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CAPÍTULO XIV

Disposições finais 

Artigo 33.º

Assinatura, ratificação e entrada em vigor

1. A presente Convenção fica aberta à assinatura dos Estados 
membros do Conselho da Europa, dos Estados não mem-
bros que participaram na sua elaboração e da Comunidade 
Europeia. 

2 . A presente Convenção será sujeita a ratificação, aceitação 
ou aprovação. Os instrumentos de ratificação, de aceitação 
ou de aprovação serão depositados junto do Secretário-Ge-
ral do Conselho da Europa. 
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3. A presente Convenção entrará em vigor no 1.º dia do mês 
seguinte ao termo de um período de três meses após a data 
em que cinco Estados, incluindo pelo menos quatro Esta-
dos membros do Conselho da Europa, tenham expressado 
o seu consentimento em ficar vinculados pela Convenção, 
em conformidade com as disposições do número anterior. 

4. Para todo o Signatário que expresse ulteriormente o seu 
consentimento em ficar vinculado pela Convenção, esta 
entrará em vigor no 1.º dia do mês seguinte ao termo de 
um período de três meses após a data do depósito do seu 
instrumento de ratificação, de aceitação ou de aprovação. 

CHAPTER XIV 

Final clauses 

Article 33

Signature, ratification and entry into force

1  This Convention shall be open for signature by the member 
States of the Council of Europe, the non-member States 
which have participated in its elaboration and by the Euro-
pean Community.

2  This Convention is subject to ratification, acceptance or ap-
proval. Instruments of ratification, acceptance or approval 
shall be deposited with the Secretary General of the Coun-
cil of Europe. 

3  This Convention shall enter into force on the first day of the 
month following the expiration of a period of three months 
after the date on which five States, including at least four 
member States of the Council of Europe, have expressed 
their consent to be bound by the Convention in accordance 
with the provisions of paragraph 2 of the present article.

4  In respect of any Signatory which subsequently expresses its 
consent to be bound by it, the Convention shall enter into 
force on the first day of the month following the expiration 
of a period of three months after the date of the deposit of 
its instrument of ratification, acceptance or approval.
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CHAPITRE XIV 

Clauses finales

Article 33

Signature, ratification et entrée en vigueur

1  La présente Convention est ouverte à la signature des Etats 
membres du Conseil de l'Europe, des Etats non membres 
qui ont participé à son élaboration et de la Communauté 
européenne.

2  La présente Convention sera soumise à ratification, ac-
ceptation ou approbation. Les instruments de ratification, 
d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Se-
crétaire Général du Conseil de l'Europe.

3  La présente Convention entrera en vigueur le premier jour 
du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois 
après la date à laquelle cinq Etats, incluant au moins quatre 
Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur 
consentement à être liés par la Convention, conformément 
aux dispositions du paragraphe précédent.

4 Pour tout Signataire qui exprimera ultérieurement son 
consentement à être lié par la Convention, celle-ci entre-
ra en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration 
d'une période de trois mois après la date du dépôt de son 
instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

1. Remissões e referências legislativas 

Direito internacional

Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, 1966, artigo 49.º; Pacto 
Internacional dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais, 1966, artigo 27.º; 
Convenção Americana de Direitos Humanos, 1969, artigo 74.º; Carta Africa-
na dos Direitos Humanos e dos Povos, 1981, artigos 63.º e 65.º. 
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Direito europeu     

Convenção Europeia dos Direitos Humanos, 1950, artigo 59.º; Carta Social 
Europeia (revista), 1996, artigo K.

2. Introdução

I. A Convenção sobre os Direitos Humanos e a Biomedicina (CDHB), 
embora tenha sido elaborada no seio do Conselho da Europa, uma orga-
nização internacional de âmbito regional, apresenta uma clara pretensão 
de validade e eficácia universal (Wachter, 1997, p. 15; Abbing, 1998, p. 
377; Salako, 2008, p. 338; e ainda, Palacios, 2009,p. 25). Desde logo, a 
Convenção está aberta à assinatura dos Estados Membros do Conselho da 
Europa (atualmente, 47 Estados), dos Estados não membros que participa-
ram na sua elaboração1 – Austrália, Canadá, Estados Unidos da América, 
Japão, México e Santa Sé (Explanatory Report, 1997, p. 25; Salako, 2008, 
p. 353; e ainda, Bellver Capella, 2008, p. 404) – e a Comunidade Euro-
peia (rectius, União Europeia). Por outro lado, permite-se, nos termos do 
artigo 34.º, que o Comité de Ministros do Conselho da Europa, verifica-
das determinadas condições, convide Estados não membros do Conselho 
da Europa para aderirem à Convenção (Romeo Casabona, 2002, p. 48; e 
ainda, Dorrego de Carlos, 2002, p. 456).  

3. Densificação Dogmática do Preceito

II. Alguns autores alegam que a mera assinatura de uma convenção 
internacional não implica, per se, uma qualquer obrigação jurídica para 
o Estado em causa; em boa verdade, apenas se traduz no reconhecimento 

1  A mero título de curiosidade, é de notar que participaram também na redação 
da Convenção, como observadores permanentes, inter alia, a Comissão Internacio-
nal do Estado Civil, a European Science Foundation, a Organização para a Coope-
ração e Desenvolvimento Económico (OCDE), a Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), a Organização Mundial de 
Saúde (OMS), bem como os Comités do Conselho da Europa para a Saúde e para 
os Direitos Humanos (Wachter, 1997, p. 13). 
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formal da validade do texto convencional2. A assunção de tais obrigações 
só se verifica mediante a prestação de consentimento pelo respetivo Estado 
para se vincular internacionalmente, o que, estando em causa um tratado 
ad solemnitatem, tem lugar mediante ratificação, aprovação ou aceitação 
(Dorrego de Carlos, 2002, p. 455). 

O modo de vinculação internacional difere de Estado para Estado em 
função do respetivo sistema de governo (Machado, 2019, p. 344). No caso 
português, desde logo por força da designada “teoria da essencialidade” 
(Idem, p. 328), é à Assembleia da República (AR) que compete aprovar os 
tratados internacionais (alínea i) do artigo 161.º e n.º 5 do artigo 166.º 
da Constituição da República Portuguesa ou CRP). No caso da CDHB, a 
mesma foi aprovada para ratificação através da Resolução da Assembleia da 
República n.º 1/2001, de 3 de janeiro. Por sua vez, entre nós, a ratificação 
dos tratados internacionais está a cargo do Presidente da República (alínea 
b) do artigo 135.º da CRP), constituindo este um ato próprio e autónomo 
do mesmo (Canotilho & Moreira, 2014b, p. 198). No caso da Convenção 
de Oviedo, a ratificação do diploma foi levada a cabo através do Decreto 
do Presidente da República n.º 1/2001, de 3 de janeiro. 

Note-se ainda que, de acordo com a CDHB, todos os instrumentos de 
ratificação, aceitação ou aprovação devem ser depositados junto do Secre-
tário-Geral do Conselho da Europa.

III. No que à entrada em vigor diz respeito, importa analisar esta ques-
tão a partir de uma dupla perspetiva: 

i) Como norma jurídico-internacional, a Convenção entrará em vi-
gor no 1.º dia do mês seguinte ao termo de um período de vacatio 
legis de três meses após a data em que cinco Estados, incluindo 
pelo menos quatro Estados membros do Conselho da Europa, te-
nham expressado o seu consentimento em ficar vinculados pela 
Convenção. Para todo o signatário que expressa ulteriormente o 
seu consentimento em ficar vinculado pela Convenção, esta entra-

2  A nosso ver, tal afirmação deve ser encarada com cautela. Afinal de contas, a 
assinatura já acarreta alguns efeitos pré-jurídicos para o Estado em questão, como 
a obrigação de se abster, em boa fé, de adotar atos ou levar a cabo omissões que 
possam pôr em causa o objeto e as finalidades do tratado em causa. Neste sentido, 
Goffin et al. (2008, p. 223).    



676 • EDUARDO FIGUEIREDO

rá em vigor no 1.º dia do mês seguinte ao termo de um período 
de três meses após a data do depósito do seu instrumento de ratifi-
cação, de aceitação ou de aprovação junto do Secretário-Geral do 
Conselho da Europa. 

ii) Para entrar em vigor na ordem jurídica interna, atentando espe-
cificamente ao caso português (n.º 2 do artigo 8.º da CRP), será 
necessário que o tratado tenha sido “regulamente aprovado ou ra-
tificado” e, ainda, que se tenha procedido à publicação do mesmo 
em Diário da República, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 
119.º da CRP (no caso específico da CDHB: Diário da República 
I-A, n.º 2, de 03 de janeiro  de 2001). É preciso atentar, igualmen-
te, à parte final deste número 2 do artigo 8.º da CRP, a qual dispõe 
que o direito internacional convencional só vigora na ordem jurí-
dica interna “enquanto vincular o Estado Português” (para maio-
res desenvolvimentos, vide Canotilho & Moreira, 2014a, p. 256).

IV. À data de redação deste comentário3, o número de Estados que já 
ratificaram a Convenção de Oviedo é de 29, a saber: Albânia, Bósnia e 
Herzegovina, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslové-
nia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Geórgia, Grécia, Hungria, Islân-
dia, Letónia, Lituânia, Macedónia do Norte, Montenegro, Noruega, Por-
tugal, República Checa, República da Moldávia, Roménia, San Marino, 
Sérvia, Suíça e Turquia. 

Por sua vez, são 6 os Estados que, embora tenham assinado a CDHB, ainda 
não a ratificaram: Itália, Luxemburgo, Holanda, Polónia, Suécia e Ucrânia. 

4. Conclusão

V. Aqui chegados, impõe-se notar que alguns dos Estados mais influen-
tes do Conselho da Europa (e que, paradoxalmente, foram dos mais inter-
ventivos na fase de discussão e redação da Convenção) – como a Alemanha, 
a Áustria, a Bélgica, a Irlanda, Malta, o Reino Unido e a Rússia – ainda não 
assinaram, nem ratificaram a Convenção de Oviedo. 

3  A data a ter em conta é 13 de dezembro de 2020.  
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Como já tivemos a oportunidade de referir a outro propósito4, a Ale-
manha e a Irlanda não ratificaram a Convenção de Oviedo por entende-
rem que as suas disposições são demasiado liberais e laxas, não garantindo 
adequada proteção aos biobens aí tutelados (mormente no que diz respeito 
à questão da experimentação científica com recurso a embriões humanos); 
por sua vez, o Reino Unido e a Bélgica ainda não ratificaram a CDHB jus-
tamente por considerarem que as suas disposições se afiguram demasiado 
conservadoras e limitativas (mormente no que respeita, uma vez mais, à 
matéria da experimentação científica com recurso a embriões humanos) 
(Riedel, 1997, p. 182; Raposo, 2016, p. 3; Goffin et al., 2008, p. 230; e 
ainda, Bellver Capella, 2008, p. 404). 

VI. Por fim, importa também destacar que, até hoje, nenhum dos Es-
tados não membros do Conselho da Europa e que participaram na elabo-
ração da Convenção – Austrália, Canadá, Japão, México, Estados Unidos 
da América e Santa Sé – assinaram ou ratificaram o diploma. O mesmo se 
pode afirmar relativamente à União Europeia.  
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