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Article 30

Reports on the application of the Convention

On receipt of a request from the Secretary General of the 
Council of Europe any Party shall furnish an explanation of 
the manner in which its internal law ensures the effective im-
plementation of any of the provisions of the Convention. 

Article 30

Rapports sur l'application de la Convention

Toute Partie fournira, sur demande du Secrétaire Général du 
Conseil de l'Europe, les explications requises sur la manière 
dont son droit interne assure l'application effective de toutes 
les dispositions de cette Convention.

1. Remissões e referências legislativas 

Convenção e protocolos adicionais

Convenção sobre os Direitos Humanos e a Biomedicina, 1997, 2.º parágrafo 
do artigo 1.º; Protocolo Adicional à Convenção para a Proteção dos Direitos 
do Homem e da Dignidade do Ser Humano face às Aplicações da Biologia e 
da Medicina, que proíbe a Clonagem de Seres Humanos, 1998, artigo 3.º; 
Protocolo Adicional à Convenção sobre os Direitos Humanos e a Biomedicina, 
relativo à Transplantação de Órgãos e Tecidos de Origem Humana, 2002, 
artigo 28.º; Protocolo Adicional à Convenção sobre os Direitos Humanos e a 
Biomedicina, Relativo à Investigação Biomédica, 2005, artigo 33.º; Protocolo 
Adicional à Convenção sobre Direitos Humanos e Biomedicina, Relativo a 
Testes Genéticos para Fins de Saúde, 2008, artigo 21.º.

Direito internacional

Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, 1969, artigo 26.º.

Direito europeu    

Estatuto do Conselho da Europa, 1949, artigos 3.º, 36.º e 37.º.
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2. Introdução

A Convenção sobre os Direitos Humanos e a Biomedicina (CDHB) 
integra aquele corpo de normatividade internacional que, erigido sobre-
tudo a partir do final da Segunda Guerra Mundial e pela urgência da 
afirmação da dignidade humana como valor que extravasa a esfera dos 
assuntos internos dos Estados, conduziu à edificação dos sistemas inter-
nacionais de proteção dos direitos humanos, tanto no plano universal, 
sob a égide das Nações Unidas, como no âmago de solidariedades regio-
nais, como é o caso do Conselho da Europa.

Dirigida à proteção da dignidade e dos direitos humanos no âmbito 
das aplicações em biomedicina, a CDHB consagrou direitos da chama-
da “quarta geração”1 e a sua adoção, há mais de duas décadas, exibe a 
adequação do direito internacional dos direitos humanos para acomo-
dar as necessidades de tutela da dignidade humana, ali onde o progresso 
científico e o desenvolvimento de tecnologias de ponta permanentemen-
te desafiam e postulam exigências de proteção de direitos e liberdades 
fundamentais2.

Neste enquadramento, a CDHB (ou Convenção de Oviedo) incor-
pora um conjunto de normas reveladas por uma fonte formal do direito 
internacional – a convenção internacional –, traduzindo a manifesta-
ção de um encontro de vontades destinada a vincular juridicamente a 
conduta das partes, com vista à salvaguarda da dignidade, identidade e 
integridade do ser humano, sem discriminações e no respeito dos direitos 
humanos face à biomedicina. A CDHB cria, por conseguinte, obrigações 
para os seus destinatários primários, desde logo, os Estados que expres-
sem o seu consentimento em estar pela mesma vinculados3.

1  Sem que com esta semântica se desconsidere, evidentemente, a profunda interco-
nexão com as dimensões intrínsecas de outras “gerações” de direitos.

2  Conforme ficou expresso, entre nós, pelo Conselho Nacional de Ética para 
as Ciências da Vida (CNECV), no seu Parecer sobre a ratificação da CDHB, “[p]ela 
primeira vez num texto de uma Convenção, tenta-se estabelecer os equilíbrios justos 
mas difíceis entre os direitos e os interesses do indivíduo, da sociedade, da ciência e da 
espécie humana” (30/CNECV/2000, p. 1).

3  Como não é infrequente nas convenções internacionais adotadas sob os auspí-
cios do Conselho da Europa, a CDHB está aberta à participação, tanto de Estados 
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No âmbito do direito internacional dos direitos humanos, tais obri-
gações são tipicamente recortadas, na sua substância, como significando 
o dever de respeitar, proteger e realizar os direitos objeto das convenções. 
Em conformidade e na formulação do segundo parágrafo do artigo 1.º 
da CDHB, exige-se às partes que adotem, “no seu direito interno, as 
medidas necessárias para tornar efectiva a aplicação das disposições da 
(…) Convenção”. Cabe-lhes, pois, fazer penetrar nos seus ordenamentos 
jurídicos as normas convencionais a que ficam formalmente obrigadas, 
capturando-as no plano interno e aí moldando (quando não for já o 
caso) a sua implementação através das medidas – legislativas, administra-
tivas ou outras – adequadas a esse fim.

A efetividade de um sistema de proteção de direitos não se basta, 
porém, com um propósito de afirmação juridicamente valiosa de prin-
cípios e regras de conduta, mas carece de mecanismos que permitam 
velar por e fazer valer a sua observância. Situando a questão no marco da 
Convenção de Oviedo, observa-se que tal desiderato passa por acautelar, 
logo no plano interno, a existência de meios adequados de tutela perante 
a ameaça ou violação dos direitos ali atribuídos, dimensão a que vêm 
especificamente dedicados os artigos 23.º a 25.º da Convenção (relativos 
aos direitos a uma proteção jurisdicional adequada e à reparação de dano 
injustificado, bem como dispondo sobre a necessidade de um quadro 
sancionatório adequado nas ordens jurídicas nacionais). Acresce, no en-
tanto, outra vertente, justamente a que respeita à instituição, no próprio 
plano internacional, de procedimentos de acompanhamento e monito-
rização da aplicação da CDHB, dirigidos às partes na sua qualidade de 
sujeitos de direito internacional, vinculadas também por obrigações de 
carácter internacional.

É desta segunda dimensão que se ocupa o artigo 30.º da CDHB, que atri-
bui ao Secretário-Geral do Conselho da Europa o poder de requerer às partes 
os esclarecimentos necessários sobre o modo como o respetivo direito interno 
assegura a implementação de qualquer das disposições da Convenção.

membros, como de Estados não membros daquela organização, conforme o dis-
posto nos artigos 33.º e 34.º. De igual modo, ficou consagrada a possibilidade de 
vinculação da União Europeia à Convenção (n.º 1 do artigo 33.º).
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3. Desenvolvimento

3.1. O papel de sindicância do Secretário-Geral do Conselho 
da Europa

3.1.1. Inserida sistematicamente no Capítulo dedicado ao “acompa-
nhamento da Convenção”, a solução vertida no artigo 30.º colheu inspira-
ção direta na Convenção Europeia dos Direitos Humanos (CEDH). Com 
efeito, nos termos do Relatório Explicativo da Convenção de Oviedo, 

“[d]e acordo com o modelo do artigo 57.º [atual 52.º] da Con-
venção Europeia dos Direitos Humanos, este artigo prevê que 
qualquer das Partes, a requerimento do Secretário-Geral do 
Conselho da Europa, deverá fornecer os esclarecimentos per-
tinentes sobre a forma como o seu direito interno assegura a 
aplicação efetiva de quaisquer disposições da Convenção” (Ex-
planatory Report, 1997, parágrafo 166)4.

A solução primeiramente acolhida na CEDH procedera de iniciativa 
do Reino Unido, esta, por sua vez, estribada em proposta similar no âm-
bito dos trabalhos da Comissão dos Direitos Humanos das Nações Uni-
das, no final da década de 1940 (sem que aqui chegasse, porém, a vingar 
em qualquer dos Pactos Internacionais onusinos de direitos humanos)5. 
Significativamente, da proposta britânica apresentada sucumbiria a exi-
gência de resolução prévia de autorização pela Assembleia do Conselho 
da Europa, resultado que reforça, à nascença, a ideia de autonomia no 
exercício do poder de que ficou investido o Secretário-Geral no quadro 
da CEDH, depois replicado no contexto da Convenção de Oviedo.

3.1.2. Sob o ponto de vista dos mecanismos de monitorização dos 
direitos humanos, a previsão no modelo da CEDH de um poder de in-

4  Tanto a renumeração do citado artigo 57.º da CEDH, como o aditamento da 
respetiva epígrafe “Inquéritos do Secretário-Geral”, resultaram do Protocolo n.º 11 
à CEDH, de 1994.

5  Assim, Schabas (2017, pp. 897-898); veja-se, ainda, Schokkenbroek (2006, 
pp. 323-324).
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quérito do Secretário-Geral, relativamente ao modo de implementação 
ou aplicação efetiva das disposições da Convenção no seio das ordens ju-
rídicas nacionais, foi justificada pelos autores do seu projeto inicial como 
uma medida tendente a reforçar a salvaguarda dos direitos que ali se 
consagravam6. Na verdade, ao fazer intervir um órgão integrado na estru-
tura institucional do Conselho da Europa no processo de monitorização 
da CEDH, dá-se relevo a uma dimensão extrajurisdicional de garantia 
dos direitos firmados, complementar aos demais meios de proteção. Sem 
embargo, importa não perder de vista o aparelhamento robusto do me-
canismo de controlo com que a CEDH foi desde o início dotada, assente 
num processo de queixa, reforçado com a entrada em vigor do Protocolo 
n.º 11 que o colocou a cargo de um Tribunal único7.

Neste aspeto, a Convenção de Oviedo difere da CEDH, assim como, 
aliás, de outras convenções em matéria de direitos humanos adotadas 
no âmbito do Conselho da Europa. O que, de resto, não é de estranhar: 
nem todas essas convenções incorporam um mecanismo ou órgão espe-
cífico de monitorização e, quando o estabelecem, não existe no seio da 
organização internacional um paradigma único de sistema de controlo 
ou verificação do cumprimento das convenções8. Para além do modelo 
jurisdicional da CEDH e seus Protocolos, convenções há que instituem 
o seu próprio órgão de supervisão9, podendo igualmente variar as moda-

6  Schabas (2017, p. 898).
7  Barreto (2020, pp. 367 e ss).
8  Sobre a temática dos principais mecanismos de monitorização no âmbito do 

Conselho da Europa, em geral e no âmbito específico dos direitos humanos, pode 
ver-se Andrew Drzemczewski (Schmahl & Breuer, 2017, pp. 617 e ss.). Sinalizando, 
em particular, o insucesso de tentativas feitas no passado para estabelecer um órgão 
judicial com competência para interpretar todas as convenções do Conselho da Euro-
pa, veja-se Marten Breuer (Schmahl & Breuer, 2017, p. 808).

9  Constituem exemplos de “convention-based bodies” o Comité Europeu dos 
Direitos Sociais (no âmbito da Carta Social Europeia Revista, de 1996, que gra-
dualmente substitui a Carta Social Europeia de 1961, mantendo o seu mecanismo 
internacional de controlo), o Comité Europeu para a Prevenção da Tortura – CPT 
(estabelecido pela Convenção Europeia para a Prevenção da Tortura e das Penas ou 
Tratamentos Desumanos ou Degradantes, de 1987, tal como alterada pelos Pro-
tocolos n.os 1 e 2), ou o Grupo de Peritos para o Combate à Violência contra as 
Mulheres e a Violência Doméstica – GREVIO (estabelecido ao abrigo da Conven-
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lidades de procedimentos de garantia, como sejam a previsão do sistema 
de relatórios estaduais periódicos10, do direito de queixa11, de um sistema 
de visitas12 ou até mesmo de inquérito ad hoc13.

No que respeita à CDHB, a mesma socorre-se do Comité de Bioética 
(DH-BIO)14 que desempenha, sob a alçada do Comité de Ministros, as 
tarefas confiadas pelos artigos 29.º e 32.º da Convenção ao Comité Dire-
tor para a Bioética (CDBI), tendo-lhe sucedido em 2012, na sequência de 
reforma institucional no seio da organização15. Compete-lhe, assim, avaliar 
periodicamente a Convenção em resultado do acompanhamento da evolu-
ção científica e das novas questões que emergem no domínio da biomedi-
cina, assumindo um papel fundamental no desenvolvimento de standards 
de direitos humanos, através de propostas de novos protocolos ou de alte-
rações à própria Convenção ou seus Protocolos (n.os 4-6 do artigo 32.º). 
Além disso, o Comité de Bioética (DH-BIO) tem legitimidade para reque-
rer junto do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) a emissão 
de parecer consultivo sobre questões jurídicas relativas à interpretação da 
CDHB, na condição de que não estejam ligadas a qualquer litígio concreto 
a decorrer perante dada jurisdição (artigo 29.º da CDHB). A interpretação 
da Convenção a cargo do TEDH pode igualmente ser impulsionada por 
uma das suas partes, após informar as demais.

ção do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à Violência contra as 
Mulheres e a Violência Doméstica, de 2011).

10  Assim ocorre, designadamente, no quadro da Carta Social Europeia Revista. 
11  Veja-se o sistema de reclamações coletivas junto do Comité Europeu dos Di-

reitos Sociais.
12  Como sucede no âmbito do mecanismo preventivo, não jurisdicional, para a 

proteção das pessoas privadas de liberdade impulsionado pela Convenção Europeia 
para a Prevenção da Tortura.

13  Franqueado no contexto da atuação do GREVIO.
14  Estabelecido pelo Comité de Ministros ao abrigo do artigo 17.º do Estatuto 

do Conselho da Europa e em conformidade com a Resolução CM/Res(2011)24 
sobre comités intergovernamentais e órgãos subordinados, respetivos  mandatos e 
métodos de trabalho.

15  Veja-se Robert Uerpmann-Wittzack (Schmahl & Breue, 2017, pp. 580 e ss.).
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A par com a previsão desta competência consultiva do TEDH, o 
artigo 30.º fecha o Capítulo XI da CDHB relativo a “Interpretação e 
acompanhamento da Convenção”.

Não sendo despropositada uma comparação com o sistema dos rela-
tórios estaduais periódicos16, até porque indiciada pela epígrafe do pre-
ceito, o traço particular do artigo 30.º, em modelação algo diferenciada, 
desvela-se mais marcadamente na atribuição de um poder próprio ao 
Secretário-Geral do Conselho da Europa, cujo direito de acionar per-
manece na sua disponibilidade, com o correspetivo e específico dever de 
colaboração que recai sobre as partes na Convenção.

Com efeito, em vista dos trabalhos preparatórios da CDHB e da 
solução que ficou acolhida no artigo 30.º, foi dado realce, no debate 
havido, à conveniência de incorporar solução normativa que permitisse 
ao Secretário-Geral ter a possibilidade de solicitar explicações das partes 
a respeito da aplicação da Convenção, num procedimento que não seria 
muito oneroso para os Estados, dado o carácter ocasional dos relatórios a 
apresentar, versando sobre questões específicas17.

3.1.3. A racionalidade de uma solução que autoriza o Secretário-Ge-
ral a procurar, motu proprio, esclarecimentos junto das partes sobre a 
forma como asseguram a aplicação efetiva das disposições da Convenção 
não pode deixar de ser perspetivada também em função daquele que é 
recorte institucional do cargo internacional em questão. Os artigos 36.º e 
37.º do Estatuto do Conselho da Europa fixam os seus aspetos nucleares.

O Secretário-Geral encabeça o órgão administrativo permanente da 
organização, sendo nomeado pela Assembleia Parlamentar, sob recomen-
dação do Comité de Ministros. Os termos desta eleição regem-se por re-
gulamento adotado pelo Comité de Ministros, com o acordo da Assem-

16  Muito generalizado, sobretudo, entre os principais tratados das Nações Uni-
das sobre direitos humanos (veja-se, por exemplo, Jane Connors, Moeckli, Shah, & 
Sivakumaran, 2018, pp. 389-391), mas também presente, conforme já sinalizado, 
no âmbito do Conselho da Europa.

17  Preparatory Work on the Convention, Doc. CDBI/INF (2000) 1, 28 junho de 
2000, p. 121.
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bleia Parlamentar, aí se fixando também a duração do mandato (cinco 
anos, podendo ser renovado por uma vez)18.

No marco estatutário do Conselho da Europa estabelecem-se ainda 
as garantias de salvaguarda do carácter exclusivamente internacional das 
funções inerentes ao cargo de Secretário-Geral, que são, aliás, extensivas 
a todos os membros do pessoal do Secretariado. A este respeito, destaca-
-se a previsão de um regime de incompatibilidades19, bem como a afir-
mação do seu estatuto de independência e autonomia, não pedindo nem 
aceitando instruções relacionadas com o exercício das funções, por parte 
de qualquer Governo ou autoridade exterior ao Conselho da Europa20. 
Acrescem as “imunidades e privilégios necessários ao exercício das suas 
funções” (alínea a) do artigo 40.º do Estatuto), em que se inclui, tipi-
camente, a imunidade em relação a quaisquer processos judiciais pelas 
tomadas de posição ou ações no exercício das suas funções e dentro dos 
limites da respetiva autoridade.

O Secretário-Geral responde perante o Comité de Ministros pela ati-
vidade do Secretariado, estando igualmente previsto que possa prestar à 
Assembleia Parlamentar os serviços administrativos e outros que lhe pos-
sam ser necessários, nos termos do disposto na alínea b) do artigo 37.º do 
Estatuto do Conselho da Europa. Acrescem funções no plano orçamental 
e financeiro (alíneas c) a e) do artigo 38.º e artigo 39.º do Estatuto do 
Conselho da Europa), bem como as funções de depositário das conven-
ções e acordos concluídos no seio da organização internacional.

Nas palavras de Matthias Ruffert, 
“o Secretário-Geral é o mais alto funcionário do Conselho da 
Europa, independente dos Estados Membros e de outras ins-
tâncias, que prossegue o interesse geral do Conselho da Europa” 
(Schmahl & Breue, 2017, p. 223 [tradução livre]). 

18  O Secretariado integra igualmente o Secretário-Geral-Adjunto, cujo proce-
dimento de nomeação é idêntico ao do Secretário-Geral. Sobre as regras e proce-
dimentos aplicáveis na eleição do Secretário-Geral, pode ver-se Matthias Ruffert 
(Schmahl & Breuer, 2017, pp. 213 e ss.).

19  Conforme dispõe a alínea d) do artigo 36.º do Estatuto do Conselho da Europa,  
“[n]enhum membro do Secretariado pode ocupar um emprego remunerado por um 
Governo, ser membro da Assembleia [Parlamentar] ou de um Parlamento nacional 
ou ter ocupação incompatível com os seus deveres”.

20  Veja-se as alíneas e) e f ) do artigo 36.º do Estatuto do Conselho da Europa.
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Conduz, deste modo, a administração da organização, mas cabe-lhe 
afirmar, outrossim, um papel político na modelação estratégica da agenda 
da organização, na defesa e promoção daqueles que são os valores e os ob-
jetivos fundamentais que presidem à ação do Conselho da Europa.

Neste enquadramento estatutário e no que especificamente respeita 
à CDHB, o Secretário-Geral viu-lhe atribuída, para além das funções 
tipicamente administrativas de depositário (com a prática dos atos rela-
cionados com as notificações e comunicações relativas a ratificação, en-
trada em vigor, propostas de alteração ou de novo protocolo, aplicação 
territorial, formulação de reservas e denúncia)21, uma função própria 
de supervisão quanto à efetivação das suas disposições. Legitimado esse 
papel pelo desenho estatutário-institucional do cargo internacional em 
causa, ao atuar com base no artigo 30.º o Secretário-Geral assume, por 
força dessa habilitação específica, as vestes de órgão próprio da Conven-
ção de Oviedo.

3.2. Linhas orientadoras

3.2.1. Os antecedentes no contexto do exercício do poder congénere 
do Secretário-Geral ao abrigo do artigo 52.º da CEDH22 auxiliam na 
identificação das principais linhas caracterizadoras, suscetíveis de enqua-
drar igualmente uma iniciativa de procedimento com base no artigo 30.º 
da CDHB.

Neste sentido, conforme logo afirmado pelo Secretário-Geral em 
1964, no momento de decidir valer-se, pela primeira vez, do “direito de 
ação” conferido pela CEDH, trata-se de poder atuar sob a sua própria 
“responsabilidade e critério”, cuja base habilitante reside diretamente na 
Convenção, independentemente de quaisquer poderes de que esteja in-
vestido por força do Estatuto do Conselho da Europa23.

21  Vejam-se os n.os 5 a 7 do artigo 32.º, n.º 2 do artigo 33.º, n.º 2 do artigo 34.º 
e artigos 35.º a 38.º da CDHB.

22  Aliás, em número de casos muito circunscrito – veja-se Schabas (2017, pp. 
897-901) e, entre nós, Barreto (2020, p. 500).

23  Statement by the Secretary General on Article 57 of the European Convention 
on Human Rights, in Yearbook of the European Convention on Human Rights (1964) 
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Ainda com respeito à natureza e âmbito desse poder de inquérito, 
bem como das correspetivas obrigações para as partes, trata-se de matéria 
que, posteriormente e sempre no quadro do artigo 52.º da CEDH, me-
receu atenção em relatório elaborado, em 2000, por Tamas Bán, Frédéric 
Sudre e Pieter Van Dijk, a pedido do próprio Secretário-Geral24. 

Aí foi feito notar, como traço característico distintivo, o carácter dis-
cricionário do poder do Secretário-Geral de solicitar esclarecimentos so-
bre a aplicação da Convenção. Essa natureza discricionária manifesta-se, 
designadamente, quanto à própria decisão de desencadear um pedido de 
esclarecimentos, à definição do seu objeto, assim como de quais as partes 
destinatárias do mesmo25.

Por seu turno, quanto à natureza e ao âmbito das obrigações que 
impendem sobre as partes, os três autores do citado relatório retiraram 
da formulação da norma habilitante uma obrigação “incondicional” e 
“de resultado”26. Na linha desse entendimento, trata-se de uma obri-
gação de fornecer esclarecimentos com veracidade (“truthful explana-
tions”) sobre a aplicação efetiva da Convenção no direito interno, como 
decorrência, aliás, do princípio da boa fé no cumprimento das obri-
gações que para as partes decorrem das convenções pelas quais estão 
vinculadas (artigo 26.º da Convenção de Viena sobre o Direito dos 
Tratados, de 1969). A esta luz, foi ainda realçado no mesmo relatório, 
não bastar ao Estado fornecer explicações formais, devendo prestar es-
clarecimentos “precisos e adequados”, ou seja, suficientemente porme-
norizados sobre a legislação e a prática das autoridades nacionais, assim 
como a respetiva conformidade com as disposições da Convenção e a 
jurisprudência dos seus órgãos de controlo27.

7, pp. 38-43. Na mesma ocasião, afirmou que o poder em causa não está sujeito a 
controlo ou a instruções.

24  Consolidated report containing an analysis of the correspondence between the 
Secretary General of the Council of Europe and the Russian Federation under Article 52 
of the European Convention on Human Rights (Doc. SG/Inf (2000) 24, 26 de junho 
de 2000), que seguimos de perto.

25  SG/Inf (2000) 24, parágrafo 4.
26  SG/Inf (2000) 24, parágrafo 6.
27  Ibid.
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3.2.2. O que antecede assume plena validade no âmbito do proce-
dimento instituído pelo artigo 30.º da CDHB e cujo referente foi o 
modelo da CEDH. Nesse sentido, sobressai, pois, a conformação de um 
poder que o Secretário-Geral exerce por sua própria decisão e iniciativa, 
gozando de total autonomia no respetivo exercício. Tal não significa, 
porém, que a sua intervenção fique imune aos princípios que devem 
nortear a ação deste alto funcionário internacional que, pelo seu re-
corte estatutário, deve agir com independência, na defesa dos princí-
pios fundamentais que norteiam a atuação do Conselho da Europa em 
matéria de direitos humanos e, muito particularmente – porquanto é 
nesse contexto específico que ora atua, como órgão da CDHB – dos 
princípios estruturantes da Convenção de Oviedo (dignidade, identi-
dade, não discriminação, integridade física e mental, primado do ser 
humano, acesso equitativo aos cuidados de saúde, autodeterminação, 
privacidade). Uma atuação imparcial e com objetividade impõe-se, 
igualmente, em atenção às demais funções administrativas de que está 
incumbido, relacionadas com um conjunto de outros atos, notificações 
e comunicações respeitantes à Convenção.

Em conformidade, ao formular um pedido de esclarecimentos, o Se-
cretário-Geral deve exibir os motivos em que apoia a decisão de acionar 
a sindicância e o seu propósito, comunicando-os às partes destinatárias. 
Quanto a estas, nada no disposto no artigo 30.º impede que o pedido 
possa ser dirigido a todas as partes na CDHB, a um grupo mais restrito 
ou ter destinatário singular.

No tocante ao objeto, o pedido de esclarecimentos pode incidir sobre 
temática que releve do âmbito de proteção de um conjunto de dispo-
sições da Convenção de Oviedo, ou bem incidir, mais cirurgicamente, 
sobre uma sua disposição específica ou segmento normativo da mesma.

Além disso, o pedido pode ainda ter por objeto quaisquer disposi-
ções dos Protocolos Adicionais que complementam a CDHB, visando as 
partes pelos mesmos vinculadas. Com efeito, desenhada segundo o pa-
radigma da convenção-quadro, numa lógica da possibilidade de afirma-
ção de um direito evolutivo28, vigoram quatro Protocolos Adicionais29. 

28  Maljean-Dubois (2000, p. 107).
29  O Protocolo Adicional que proíbe a Clonagem de Seres Humanos Relativos, 
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Todos incluem norma explicitando que as respetivas disposições con-
substanciam preceitos adicionais à CDHB, devendo aplicar-se todas as 
disposições desta última, o que contempla, por conseguinte, o dever de 
colaborar com o Secretário-Geral ao abrigo do artigo 30.º.

Quanto a este dever, a formulação do preceito é inequívoca e redi-
gida, justamente, sob o enfoque da obrigação das partes no quadro do 
procedimento de monitorização previsto. Neste contexto, em harmonia 
com a regra pacta sunt servanda universalmente reconhecida e o princípio 
da boa fé no cumprimento das obrigações que para as partes decorrem 
das convenções, por um lado, e a noção anteriormente avançada de uma 
“obrigação de resultado”, por outro, exige-se às partes que prestem escla-
recimentos adequados, exatos e completos, que permitam apurar o nível 
de efetivação da CDHB no direito interno.

No caso de a informação prestada não ser suficiente ou não responder 
ao que foi pedido, o Secretário-Geral pode solicitar esclarecimentos com-
plementares ou assinalar o que está em falta. De igual modo, a ausência 
oportuna de qualquer resposta, autoriza-o a insistir junto da parte faltosa 
pela prestação dos esclarecimentos devidos.

Em conformidade com o seu estatuto de autonomia, cabe, no final, 
ao Secretário-Geral decidir sobre o encaminhamento a dar às questões 
tratadas no âmbito do procedimento previsto no artigo 30.º, nomeada-
mente, junto dos demais órgãos do Conselho da Europa e em atenção à 
respetiva esfera de competências.

3.2.3. A ausência de uma prática continuada ao abrigo da invocação 
formal do artigo 30.º pelo Secretário-Geral do Conselho da Europa não 
retira utilidade ao procedimento que este preceito encerra. Conforme 
foi realçado, não se tratou aí de instituir um mecanismo de relatórios 
estaduais periódicos, com carácter sistemático, mas de incorporar um 
mecanismo de natureza ad hoc, logo, dotado de maior flexibilidade, que 
permita o escrutínio internacional da observância pelas partes das suas 
obrigações ao abrigo da Convenção de Oviedo.

Diríamos que, em alinhamento com um certo pragmatismo na pro-
cura da fixação de standards comuns que viabilizasse a adoção da CDHB, 

de 1998, bem como os Protocolos Adicionais relativos: à Transplantação de Órgãos 
e Tecidos de Origem Humana, de 2002; à Investigação Biomédica, de 2005; e a 
Testes Genéticos para Fins de Saúde, de 2008.
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a inspiração direta no artigo 52.º da CEDH, seguramente apta a colher 
menos resistência dos Estados contratantes quanto a um modelo de con-
trolo, permitiu a solução vertida no artigo 30.º, que habilita a CDHB 
com um procedimento específico de monitorização, na discricionarieda-
de do Secretário-Geral. Este pode decidir quais os aspetos a examinar, e 
quando, na aplicação da Convenção de Oviedo, sobretudo se confronta-
do com preocupações quanto ao cumprimento pelas partes dos específi-
cos compromissos assumidos por força da Convenção.

4. Conclusão

Como bem nota Marten Breuer, 
“a natureza vinculativa dos instrumentos jurídicos e dos meca-
nismos de aplicação são (…) fatores que determinam o nível de 
implementação, mas definitivamente não são os únicos (nem 
os únicos decisivos)” (Schmahl & Breuer, 2017, p. 810 [tradu-
ção livre]).

Passadas que estão mais de duas décadas sobre a adoção da Conven-
ção de Oviedo, o debate no seio do Conselho da Europa sobre os meca-
nismos de monitorização das convenções adotadas sob a sua égide tem 
seguido igualmente o seu curso, até por impulso do próprio Secretário-
-Geral, numa lógica de afirmação do espaço de diálogo construtivo que 
caracteriza a organização e de superação de uma visão excessivamente 
compartimentada no tratamento das matérias de que se ocupa, incluindo 
no domínio da bioética.

A promoção dos direitos que a CDHB incorpora realiza-se, por con-
seguinte, também em outras esferas de ação, dirigidas, inclusive, a to-
dos os Estados membros do Conselho da Europa, com destaque para 
as atribuições cometidas ao Comité de Bioética (DH-BIO) e o papel 
primordial lhe compete nessa esfera, no tratamento e partilha de infor-
mação, conhecimento e análise sobre a proteção dos direitos humanos na 
biomedicina e seus desenvolvimentos30.

30  Veja-se, significativamente, para um horizonte quinquenal, Strategic Action 
Plan on Human Rights and Technologies in Biomedicine (2020-2025).
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Por seu turno, a efetividade das vias de escrutínio, no plano inter-
nacional, sobre a exequibilidade dada nas ordens jurídicas internas aos 
direitos e normas de conduta acolhidos na CDHB e seus Protocolos con-
tribui, seguramente, para o avanço na proteção da dignidade humana em 
contexto de investigação e tratamentos na área biomédica, com aplicação 
aos seres humanos.

Não cabendo aqui curar sobre qual o modelo de monitorização, de 
entre os possíveis, idealmente mais adequado ao acompanhamento ou 
controlo do cumprimento das obrigações assumidas pelas partes, ante 
uma convenção internacional de direitos humanos na esfera da biomedi-
cina, a atribuição de um papel ao Secretário-Geral do Conselho da Euro-
pa no marco da CDHB, pelos poderes de iniciativa que o artigo 30.º lhe 
confere, constitui uma solução excecional no marco das principais con-
venções de direitos humanos adotadas sob os auspícios da organização.

Nessa configuração dos poderes de vigilância do Secretário-Geral, a 
solução consagrada na Convenção de Oviedo reforça sobretudo, afinal, 
a ideia de compromisso das partes e apela à autonomia responsável dos 
Estados na efetiva realização das normas da Convenção.
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