direito, mormente da possibilidade e requisitos de validade exi-
gidos para a sua eventual restrição (artigo 26.º CDHB), mas também dos princípios 
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proporcionando, em cada caso, o mais elevado nível de proteção possível 
ao ser humano e aos seus direitos no que respeita às aplicações da biologia 
e da medicina9 (Seatzu & Fanni, 2015, p. 7; e ainda, Raposo, 2016, p. 2). 
Esta possibilidade de se elevar o nível de proteção dos biobens em causa 
foi, aliás, um fator essencial para que vários Estados aceitassem assinar e 
ratificar a Convenção de Oviedo – embora, como vimos, em alguns casos, 
tal não se tenha revelado suficiente (Romeo Malanda, 2002, p. 414). 

Por tudo isto, devemos notar que o mero estabelecimento pela 
CDHB de um nível mínimo e indispensável de proteção não pode – nem 
deve – ser encarado como um sinal de subscrição, por parte dos vários 
Estados participantes na sua elaboração e negociação, de posições mais 
liberais ou permissivas nos vários domínios de aplicação deste diploma 
convencional, desde logo porque se espera que, ao abrigo deste artigo 
27.º da CDHB, cada um dos Estados Partes leve mais longe o nível de 
proteção jusfundamental assegurado, adaptando estes standards mínimos 
às suas próprias realidades e exigências sociais, culturais, políticas e eco-
nómicas (Raposo & Osuna, 2013, p. 1407). 

III. Ora, do ponto de vista dogmático, quando nos referimos ao prin-
cípio do nível mais elevado de proteção, está em causa a prevalência da 
norma jusfundamental ou da interpretação da mesma que forneça um 
maior alcance protetor ao ser humano. Assim:

a) Se certas normas nacionais ou internacionais se revelarem mais 
protetoras de determinados biobens, estas deverão prevalecer 
sobre as normas convencionais, as quais visam, essencialmen-
te, estabelecer um nível ou standard mínimo de proteção jus-
fundamental (o qual pode ser, indubitavelmente, ultrapassado, 

interpretativo-hermenêuticos subjacentes à Convenção. Cfr. Petrini & Ricciardi 
(2018, p. 171); Torres Pérez (2009, p. 58); Canotilho (2013, p. 608); Lock (2019, 
pp. 2261-2262); e ainda, referindo-se à CDHB como o “mínimo denominador 
comum” entre os seus Estados Partes, vide Buzás (2015, p. 327).   

9   E note-se, para efeitos da presente disposição convencional, pouco importa se 
essa “proteção mais ampla” é concedida por via da assinatura e ratificação de outras 
convenções internacionais ou através de normas de direito interno, qualquer que 
seja o seu valor jurídico-normativo.   
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mas não colocado em causa ou violado10). Por outro lado, se as 
normas convencionais estabelecerem um conjunto de garantias 
complementares, as quais não têm o devido respaldo ao nível do 
ordenamento de um determinado Estado, todas essas garantias 
devem, não obstante, ser igualmente, observadas11. Neste sen-
tido, este vetor principiológico funcionará como uma espécie 
de “regra de conflitos”, solucionando eventuais problemas de 
colisão de normas;

b)  O mesmo raciocínio poderá ser levado a cabo no plano inter-
pretativo-hermenêutico, exigindo-se a mobilização do sentido 
normativo que, entre os vários sentidos admitidos pela norma, 
mais reforce o âmbito de proteção do(s) biodireito(s) em aná-
lise. Por sua vez, neste contexto, este princípio afirma-se como 
uma espécie de “regra de reconhecimento ou de interpretação” 
(Canotilho, 2008, pp. 183-184). 

Por razões lógicas, a solução deverá ser forjada, em primeiro lugar, no 
plano interpretativo-hermenêutico, coordenando-se as diferentes normas 
e os seus sentidos e assim se garantindo a “proteção mais ampla” possível 
aos biobens em causa12. Só caso tal se revele impossível ou inviável é que 

10   Em certa medida, está em causa uma vedação do retrocesso – quer no plano in-
terno, quer internacional – na realização dos biodireitos consagrados na Convenção.  

11   Como refere, embora a outro propósito, Ireneu Cabral Barreto, “se o direito 
interno ou o direito internacional, aos quais o Estado está ligado, são mais gene-
rosos, prevalecerá o ali consagrado e não o disposto na Convenção”. No fundo, o 
“aplicador do direito não poderá, pois, invocar a Convenção para deixar de aplicar 
uma norma que concede mais direitos ou liberdades do que os inscritos nesta” (itá-
lico nosso). Assim, note-se que da aplicação do princípio do nível mais elevado de 
proteção não resulta, em momento algum, a invalidade da norma que se conclui ser 
a “menos protetora”; em boa verdade, apenas se reconhecerá o cariz mais amplo do 
escopo protetor da outra norma em questão, concluindo-se que esta é a que assegu-
ra, per se, um nível mais elevado de proteção ao ser humano. Cfr. Barreto (2016, p. 
454); e ainda, Canotilho (2013, p. 607 e p. 620).   

12   E note-se, os “direitos devem ser interpretados através de um diálogo con-
tínuo entre tribunais nacionais e supranacionais. O diálogo revela-se como uma 
forma não hierárquica de articulação da diversidade, alcançando-se a convergência 
com o passar do tempo”. Cfr. Torres Pérez (2009, pp. 92-93). 
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se deve optar pela aplicação preferencial ou prevalente da norma mais 
protecionista ou garantística (Canotilho, 2013, p. 610). Esta é a única 
forma pela qual se poderá, desde logo, promover uma relação de maior 
harmonia e compatibilidade entre as várias camadas multiníveis de tutela 
jusfundamental (De Witte, 2014, p. 1533), alargando o standard de pro-
teção dos direitos fundamentais ou humanos e solucionando eventuais 
antinomias com recurso a um vetor principiológico que, de forma conci-
liadora, claramente privilegia a maximização da proteção dispensada ao 
ser humano e à sua dignidade, neste caso específico frente a aplicações da 
biologia e da medicina. 

IV. Ora, como é possível que surjam conflitos entre os vários di-
reitos estabelecidos pela CDHB – v.g., entre o direito à liberdade de 
investigação (artigo 15.º CDHB) e os direitos da pessoa que participa 
em ensaios clínicos (por exemplo, artigos 10.º, 16.º e 17.º CDHB)13 –, 
tem-se entendido que a expressão “proteção mais ampla” deve ser inter-
pretada à luz do específico objeto e da(s) finalidade(s) da Convenção, tal 
como definidas pelo seu artigo 1.º, principalmente na parte em que se 
refere à proteção do “ser humano na sua dignidade e na sua identidade” 
e ao reconhecimento de garantias “a toda a pessoa, sem discriminação, 
[com vista a assegurar o] respeito pela sua integridade e pelos seus outros 
direitos e liberdades fundamentais face às aplicações da biologia e da 
medicina”. Assim sendo, considerando o exemplo supramencionado, uma 
proteção jurídica adicional poderá significar uma mais intensa tutela dos 
direitos da pessoa que participa na investigação (na senda, aliás, do dis-
posto no artigo 2.º da CDHB, o qual dispõe que o interesse e o bem-es-
tar do ser humano devem prevalecer sobre o interesse único da sociedade 
ou da ciência; e também do artigo 15.º, o qual dispõe que “a investigação 
científica (...) é livremente exercida sem prejuízo das disposições da presente 
Convenção e das outras disposições jurídicas que asseguram a proteção do ser 
humano”) (Explanatory Report, 1997, 23).

Considerando estes dados e analisando as principais considerações 
doutrinais apresentadas em comentários a preceitos desta natureza (e que 

13   O mesmo poderá verificar-se entre a proteção conferida ao doador de órgãos 
e os interesses do recetor de tais órgãos em ter acesso aos mesmos.  
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entendemos serem perfeitamente aplicáveis neste domínio), diríamos 
que o “nível mais elevado de proteção” é aquele que (1) alargue a esfera 
de autonomia do indivíduo em relação à autoridade pública ou consagre 
para esta um dever jurídico de prestação mais intenso; (2) conceda uma 
tutela mais densa à parte mais vulnerável (v.g., pacientes, participantes em 
ensaios clínicos), protegendo-a e capacitando-a, mormente ao conferir-
-lhe maiores garantias em determinadas situações; (3) subsidiariamente, 
se afigure mais próximo do cidadão, por ser esse o que, presumivelmente, 
“reflete um compromisso que teve em conta o quadro sociopolítico parti-
cular da comunidade” em que este se insere (inter alia, melhor tutelando 
as suas expetativas legítimas) e apresenta maiores possibilidades de tutela 
jurisdicional efetiva para fazer valer o respetivo direito (Canotilho, 2013, 
pp. 607-608 e pp. 623-624). 

V. Não podemos, porém, deixar de alertar para o facto de ser necessá-
ria alguma cautela no momento de se invocar este vetor principiológico 
ou de se fazer desencadear os seus efeitos. Afinal de contas, o que está 
em causa é a comparação de standards ou níveis de proteção de deter-
minados biodireitos consagrados em normas integrantes de subsistemas 
jurídicos distintos (embora intimamente interrelacionados), classificando 
como “superior” ou “inferior” os seus níveis de proteção jusfundamental 
(Canotilho, 2008, p. 210), o que pode revelar-se especialmente proble-
mático num contexto de pluralismo axiológico-valorativo ou quando as 
normas em questão sejam particularmente controversas ou ambíguas, re-
velando-se nebuloso o seu conteúdo e/ou sentido. Nestes casos, urge evi-
tar-se a mobilização deste vetor para a satisfação de interesses e expetativas, 
mas já não, em boa verdade, para a tutela efetiva de (bio)bens pessoais 
ou comunitários que se afigurem juridicamente relevantes e, em última 
instância, da própria dignidade humana. 

VI. Uma nota final para deixarmos claro que, num plano prático-nor-
mativo, esta disposição pode apresentar uma relevância limitada, desde 
logo tendo em conta a inexistência de um órgão jurisdicional supranacio-
nal incumbido de sindicar e assegurar o efetivo cumprimento das normas 
da CDHB por parte dos Estados Partes da mesma. A sua aplicação encon-
tra-se, portanto, restrita àqueles casos em que os próprios órgãos estaduais 
sejam confrontados com normas concorrentes no domínio da biomedici-
na, devendo, a esse propósito, adotar uma autêntica “atitude de proteção e 
promoção dos direitos fundamentais” (Canotilho, 2013, p. 622).  
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4. Conclusão

VII. Por tudo o que mencionámos supra, estamos em crer que, atual-
mente, o princípio do nível mais elevado de proteção – inicialmente re-
servado a certas matérias específicas, como a proteção ambiental – tem 
hoje plena aplicabilidade no domínio da biomedicina. Apesar disso, o 
artigo 27.º da CDHB, à semelhança do que acontece com os seus pre-
ceitos homólogos na CEDH e na Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia (CDFUE)14, terá uma relevância prática muito reduzida 
(e, em certa medida, controversa), praticamente se limitando a servir de 
preceito promotor e viabilizador do alargamento do sistema normativo 
pan-europeu instituído em torno da Convenção de Oviedo a outros países, 
principalmente a aqueles que se revelam mais receosos e céticos quanto 
às modernas aplicações da biologia e da medicina. 
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