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Artigo 6.º

Protecção das pessoas que careçam de capacidade  
para prestar o seu consentimento

1. Sem prejuízo dos artigos 17.º e 20.º, qualquer intervenção 
sobre uma pessoa que careça de capacidade para prestar 
o seu consentimento apenas poderá ser efectuada em seu 
benefício directo.
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2.  Sempre que, nos termos da lei, um menor careça de capaci-
dade para consentir numa intervenção, esta não poderá ser 
efectuada sem a autorização do seu representante, de uma 
autoridade ou de uma pessoa ou instância designada pela lei.

A opinião do menor é tomada em consideração como um 
factor cada vez mais determinante, em função da sua idade 
e do seu grau de maturidade.

3. Sempre que, nos termos da lei, um maior careça, em virtu-
de de deficiência mental, de doença ou por motivo similar, 
de capacidade para consentir numa intervenção, esta não 
poderá ser efectuada sem a autorização do seu represen-
tante, de uma autoridade ou de uma pessoa ou instância 
designada pela lei. 

A pessoa em causa deve, na medida do possível, participar 
no processo de autorização.

4. O representante, a autoridade, a pessoa ou a instância men-
cionados nos n.os 2 e 3 recebem, nas mesmas condições, a 
informação citada no artigo 5.º

5. A autorização referida nos n.os 2 e 3 pode, em qualquer 
momento, ser retirada no interesse da pessoa em questão.

Article 6 

Protection of persons not able to consent

1  Subject to Articles 17 and 20 below, an intervention may 
only be carried out on a person who does not have the 
capacity to consent, for his or her direct benefit.

2  Where, according to law, a minor does not have the ca-
pacity to consent to an intervention, the intervention may 
only be carried out with the authorisation of his or her 
representative or an authority or a person or body provided 
for by law.

The opinion of the minor shall be taken into consideration 
as an increasingly determining factor in proportion to his 
or her age and degree of maturity.



COMENTÁRIO AO ARTIGO 6.º  • 153

3  Where, according to law, an adult does not have the ca-
pacity to consent to an intervention because of a mental 
disability, a disease or for similar reasons, the intervention 
may only be carried out with the authorisation of his or her 
representative or an authority or a person or body provided 
for by law.

 The individual concerned shall as far as possible take part 
in the authorisation procedure.

4  The representative, the authority, the person or the body 
mentioned in paragraphs 2 and 3 above shall be given, 
under the same conditions, the information referred to in 
Article 5.

5  The authorisation referred to in paragraphs 2 and 3 above 
may be withdrawn at any time in the best interests of the 
person concerned. 

Article 6 

Protection des personnes n'ayant pas la capacité de 
consentir

1  Sous réserve des articles 17 et 20, une intervention ne peut 
être effectuée sur une personne n'ayant pas la capacité de 
consentir, que pour son bénéfice direct.

2  Lorsque, selon la loi, un mineur n'a pas la capacité de 
consentir à une intervention, celle-ci ne peut être effectuée 
sans l'autorisation de son représentant, d'une autorité ou 
d'une personne ou instance désignée par la loi.

 L'avis du mineur est pris en considération comme un fac-
teur de plus en plus déterminant, en fonction de son âge et 
de son degré de maturité.

3  Lorsque, selon la loi, un majeur n'a pas, en raison d'un han-
dicap mental, d'une maladie ou pour un motif similaire, la 
capacité de consentir à une intervention, celle-ci ne peut être 
effectuée sans l'autorisation de son représentant, d'une auto-
rité ou d'une personne ou instance désignée par la loi.
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 La personne concernée doit dans la mesure du possible être 
associée à la procédure d'autorisation.

4  Le représentant, l'autorité, la personne ou l'instance men-
tionnés aux paragraphes 2 et 3 reçoivent, dans les mêmes 
conditions, l'information visée à l'article 5.

5  L'autorisation visée aux paragraphes 2 et 3 peut, à tout mo-
ment, être retirée dans l'intérêt de la personne concernée.

1. Remissões e referências legislativas

Convenção e protocolos adicionais
Convenção sobre os Direitos Humanos e a Biomedicina, 1997, artigos 5.º, 7.º, 
9.º, 17.º, 20.º. 

Direito internacional
Convenção sobre os Direitos das Crianças, 1989, artigo 12.º; Convenção sobre 
os Direitos das pessoas com Deficiência, 2006, artigos 5.º e 12.º.

Direito europeu
Recomendação R(99)4, 1999, princípios 1, 2, 3, 8, 9, 10.

Direito nacional
Constituição da República Portuguesa, artigos 1.º, 13.º, 26.º, n.ºs 1 e 5, 
36.º, sem prejuízo de outras interações.

2. Introdução

O artigo 6.º posiciona-se no seio da Convenção como norma espe-
cial face à regra geral enunciada no artigo 5.º, que afirma o princípio 
do consentimento para a prática de ato médico – quer numa perspeti-
va positiva de aceitação (consentimento), quer numa perspetiva negativa 
de recusa e retratação (dissentimento) –  e que apresenta os seus traços 
principais assentes na liberdade e no esclarecimento, que advém de uma 
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adequada informação1.  Ora, o consentimento nestes termos pressupõe a 
sua prestação por quem tenha capacidade para entender esta informação 
e determinar-se livremente. Daí que, quando tratamos da situação das 
crianças e dos adultos com capacidade diminuída, a regra geral tenha de 
ser objeto de afinamentos.

Assim, o artigo 6.º, segundo o Relatório Explicativo, especifica as 
“condições ao abrigo das quais uma intervenção pode ser levada a cabo 
nestas pessoas, de forma a assegurar a sua protecção” (Michaud, 1997, 
parágrafo 41). Parece, todavia, que o Relatório Explicativo fica aquém 
na definição do escopo geral do artigo 6.º. O artigo, além de uma finali-
dade de proteção, prossegue claramente uma finalidade de promoção da 
autonomia – uma finalidade expressamente assumida na regra geral do 
consentimento, o artigo 5.º (Sanchéz-Caro, 2002, pp. 112-113), e que 
não é abandonada aqui, mas antes adaptada. Para além desta referência 
interna na interpretação do artigo 6.º, há que integrar na sua compreen-
são outros instrumentos jurídicos. Ora, apesar do caráter autónomo dos 
diversos sistemas de direitos humanos, aferidos em função do seu âmbito 
de aplicação espacial e garantias, não pode deixar de se destacar, em par-
ticular, as profundas implicações que a Convenção sobre os Direitos das 
pessoas com Deficiência (CDPD) e a Convenção sobre os Direitos das 
Crianças (CDC) têm no alcance que se dá a esta norma da Convenção. 
Assim, apesar da natureza regional da Convenção em contraposição com 
o caráter universal da CDPD ou da CDC, estes instrumentos interna-
cionais são interdependentes. Não se excluem, antes se complementam 
por necessidade de justificar a harmonia interna das suas disposições que 
vinculam o Estado, tendo em vista a proteção da pessoa, mas também a 
promoção da sua autonomia e dignidade. 

1  Note-se, todavia, que a Convenção autonomiza no artigo 7.º a situação das pes-
soas de “sofram de perturbação mental” face a ”intervenção que tenha por objetivo o 
tratamento dessa mesma perturbação”. 
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3. A capacidade para consentir 

3.1. Autonomização do conceito de capacidade para consentir 
na Convenção 

A Convenção autonomiza o conceito de capacidade para consentir 
face aos tradicionais conceitos de capacidade jurídica de gozo e capacida-
de de exercício de direitos (ou capacidade de agir). Tal conceptualização 
da idoneidade para uma pessoa se autodeterminar e governar os seus 
interesses inerentes aos cuidados de saúde é um verdadeiro tertium genus 
em face aos conceitos tradicionais. 

A autonomização do conceito de capacidade para consentir faz an-
tecipar o reconhecimento que será mais tarde operado pela CDPD de 
que não basta a consagração dos conceitos de personalidade e capacidade 
jurídica, sendo antes necessário o reconhecimento da autodeterminação 
jurídica2, enquanto exigência do direito ao livre desenvolvimento da per-
sonalidade e, em último termo, do princípio da dignidade da pessoa hu-
mana. O conceito de capacidade para consentir não repousa, por isso, na 
adesão àqueles conceitos genéricos, ainda que a Convenção não deixe de 
efetuar a remissão para a forma como cada sistema jurídico dos Estados 
contratantes entende a determinação da capacidade para consentir (“nos 
termos da lei” – n.ºs 2 e 3) e que remete para o princípio da margem de 
apreciação. É necessário, portanto, conciliar esta referência aos diversos 
sistemas nacionais com o esclarecimento do Relatório Explicativo de que 
a “incapacidade para consentir” deve ser entendida no contexto de cada 
intervenção em concreto (Michaud, 1997, p. 8). Assim, ainda que se reco-
nheça margem de concretização com a remissão para os critérios nacionais 
adoptados, não deixam os Estados de estar vinculados à acomodação da 
garantia do reconhecimento de uma capacidade de facto em função da 
concreta intervenção.

2  Comité dos Direitos das Pessoas com Deficiência (2014), §12. O Comentário 
Geral n.º 1 vem considerar que a capacidade jurídica envolve tanto a possibilidade 
de ser titular de direitos, como a liberdade de exercer esses direitos.
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Da assunção destes limites decorrem dois efeitos relevantes: (i) a efi-
cácia da norma do artigo 6.º depende de concretização legal pelos Esta-
dos Contratantes, uma vez que não goza de efeito direto (n.º 2 do artigo 
8.º da Constituição da República Portuguesa (CRP); (ii) contudo, não 
deixa de condicionar a interpretação do sistema jurídico nacional ao aco-
modar uma nova categoria jurídica.

Os conceitos de (in)capacidade de gozo e de (in)capacidade de exercí-
cio de direitos encontravam-se bem delimitados no âmbito dos institutos 
de resposta à incapacidade das pessoas maiores de idade em vigor no orde-
namento jurídico português à data da entrada em vigor da Convenção em 
Portugal, em 1 de dezembro de 2001. Todavia, este quadro jurídico nunca 
se apresentou apto a dar uma resposta adequada às questões do consenti-
mento informado. Tal resultava de forma particularmente evidente quanto 
aos institutos da interdição e da inabilitação, em vigor até 2019 (ano de 
entrada em vigor do instituto de maior acompanhado)3, que, apesar de 
atribuírem poderes a um terceiro para decidir por ou controlar a actuação 
da pessoa com capacidade diminuída (o incapaz), eram institutos pensados 
para responder a exigências de natureza patrimonial, estranhas às questões 
que são levantadas pelo consentimento médico.

A partir da reforma operada pela Lei n.º 49/2018, de 14 de agosto, 
substitui-se o modelo dual da interdição/inabilitação que pressupunha 
como consequência a incapacidade jurídica de exercício (geral ou limi-
tada a atos de disposição inter vivos) pela figura unitária do acompanha-
mento, uma medida que não implica necessariamente a restrição da ca-
pacidade da pessoa, sempre condicionada pelo princípio de necessidade 
(artigo 145.º do Código Civil, CC). 

Quanto à criança, até perfazer 18 anos (artigo 122.º do CC e artigo 
1.º da CDC), beneficia do estatuto jurídico da menoridade. Ora, apesar 
de se determinar a incapacidade geral para o exercício de direitos (artigo 
123.º do CC), tal prescrição é passível de ser interpretada forma plástica, 
em atenção à natural aquisição progressiva de competências por parte da 
criança. Como tal, reconhecem-se maioridades especiais que conferem à 
criança o poder de se autodeterminar, libertando-a do estatuto da meno-

3  Os institutos da interdição e inabilitação foram revogados pela Lei n.º 49/2018, 
de 14 de agosto.
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ridade, em consonância com a consagração da tese legislativamente consa-
grada da progressiva autonomia (n.º 2 do artigo 1878.º do CC).

 A atual compreensão do conceito funcional e social da capacidade 
para a tomada de decisão é apta a conciliar-se com o comando normativo 
do n.º 1 do artigo 6.º, da valoração da capacidade de facto aferida ca-
suisticamente. Deste modo, só faltará capacidade para consentir à pessoa 
que, no momento do processo de decisão para determinado cuidado de 
saúde, não tenha adequada capacidade para receber e processar a infor-
mação e decidir em conformidade com a sua vontade perante o objeto 
da intervenção médica. Logo, a capacidade para prestar consentimento é 
determinada em através da avaliação da aptidão para a tomada de deci-
são, mais do que da aferição da sua condição médica ou da avaliação da 
decisão tomada.

3.2.  A (falta de) capacidade para consentir das crianças (n.º 2 
do artigo 6.º)

3.2.1. A criança capaz para consentir

O estatuto de menoridade caracteriza-se pela sua adaptabilidade às 
circunstâncias em que se encontra a criança, ainda que o critério tem-
poral desempenhe um importante papel, sendo notória a redução da in-
tervenção dos pais na fase final do exercício daquelas responsabilidades 
(entre os 1[6] e os 18 anos), por força do desenvolvimento acelerado da 
adolescência (Oliveira, 2005, p. 240). 

Não obstante a plasticidade do conceito da capacidade para consentir 
da criança, por exigências de segurança e certeza, adopta-se o critério 
legal do n.º 3 do artigo 38.º do Código Penal (CP)4, que consagra uma 
maioridade antecipada para consentir às crianças com mais de 16 anos, 
desde que tenham capacidade de discernimento para o ato em questão. 

4  “O consentimento só é eficaz se for prestado por quem tiver mais de 16 anos e 
possuir o discernimento necessário para avaliar o seu sentido e alcance no momento 
em que o presta.”
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Pode divisar-se aqui o marco da emancipação da criança em matéria de 
autodeterminação dos interesses pessoais no âmbito da biomedicina5.

Apesar da adoção de um critério etário, que confere segurança ao 
profissional de saúde, não basta a verificação da idade para se concluir 
que a criança é titular de suficiente aptidão para consentir, uma vez que 
a esta acresce a verificação atual e situacional de capacidade de discernir 
da criança para consentir, segundo o n.º 3 do artigo 38.º, in fine, do CP6. 
Podemos, assim, afirmar que a criança maior de 16 anos beneficia de 
uma presunção de capacidade para consentir, facilitando-se a subsequen-
te prova da componente dinâmico-subjetiva da capacidade de discerni-
mento. Uma vez aferida e comprovada a capacidade natural da criança 
para consentir, igualmente tem de ser reconhecida a faculdade de recusa 
– dissentimento. Contudo, é necessário que a criança manifeste querer e 
vontade de decidir de forma autónoma e independente. O que significa 
amiúde que a criança continua a confiar na decisão dos progenitores ou 
a querer partilhar a decisão com estes.

Para além da capacidade dos maiores de 16 anos, assiste-se ao reco-
nhecimento da capacidade natural bastante para consentir ou dissentir 
quanto a atos que sejam de pequena relevância. Tal decorre da alínea a) 
do artigo 127.º do CC, que consagra a capacidade de agir para os “ne-
gócios jurídicos próprios da vida corrente da criança ao alcance da sua 
capacidade natural e desde que se trate de actos de pequena importân-
cia”. Esta excepção à incapacidade geral de exercício consagrada no artigo 
122.º do CC tende a admitir a eficácia das decisões tomadas pela criança, 
mesmo que em idade inferior a 16 anos, perante atos de pouco risco ou 
relevância e para os quais tenha capacidade de compreensão e assunção 
dos riscos e consequências resultantes do ato7.

À valoração de uma capacidade natural de aquisição progressiva acres-
cem previsões legais que reconhecem capacidade independentemente da 

5  Tal critério foi reconhecido pela Norma da n.º 015/2013 (atualizada em 4 de 
novembro de 2015), da Direcção-Geral da Saúde, acessível a partir do sítio https://
www.dgs.pt/.

6  “[P]ossuir o discernimento necessário para avaliar o seu sentido e alcance no 
momento em que o presta”.

7  P. ex., consentir a realização de curativos médicos, justificados por critério de 
adequação social.
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idade ou que correspondem, de forma legal expressa, ao marco etário de 
16 anos ou inferior. No primeiro tipo de situações, encontramos o acesso 
a serviços de educação sexual e planeamento familiar e consultas, garan-
tido por referência ao critério fisiológico8. No segundo tipo de casos, 
entre outros, temos o n.º 1 do artigo 7.º da Lei de Investigação Clínica9, 
o artigo 142.º do CP, relativo à interrupção voluntária da gravidez e, com 
a especificidade de estabelecer como marco etário os 14 anos, o n.º 1 do 
artigo 5.º da Lei de Saúde Mental10.

3.2.2. A criança com falta de capacidade para consentir

Fora dos casos explanados no ponto anterior, a autorização para a 
intervenção depende da decisão de quem exerça as responsabilidades pa-
rentais (por regra, os progenitores), de terceiros que tenham a criança à 
sua guarda (como o padrinho civil) ou de quem exerça a tutela. Contu-
do, a falta de capacidade da criança para consentir, em especial, quando 
menor de 16 anos, não obsta a que se promova e garanta a sua participa-
ção, audição e informação, nem mesmo o direito de veto (ou oposição) 
da criança. 

3.2.2.1. Autorização

a) Natureza

Ao referir-se a "autorização", a exigência da autorização consubstan-
cia-se na necessidade de existir uma justificação que torne a intervenção 
lícita, que a afirme como realização do interesse da criança visada pelos 

8  É assegurado o atendimento, “sem restrições”, a “todos os jovens em idade 
fértil” (Portaria n.º 52/85, de 26 de janeiro), dispondo, ainda, o n.º 1 do artigo 5.º 
da Lei n.º 3/84, de 24 de março, que “é assegurado a todos, sem discriminações, o 
livre acesso às consultas e outros meios de planeamento familiar”.

9  Aprovada pela Lei n.º 21/2014, de 16 de abril, última alteração pela Lei n.º 
49/2018, de 14 de agosto. 

10  Aprovado pela Lei n.º 36/98, de 24 de julho, última alteração pela Lei n.º 
49/2018, de 14 de agosto. 
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cuidados de saúde. Por isso, relativamente à prestação de consentimen-
to para o ato médico, não se pode entender que haja representação da 
criança num sentido estrito, uma vez que não há um direito subjetivo em 
sentido estrito relativamente à esfera pessoal da criança. Podemos antes 
considerar que se assiste ao exercício de uma função fiduciária na tutela 
de interesses que não são de quem decide, mas cuja decisão é necessária 
por não ser possível imputar à criança uma vontade vinculativa11. Note-
-se que para o adequado desempenho desta função, a Convenção garante 
que aqueles a quem caiba a decisão tenham acesso “nas mesmas condi-
ções a informação citada no art. 5.º”, efetuando, assim, uma remissão 
para o regime geral.

b) Sujeitos 

As pessoas investidas na função de suprir a falta de capacidade das 
crianças serão, por regra, os seus progenitores, enquanto titulares das 
responsabilidade parentais (n.º 5 do artigo 36.º da Constituição da Re-
pública Portuguesa, CRP, e artigos 1877.º e 1888.º, o reconhecimento 
da faculdade de emancipação pessoal em face das responsabilidades pa-
rentais. Contudo tal função poderá ser delegada (pense-se na hipótese 
prevista no n.º 4 do artigo 1906.º do CC) ou transmitida a terceiros, que 
substituem os progenitores. É o que acontece no caso de impedimento 
ou morte dos progenitores (nos termos dos artigos 1903.º e 1904.º CC), 
mas também do apadrinhamento civil (artigo 7.º, da Lei n.º 103/2009, 
de 11 de setembro, última alteração pela Lei n.º 141/2015, de 08 de 
agosto), ou da atribuição da guarda da criança a terceiros (nas situações 
de limitação ou atribuição das responsabilidades parentais – cfr. artigos 
1907.º e 1915.º CC), e ainda do instituto autónomo da tutela (artigos 
1921.º ss. CC).

Os poderes que se reconhecem a estes, em especial aos progenitores, 
a quem cabe o poder funcional primacial de cuidado da criança, visam 
assegurar o seu bem-estar e desenvolvimento, incluindo o suprimento 

11 “A liberdade de dispor do corpo ou da própria vida é uma liberdade pessoal, 
que não se comunica ao representante legal, nem é violada, só por contrariar a von-
tade do representante” (Andrade, 2012, p. 383). 
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da falta de capacidade ou limitação para decidir autonomamente. Toda-
via, este poder-dever confere aos seus titulares uma liberdade espartilhada 
pelo superior interesse do filho e pelo consequente reconhecimento da 
sua autonomia crescente (Guimarães, 1982, p. 196). 

Relativamente às decisões quanto a cuidados de saúde, caso estes se-
jam classificados como atos de particular importância, assiste-se, por re-
gra, ao exercício conjunto por parte de ambos os progenitores, devendo 
ser uma decisão partilhada por estes, haja ou não comunhão de vida entre 
eles (cfr. artigo 1901.º e n.º 1 do artigo 1906.º CC). Exceção a esta regra 
é o caso das situações de urgência, onde “qualquer dos progenitores pode 
agir sozinho, devendo prestar informações ao outro logo que possível”12. 
Se não estivermos perante cuidados de saúde que mereçam esta classifica-
ção, poderemos assistir a uma atuação disjunta dos progenitores13.

Quando não seja possível recorrer aos progenitores ou a decisão des-
tes possa ser contrária ao superior interesse da criança, teremos que dis-
tinguir três tipos de situações, consoante o tempo disponível e a gravida-
de e/ou risco da intervenção. Há situações de urgência, nas quais tempo 
não é um bem disponível, e as dificuldades práticas na aferição do real 
interesse superior da criança levam à decisão conformada por critérios 
objetivos pro vita ou pro salute. Nestes casos, perante uma situação de pe-
rigo para a vida ou integridade da criança, deve o médico atuar, sem que 
por tal venha a incorrer em responsabilidade por intervenção arbitrária, 
nos termos do artigo 8.º. Nas situações de emergente perigo, impõe-se 
uma pronta intervenção médica, não se configurando, todavia, como 
inadiável, pelo que deve comunicar ao Ministério Público e requerer au-
torização para intervir, sem gerar novos riscos ou perigos desproporcio-
nados para a criança. Enquanto curador das crianças, compete ao Mi-
nistério Público, a título principal para promoção e proteção da criança, 
promover medida de limitação das responsabilidade parentais quanto ao 
concreto cuidado de saúde (alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e alíneas c) e 

12  Estas regras valem independentemente da situação dos pais ser a de casados, 
unidos de factos ou separados ou divorciados, salvo se, nestes últimos casos, houver 
regulação das responsabilidades parentais. Vejam-se os artigos 1901.º, e ss., CC.

13  Nestes casos, presume-se o acordo do outro, em caso de comunhão de vida 
– n.º 1 do artigo 1902.º CC – ou que é sustentada pela decisão individual, na au-
sência daquele contexto – , n.º 3 do artigo 1906.º CC.
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d) do n.º 1 do artigo 9.º do Estatuto do Ministério Público, EMP), quer 
enquanto medida tutelar civil nos termos do n.º 1 do artigo 1915.º, ex vi 
artigo 1918.º, CC, ou mais comum, em sede de processo de promoção e 
proteção, nos termos do artigo 92.º, Lei de protecção de crianças e jovens 
em perigo, LPCJP14. Nas demais situações, como por exemplo, a recusa 
dos progenitores na realização de implantes cocleares, deve o sistema de 
promoção e proteção intervir nos termos gerais (artigo 3.º da LPCJP). 

3.2.2.2. Participação

“Quanto mais a criança tem conhecimento, experiência e entendi-
mento, tanto mais os progenitores ou outras pessoas legalmente respon-
sáveis por esta têm de transformar ordens e orientações em informações 
e conselhos e, mais tarde, em interação em pé de igualdade” (artigo 5.º, 
CDC) (General Comment, 2009, §84)15. Há uma equivalente parame-
trização do direito de participação da criança reconhecido pela CDC na 
aplicação e interpretação da Convenção, em especial, na referência do ar-
tigo 6.º, “na medida do possível”.  A CDC consagra um estatuto mínimo 
de protecção (artigo 41.º CDC) a favor da criança que lhe garante a tutela 
da sua integridade pessoal (em particular da garantia do seu desenvolvi-
mento) e reconhece, na concreta competência para a sua autodetermina-
ção, a participação e manifestação de opinião nas decisões que lhe dizem 
respeito, incluindo-se o direito a ser informada (artigo 12.º da CDC). 
Mas, se, por um lado, se assegura e promove a autonomia progressiva da 
criança, por outro, estipula-se um critério-guia impositivo nas decisões 
a tomar sobre a esfera de interesses diretos da criança. Sempre que esta 
não tenha a necessária aptidão para estar por si, só cabe às pessoas ou 
entidades responsáveis pelo seu cuidado promoverem o superior interesse 
da criança, nos termos do n.º 1 do artigo 3.º da CDC, reservando-se 
subsidiariamente ao Estado o papel último na garantia deste interesse ao 

14  Ver o parecer n.º P000081991, de 1991 do Conselho Consultivo da Procu-
radoria Geral da República, disponível no sítio www.dgsi.pt que ainda mantém 
actualidade prática. 

15  Ver ainda Albers (2002, p. 811). 
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legitimar-se a sua intervenção na promoção e proteção da criança (n.º 2, 
artigo 3.º da CDC). 

O respeito por este interesse da criança, além de fornecer um critério 
objectivo, na hetero-definição ou conformação do projeto de vida da 
criança, impõe, como efeito imediato, os próprios limites de intervenção, 
uma vez que exige a tomada em consideração do estado de vulnerabili-
dade e incapacidade da criança como transitório e evolutivo. Tal implica 
a garantia da oportunidade de participação e de opinar sobre a decisão a 
tomar, não significando, contudo, que seja necessário que a criança tome 
uma decisão ou manifeste diretamente uma vontade ou interesse exige, 
antes, que seja concedida oportunidade de participar. No entanto, quan-
do participe, a sua vontade e interesses têm de ser tomados em conside-
ração na decisão concreta. Terá que existir uma cooperação de vontades 
que se manifestam sucessiva ou simultaneamente na construção do que 
constitui o superior interesse da criança, destinatário último dos efeitos 
da decisão e cuja decisão deve ser, na medida do possível, expressão au-
têntica da sua personalidade.

3.3. A (falta de) capacidade para consentir nos maiores (n.º 3 
do artigo 6.º)

3.3.1. A pessoa maior e a capacidade para consentir

A regra relativamente às pessoas maiores – maiores de 18 anos – é a 
de que são adultos plenamente capazes para exercer os seus direitos, que 
podem livremente gerir a sua vida pessoal e patrimonial (artigo 130.º 
CC). Tal regra não é infirmada pela existência de facto de uma diminui-
ção da “capacidade mental”16, ou seja pela diminuição das aptidões para 
formar a sua vontade e expressá-la adequadamente, nem mesmo pela 
sujeição a uma medida de apoio (o acompanhamento no contexto por-
tuguês), que não tem de implicar a restrição da capacidade.

Num esforço de delimitação dos possíveis fundamentos para a falta 
de capacidade para consentir (e, portanto, de afastamento de critérios dis-

16  Confronte-se este entendimento com o que resulta da CDPD, Comité dos Di-
reitos das Pessoas com Deficiências, (2014, §13) e Series, Lucy, Nilsson (2018, p. 377).
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criminatórios (Michaud, 1997, parágrafo 43), o n.º 3 apresenta-nos a sua 
enunciação num elenco – “deficiência mental, de doença ou por motivo 
similar” – uma enumeração que não deixa de ter similitudes com aque-
les que são considerados atualmente os fundamentos da medida de apoio 
do acompanhamento17 e que, face ao atual ordenamento jurídico interna-
cional tendem a ser fundidos no amplíssimo conceito de “deficiência” da 
CDPD (alínea e) do Preâmbulo e n.º 2 do artigo 1.º da CDPD).

 A abertura deste preceito à falta de capacidade para consentir não 
pode, todavia, deixar de ser entendida a partir do reconhecimento jurí-
dico da capacidade de agir natural, concreta e circunstancial da pessoa, 
que poderá agir pessoal e autonomamente, salvo expressa restrição legal 
e em ordem à tutela do seu próprio interesse. Daí que a possibilidade 
de determinar âmbitos de incapacidade tenha de estar subordinada à 
averiguação das aptidões naturais, socialmente situadas, da pessoa em 
concreto, à necessidade de salvaguarda dos seus interesses, entendida 
no contexto de uma determinada intervenção. À plasticidade que a 
Convenção pretendia originalmente conservar a cada Estado contra-
tante – o objetivo da Convenção não era introduzir um sistema único 
para toda a Europa, mas proteger as pessoas que não podiam dar o seu 
consentimento –, terão hoje de se contrapor as exigências de não discri-
minação em razão da deficiência e reconhecimento de plena capacidade 
jurídica, que implicam que não se possa aceitar uma interpretação do 
direito português à luz da visão do artigo 6.º que resulta do Relatório 
Explicativo (Michaud, 1997, parágrafo 42).

A regra do reconhecimento jurídico da capacidade de agir é reafirma-
da pelo n.º 1 do artigo 147.º CC, referente ao exercício dos atos pessoais 
(que, apesar da ausência de menção expressa, não pode deixar de incluir 
a prestação de consentimento para o ato médico), que é livre, “salvo 
disposição da lei ou decisão judicial em contrário”. A lei parece admitir, 
portanto, em abstrato que a decisão que instaure o acompanhamento 
também limite a capacidade no âmbito dos atos pessoais (e, portanto, 
não necessariamente em sede própria da sua prática) (Vítor, 2019, pp. 

17  Dispõe o artigo 138.º CC:“por razões de saúde, de deficiência, ou pelo seu 
comportamento”. Quanto à natureza da norma que consagra os fundamentos, vide 
Gomes (2020, p. 55).
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188-189). Parece-nos, todavia, que, na linha da interpretação do artigo 
6.º que acabámos de defender, a falta de capacidade do acompanhado 
para consentir deverá, em regra, ser avaliada em sede do exercício concre-
to deste direito. De facto, como o Relatório Explicativo esclarece, ainda 
que tivesse sido decretada uma incapacidade, aquele que no momento 
prestação do consentimento revelar capacidade para o efeito, deve fazê-lo 
ao abrigo do artigo 5.º (Michaud, 1997, parágrafo 43).

3.3.2. A pessoa maior com falta de capacidade para consentir

A formulação da Convenção tem de ser hoje entendida com uma 
nota de atualidade, integrando a evolução legislativa do ordenamento 
jurídico português, em particular da obrigação do Estado português de 
adotar uma modelo de apoio na tomada de decisão, que decorre da ade-
são à CDPD (n.º 3 do artigo 12.º da CDPD)18.

 Considerando o paradigma de decisão-apoiada (ou assistida), em 
conjunto com o princípio da não discriminação (artigo 5.º, e n.ºs 1 e 
2 do artigo 12.º da CDPD), o conceito de autorização terá que ser lido 
como mediação de uma vontade autêntica da personalidade da pessoa e 
não como a sua substituição. Assim, mesmo nos casos em que seja neces-
sário recorrer a um terceiro decisor, a decisão que este tome terá de ser 
funcionalizada à concretização imediata dos interesses da pessoa, da qual 
decorre a realização autêntica da integralidade da sua pessoa e dignidade.

Sublinhe-se que o recurso a esta intervenção de terceiros no âmbito 
da autorização (ainda que lida à luz da decisão-apoiada) só é admissível se 
não existirem formas de assegurar uma decisão conforme com a expressão 
autêntica da pessoa, ou seja, na ausência da expressão prospetiva da sua 
autonomia, designadamente através de diretivas antecipadas de vontade. 

Aliás, a questão da informação é tida aqui também como essencial – 
aqueles a quem caiba a decisão devem recebê-la, nas mesmas condições 
do regime geral, nos termos do artigo 5.º (vide n.º 4), determinação que 
deve assumir, assim, o papel de concretização de exigências de promoção 

18  A respeito da interpretação do artigo 12.º da CDPD, ver Vítor (2020a e 
2020b); Ribeiro (2016). 
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de igualdade entre a pessoa com capacidade diminuída e quem não en-
frenta as mesmas barreiras19.

3.3.2.1. Autorização

a) Natureza: 

Ao referir-se a “autorização” o n.º 3 do artigo 6.º utiliza um termo 
com um sentido autónomo que não atinge uma perfeita equiparação ao 
conceito do direito interno. A ratio funcional do conceito de autorização 
é exigir que intervenções não consentidas pelo próprio por falta de capa-
cidade sejam realizadas no interesse da pessoa. E tal pode ser garantido 
desde que os poderes decisórios do terceiro sejam um instrumento para 
realização dos interesses daquela. A intervenção dos sujeitos referidos su-
pra pode desenvolver-se ao abrigo de diferentes regimes. O acompanhan-
te assume poderes diversos, consoante o recorte da medida em concreto. 
Pode exercer poderes de representação (alínea b), n.º 1 do artigo 145.º do 
CC) no sentido mais clássico, tomando a decisão em nome do acompa-
nhado (Vítor, 2020a, p. 40)20; pode, ao abrigo da concessão de poderes 
de autorização (“prévia”) para a prática do ato, atuar como um assistente 
do maior acompanhado, atuar ao lado deste, controlando a sua atuação 
(situações de co-consentimento (Pereira, 2004, p. 331, e ss.)21, pode ain-
da desempenhar funções de apoio no processo decisório (no âmbito das 

19  A este propósito, lembre-se que o conceito de deficiência (disability) da CDPD 
– e que importa aqui considerar – é “um conceito em evolução”, que “resulta da 
interacção entre pessoas com incapacidades e barreiras comportamentais e ambien-
tais que impedem a sua participação plena e efectiva na sociedade em condições de 
igualdade com as outras pessoas” (vide alínea e) do Preâmbulo da CDPD e também 
artigo 1.º (2) da CDPD).

20  Embora, para afastar a lógica de substituição do anterior regime (exigida pela 
CDPD),  seja necessário o abandono de um padrão puramente objetivo de referên-
cia da decisão para dar prioridade à vontade e preferências da pessoa com capacidade 
diminuída (na medida em que possam ser reconstituídas). 

21 Situações de co-consentimento já podiam ser encontradas na área do consen-
timento para a investigação e ensaios clínicos (vide n.º 2 do artigo 8.º da Lei da 
Investigação Clínica).
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“intervenções de outro tipo, devidamente explicitadas” (alínea e) do n.º 
1 do artigo 145.º do CC), no entanto, neste caso, o consentimento é 
prestado pelo próprio acompanhado. O procurador de cuidados de saúde 
também assumirá tipicamente poderes de representação (artigo 12.º da 
Lei n.º 25/2012, de 16 de julho), mas os poderes atribuídos ao mandatá-
rio com vista ao acompanhamento podem ser de representação ou de outra 
ordem, nomeadamente, de assistência. Ao Ministério Público caberá, no 
exercício da sua função estatutária proceder ao suprimento do consenti-
mento (alínea a), n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-lei n.º 272/2001, de 13 
de outubro), o tribunal poderá proferir decisão de  suprimento do con-
sentimento  (artigo 1001.º do Código de Processo Civil, CPC). Por fim, 
o médico não presta autorização, mas atua ao abrigo do consentimento 
presumido (vide infra). 

b) Sujeitos 

aa) a figura do representante pode ser encontrada no acompanhante, 
quando sejam atribuídos tais poderes para agir no interesse da pessoa 
maior — alínea b), n.º 2 do artigo 145.º CC (representação legal), no 
procurador para cuidados de saúde – Lei n.º 25/2012, de 16 de julho 
— ou no mandatário em vista da incapacidade, quando tal tenha sido 
previsto no instrumento em causa – artigo 156.º CC (representação vo-
luntária) (ver artigo 9.º). Pensamos, todavia, que a referência ao repre-
sentante terá de ser interpretada cum grano salis, face aos atuais institutos 
de resposta à capacidade diminuída dos maiores que não assentam só no 
mecanismo da representação. Assim, fará sentido continuar a convocar o 
acompanhante no âmbito da prestação do consentimento, ainda que este 
exerça outro tipo de atribuição.

bb) a autoridade referida é corporizada no nosso contexto pelo Mi-
nistério Público, que tem a função estatutária de representar as pessoas 
com capacidade diminuída22. O próprio Código Deontológico determi-
na ainda que cabe ao médico “ponderar, em cada caso, a necessidade de 
requerer ao tribunal o suprimento judicial de consentimento do doente” 
(n.º 7 do artigo 21.º do Regulamento n.º 707/2016, de 21 de julho). Sub-

22  Alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e alíneas c) e d) do n.º1 do artigo 9.º do EMP.
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siste a possibilidade de a própria autorização ser conferida pelo tribunal, 
quer em processo especial de autorização (artigo 1114.º do CPC), quer 
enquanto medida cautelar ou provisória necessária para remover um peri-
go actual (p. ex., autorizar a vacinação contra a vontade do acompanhante, 
n.º 2 do artigo 139.º do CC e n.º 2 do artigo 891.º do CPC).

cc) a referência a outra pessoa ou instância designada pela lei remete, 
no ordenamento jurídico português, para o médico que, em casos de ur-
gência, está autorizado legalmente a agir, quando o faça no interesse do 
seu paciente e se possa presumir o consentimento deste (n.º 3 do artigo 
340.º do CC), ou mesmo ao abrigo do instituto da gestão de negócios 
(artigo 464.º, e ss. do CC).

3.3.2.2. Participação

Quanto às pessoas maiores, o n.º 3 do artigo 6.º determina, “na me-
dida do possível” a sua participação no processo de autorização. Promo-
ve, portanto, a convocação da pessoa interessada e o consequente afasta-
mento de uma necessária substituição.  

A participação no processo decisório é, portanto, incontornável. E tal 
pode ser efetivado: quer no momento da tomada de decisão, o momento 
presente, atendendo ao facto de que a diminuição das aptidões da pessoa 
maior não significar necessariamente a sua perda total, devendo atender-
-se à expressão da sua vontade, na forma em que possa ser compreendida; 
quer num momento prévio, através de diretiva antecipada, na forma de 
testamento vital ou da nomeação de procurador para cuidados de saúde 
(Lei n.º 25/2012, de 16 de julho), bem como do mandato com vista a 
acompanhamento (artigo 156.º CC). Estas manifestações de autonomia 
prospetiva são, aliás, objeto de reconhecimento autónomo em outro ar-
tigo da Convenção (ver artigo 9.º).

Quando estamos perante o maior acompanhado, os poderes fun-
cionais do acompanhante devem ser exercidos para efetivar a soberania 
do beneficiário sobre a sua esfera de interesses, assegurando a sua par-
ticipação, tendo em conta a capacidade natural existente. Da garantia 
da informação e participação depende a legitimidade da intervenção do 
acompanhante. 
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3.4. Critério

O critério que preside à realização de intervenção sobre uma pessoa 
que careça de capacidade para prestar o seu consentimento é o do seu 
“benefício directo” (n.º 1 do artigo 6.º). A consagração de tal critério 
pode apresentar duas dimensões de sentido oposto. Por um lado, e parece 
ser este o sentido que avulta, evita a instrumentalização da pessoa com 
capacidade diminuída23, a sua utilização como meio para realização de 
interesses heterónomos. As duas únicas exceções admitidas encontram-se 
nos artigos 17.º (investigação) e 20.º (colheita de órgãos) da Convenção, 
que efetuam uma ponderação de interesses minuciosamente balizada. 
Por outro lado, não podemos deixar de sublinhar que a eleição de um 
princípio de beneficência não pode significar qualquer reintegração de 
lógicas paternalistas (Zenelaj, 2018, pp. 307 e 309) em linha, aliás, com 
a finalidade de superação do paternalismo médico ínsita no artigo 5.º 
(Michaud, 1997).

No caso das crianças, o critério de decisão é corporizado pelo seu 
superior interesse. Desta feita, qualquer decisão contrária ao superior 
interesse da criança (que inclui uma trindade de interesses: expressão au-
têntica da vontade e interesses da criança, expressão do que é o interesse 
da criança pelos progenitores, tutela do interesse objetivo da criança) 
pode significar uma necessidade de restrição ou limitação dos poderes 
dos pais, ou mesmo da imposição de uma decisão contrária à vontade e 
opinião manifestada pela criança. O interesse objetivo encontra respaldo 
no n.º 1 do artigo 6.º, na imposição que as decisões a tomar sejam idó-
neas a produzir um benefício direto às crianças (ou que não resulta para 
as mesmas em prejuízo). A intervenção de um terceiro resulta, por isso, 
de uma limitação congénita dos poderes que lhe são conferidos, é um 
exercício vinculado e não livre, pelo que quando contrária ao interesse 
da criança justifica a restrição desses poderes. Isto é, os poderes do tercei-
ro encontram-se vinculados à vontade e estrutura de valores entretanto 
manifestados dentro da capacidade de discernimento da criança – su-
perior interesse da criança subjetivo – e, na falta ou insuficiência deste, 
na eventualidade de não se poderem determinar com clareza os mesmos 

23  Sobre a dignidade humana na Convenção, Zenelaj (2018, p. 310 ss.). 
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ou se estes representarem uma intolerável auto-colocação em perigo, o 
exercício dos seus poderes prosseguirá o superior interesse da criança no 
seu sentido objetivo24.

Quanto às pessoas maiores, parece ser um critério de índole mais 
paternalista que está consagrado no regime do acompanhamento, 
quando determina que o acompanhante deverá pautar a sua atuação 
pela “a diligência requerida a um bom pai de família, na concreta si-
tuação considerada” (artigo 146.º CC).  Tal parece remeter para o me-
lhor interesse, determinado objetivamente em função de considerações 
de razoabilidade, tal como configuradas pela pessoa média. Todavia, 
um entendimento de acordo com os princípios que devem presidir ao 
sistema de salvaguarda de pessoas maiores e, em particular, ao princí-
pio da autonomia25, dirige-nos para outro entendimento. Nesta linha, 
devemos considerar que o acompanhante deve ter como sua primeira 
referência a vontade do maior acompanhado, os seus “desejos e pre-
ferências”, uma vez que não se deve substituir, antes apoiar, a pessoa 
na tomada de decisão com vista a que o resultado seja sempre uma 
expressão autêntica (ou o mais aproximada possível) da sua pessoa. A 
pessoa a proteger, e cuja falta de capacidade para consentir se pretende 
suprir, não pode ser transformada no objeto de decisão a tomar por 
um terceiro por recurso a critérios puramente objetivos desfocados dos 
interesses subjetivos e/ou presumidos daquele26. Deve entender-se que 

24  Ver o Parecer n.º 46/CNECV/05, do Conselho Nacional de Ética para as 
Ciências da Vida, sobre Objecção ao uso de Sangue e Derivados para Fins Terapêu-
ticos por Motivos Religiosos. 

25  Veja-se o considerando (n) da CDPD, os artigos 6.º e 9.º da Convenção de 
Oviedo e o Princípio da Recomendação R(99) 4 do Conselho da Europa e o Princípio 
da Recomendação do Conselho da Europa CM/Rec(2009)11.

26  No caso D.D. c. Lituânia, de 14 de fevereiro de 2012 (ECLI:CE:ECHR:2012:-
0214JUD001346906, o TEDH concluiu pela violação do n.º 4 do artigo 5.º da 
CEDH, quando para a decisão de internamento baste a posição do representante 
legal, sem ter em consideração a vontade do beneficiário e sem lhe conceder legiti-
midade para reagir judicialmente contra aquela decisão. Ver ainda o caso Stanev C. 
Bulgária, de 17 de janeiro de 2012 (ECLI:CE:ECHR:2012:0117JUD003676006), 
no qual o TEDH concede na necessidade de se garantir que o internamento de uma 
pessoa por razões de saúde mental não é contra a vontade de alguém que revela ter 
capacidade natural para compreender e decidir em responsabilidade própria.   
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a consequência de uma decisão contrária aos interesses da pessoa maior 
é a ineficácia da decisão (e se necessário a revisão ou modificação da 
medida que atribui os poderes ao cuidador) (Kern, 1998, p. 487).

A valorização dos desejos não é estranha à prática médica no contexto 
português27. Este critério é invocado quando se considera que, quanto 
aos “doentes incapazes de dar o consentimento”, a atuação dos médicos 
deva ter por referência o melhor interesse do doente e que este consiste 
na “decisão que este tomaria de forma livre e esclarecida caso o pudesse 
fazer”28. No n.º 5, o critério que preside à decisão é novamente aborda-
do numa formulação unívoca, tanto para o caso dos menores como dos 
maiores. Trata-se, nesta sede, de retirar a autorização para a intervenção 
e sublinha-se que tal pode ser feito “em qualquer momento” e que o 
critério é o do “interesse da pessoa em questão”. Assiste-se, novamente, 
à opção por um critério de colorações objetivas, como o próprio Re-
latório Explicativo sublinha (Michaud, 1997, parágrafo 48), mas que 
tem ser temperada por considerações de natureza subjetiva, nos termos 
que tratámos supra. A preocupação essencial prende-se, todavia, com a 
possibilidade de prever meios de proteção relativamente a uma decisão 
inadequada por parte de quem era competente para autorizar e, no Rela-
tório Explicativo, entende-se que, apesar da ausência de previsão expres-
sa de vias de recurso quanto às decisões tomadas pelo “representante, a 
autoridade, a pessoa ou a instância mencionados nos n.ºs. 2 e 3”, tal se 
considera implícito (Michaud, 1997, parágrafo 49), estes meios podem 
ser encontrados, quando se trata das crianças, no âmbito do funciona-
mento do Sistema de Proteção (n.º 1, artigo 3.º LPCJP) e, tanto no caso 
de crianças ou adultos, através do recurso ao Ministério Público, na sua 
posição de garante dos mais vulneráveis em termos sociais (alínea i), n.º 
1 do artigo 4.º do EMP) e, em último termo, ao tribunal.  

27  Quer com o Código Deontológico dos Médicos (Regulamento n.º 14/2009, 
de 13 de janeiro) (n.ºs 1 e 4, artigo 46.º), quer com o Regulamento de Deontologia 
Médica (Regulamento n.º 707/2016, de 21 de julho).

28  Atribuía, ainda, aos representantes legais a função de “ajudar a esclarecer o que 
os doentes quereriam para eles próprios se pudessem manifestar a sua vontade” (n.º 
5, artigo 46.º do CDM). 
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4. Conclusão

A autonomização da capacidade para consentir no campo da capaci-
dade jurídica, em geral, e da capacidade de agir, em particular, representa 
o grande marco concetual introduzido pelo artigo 6.º. A partir desta afir-
mação, abre-se a porta para a determinação em concreto da capacidade 
para consentir relativamente a intervenções médicas, mesmo para aque-
las categorias de sujeitos que se encontravam tradicionalmente afastados 
do exercício da autodeterminação decisória – os menores e os adultos 
com capacidade diminuída. 

Para além deste salto técnico, o artigo 6.º assume-se como uma dispo-
sição promotora da autonomia, enquanto corolário da própria dignidade 
da pessoa humana, ao reconhecer que mesmo aqueles que carecem de 
capacidade para consentir devem estar envolvidos no processo decisório.

Não deixa, todavia, de adotar uma abordagem mais tradicional, de 
cariz protetor, ao identificar terceiros decisores e ao eleger critérios pu-
ramente objetivos de decisão. Todavia, o sentido da Convenção deve as-
sumir um caráter dinâmico e integrar a evolução na compreensão dos 
direitos da criança e dos adultos com capacidade diminuída, nomea-
damente aceitando um cunho mais subjetivizado na tomada de decisão 
por parte de quem exibe essa competência. Deve, assim, integrar no seu 
sentido normativo o desenvolvimento das garantias e proteções levados 
a cabo por outros instrumentos (como é o caso da CDPD) enquanto 
diálogo para a construção de um estatuto que efetive a melhor proteção 
dos direitos humanos.
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