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CHAPTER XII

Protocols

Article 31

Protocols

Protocols may be concluded in pursuance of Article 32, with a 
view to developing, in specific fields, the principles contained in 
this Convention.

The Protocols shall be open for signature by Signatories of the 
Convention. They shall be subject to ratification, acceptance or 
approval. A Signatory may not ratify, accept or approve Proto-
cols without previously or simultaneously ratifying accepting or 
approving the Convention.

CHAPITRE XII

Protocoles

Article 31

Protocoles

Des protocoles peuvent être élaborés conformément aux dispo-
sitions de l'article 32, en vue de développer, dans des domaines 
spécifiques, les principes contenus dans la présente Convention.

Les protocoles sont ouverts à la signature des signataires de la 
Convention. Ils seront soumis à ratification, acceptation ou ap-
probation. Un signataire ne peut ratifier, accepter ou approuver 
les protocoles sans avoir antérieurement ou simultanément rati-
fié, accepté ou approuvé la Convention.

1. Remissões e referências legislativas

Convenção e protocolos adicionais

Convenção sobre os Direitos Humanos e a Biomedicina, 1997, artigo 32.º e 
alínea d) do artigo 38.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 4.º; Protocolo Adicional à Convenção sobre os Direitos Humanos e a 
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Biomedicina, relativo à Transplantação de Órgãos e Tecidos de Origem Hu-
mana, 2002, artigo 30.º; Protocolo Adicional à Convenção sobre os Direitos 
Humanos e a Biomedicina, Relativo à Investigação Biomédica, 2005, artigo 
36.º; Protocolo Adicional à Convenção sobre Direitos Humanos e Biomedici-
na, Relativo a Testes Genéticos para Fins de Saúde, 2008, artigo 24.º.

2. Introdução 

A vinculação a esta Convenção é pressuposto para abrir as portas à 
vinculação em termos de Protocolos. Na economia do comentário, não 
iremos comentar os diferentes Protocolos em especial: Protocolo Adicio-
nal à Convenção sobre os Direitos Humanos e a Biomedicina, Que Proí-
be a Clonagem de Seres Humanos; Protocolo Adicional à Convenção 
sobre os Direitos Humanos e a Biomedicina, Relativo à Investigação Bio-
médica; Protocolo Adicional à Convenção sobre os Direitos Humanos e 
a Biomedicina, relativo a Testes Genéticos para fins de Saúde; Protocolo 
Adicional à Convenção sobre os Direitos Humanos e a Biomedicina, 
relativo à Transplantação de Órgãos e Tecidos de Origem Humana. 

Consideraremos os seguintes pontos: a) Convenções e protocolos 
adicionais; b) trabalhos preparatórios; c) concretização; d) Relação entre 
a Convenção-quadro e os Protocolos Adicionais. 

3. Protocolos adicionais: alguns aspetos 

3.1. Convenções e protocolos adicionais

A elaboração de uma Convenção e o seu desenvolvimento através de 
protocolos adicionais é uma metodologia corrente em matéria de direito 
internacional público. No quadro do Conselho da Europa1, são vários os 
tratados a que se seguiram protocolos adicionais, a começar pela Con-
venção Europeia dos Direitos Humanos (15 protocolos em vigor). 

Num documento da Organização das Nações Unidas, lê-se que “[a] 
protocol signifies an instrument that creates legally binding obligations at 

1 Realçando o uso frequente desta técnica em sede de Conselho da Europa, vide 
Dorrego de Carlos (2002, p. 467). 
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international law. In most cases this term encompasses an instrument which 
is subsidiary to a treaty”, esclarecendo-se depois que há uma pluralidade 
de instrumentos abrangidos por esta designação2. 

Ruth Reusser (Reusser, 2002, p. 49) sublinha o caráter “dinâmico” 
que, ab initio, foi previsto para o projeto convencional. Este assenta numa 
“convenção principal ou nuclear” (Haupt-bzw. Kernkonvention), mas, no 
entanto, entende que este foi temperado por razões políticas. Explicitan-
do: tendo em vista assegurar um “nível de proteção comum” no que toca 
a certos pontos, algumas questões que deveriam ter sido remetidas para 
protocolos adicionais acabaram por ser objeto de tratamento na Conven-
ção principal (Reusser, 2002, p. 49). Dá como exemplos preceitos sobre a 
investigação em seres humanos e em matéria de transplantações. 

3.2. O lugar dos Protocolos na discussão sobre a feitura da 
Convenção (trabalhos preparatórios)

Lendo os trabalhos preparatórios, os Protocolos são referidos em dis-
tintos contextos e com diferentes funções. Desde logo, na articulação en-
tre Convenção e Protocolos, optou-se por evitar as definições no primei-
ro texto, deixando para os segundos “as precisões necessárias” nos seus 
campos específicos (Preparatory work, 2000, CAHBI 24-27/03/92, p. 
3). Assim, os Protocolos específicos abrem caminho para um tratamento 
mais concretizado e uma “proteção suplementar”, como se referiu, por 
exemplo, a propósito da regra geral de consentimento, prevista no artigo 
5.º (Preparatory work, 2000, CORED 8-12/03/93, pp. 28-29), abrindo 
portas para uma tutela complementar no Protocolo sobre Investigação 
Biomédica. 

Num primeiro momento, optou-se por mencionar expressamente no 
artigo 1.º os Protocolos, para realçar o caráter unitário e a “consubstan-
cialidade” entre textos (Preparatory work, 2000, CORED 16-18/06/92, 
p. 10). Posteriormente, eliminou-se essa referência com o argumento do 
caráter abrangente do termo Convenção, que englobaria os Protocolos 

2 United Nations Forum on Forests, Ad hoc expert group on Consideration with 
a View to Recommending the Parameters of a Mandate for Developing a Legal Frame-
work on All Types of Forests, New York, 7-10 September 2004, 
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(Preparatory work, 2000, CDBI 24-27/11/92, p. 10). A remissão de vá-
rias questões para Protocolos permitiu alargar o consenso em relação ao 
texto da Convenção. 

No que toca especificamente aos trabalhos preparatórios deste arti-
go, foram duas as grandes questões discutidas (Preparatory work, 2000,  
CAHBI 24-27/03/92, p. 122), a saber:

a)  a primeira passava por saber se seria possível assinar ou ratificar 
um ou mais Protocolos sem a vinculação à própria Convenção; 

b)  a segunda traduz-se em analisar a admissibilidade ou não de 
uma vinculação à Convenção, sem assinar ou ratificar ao menos 
um dos protocolos. 

Convocaremos as respostas a estas perguntas no ponto seguinte.
No que toca à redação deste artigo, deixou-se cair a expressão “acor-

dos suplementares”, na medida em que o Secretariado entendeu que tal 
formulação poderia dar azo à desvalorização dos Protocolos (Preparatory 
work, 2000, CORED 16-18/06/92, p. 122). 

A ideia de Convenção-quadro, que retomaremos infra, justificou a 
eliminação do segmento “these protocols are part of the Convention” (Pre-
paratory work, 2000, CDBI 24-27/11/92, p. 122). Também caiu a re-
ferência a “whenever the need arises” (Preparatory work, 2000, CORED 
14-16/12/92, p. 122). 

Ainda em sede de trabalhos preparatórios, encontramos a menção a 
uma opção em termos de redação no que toca à Convenção e aos Pro-
tocolos Adicionais: na primeira, enquanto Convenção-quadro, privile-
giaram-se definições mais gerais, reservando a sua especificação para os 
segundos (Preparatory work, 2000, CAHBI 24-27/03/92, p. 3). 

3.3. Protocolos: concretização 

A vinculação a esta Convenção é pressuposto para abrir as portas aos 
Protocolos. Trata-se de uma convenção-quadro, um “documento-mãe” 
(Mutterdokument) (Taupitz, 2002, p. 46) que serve de parâmetro aos 
Protocolos Adicionais, que a concretizam em áreas específicas. Até agora 
foram elaborados e entraram em vigor Protocolos Adicionais: em pri-
meiro lugar, na sequência da obtenção, por via de clonagem, da ovelha 
Dolly, foi assinado, a 12 de janeiro de 1998, o Protocolo Adicional que 
proibiu a clonagem humana; a 24 de janeiro, um Protocolo Adicional 
sobre transplantação de órgãos e tecidos de origem humana; a 25 de 
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janeiro de 2005, sobre a investigação biomédica; a 27 de novembro de 
2008, Protocolo Adicional sobre testes genéticos. 

Os diferentes Protocolos Adicionais são convenções internacionais, 
que desenvolvem o quadro jurídico estabelecido na Convenção sobre os 
Direitos Humanos e a Biomedicina (CDHB), sendo leges specialis para 
diferentes domínios (Kandler, 2008, p. 7). 

A necessidade de vinculação à Convenção para se ser parte em qual-
quer Protocolo foi respondida positivamente, por unanimidade (Prepa-
ratory work, 2000, CDBI 6-9/07/93, pp. 122-123). Já quanto à possível 
solução de exigir que a ratificação da Convenção não fosse solitária, de-
vendo ser acompanhada por idêntico passo em relação a Protocolos (no 
mínimo, três), foi claramente rejeitada(Preparatory work, 2000, CDBI 
6-9/07/93, p. 123). A favor de uma via mais exigente no que toca a vin-
culação, convocou-se a Carta Social Europeia, mais exatamente o artigo 
20.º3, a propósito da necessidade de assunção de um número mínimo de 
obrigações constantes da Carta4. 

3 Repare-se que a discussão teve lugar antes da entrada em vigor da Carta Social 
Europeia revista (de 1996, mas que entrou em vigor na ordem jurídica internacional 
em 1 de julho de 1999; em Portugal, apenas em 1 de julho de 2002). 

4 Em rigor, no caso da Carta Social Europeia (1961) não se trata de Protocolos 
Adicionais. Transcrevemos parte do artigo 20.º (Compromissos): “1 – Cada uma 
das Partes Contratantes compromete-se a) A considerar a parte I da presente Carta 
como uma declaração que fixa os objetivos cuja realização assegurará por todos os 
meios úteis, conforme as disposições do parágrafo introdutório da referida parte; b) 
A considerar-se vinculada a, pelo menos, cinco dos sete artigos seguintes da parte II 
da Carta: artigos 1.º, 5.º, 6.º, 12.º, 13.º, 16.º e 19.º; c) A considerar-se vinculada a 
um número suplementar de artigos ou parágrafos numerados da parte II da Carta, 
que escolherá, de maneira que o número total dos artigos e dos parágrafos nume-
rados que a vinculam não seja inferior a 10 artigos ou 45 parágrafos numerados. 
2 – Os artigos ou parágrafos escolhidos segundo as disposições das alíneas b) e c) do 
parágrafo 1.º do presente artigo serão notificados ao Secretário-Geral do Conselho 
da Europa pela Parte Contratante no momento do depósito do seu instrumento de 
ratificação ou aprovação. 3 – Cada uma das Partes Contratantes poderá, em qual-
quer momento anterior, declarar, por notificação dirigida ao Secretário-Geral, que 
se considera vinculada a qualquer outro artigo ou parágrafo numerado que figure 
na parte II da Carta e que ainda não tinha aceite, conforme as disposições do pará-
grafo 1.º do presente artigo. Estes compromissos ulteriores serão considerados parte 
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A posição vencedora estribou-se em três argumentos, a saber (Prepa-
ratory work, 2000, CDBI 6-9/07/93, p. 123):

a) a independência relativa (dado que é necessário subscrever a 
Convenção-quadro) dos protocolos adicionais –, o que permiti-
ria “alguma flexibilidade”; 

b) não se poderia fazer depender a vinculação em relação à Con-
venção de um compromisso quanto a Protocolos ainda não 
elaborados;

c) a exigir-se essa vinculação em relação a esses Protocolos Adicio-
nais, todos os signatários da Convenção teriam de os aceitar, o 
que se poderia revelar difícil, podendo ainda a unanimidade ter 
um efeito pernicioso no conteúdo das convenções internacio-
nais, podendo haver a tentação de aligeirar as soluções.

Acresce que para ratificar, aceitar ou aprovar os Protocolos basta que, 
antes ou então em simultâneo, se tenha ratificado, aceitado ou aprovado 
a Convenção. Esta obrigação está hoje prevista em todos os Protoco-
los Adicionais (cfr. Protocolo Adicional à Convenção sobre os Direitos 
Humanos e a Biomedicina, Que Proíbe a Clonagem de Seres Humanos, 
artigo 4.º; Protocolo Adicional à Convenção sobre os Direitos do Ho-
mem e da Biomedicina Relativo à Investigação Biomédica, artigo 36.º; 
Protocolo Adicional à Convenção sobre os Direitos Humanos e a Biome-
dicina, relativo a Testes Genéticos para fins de Saúde, artigo 24.º; Proto-
colo Adicional à Convenção sobre os Direitos Humanos e a Biomedici-
na, relativo à Transplantação de Órgãos e Tecidos de Origem Humana, 
artigo 30.º).

3.4. Relação entre a Convenção-quadro e os Protocolos Adicio-
nais: entre a interpretação e a vinculação

Importa ter presente a relação entre a Convenção-quadro e os Pro-
tocolos Adicionais. O texto da Convenção sobre os Direitos Humanos 
e a Biomedicina funciona com um limite às soluções admissíveis. Os 

integrante da ratificação ou da aprovação e terão os mesmos efeitos a partir do 30.º 
dia seguinte à data da notificação (…)”.
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Protocolos não podem diminuir o grau de proteção estabelecido na Con-
venção, mas poderão ser mais exigentes. Durante a feitura da CDHB, 
estando em curso também a elaboração de dois Protocolos Adicionais, 
várias vezes se afirmou a impossibilidade de redução da tutela assegurada. 
Aliás, quanto aos protocolos que já estavam a ser redigidos, assistiu-se a 
verdadeiras situações de tandem ou diálogo, prevenindo conflitos. Por 
exemplo, discutiu-se a incompatibilidade entre o texto proposto para o 
artigo 6.º da Convenção (Proteção das pessoas que careçam de capaci-
dade para prestar o seu consentimento) e o Protocolo in fieri dedicado à 
transplantação de órgãos (Preparatory work, 2000, CORED 1-3/06/93, 
p. 30). O primeiro exige que, no caso de pessoas incapazes de consen-
tir, a intervenção “apenas poderá ser efetuada em seu benefício direto”, 
mas não estabelecia, como o faz agora, exceções (vide também Preparatory 
work, 2000, CDBI 6-9/07/93, p. 31). Esta natureza de convenção-quadro 
foi também convocada para afastar uma redação, por se entender que, a 
este nível, não se deveria ser tão pormenorizado (Preparatory work, 2000, 
CDBI 20-22/11/95, p. 51).  Tratava-se de especificar, no atual n.º 3 do 
artigo 10.º, as restrições às “informações relacionadas com a sua saúde”. 

Os Protocolos, enquanto convenções internacionais específicas, não 
vinculam diretamente as partes que não os ratificarem. Contudo, não está 
excluída a possibilidade de algumas soluções, de modo indireto, serem 
convocadas pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, na concretiza-
ção da CEDH. Ruth Reusser (Reusser, 2002, p. 51) apontava neste senti-
do, referindo o que aconteceu no domínio da proteção de dados, por via 
do artigo 8.º da CEDH (direito ao respeito pela vida privada e familiar). 

3.5. Protocolo para a proteção do embrião e do feto: impasse e 
fracasso

No quadro da difícil negociação para a redação do artigo 18.º (Pes-
quisa em embriões in vitro), acordou-se na formulação que veio a ser 
adotada, mas abrindo-se a porta para a elaboração de um Protocolo Adi-
cional relativo à Proteção do Embrião e do Feto. Trata-se, desde logo, de 
densificar a exigência de garantir uma “proteção adequada do embrião” 
(n.º 1 do artigo 18.º), como explica Daniel Serrão (Serrão, 2001, p. 
190). Apesar do desenvolvimento dos trabalhos e do seu avanço, o Gru-
po, presidido inicialmente por Jean Michaud, juiz da Cour de Cassation, 
veio depois a ser coordenado precisamente por Daniel Serrão. Este, ao 
expor as linhas de força e o curso dos trabalhos, escrevia que a questão 
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controvertida era precisamente a da investigação embrionária, matéria 
onde continuaram a espelhar-se as divisões clássicas sobre a (in)admis-
sibilidade de experimentação em embriões. Este retrato levou-o então a 
escrever o seguinte, que se veio a confirmar, explicando porque não há 
hoje um Protocolo Adicional sobre esta matéria:

“Do meu ponto de vista, se não for possível obter maioria para 
um Artigo que decida esta questão – e a margem para nego-
ciação entre as duas posições é curta – não haverá Protocolo” 
(Serrão, 2001, p. 193; cfr. também p. 194).

No mesmo texto, avançou-se a possibilidade de distinguir, em termos 
de Protocolos Adicionais, o embrião in vitro e o embrião in vivo (neste 
último, considerando também o feto [Serrão, 2001, p. 195]). 

4. Jurisprudência relevante comentada

 Sobre este ponto, não há, em geral, jurisprudência específica, nem 
tal é expectável. Em abstrato, poderá haver lugar ao exercício de uma 
mera função consultiva prevista em termos genéricos no artigo 29.º (vide 
o respetivo comentário), no que ora nos importa limitada à questão da 
compatibilidade de um Protocolo com a Convenção. Além disso, em 
concreto, num tribunal nacional pode suscitar-se uma questão de idên-
tico teor, se for necessário aplicar uma norma de qualquer Protocolo e 
levantada a questão da sua conformidade com a Convenção. No Ac. TC 
n.º 101/2009, o Tribunal Constitucional discutiu, no entanto, a questão 
de saber se a CDHB e os Protocolos Adicionais (no caso, apenas o rela-
tivo à proibição de clonagem, o único que então vinculava Portugal) po-
deriam funcionar como “parâmetro de constitucionalidade autónomo”. 
Lê-se na decisão:

“Não pode excluir-se, à partida, e em tese geral, em função das 
cláusulas de recepção que decorrem do artigo 8.º, n.ºs 1 e 2, 
da Constituição, a possível relevância constitucional de outros 
instrumentos de direito internacional aplicáveis e, em parti-
cular, para o que aqui importa, as Convenções e Declarações 
mais ligadas ao Bio-direito, como sucede com a Convenção 
de Oviedo, o respetivo Protocolo Adicional sobre Clonagem 
Humana e a Declaração Universal sobre o Genoma Humano e 
os Direitos Humanos.
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Tudo está em saber – aspetos que serão analisados mais adiante 
– se as disposições delas constantes consagram direitos funda-
mentais internacionais que possam complementar outros que 
se encontrem expressamente previstos na Constituição, e que, 
como tal, devam ser perfilhados pela ordem jurídica portugue-
sa nos termos do artigo 16.º, n.º 1”. 

No entanto, o Tribunal respondeu negativamente à questão 
formulada. 

5. Conclusão 

Em síntese, os Protocolos Adicionais são tratados internacionais es-
pecíficos, que concretizam a Convenção em diferentes domínios, deven-
do respeitá-la. A possibilidade de vinculação está dependente da prévia 
assinatura e ratificação da “Convenção-mãe”. 
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