
PROTOCOLOS

Protocolo Adicional à Convenção para a Protecção 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, de 12/01/1998

(aprovado pela Resolução da Assembleia da República n.º 1/2001, DR 
I-A n.º 2, de 03/01/2001)

 Os Estados membros do Conselho da Europa, os outros Estados e 
a Comunidade Europeia, signatários do presente Protocolo Adicional à 
Convenção para a Protecção dos Direitos do Homem e da Dignidade do 
Ser Humano face às Aplicações da Biologia e da Medicina: 

Tomando nota dos desenvolvimentos científicos no domínio da clo-
nagem de mamíferos, advindos designadamente da cisão de embriões e 
da trans- ferência de núcleo; 
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Conscientes dos progressos que determinadas téc- nicas de clonagem 
podem trazer, por si só, ao conhecimento científico, bem como às respec- 
tivas aplicações médicas; 

Considerando que a clonagem de seres humanos pode tornar-se uma 
possibilidade técnica; 

Tendo notado que a cisão de embriões pode ocor- rer naturalmente 
e por vezes originar o nasci- mento de gémeos geneticamente idênticos; 

Considerando, porém, que a instrumentalização do ser humano, 
através da criação deliberada de seres humanos geneticamente idênticos, 
é con- trária à dignidade do homem e constitui deste modo um uso im-
próprio da biologia e da medicina; 

Considerando também as grandes dificuldades de ordem médica, 
psicológica e social que esta prá- tica biomédica, aplicada deliberada-
mente, pode acarretar para todas as pessoas em causa; 

Considerando o objecto da Convenção sobre os Direitos do Homem 
e a Biomedicina, nomea- damente o princípio enunciado no artigo 1.º, 
que visa proteger o ser humano na sua dignidade e na sua identidade; 

acordaram no seguinte: 

Artigo 1.º

1. É proibida qualquer intervenção cuja finalidade seja a de criar 
um ser humano geneticamente idêntico a outro ser humano, vivo 
ou morto. 

2. Na acepção do presente artigo, a expressão ser humano «gene-
ticamente idêntico» a outro ser humano significa um ser huma-
no que tem em comum com outro o mesmo conjunto de genes 
nucleares. 

Artigo 2.º

Nenhuma derrogação às disposições do presente Protocolo será auto-
rizada, nos termos do n.º 1 do artigo 26.º da Convenção. 
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Artigo 3.º

Os artigos 1.º e 2.º do presente Protocolo deverão ser considerados 
pelas Partes como artigos adicionais à Convenção cujas disposições serão 
aplicadas em conformidade. 

Artigo 4.º

O presente Protocolo está aberto à assinatura dos signatários da Con-
venção e será submetido a ratificação, aceitação ou aprovação. Nenhum 
signatário poderá rati- ficar, aceitar ou aprovar o presente Protocolo sem 
ter, anterior ou simultaneamente, ratificado, aceitado ou aprovado a 
Convenção. Os instrumentos de ratificação, de aceitação ou de aprova-
ção serão depositados junto do Secretário-Geral do Conselho da Europa. 

Artigo 5.º

1. O presente Protocolo entrará em vigor no 1.º dia do mês seguin-
te ao termo de um período de três meses após a data em que cin-
co Estados, incluindo pelo menos quatro Estados membros do 
Conselho da Europa, tenham manifestado o seu consentimento 
em ficar vin- culados pelo Protocolo, de acordo com as disposi-
ções do artigo 4.º 

2. Para qualquer signatário que manifeste, ulterior- mente, o seu 
consentimento em ficar vinculado pelo Protocolo, este entrará 
em vigor no 1.º dia do mês seguinte ao termo de um período de 
três meses após a data do depósito do instrumento de ratificação, 
de aceitação ou de aprovação. 

Artigo 6.º

1. Após a entrada em vigor do presente Protocolo, qualquer Esta-
do que tenha aderido à Convenção poderá igualmente aderir ao 
presente Protocolo. 

2. A adesão far-se-á pelo depósito, junto do Secre- tário-Geral do 
Conselho da Europa, de um instrumento de adesão que produzi-
rá efeitos no 1.º dia do mês seguinte ao termo de um período de 
três meses após a data do seu depósito. 
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Artigo 7.º

1. Qualquer Parte poderá, em qualquer momento, denunciar o pre-
sente Protocolo mediante notificação dirigida ao Secretário-Ge-
ral do Conselho da Europa. 

2. A denúncia produzirá efeitos no 1.º dia do mês seguinte ao ter-
mo de um período de três meses após a data de recepção da noti-
ficação pelo Secretário-Geral. 

Artigo 8.º

O Secretário-Geral do Conselho da Europa notificará aos Estados 
membros do Conselho da Europa, à Comu- nidade Europeia, a qualquer 
signatário, a qualquer Parte e a qualquer outro Estado que tenha sido 
convidado a aderir à presente Convenção: 

a) Qualquer assinatura; 
b) O depósito de qualquer instrumento de ratificação, de 

aceitação, de aprovação ou de adesão; 
c) Qualquer data de entrada em vigor do presente 
d) Protocolo, de acordo com os artigos 5.º e 6.º; 
e) Qualquer outro acto, notificação ou comunicação ati-

nentes ao presente Protocolo. 
Em fé do que os abaixo assinados, devidamente auto- rizados para o 

efeito, assinaram o presente Protocolo. 
Feito em Paris em 12 de Janeiro de 1998, em francês e em inglês, 

os dois textos fazendo igualmente fé, num único exemplar, que será de-
positado nos arquivos do Conselho da Europa. O Secretário-Geral do 
Conselho da Europa enviará cópias autenticadas a cada um dos Estados 
membros do Conselho da Europa, aos Estados não membros que to-
maram parte na elaboração do pre- sente Protocolo, a qualquer Estado 
convidado a aderir à Convenção e à Comunidade Europeia. 
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Protocolo Adicional à Convenção sobre os Direitos Humanos 
e a Biomedicina, relativo à Transplantação de Órgãos e Tecidos 
de Origem Humana, de 24/01/2002

(aprovado pela Resolução da Assembleia da República n.º 24/2017, DR 
I, n.º 34, de 16/02/2017)

Preâmbulo 

Os Estados-Membros do Conselho da Europa, os outros Estados e 
a Comunidade Europeia, signatários do presente Protocolo Adicional à 
Convenção para a Proteção dos Direitos Humanos e da Dignidade do 
Ser Humano face às Aplicações da Biologia e da Medicina (doravante de-
nominada «Conven- ção sobre os Direitos Humanos e a Biomedicina»): 

Considerando que o objetivo do Conselho da Europa consiste em 
alcançar uma união mais estreita entre os seus membros e que um dos 
meios através dos quais esse objetivo é prosseguido é a proteção e o de-
senvolvimento dos direitos humanos e das liberdades fundamentais; 

Considerando que o objetivo da Convenção sobre os Direitos Hu-
manos e a Biomedicina, tal como definido no artigo 1.º, consiste em 
proteger a dignidade e identidade de todos os seres humanos e garantir 
a qualquer pessoa, sem discriminação, o respeito pela sua integridade e 
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pelos seus outros direitos e liberdades fundamentais em relação às aplica-
ções da biologia e da medicina; 

Considerando que o progresso alcançado pelas ciências médicas, em 
particular no domínio da transplantação de órgãos e tecidos, contribui 
para salvar vidas ou para me- lhorar significativamente a sua qualidade; 

Considerando que a transplantação de órgãos e tecidos é parte inte-
grante dos serviços de saúde disponibilizados à população; 

Considerando que devido à escassez de órgãos e tecidos deveriam ser 
adotadas medidas adequadas para aumentar a dádiva, designadamente 
informando o público sobre a importância da transplantação de órgãos e 
tecidos e pro- movendo a cooperação europeia neste domínio; 

Considerando, ainda, os problemas éticos, psicológicos e sociocul-
turais inerentes à transplantação de órgãos e tecidos; Considerando que 
a utilização indevida da transplanta- ção de órgãos e tecidos pode dar 
origem a atos que ponham em perigo a vida humana, o bem-estar ou a 
dignidade; Considerando que a transplantação de órgãos e de teci- dos 
deveria ser feita em condições que garantam a proteção dos direitos e das 
liberdades de dadores, potenciais dadores e recetores de órgãos e tecidos, 
e que as instituições têm 

de contribuir para assegurar tais condições; Reconhecendo que ao 
facilitar a transplantação de ór- 

gãos e tecidos no interesse dos doentes na Europa, é preciso proteger 
os direitos e as liberdades individuais e evitar a comercialização de partes 
do corpo humano no âmbito das atividades de procura, intercâmbio e 
atribuição de órgãos e tecidos; 

Tendo em conta o trabalho realizado anteriormente pelo Comité de 
Ministros e pela Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa neste 
domínio; 

Decididos a adotar as medidas necessárias para salva- guardar a digni-
dade humana e o respeito pelos direitos e pelas liberdades fundamentais 
da pessoa em relação à transplantação de órgãos e tecidos; 

acordam no seguinte:
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CAPÍTULO I

Objeto e âmbito

Artigo 1.º

Objeto

As Partes no presente Protocolo protegem a dignidade e identidade 
de qualquer pessoa e garantem, sem dis- criminação, o respeito pela sua 
integridade e pelos seus outros direitos e liberdades fundamentais em 
relação à transplantação de órgãos e tecidos de origem humana. 

Artigo 2.º

Âmbito e definições

1. O presente Protocolo aplica-se à transplantação de órgãos e teci-
dos de origem humana para fins terapêuticos. 

2. As disposições do presente Protocolo aplicáveis aos tecidos 
também se aplicam a células, incluindo as células estaminais 
hematopoiéticas. 

3.  O Protocolo não se aplica a: 
a)  Órgãos e tecidos reprodutores;
b)  Órgãos e tecidos embrionários ou fetais; c) Sangue e deriva-

dos de sangue. 
4. Para efeitos do presente Protocolo: 

– «Transplantação» abrange todo o processo de colheita de um 
órgão ou tecido numa pessoa e a implantação desse órgão ou 
tecido numa outra pessoa, incluindo todos os pro- cedimentos 
de preparação, preservação e armazenamento; 

– «Colheita» designa a colheita para efeitos de implan- tação, 
sob reserva do disposto no artigo 20.º 
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CAPÍTULO II

Disposições gerais

Artigo 3.º

Sistema de transplantação

As Partes asseguram a existência de um sistema que permita que os 
doentes tenham um acesso equitativo aos serviços de transplantação. 

Sob reserva do disposto no capítulo III, os órgãos e, se for caso disso, 
os tecidos só são atribuídos a doentes ins- critos numa lista de espera 
oficial, em conformidade com regras transparentes, objetivas e devida-
mente justificadas com base em critérios médicos. É neste quadro que 
são designadas as pessoas ou os organismos responsáveis pela decisão de 
atribuição. 

Em caso de instrumentos internacionais em matéria de intercâmbio 
de órgãos, os procedimentos também assegu- ram a distribuição justi-
ficada e efetiva entre todos os países participantes, tendo em conta o 
princípio da solidariedade no seio de cada país. 

O sistema de transplantação assegura a recolha e o registo da in-
formação necessária a fim de assegurar a ras- treabilidade dos órgãos e 
tecidos. 

Artigo 4.º

Normas profissionais

Qualquer intervenção no domínio da transplantação de órgãos ou 
tecidos tem de ser realizada em confor- midade com as normas e obriga-
ções profissionais per- tinentes. 
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Artigo 5.º

Informação ao recetor

O recetor e, se for caso disso, a pessoa ou o organismo que concede a 
autorização para a implantação são prévia e adequadamente informados 
sobre a finalidade e natureza da implantação, as suas consequências e 
riscos, bem como sobre as alternativas à intervenção. 

Artigo 6.º

Saúde e segurança

Todos os profissionais envolvidos na transplantação de órgãos ou te-
cidos devem adotar todas as medidas 

razoáveis para minimizar os riscos de transmissão de qualquer doença 
ao recetor e para evitar qualquer ação que possa afetar a adequação de um 
órgão ou tecido para implantação. 

Artigo 7.º

Acompanhamento médico

É prestado um acompanhamento médico adequado aos dadores vi-
vos e aos recetores após o transplante. 

Artigo 8.º

Informação aos profissionais de saúde e ao público

As Partes prestam informação aos profissionais de saúde e ao público 
sobre a necessidade de órgãos e teci- dos. Prestam igualmente informação 
sobre os requisitos relativos à colheita e à implantação de órgãos e teci-
dos, incluindo em matéria de consentimento ou autorização, em especial 
no que diz respeito à colheita em pessoas falecidas. 
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CAPÍTULO III

Colheita de órgãos e tecidos em pessoas vivas

Artigo 9.º

Regra geral

A colheita de órgãos e tecidos em pessoa viva só pode ser efetuada no 
interesse terapêutico do recetor e quando não esteja disponível nenhum 
órgão ou tecido adequado colhido de uma pessoa falecida e não exista 
nenhum outro método terapêutico alternativo de eficácia comparável. 

Artigo 10.º

Potenciais dadores de órgãos

A colheita de órgãos em dador vivo pode ser feita no interesse de 
um recetor com quem o dador tenha uma relação pessoal próxima, con-
forme definida por lei ou, na ausência de tal relação, apenas nas condi-
ções definidas por lei e com a aprovação de um organismo independente 
competente. 

Artigo 11.º

Avaliação dos riscos para o dador

Antes da colheita de órgãos ou tecidos devem realizar-se as investiga-
ções e intervenções médicas adequadas a fim de avaliar e reduzir os riscos 
físicos e psicológicos para a saúde do dador. 

A colheita não pode ser efetuada em caso de risco grave para a vida 
ou saúde do dador. 
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Artigo 12.º

Informação ao dador

O dador e, se for caso disso, a pessoa ou o organismo que concede a 
autorização, de acordo com o n.º 2 do artigo 14.º do presente Protocolo, 
são prévia e adequadamente informados sobre a finalidade e a natureza 
da colheita, bem como sobre as suas consequências e riscos. 

Eles também são informados sobre os direitos e ga- rantias previstos 
na lei para proteger o dador. São, em particular, informados do direito 
de ter acesso a aconse- lhamento independente sobre tais riscos, prestado 
por um profissional de saúde com experiência adequada e que não esteja 
envolvido na colheita do órgão ou dos tecidos ou nos procedimentos 
subsequentes, relacionados com a transplantação. 

Artigo 13.º

Consentimento do dador vivo

Sob reserva do disposto nos artigos 14.º e 15.º deste Protocolo, a 
colheita de um órgão ou de tecido só pode ser feita num dador vivo de-
pois da pessoa em causa ter dado o seu consentimento livre, esclarecido e 
específico, por escrito ou perante um organismo oficial. 

A pessoa em causa pode em qualquer momento revogar livremente o 
seu consentimento. 

Artigo 14.º

Proteção de pessoas que careçam de capacidade para 
consentir na colheita de órgãos ou tecidos

1. Nenhuma colheita de órgão ou tecido pode ser efetuada numa 
pessoa que, nos termos do artigo 13.º do presente Protocolo, 
careça de capacidade para consentir. 

2. A título excecional, e nas condições de prote- ção previstas na 
lei, a colheita de tecidos regeneráveis numa pessoa que careça de 
capacidade para consentir pode ser autorizada quando se verifi-
carem os seguintes requisitos: 
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i)  Inexistência de dador compatível gozando de capacidade 
para consentir; 

ii)  O recetor ser irmão ou irmã do dador; 
iii)  A dádiva ser de natureza a preservar a vida do recetor; 
iv)  A autorização do seu ou da sua representante ou de uma au-

toridade, de uma pessoa ou de um organismo, prevista na lei, 
ter sido dada de forma específica, por escrito e com a aprova-
ção do organismo competente; 

v)  O potencial dador interessado não manifestar a sua oposição. 

Artigo 15.º

Colheita de células em dador vivo

A lei pode prever que o disposto nas alíneas ii) e iii) do n.º 2 do arti-
go 14.º não se aplica às células, desde que se verifique que a sua colheita 
apenas representa um risco mínimo e um fardo mínimo para o dador. 

CAPÍTULO IV

Colheita de órgãos e tecidos em pessoas falecidas

Artigo 16.º

Verificação da morte

Não podem ser colhidos órgãos ou tecidos no corpo de uma pessoa 
falecida sem a verificação da morte dessa pessoa nos termos da lei. 

A verificação da morte de uma pessoa deve ser feita por outros mé-
dicos que não os que participam diretamente na colheita de órgãos ou 
tecidos numa pessoa falecida ou nos procedimentos subsequentes, rela-
cionados com a transplantação, ou que são responsáveis por cuidar de 
potenciais recetores de órgãos ou tecidos. 
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Artigo 17.º

Consentimento e autorização

Não podem ser colhidos órgãos ou tecidos no corpo de pessoa fale-
cida sem obtenção do consentimento ou da autorização exigidos por lei. 

A colheita não se deve efetuar se a pessoa falecida tiver manifestado 
a sua oposição à mesma. 

Artigo 18.º

Respeito pelo corpo humano

O corpo humano deve ser tratado com respeito durante a colheita, 
devendo ser adotadas todas as medidas razoáveis para restaurar a aparên-
cia do cadáver. 

Artigo 19.º

Promoção da dádiva

As Partes adotam todas as medidas adequadas a pro- mover a dádiva 
de órgãos e tecidos. 

CAPÍTULO V

Implantação de um órgão ou tecido colhido para outro fim 
que não a dádiva para implantação

Artigo 20.º

Implantação de um órgão ou tecido colhido para outro fim 
que não a dádiva para implantação

1. Quando for colhido numa pessoa para outro fim que não a dá-
diva para implantação, um órgão ou tecido só podem ser im-
plantados se as consequências e os possíveis riscos tiverem sido 
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devidamente explicados a essa pessoa e se o seu consentimento 
informado ou, no caso de uma pessoa que careça de capacidade 
para consentir, a autori- zação adequada tiverem sido obtidos. 

2. Todas as disposições deste Protocolo aplicam-se às situações refe-
ridas no n.º 1, exceto as constantes dos capítulos III e IV. 

CAPÍTULO VI

Proibição de obtenção de lucros financeiros

Artigo 21.º

Proibição de obtenção de lucros financeiros

1. O corpo humano e as suas partes, enquanto tais, não deverão ser 
fonte de quaisquer lucros ou vantagens equivalentes. 

Não estão abrangidos pelo acima disposto os pagamen- tos que não 
constituam lucro ou vantagem equivalente, nomeadamente: 

–  A indemnização de dadores vivos pela perda de ren- dimen-
tos e por qualquer outra despesa justificável ocasio- nadas 
pela colheita ou pelos exames médicos relacionados com essa 
mesma colheita; 

–  O pagamento de honorários justificáveis por serviços médi-
cos legítimos ou serviços técnicos conexos, prestados no qua-
dro do transplante; 

–  A indemnização em caso de dano injustificado re- sultante da 
colheita de órgãos ou tecidos de pessoas vivas. 

2. É proibida a publicidade sobre a necessidade de órgãos ou tecidos 
ou sobre a sua disponibilidade, quando tenha por intuito oferecer 
ou procurar obter lucros finan- ceiros ou vantagens equivalentes. 

Artigo 22.º

Proibicção do tráfico de órgãos e tecidos

É proibido o tráfico de órgãos e tecidos. 
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CAPÍTULO VII

Confidencialidade

Artigo 23.º

Confidencialidade

1. Todos os dados pessoais relativos à pessoa a quem foram colhi-
dos órgãos ou tecidos, bem como os dados pessoais relativos ao 
recetor deverão ser considerados confidenciais. Tais dados só po-
dem ser recolhidos, proces- sados e transmitidos de acordo com 
as regras em matéria de sigilo profissional e proteção de dados 
pessoais. 

2. O disposto no n.º 1 deverá ser interpretado sem prejuízo das 
disposições que possibilitam, sob reserva de garantias adequadas, 
a recolha, o processamento e a trans- missão da informação ne-
cessária sobre a pessoa a quem foram colhidos órgãos ou tecidos 
ou sobre o(s) recetor(es) de órgãos e tecidos, na medida em que 
tal seja necessário para fins médicos, incluindo a rastreabilidade, 
tal como previsto no artigo 3.º do presente Protocolo. 

 CAPÍTULO  VIII

Violações das disposições do Protocolo

Artigo 24.º

Violações dos direitos ou princípio

As Partes asseguram uma proteção judiciária adequada para, num 
curto espaço de tempo, impedir ou pôr termo a uma violação ilícita dos 
direitos e princípios definidos no presente Protocolo. 
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Artigo 25.º

Indemnização por danos injustificados

A pessoa que tenha sofrido danos injustificados decor- rentes de pro-
cedimentos de transplantação tem direito a uma indemnização equita-
tiva nas condições e de acordo com os procedimentos previstos na lei. 

Artigo 26.º

Sanções

As Partes preveem a aplicação de sanções adequadas em caso de vio-
lação das disposições deste Protocolo. 

 CAPÍTULO IX

Cooperação entre as Partes

Artigo 27.º

Cooperação entre as Partes

As Partes adotam medidas adequadas a garantir que entre elas existe 
uma cooperação eficaz em matéria de transplantação de órgãos e tecidos, 
incluindo através da troca de informação. 

Deverão, nomeadamente, adotar medidas adequadas para facilitar o 
transporte célere e seguro de órgãos e te- cidos de e para o seu território. 
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 CAPÍTULO X

Relação entre este Protocolo e a Convencção e reexame do 
Protocolo

Artigo 28.º

Relação entre este Protocolo e a Convenção

Os artigos 1.º a 27.º deste Protocolo são considerados pelas Partes 
como artigos adicionais à Convenção sobre os Direitos Humanos e a 
Biomedicina, devendo aplicar-se todas as disposições dessa Convenção 
em conformidade. 

Artigo 29.º

Reexame do Protocolo

A fim de acompanhar a evolução científica, o presente Protocolo será 
reexaminado pelo Comité referido no ar- tigo 32.º da Convenção sobre 
os Direitos Humanos e a Biomedicina o mais tardar cinco anos após a 
entrada em vigor do presente Protocolo e, posteriormente, a intervalos a 
determinar pelo Comité. 

 CAPÍTULO XI

Cláusulas finais

Artigo 30.º

Assinatura e ratificação

O presente Protocolo está aberto à assinatura dos Sig- natários da 
Convenção e está sujeito a ratificação, acei- tação ou aprovação. Nenhum 
Signatário pode ratificar, aceitar ou aprovar o presente Protocolo sem ter, 
prévia ou simultaneamente, ratificado, aceitado ou aprovado a Conven-
ção. Os instrumentos de ratificação, aceitação ou aprovação deverão ser 
depositados junto do Secretário- -Geral do Conselho da Europa. 
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Artigo 31.º

Entrada em vigor

1 – O presente Protocolo entra em vigor no primeiro dia do mês 
seguinte ao termo de um período de três meses após a data em que cinco 
Estados, incluindo, pelo menos, quatro Estados-Membros do Conselho 
da Europa, tenham manifestado o seu consentimento em ficarem vincu-
lados pelo Protocolo, em conformidade com o disposto no ar- tigo 30.º 

2 – Para qualquer Signatário que manifeste poste- riormente o seu 
consentimento em ficar vinculado pelo Protocolo, este entra em vigor no 
primeiro dia do mês seguinte ao termo de um período de três meses após 
a data do depósito do instrumento de ratificação, aceitação ou aprovação. 

Artigo 32.º

Adesão

1. Após a entrada em vigor do presente Protocolo, qualquer Estado 
que tenha aderido à Convenção pode também aderir ao presente 
Protocolo. 

2. A adesão efetua-se mediante o depósito junto do Secretário-Ge-
ral do Conselho da Europa de um instru- mento de adesão que 
produz efeitos no primeiro dia do mês seguinte ao termo de um 
período de três meses após a data do seu depósito. 

Artigo 33.º

Denúncia

1. Qualquer Parte pode, a qualquer momento, denun- ciar o pre-
sente Protocolo mediante notificação dirigida ao Secretário-Ge-
ral do Conselho da Europa. 

2. A denúncia produz efeitos no primeiro dia do mês seguinte ao 
termo de um período de três meses após a data de receção da 
notificação pelo Secretário-Geral. 
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Artigo 34.º

Notificação

O Secretário-Geral do Conselho da Europa deverá no- tificar os Es-
tados-Membros do Conselho da Europa, a Comunidade Europeia, qual-
quer Signatário, qualquer Parte e qualquer outro Estado que tenha sido 
convidado a aderir à Convenção: 

a)  De qualquer assinatura; 
b)  Do depósito de qualquer instrumento de ratificação, aceitação, 

aprovação ou adesão; 
c)  De qualquer data de entrada em vigor do presente Protocolo, 

em conformidade com os artigos 31.º e 32.º; d) De qualquer 
outro ato, notificação ou comunicação relacionados com este 
Protocolo. 

(1) Nota relativa à tradução: dando cumprimento à Resolução da 
Assembleia da República n.º 39/2013, que recomenda a substituição da 
expressão «Direitos do Homem» pela expressão «Direitos Humanos» no-
meadamente em textos para publicação e divulgação [alínea a) da refe-
rida resolução], efetuou-se essa substituição sempre que no texto é feita 
referência à primeira das duas expressões. Tal implicou alterar a designa-
ção, até ao momento utilizada, da Convenção e do Protocolo. 

Em fé do que os abaixo assinados, devidamente autori- zados para o 
efeito, assinaram o presente Protocolo. 

Feito em Estrasburgo, a 24 de janeiro de 2002, nas lín- guas francesa 
e inglesa, fazendo ambos os textos igual- mente fé, num único exemplar, 
o qual deverá ser depositado nos arquivos do Conselho da Europa. O 
Secretário-Geral do Conselho da Europa deverá remeter uma cópia au- 
tenticada a cada um dos Estados-Membros do Conselho da Europa, aos 
Estados não-membros que tenham parti- cipado na elaboração do pre-
sente Protocolo, a qualquer Estado convidado a aderir à Convenção e à 
Comunidade Europeia. 
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Protocolo Adicional à Convenção sobre os Direitos Humanos 
e a Biomedicina, Relativo à Investigação Biomédica, de 
25/01/2005 

(aprovado pela Resolução da Assembleia da República n.º 29/2017, DR 
I, n.º 36, de 20/02/2017)

Preâmbulo

Os Estados-membros do Conselho da Europa, os outros Estados e 
a Comunidade Europeia, signatários do presente Protocolo Adicional à 
Convenção para a Proteção dos Direitos Humanos e da Dignidade do 
Ser Humano face às Aplicações da Biologia e da Medicina (doravante 
denominada «a Convenção»):

Considerando que o objetivo do Conselho da Europa consiste em 
alcançar uma união mais estreita entre os seus membros e que um dos 
métodos através dos quais esse objetivo é prosseguido é a proteção e o 
desenvolvimento dos direitos humanos e das liberdades fundamentais;

Considerando que o objetivo da Convenção, tal como definido no 
artigo 1.º, consiste em proteger a dignidade e identidade de todos os se-
res humanos e garantir a qualquer pessoa, sem discriminação, o respeito 
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pela sua integridade e pelos seus outros direitos e liberdades fundamen-
tais em relação às aplicações da biologia e da medicina;

Considerando que o progresso alcançado pelas ciências médicas e 
biológicas, em particular no domínio da investigação biomédica, contri-
bui para salvar vidas ou para melhorar significativamente a sua qualidade;

Conscientes de que o avanço da ciência e da prática biomédica de-
pende do conhecimento e da descoberta que necessitam da investigação 
em seres humanos;

Sublinhando que muitas vezes essa investigação é transdisciplinar e 
internacional;

Tendo em conta as normas profissionais, nacionais e internacionais, 
no domínio da investigação biomédica, bem como o trabalho realizado 
anteriormente pela Comissão de Ministros e pela Assembleia Parlamen-
tar do Conselho da Europa neste domínio;

Convencidos de que nunca se deveria realizar investigação biomédica 
que seja contrária à dignidade humana e aos direitos humanos;

Sublinhando que a proteção dos seres humanos que participam na 
investigação é a principal preocupação;

Afirmando que deve ser concedida uma proteção especial aos seres 
humanos que possam ser vulneráveis no contexto da investigação;

Reconhecendo que toda a pessoa tem o direito de aceitar ou de se 
recusar a ser objeto da investigação biomédica e que ninguém deveria ser 
forçado a ser objeto de uma tal investigação;

Decididos a adotar as medidas necessárias para salvaguardar a digni-
dade humana e o respeito pelos direitos e pelas liberdades fundamentais 
da pessoa em relação à investigação biomédica;

acordam no seguinte:
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CAPÍTULO I

Objeto e finalidade

Artigo 1.º

Objeto e finalidade

As Partes no presente Protocolo deverão proteger a dignidade e iden-
tidade de todos os seres humanos e garantir a qualquer pessoa, sem dis-
criminação, o respeito pela sua integridade e pelos seus outros direitos e 
liberdades fundamentais em relação a qualquer investigação que envolva 
intervenções em seres humanos no domínio da Biomedicina.

Artigo 2.º

Âmbito

1.  O presente Protocolo abrange todas as atividades de investigação 
na área da saúde que envolvam intervenções em seres humanos.

2. O presente Protocolo não se aplica à investigação em embriões in 
vitro. Aplica-se aos fetos e embriões in vivo.

3. Para efeitos do presente Protocolo, «intervenção» inclui:
i)  Uma intervenção clínica; e
ii)  Qualquer outra intervenção na medida em que envolva um 

risco para a saúde psíquica da pessoa em causa.
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CAPÍTULO II

Disposições Gerais

Artigo 3.º

Primado do ser humano

Os interesses e o bem-estar do ser humano que participa numa in-
vestigação deverão prevalecer sobre o interesse único da sociedade ou da 
ciência.

Artigo 4.º

Regra Geral

A investigação deverá ser realizada livremente, sob reserva das dispo-
sições do presente Protocolo e de outras disposições legais que assegurem 
a proteção do ser humano.

Artigo 5.º

Ausência de alternativas

A investigação em seres humanos só pode ser empreendida se não 
houver alternativa de eficácia comparável.

Artigo 6.º

Riscos e benefícios

1. A investigação não deverá comportar para o ser humano riscos 
e incómodos que sejam desproporcionais aos seus potenciais 
benefícios.

2. Mais, nos casos em que a investigação não tem potencial para ge-
rar resultados que comportem um benefício direto para a saúde 
do participante na investigação, tal investigação só pode ser em-
preendida se apenas comportar para o participante na investiga-
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ção riscos e incómodos aceitáveis. Esta disposição não prejudica 
a disposição contida na alínea ii) do n.º 2 do artigo 15.º relativa 
à proteção das pessoas que careçam de capacidade para consentir 
na investigação.

Artigo 7.º

Aprovação

A investigação só pode ser empreendida se o projeto de investigação 
tiver sido aprovado pelo órgão competente após a apreciação independente 
do seu mérito científico, incluindo a avaliação da relevância do objetivo da 
investigação, e a análise multidisciplinar da sua aceitabilidade ética.

Artigo 8.º

Qualidade científica

Qualquer investigação tem de ser cientificamente justificada, cumprir 
critérios de qualidade científica e realizar-se de acordo com as obrigações 
e normas profissionais relevantes sob a supervisão de um investigador 
devidamente qualificado.

CAPÍTULO III

Comité de Ética

Artigo 9.º

Apreciação independente por um Comité de Ética
1. Todo o projeto de investigação deverá ser submetido a um Co-

mité de Ética para a apreciação independente da sua aceitabilida-
de ética. Tais projetos deverão ser submetidos a uma apreciação 
independente em cada Estado em que deva realizar-se qualquer 
atividade de investigação.

2. O objetivo da apreciação multidisciplinar da aceitabilidade ética 
do projeto de investigação deverá ser proteger a dignidade, os 
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direitos, a segurança e o bem-estar dos participantes na investi-
gação. A avaliação da aceitabilidade ética deverá basear-se num 
conjunto de competências e experiências que reflita adequada-
mente as opiniões de profissionais e de não profissionais.

3. A Comissão de Ética deverá emitir um parecer que apresente 
conclusões fundamentadas.

Artigo 10.º

Independência da Comissão de Ética

1. As Partes no presente Protocolo deverão adotar medidas para as-
segurar a independência da Comissão de Ética. Esse órgão não 
deverá ser submetido a influências externas indevidas.

2. Os membros da Comissão de Ética deverão declarar todas as cir-
cunstâncias passíveis de gerar um conflito de interesses. Havendo tais 
conflitos, os envolvidos não deverão participar naquela apreciação.

Artigo 11.º

Informação para a Comissão de Ética

1. Toda a informação necessária para a avaliação ética do projeto de 
investigação deverá ser prestada por escrito à Comissão de Ética.

2. Deverá ser dada informação, em particular, sobre os elementos 
constantes do anexo a este Protocolo, na medida em que seja re-
levante para o projeto de investigação. O anexo pode ser alterado 
pela Comissão, instituído pelo artigo 32.º da Convenção, por 
maioria de dois terços dos votos expressos.

Artigo 12.º

Influência indevida

A Comissão de Ética tem de se certificar de que não será exercida 
nenhuma influência indevida sobre pessoas para que participem na in-
vestigação. A este respeito, tem de ser dada especial atenção às pessoas 
vulneráveis ou dependentes.
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CAPÍTULO IV

Informação e consentimento

Artigo 13.º

Informação para os sujeitos de investigação
1. Às pessoas convidadas a participar num projeto de investigação 

deverá ser prestada informação adequada de forma compreensí-
vel. Esta informação deverá ser documentada.

2. A informação deverá abranger o objetivo, o plano global, bem 
como os possíveis riscos e benefícios do projeto de investigação, 
e incluir o parecer da Comissão de Ética. Antes de lhes ser solici-
tado o consentimento para a participação num projeto de inves-
tigação, as pessoas em causa deverão ser especificamente informa-
das, de acordo com a natureza e o objetivo da investigação, sobre:
i)  A natureza, o alcance e a duração dos procedimentos envol-

vidos, em especial os pormenores de qualquer incómodo im-
posto pelo projeto de investigação;

ii) Procedimentos preventivos, diagnósticos e terapêuticos 
disponíveis;

iii)  Os instrumentos para fazer face a acontecimentos adversos ou 
responder às preocupações dos participantes na investigação;

iv) Instrumentos que assegurem o respeito da vida privada e a 
confidencialidade dos dados pessoais;

v)  Instrumentos de acesso à informação resultante da investiga-
ção e com pertinência para o participante, e aos seus resulta-
dos globais;

vi)  Os instrumentos que assegurem uma compensação justa em 
caso de dano;

vii)  Quaisquer outras potenciais utilizações previstas, incluindo a 
utilização comercial, dos resultados da investigação, dos da-
dos ou materiais biológicos;

viii) A fonte de financiamento do projeto de investigação.

3. Além disso, as pessoas convidadas a participar num projeto de 
investigação deverão ser informadas sobre os direitos e garantias 
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previstos na lei para a sua proteção, e especificamente sobre o 
seu direito de recusarem ou revogarem em qualquer momento o 
consentimento sem serem objeto de qualquer forma de discrimi-
nação, em particular no que toca ao direito a assistência médica.

Artigo 14.º

Consentimento

1. Sob reserva do disposto no capítulo v e no artigo 19.º, não se 
pode realizar investigação alguma numa pessoa sem o seu con-
sentimento informado, livre, expresso, específico e documenta-
do. A pessoa pode em qualquer fase da investigação revogar livre-
mente tal consentimento.

2. Da recusa ou da revogação do consentimento em participar na 
investigação não deverá resultar qualquer forma de discrimina-
ção contra a pessoa em causa, em particular no que toca ao direi-
to a assistência médica.

3. Em caso de dúvida sobre a capacidade da pessoa para prestar con-
sentimento informado, deverão ser adotados instrumentos para 
verificar se a pessoa tem ou não tal capacidade.

CAPÍTULO V

Proteção de pessoas que careçam de capacidade para 
consentir na investigação

Artigo 15.º

Proteção de pessoas que careçam de capacidade para consentir na 
investigação

1. A investigação numa pessoa que careça de capacidade para con-
sentir na investigação, só pode ser empreendida se estiverem 
preenchidas todas as condições específicas que se seguem:
i)  Os resultados da investigação têm potencial para gerar um 

benefício real e direto para a sua saúde;
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ii)  Não se pode realizar investigação de eficácia comparável em 
indivíduos capazes de prestar consentimento;

iii)  O sujeito de investigação foi informado dos seus direitos e 
garantias previstos na lei para a sua proteção, a menos que 
esse mesmo sujeito não esteja em condições de receber a 
informação;

iv)  A autorização necessária foi dada especificamente e por escri-
to pelo representante legal ou por uma autoridade, uma pes-
soa ou um órgão, previstos por lei, depois de terem recebido 
a informação exigida pelo artigo 16.º e tendo em conta os 
desejos e as objeções previamente manifestados pela pessoa.

Um adulto que careça de capacidade para consentir deverá 
tanto quanto possível participar no processo de autorização. A 
opinião de um menor deverá ser tida em consideração como 
um fator progressivamente mais determinante, em função da 
idade e do grau de maturidade;

v) A pessoa em causa não se opõe.

2. Excecionalmente e nas condições de proteção previstas na lei, 
nos casos em que a investigação não tem potencial para gerar 
resultados que comportem um benefício direto para a saúde da 
pessoa em causa, tal investigação pode ser autorizada se as con-
dições previstas nas alíneas ii), iii), iv) e v) do n.º 1 e as seguintes 
condições adicionais estiverem preenchidas:
i)  A investigação tem por objetivo contribuir, através de uma 

melhoria significativa do conhecimento científico do estado, 
da doença ou da perturbação do indivíduo, para alcançar de 
forma definitiva resultados capazes de comportar um benefí-
cio para a pessoa em causa ou para outras pessoas do mesmo 
grupo etário ou que sofram da mesma doença ou que se en-
contrem no mesmo estado;

ii)  A investigação comporta apenas um risco mínimo e um in-
cómodo mínimo para o indivíduo em causa, sendo que qual-
quer consideração de potenciais benefícios adicionais da in-
vestigação não deverá ser utilizada para justificar um nível 
acrescido de risco ou de incómodo.

3. Da objeção à participação, da recusa ou revogação da autorização 
para participar na investigação não deverá resultar qualquer for-
ma de discriminação contra a pessoa em causa, em particular no 
que toca ao direito a assistência médica.
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Artigo 16.º

Informação antes da autorização
1. Aos que são chamados a autorizar a participação de uma pes-

soa num projeto de investigação deverá ser dada informação 
adequada de forma compreensível. Esta informação deverá ser 
documentada.

2. A informação deverá abranger o objetivo, o plano global, bem 
como os possíveis riscos e benefícios do projeto de investigação, 
e incluir o parecer da Comissão de Ética. Eles deverão ainda ser 
informados sobre os direitos e garantias previstos na lei para a 
proteção daqueles que careçam de capacidade para consentir na 
investigação, e especificamente sobre o direito de recusar ou re-
vogar em qualquer momento a autorização sem que a pessoa em 
causa seja objeto de qualquer forma de discriminação, em par-
ticular no que toca ao direito a assistência médica. Deverão ser 
especificamente informados sobre os elementos de informação 
listados no artigo 13.º, de acordo com a natureza e o objetivo da 
investigação.

3. A informação deverá ser prestada ao indivíduo em causa, a me-
nos que ele não esteja em condições de receber a informação.

Artigo 17.º

Investigação com risco mínimo e incómodo mínimo

1. Para efeitos do presente Protocolo, considera-se que a investiga-
ção comporta um risco mínimo se, tendo em conta a natureza 
e dimensão da intervenção, for expectável que ela tenha no má-
ximo um impacto muito fraco e temporário na saúde da pessoa 
em causa.

2. Considera-se que ela comporta um incómodo mínimo, se for 
expectável que o desconforto para a pessoa em causa seja no má-
ximo muito fraco e temporário. Aquando da avaliação do incó-
modo para um indivíduo, uma pessoa com quem a pessoa em 
causa tenha uma relação de especial confiança deverá, se for caso 
disso, avaliar o incómodo.
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CAPÍTULO VI

Situações Específicas

Artigo 18.º

Investigação durante a gravidez ou amamentação

1. A investigação numa mulher grávida que não tenha potencial 
para gerar resultados que comportem um benefício direto para 
a sua saúde ou para a saúde do seu embrião, do seu feto ou da 
sua criança só pode ser empreendida se estiverem preenchidas as 
seguintes condições adicionais:
i)  A investigação tem por objetivo contribuir para alcançar de 

forma definitiva resultados capazes de comportar um benefí-
cio para outras mulheres relativamente à procriação ou para 
outros embriões, fetos ou crianças;

ii)  Não se pode realizar investigação de eficácia comparável em 
mulheres que não estejam grávidas;

iii)  A investigação comporta apenas um risco mínimo e um incó-
modo mínimo.

2. Quando a investigação é realizada numa mulher a amamentar, 
deverá ter-se especial cuidado para evitar qualquer impacto ad-
verso na saúde da criança.

Artigo 19.º

Investigação em pessoas em situações de emergência clínica

1. A lei deverá determinar se e em que condições de proteção su-
plementares é que se pode realizar investigação em situações de 
emergência, quando:
i)  A pessoa não está em condições de dar o seu consentimento; 

e
ii)  Devido à urgência da situação, não é possível obter a auto-

rização do(a) seu(sua) representante ou de uma autoridade 
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ou de uma pessoa ou de um órgão que, numa situação sem 
caráter de urgência, seriam chamados a dar autorização.

2. A lei deverá incluir as seguintes condições específicas:
i)  Não se pode realizar investigação de eficácia comparável em 

pessoas que não se encontrem em situações de emergência;
ii)  O projeto de investigação só pode ser empreendido se o ór-

gão competente o tiver especificamente aprovado para situa-
ções de emergência;

iii) Quaisquer objeções relevantes, expressas previamente pela 
pessoa e conhecidas do investigador, deverão ser respeitadas;

iv) Quando não tem potencial para gerar resultados que com-
portem um benefício direto para a saúde da pessoa em causa, 
a investigação tem por objetivo contribuir, através de uma 
melhoria significativa do conhecimento científico do estado, 
da doença ou da perturbação do indivíduo, para alcançar de 
forma definitiva resultados capazes de comportar um benefí-
cio para a pessoa em causa ou para outras pessoas do mesmo 
grupo ou que sofram da mesma doença ou que se encontrem 
no mesmo estado, e comporta apenas um risco mínimo e um 
incómodo mínimo.

3. Toda a informação relevante sobre a participação no projeto de 
investigação deverá logo que possível ser prestada às pessoas que 
participam no projeto de investigação em situações de emergên-
cia ou, se for caso disso, aos seus representantes. O consentimen-
to ou a autorização para a participação deverão ser solicitados 
logo que seja razoavelmente possível.

Artigo 20.º

Investigação em pessoas privadas de liberdade

1. Nos casos em que a lei permite a investigação em pessoas priva-
das de liberdade, tais pessoas só podem participar num projeto 
de investigação cujos resultados não têm potencial para gerar um 
benefício direto para a sua saúde, se estiverem preenchidas as 
seguintes condições adicionais:
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i)  Não se pode realizar investigação de eficácia comparável sem 
a participação de pessoas privadas de liberdade;

ii)  A investigação tem por objetivo contribuir para alcançar, de 
forma definitiva, resultados capazes de comportar um benefí-
cio para pessoas privadas de liberdade;

iii)  A investigação comporta apenas um risco mínimo e um incó-
modo mínimo.

CAPÍTULO VII

Segurança e Supervisão

Artigo 21.º

Minimização de riscos e incómodos

1. Deverão ser adotadas todas as medidas razoáveis para garantir a 
segurança e minimizar riscos e incómodos para os participantes 
na investigação.

2. A investigação só pode ser realizada sob a supervisão de um clíni-
co que possua as qualificações e a experiência necessárias.

Artigo 22.º

Avaliação do estado de saúde

1. O investigador deverá tomar todas as providências necessárias 
para avaliar o estado de saúde dos seres humanos antes de os in-
cluir numa investigação, de modo a assegurar que são excluídos 
aqueles que pela sua participação num projeto específico correm 
um risco maior.

2. Quando a investigação é realizada em pessoas em idade reprodu-
tiva, deverá ser dada especial atenção ao eventual impacto adver-
so numa gravidez, atual ou futura, bem como na saúde de um 
embrião, de um feto ou de uma criança.
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Artigo 23.º

Não interferência com as intervenções clínicas necessárias

1. A investigação não deverá atrasar nem privar os participantes de 
procedimentos preventivos, diagnósticos e terapêuticos que se-
jam necessários do ponto de vista médico.

2. Na investigação relacionada com a prevenção, o diagnóstico ou o 
tratamento, deverá assegurar-se aos participantes afetos a grupos 
de controlo métodos de prevenção, diagnóstico ou tratamento 
comprovados.

3. A utilização de placebo é permitida nos casos em que não há 
métodos de eficácia comprovada ou quando a cessação ou sus-
pensão de tais métodos não representa um risco ou incómodo 
inaceitável.

Artigo 24.º

Novos desenvolvimentos

1. As Partes no presente Protocolo deverão adotar medidas para as-
segurar que o projeto de investigação é revisto à luz dos desenvol-
vimentos científicos ou eventos no decurso da investigação, caso 
tal se justifique.

2.  O objetivo da revisão é determinar se:
i)  A investigação deve ser descontinuada ou se é necessário in-

troduzir alterações no projeto de investigação para a investi-
gação continuar;

ii)  Os participantes na investigação ou, se for caso disso, os seus 
representantes têm de ser informados sobre os desenvolvi-
mentos ou eventos;

iii)  A participação exige um consentimento ou uma autorização 
adicional.

3. Qualquer informação nova, que seja pertinente para a sua parti-
cipação, deverá ser atempadamente transmitida aos participantes 
na investigação ou, se for caso disso, aos seus representantes.

4. O órgão competente deverá informar dos motivos de qualquer 
cessação prematura de um projeto de investigação.
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CAPÍTULO VIII

Confidencialidade e direito à informação

Artigo 25.º

Confidencialidade

1. Qualquer informação de caráter pessoal recolhida no decurso da 
investigação biomédica deverá ser considerada confidencial e tra-
tada de acordo com as regras relativas à proteção da vida privada.

2. A lei deverá proteger contra a divulgação indevida de qualquer 
outra informação relacionada com um projeto de investigação, 
que tenha sido submetida a uma Comissão de Ética, em confor-
midade com este Protocolo.

Artigo 26.º

Direito à Informação

1. Os participantes na investigação deverão ter o direito de conhe-
cer qualquer informação recolhida sobre a sua saúde, em confor-
midade com o artigo 10.º da Convenção.

2. Eles terão acesso às outras informações pessoais, recolhidas para 
um projeto de investigação, em conformidade com a lei sobre a 
proteção dos indivíduos no que diz respeito ao tratamento dos 
dados pessoais.

Artigo 27.º

Dever de cuidado

Se da investigação resultar informação com relevância para a saúde, atual 
ou futura, ou para a qualidade de vida dos participantes na investigação, essa 
informação tem de lhes ser facultada. Isso deverá ser feito no quadro dos 
cuidados de saúde ou do aconselhamento. Ao comunicar essa informação 
tem de se providenciar no sentido de proteger a confidencialidade e respeitar 
qualquer vontade de um participante de não receber tal informação.
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Artigo 28.º

Disponibilização dos resultados

1. Um relatório ou resumo deverá ser apresentado à Comissão 
de Ética ou ao órgão competente aquando da conclusão da 
investigação.

2. As conclusões da investigação deverão, a pedido dos participan-
tes, ser-lhes disponibilizadas dentro de um prazo razoável.

3. O investigador deverá adotar as medidas adequadas para num 
prazo razoável tornar públicos os resultados da investigação.

CAPÍTULO IX

Investigação nos Estados que não são Partes neste Protocolo

Artigo 29.º

Investigação nos Estados que não são Partes neste Protocolo

Os promotores ou investigadores sob jurisdição de uma Parte neste 
Protocolo que planeiem empreender ou dirigir um projeto de investi-
gação num Estado que não seja Parte neste Protocolo deverão assegurar 
que, sem prejuízo das disposições aplicáveis nesse Estado, o projeto de 
investigação respeita os princípios nos quais se baseiam as disposições 
deste Protocolo. Quando necessário, a Parte deverá adotar as medidas 
adequadas para esse fim.
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CAPÍTULO X

Violação das disposições do Protocolo

Artigo 30.º

Violação dos direitos ou princípios

As Partes deverão providenciar no sentido de assegurar uma proteção 
judiciária adequada para, num curto espaço de tempo, impedir ou pôr 
termo a uma violação ilícita dos direitos e princípios definidos no pre-
sente Protocolo.

Artigo 31.º

Indemnização por danos

A pessoa que tenha sofrido danos resultantes da participação em in-
vestigações tem direito a uma indemnização justa nas condições e de 
acordo com os procedimentos previstos na lei.

Artigo 32.º

Sanções

As Partes deverão prever a aplicação de sanções adequadas em caso de 
violação das disposições do presente Protocolo.
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CAPÍTULO XI

Relação entre este Protocolo e a Convenção  
e reexame do Protocolo

Artigo 33.º

Relação entre este Protocolo e a Convenção

Os artigos 1.º a 32.º deste Protocolo deverão ser considerados pelas 
Partes como artigos adicionais à Convenção sobre os Direitos Humanos 
e a Biomedicina, devendo aplicar-se todas as disposições da Convenção 
em conformidade.

Artigo 34.º

Proteção mais ampla

Nenhuma disposição deste Protocolo deverá ser interpretada como 
limitando ou de outro modo prejudicando a possibilidade de uma Parte 
conceder aos participantes na investigação uma proteção mais ampla do 
que a prevista neste Protocolo.

Artigo 35.º

Reexame do Protocolo

A fim de acompanhar a evolução científica, o presente Protocolo de-
verá ser reexaminado pelo Comité referido no artigo 32.º da Convenção 
o mais tardar cinco anos após a entrada em vigor deste Protocolo e, pos-
teriormente, a intervalos a determinar pela Comissão.
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CAPÍTULO XII

Cláusulas finais

Artigo 36.º

Assinatura e ratificação

Este Protocolo está aberto à assinatura dos Signatários da Convenção 
e está sujeito a ratificação, aceitação ou aprovação. Nenhum Signatário 
pode ratificar, aceitar ou aprovar este Protocolo sem ter, previa ou simul-
taneamente, ratificado, aceitado ou aprovado a Convenção. Os instru-
mentos de ratificação, aceitação ou aprovação deverão ser depositados 
junto do Secretário-Geral do Conselho da Europa.

Artigo 37.º

Entrada em vigor

1. Este Protocolo entra em vigor no primeiro dia do mês seguinte 
ao termo de um período de três meses após a data em que cin-
co Estados, incluindo, pelo menos, quatro Estados-membros do 
Conselho da Europa, tenham manifestado o seu consentimento 
em ficarem vinculados pelo Protocolo, em conformidade com o 
disposto no artigo 36.º

2. Para qualquer Signatário que manifeste posteriormente o seu 
consentimento em ficar vinculado pelo Protocolo, este entra em 
vigor no primeiro dia do mês seguinte ao termo de um período 
de três meses após a data do depósito do instrumento de ratifica-
ção, aceitação ou aprovação.

Artigo 38.º

Adesão

1. Após a entrada em vigor deste Protocolo, qualquer Estado que 
tenha aderido à Convenção pode também aderir a este Protocolo.
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2. A adesão efetua-se mediante o depósito junto do Secretário-Ge-
ral do Conselho da Europa de um instrumento de adesão que 
produz efeitos no primeiro dia do mês seguinte ao termo de um 
período de três meses após a data do seu depósito.

Artigo 39.º

Denúncia

1. Qualquer Parte pode, a qualquer momento, denunciar este Pro-
tocolo mediante notificação dirigida ao Secretário-Geral do Con-
selho da Europa.

2. A denúncia produz efeitos no primeiro dia do mês seguinte ao 
termo de um período de três meses após a data de receção da 
notificação pelo Secretário-Geral.

Artigo 40.º

Notificações

O Secretário-Geral do Conselho da Europa deverá notificar os Esta-
dos-membros do Conselho da Europa, a Comunidade Europeia, qual-
quer Signatário, qualquer Parte e qualquer outro Estado que tenha sido 
convidado a aderir ao Protocolo:

a)  De qualquer assinatura;
b)  Do depósito de qualquer instrumento de ratificação, aceita-

ção, aprovação ou adesão;
c)  De qualquer data de entrada em vigor deste Protocolo, em 

conformidade com os artigos 37.º e 38.º;
d)  De qualquer outro ato, notificação ou comunicação relacio-

nados com este Protocolo.
(1) Nota relativa à tradução: dando cumprimento à Resolução da 

Assembleia da República n.º 39/2013, que recomenda a substituição da 
expressão «Direitos do Homem» pela expressão «Direitos Humanos» no-
meadamente em textos para publicação e divulgação [alínea a) da refe-
rida resolução], efetuou-se essa substituição sempre que no texto é feita 
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referência à primeira das duas expressões. Tal implicou alterar a designa-
ção, até ao momento utilizada, da Convenção e do Protocolo.

Em fé do que os abaixo assinados, devidamente autorizados para o 
efeito, assinaram o presente Protocolo.

Feito em Estrasburgo, a 25 de janeiro de 2005, nas línguas francesa 
e inglesa, fazendo ambos os textos igualmente fé, num único exemplar, 
o qual deverá ser depositado nos arquivos do Conselho da Europa. O 
Secretário-Geral do Conselho da Europa deverá remeter uma cópia au-
tenticada a cada um dos Estados-membros do Conselho da Europa, aos 
Estados não-membros que tenham participado na elaboração do pre-
sente Protocolo, a qualquer Estado convidado a aderir à Convenção e à 
Comunidade Europeia.

Anexo ao Protocolo Adicional relativo à Investigação Biomédica
Informação a dar à Comissão de Ética
Na medida em que seja relevante para o projeto de investigação, de-

verá ser facultada à Comissão de Ética informação sobre os seguintes 
elementos:

Descrição do projeto:
i)  O nome do investigador principal, as qualificações e a ex-

periência dos investigadores e, se for caso disso, da pessoa 
responsável do ponto de vista clínico, bem como os instru-
mentos de financiamento;

ii)  O objetivo e a justificação da investigação, tendo por base os 
conhecimentos científicos mais recentes;

iii)  Métodos e procedimentos previstos, incluindo técnicas esta-
tísticas e outras analíticas;

iv)  Um resumo abrangente do projeto de investigação numa lin-
guagem acessível;

v)  Uma declaração das submissões, anteriores e simultâneas, 
do projeto de investigação para avaliação ou aprovação, bem 
como do resultado dessas submissões;

Participantes, consentimento e informação:
vi)  Justificação para o envolvimento de seres humanos no proje-

to de investigação;
vii) Os critérios de inclusão ou exclusão das categorias de pessoas 

para a participação no projeto de investigação, bem como o 
modo de selecionar e recrutar essas pessoas;
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viii) Motivos da utilização ou não de grupos de controlo;
ix) Uma descrição da natureza e do grau dos riscos previsíveis que 

a participação na investigação pode comportar;
x) A natureza, o alcance e a duração das intervenções a realizar 

nos participantes na investigação, bem como os pormenores 
de qualquer incómodo imposto pelo projeto de investigação;

xi) Instrumentos para monitorizar, avaliar e reagir às contingên-
cias que podem ter consequências para a saúde, atual ou fu-
tura, dos participantes na investigação;

xii) Calendário e pormenores da informação para as pessoas sus-
cetíveis de participarem na investigação e os meios propostos 
para a transmissão dessa informação;

xiii) Documentação utilizada para obter o consentimento ou, no 
caso de pessoas que careçam de capacidade para consentir, a 
autorização para a participação no projeto de investigação;

xiv) Instrumentos para assegurar o respeito da vida privada das 
pessoas suscetíveis de participarem na investigação e a confi-
dencialidade dos dados pessoais;

xv) Instrumentos previstos para a informação que pode ser pro-
duzida e que pode ser relevante para a saúde, atual ou futura, 
das pessoas suscetíveis de participarem na investigação e dos 
seus familiares;

Outras informações:
xvi) Pormenores de todos os pagamentos e recompensas a efetuar 

no contexto do projeto de investigação;
xvii) Pormenores de todas as circunstâncias que podem gerar con-

flitos de interesses passíveis de afetar a apreciação indepen-
dente dos investigadores;

xviii) Pormenores de quaisquer outras potenciais utilizações pre-
vistas, incluindo a utilização comercial, dos resultados da in-
vestigação, dos dados ou materiais biológicos;

xix) Pormenores de todas as outras questões éticas, tal como en-
tendidas pelo investigador;

xx) Pormenores de qualquer seguro ou compensação para cobrir 
os danos que surgem no contexto do projeto de investigação.

A Comissão de Ética pode pedir informações suplementares que se 
revelem necessárias para a avaliação do projeto de investigação.



PROTOCOLOS • 805

Protocolo Adicional à Convenção sobre os Direitos Humanos 
e a Biomedecina, relativo a Testes Genéticos para fins de Saúde, 
de 27/11/2008

(aprovado pela Resolução da Assembleia da República n.º 272/2017, 
DR I, n.º 244, de 21/12/2017).

Preâmbulo 

Os Estados-Membros do Conselho da Europa, os ou- tros Estados e 
a Comunidade Europeia, signatários deste Protocolo Adicional à Con-
venção para a Proteção dos Direitos Humanos e da Dignidade do Ser 
Humano face às Aplicações da Biologia e da Medicina (doravante de- 
nominada «a Convenção sobre os Direitos Humanos e a Biomedicina», 
STE n.º 164): 

Considerando que o objetivo do Conselho da Europa consiste em 
alcançar uma união mais estreita entre os seus membros e que um dos 
meios através dos quais esse objetivo é prosseguido é a proteção e o de-
senvolvimento dos direitos humanos e das liberdades fundamentais; 

Considerando que o objetivo da Convenção sobre os Direitos Hu-
manos e a Biomedicina, tal como definido no artigo 1.º, consiste em 
proteger a dignidade e identidade de todos os seres humanos e garantir 
a qualquer pessoa, sem discriminação, o respeito pela sua integridade e 
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pelos seus outros direitos e liberdades fundamentais em relação às aplica-
ções da biologia e da medicina; 

Tendo presente a Convenção para a Proteção das Pessoas relativa-
mente ao Tratamento Automatizado de Dados de Caráter Pessoal (STE 
n.º 108) de 28 de janeiro de 1981; 

Tendo presente o trabalho realizado por outras organi- zações inter-
governamentais, em particular a Declaração Universal sobre o Genoma 
Humano e os Direitos Huma- nos, endossada pela Assembleia Geral das 
Nações Unidas a 9 de dezembro de 1998; 

Recordando que o genoma humano é comum a todos os seres hu-
manos e dessa forma cria um elo mútuo entre eles, contribuindo com 
pequenas variações para a indivi- dualidade de cada ser humano; 

Sublinhando o elo especial que existe entre os membros da mesma 
família; 

Considerando que o progresso alcançado pelas ciências médicas pode 
contribuir para salvar vidas e melhorar a sua qualidade; 

Tendo presente os benefícios da genética, e em particular dos testes 
genéticos, no domínio da saúde; 

Considerando que os serviços de genética no domínio da saúde cons-
tituem parte integrante dos serviços de saúde oferecidos à população e 
recordando a importância de, tendo em conta as necessidades de saúde 
e os meios dispo- níveis, adotar medidas adequadas para assegurar um 
acesso equitativo a serviços de genética de qualidade adequada; 

Conscientes também das preocupações existentes em relação à utili-
zação indevida de testes genéticos e, em particular, em relação à informa-
ção daí decorrente; 

Reafirmando o princípio fundamental do respeito pela dignidade hu-
mana e a proibição de todas as formas de discriminação e, em particular, 
aquelas que têm por base características genéticas; 

Tendo em conta as normas profissionais, nacionais e internacionais, 
no domínio dos serviços de genética, bem como o trabalho realizado 
anteriormente pelo Comité de Ministros e pela Assembleia Parlamentar 
do Conselho da Europa neste domínio; 

Resolvidos a adotar as medidas necessárias para sal- vaguardar a dig-
nidade humana, bem como os direitos e as liberdades fundamentais do 
indivíduo, em relação aos testes genéticos para fins de saúde; 

acordam no seguinte:
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CAPÍTULO I

Objeto e âmbito

Artigo 1.º

Objeto e finalidade

As Partes no presente Protocolo devem proteger a dignidade e a iden-
tidade de qualquer pessoa e garantir- -lhe, sem discriminação, o respeito 
pela sua integridade e pelos seus outros direitos e liberdades fundamen-
tais em relação aos testes aos quais se aplica este Protocolo em conformi-
dade com o artigo 2.º 

Artigo 2.º

Âmbito

1. Este Protocolo aplica-se aos testes, realizados para fins de saúde, 
que envolvam a análise de amostras biológicas de origem huma-
na e visem especificamente identificar as características genéti-
cas de uma pessoa, herdadas ou adquiridas numa fase precoce 
do desen- volvimento pré-natal (doravante denominados «testes 
genéticos»). 

2.  O Protocolo não se aplica a: 
a) Testes genéticos realizados no embrião ou feto hu- manos; 
b) Testes genéticos realizados para efeitos de investi- gação. 

3. Para efeitos do n.º 1: a) «Análise» refere-se a: 
i) Análise dos cromossomas;
ii) Análise de ADN ou de ARN;
iii) Análise de qualquer outro elemento que permita obter 

informação equivalente à informação obtida através dos 
métodos referidos nas alíneas a.i. e a.ii.; 

b) «Amostras biológicas» referem-se a: 
i) Material biológico colhido para efeitos do teste em causa; 
ii) Material biológico previamente colhido para outra 

finalidade. 
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CAPÍTULO II

Disposições gerais

Artigo 3.º

Primado do ser humano

Os interesses e o bem-estar do ser humano a quem se destinam os 
testes genéticos abrangidos por este Protocolo devem prevalecer sobre o 
interesse único da sociedade ou da ciência. 

Artigo 4.º

Não-discriminação e não estigmatização
1. É proibida qualquer forma de discriminação contra uma pessoa, 

enquanto indivíduo ou enquanto membro de um grupo, com 
base no seu património genético. 

2. Devem ser adotadas medidas adequadas a fim de impedir a estig-
matização de pessoas ou de grupos relacio- nada com caracterís-
ticas genéticas. 

CAPÍTULO III

Serviços de genética

Artigo 5.º

Qualidade dos serviços de genética
As Partes devem adotar medidas para assegurar que a qualidade dos 

serviços de genética é adequada, devendo em particular zelar para que: 
a) Os testes genéticos satisfaçam critérios de validade científica e de 

validade clínica geralmente aceites; 
b) Em cada laboratório seja estabelecido um programa de garantia da 

qualidade e para que todos os laboratórios sejam sujeitos a uma monito-
rização regular; 
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c) As pessoas que prestam serviços de genética possuam as qualifica-
ções adequadas que lhes permitam desempe- nhar o seu papel de acordo 
com as obrigações e normas profissionais. 

Artigo 6.º

Utilidade clínica

A utilidade clínica de um teste genético deve ser um cri- tério es-
sencial para decidir oferecer este teste a uma pessoa ou a um grupo de 
pessoas. 

Artigo 7.º

Supervisão individualizada

1 – Um teste genético para fins de saúde só pode ser executado sob 
supervisão médica individualizada. 

2 – Uma Parte pode autorizar exceções à regra geral referida no n.º 
1, desde que, tendo em conta as condições de realização do teste, se-
jam adotadas medidas adequadas para aplicar as outras disposições deste 
Protocolo. 

Contudo, não pode haver uma tal exceção em relação a testes gené-
ticos que tenham implicações importantes para a saúde das pessoas em 
causa, ou a dos seus familiares, ou que tenham implicações importantes 
ao nível das escolhas em matéria de reprodução. 

CAPÍTULO IV

Informação, aconselhamento genético e consentimento

Artigo 8.º

Informação e aconselhamento genético

1. Quando estiver prevista a realização de um teste genético, a pes-
soa em causa será prévia e adequadamente informada sobre a 
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finalidade e a natureza do teste, bem como sobre as implicações 
dos respetivos resultados. 

2. Para os testes genéticos preditivos previstos no artigo 12.º da 
Convenção sobre os Direitos Humanos e a Biomedicina, a pessoa 
em causa terá aconselhamento genético adequado. 

Os testes em causa são: 
–  Testes preditivos de uma doença monogénica; 
–  Testes que sirvam para detetar uma predisposição genética 

ou uma suscetibilidade genética a uma doença; – Testes que 
sirvam para identificar a pessoa como por- tadora saudável de 
um gene responsável por uma doença. 

A forma e o âmbito deste aconselhamento genético serão definidos 
em função das implicações dos resulta- dos do teste e do seu significado 
para a pessoa ou os seus familiares, incluindo possíveis implicações ao 
nível das escolhas em matéria de reprodução. 

Será dado aconselhamento genético não diretivo. 

Artigo 9.º

Consentimento

1. Um teste genético só pode ser realizado depois da pessoa em cau-
sa ter dado o seu consentimento livre e informado. 
O consentimento para os testes referidos no n.º 2 do artigo 8.º 
deve ser documentado. 

2. A pessoa em causa pode em qualquer momento revogar livre-
mente o seu consentimento. 
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CAPÍTULO V

Pessoas que careçam de capacidade para consentir

Artigo 10.º

Proteção de pessoas que careçam de capacidade para 
consentir

Sob reserva do disposto no artigo 13.º deste Protocolo, um teste ge-
nético numa pessoa que careça de capacidade para consentir só pode ser 
realizado em seu benefício direto. 

Quando, de acordo com a lei, um menor careça de ca- pacidade para 
consentir, um teste genético nessa pessoa deve ser adiado até que ela 
atinja essa capacidade, a menos que esse adiamento seja prejudicial para 
a sua saúde ou o seu bem-estar. 

Artigo 11.º

Informação prévia à autorização, aconselhamento genético e 
acompanhamento

1.  Quando estiver prevista a realização de um teste genético numa 
pessoa que careça de capacidade para con- sentir, a pessoa, a au-
toridade ou o órgão, cuja autorização é exigida, serão prévia e 
adequadamente informados sobre a finalidade e natureza do tes-
te, bem como sobre as implicações dos respetivos resultados. 
A pessoa que careça de capacidade para consentir e em relação à 
qual esteja previsto realizar o teste também será prévia e adequada-
mente informada, em função da sua capacidade de compreensão. 
Uma pessoa qualificada deverá estar disponível para responder a 
eventuais perguntas da pessoa, da autoridade ou do órgão, cuja 
autorização seja exigida, e, se for caso disso, da pessoa a quem se 
preveja fazer o teste. 

2. O disposto no n.º 2 do artigo 8.º aplica-se no caso de pessoas que 
careçam de capacidade para consentir, em função da sua capaci-
dade de compreensão. 
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Se for caso disso, a pessoa, cuja autorização é exigida, beneficiará de 
um acompanhamento adequado. 

Artigo 12.º

Autorização

1. Quando, de acordo com a lei, um menor careça de capacidade 
para consentir num teste genético, esse teste só pode ser realizado 
mediante autorização do seu ou da sua representante ou de uma 
autoridade, de uma pessoa ou de um órgão, quando previsto por lei. 

A opinião do menor será tida em consideração como um fa-
tor progressivamente mais determinante, em função da sua idade 
e do seu grau de maturidade. 

2. Quando, de acordo com a lei, um adulto careça de capacidade 
para consentir num teste genético em virtude de uma deficiência 
mental, uma doença ou por motivos seme- lhantes, esse teste só 
pode ser realizado mediante autoriza- ção do seu ou da sua repre-
sentante ou de uma autoridade, de uma pessoa ou de um órgão, 
quando previsto por lei. 

A vontade que um adulto tenha manifestado anterior- mente, 
quando tinha capacidade para consentir, em relação a um teste 
genético, será tida em conta. 

O indivíduo em causa deve, em função da sua capacidade de com-
preensão, participar no processo de autorização. 3 – A autorização para 
os testes referidos no n.º 2 do artigo 8.º deve ser documentada.

3. A autorização referida nos n.ºs 1 e 2 supra pode em qualquer 
momento ser retirada no melhor interesse da pessoa em causa. 
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CAPÍTULO VI

Testes em benefício de familiares

Artigo 13.º

Testes em pessoas que careçam de capacidade para consentir

A título excecional e em derrogação do disposto no n.º 1 do artigo 
6.º da Convenção sobre os Direitos Humanos e a Bio- medicina e no 
artigo 10.º deste Protocolo, a lei pode permitir a realização de um teste 
genético numa pessoa que careça de capacidade para consentir, em be-
nefício dos seus familia- res, desde que estejam preenchidas as seguintes 
condições: 

a)  O teste tenha por objetivo permitir que o(s) familiares obtenham 
um benefício preventivo, de diagnóstico ou te- rapêutico que te-
nha sido avaliado, de forma independente, como sendo impor-
tante para a sua saúde, ou que lhes permita fazer uma escolha 
informada em matéria de reprodução; 

b)  O benefício previsto não possa ser obtido sem a realização deste 
teste; 

c)  O risco e o incómodo da intervenção sejam mínimos para a pes-
soa submetida ao teste; 

d)  O benefício esperado tenha sido avaliado, de forma independen-
te, como superando substancialmente o risco que a recolha, o 
processamento ou a comunicação dos resultados do teste possam 
comportar para a vida privada; 

e)  A autorização do representante da pessoa que careça de capacida-
de para consentir, ou de uma autoridade, de uma pes- soa ou de 
um órgão, quando previsto por lei, tenha sido dada; 

f ) A pessoa que careça de capacidade para consentir deve, em fun-
ção da sua capacidade de compreensão e do seu grau de maturi-
dade, participar no processo de auto- rização. O teste não deve 
ser realizado se esta pessoa se opuser a ele. 
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Artigo 14.º

Testes com material biológico quando não seja possível 
contactar a pessoa em causa

Quando, após esforços razoáveis, não seja possível con- tactar uma 
pessoa para a realização de um teste genético com material biológico que 
lhe pertença e tenha sido pre- viamente colhido para outra finalidade, 
em benefício do(s) seu(s) familiares, a lei pode permitir a realização do 
teste em conformidade com o princípio da proporcionalidade, quando 
os benefícios esperados não possam ser obtidos de outro modo e o teste 
não possa ser adiado. 

No caso da pessoa em causa ter manifestado a sua ex- pressa oposição 
a esse teste, devem ser tomadas providên- cias, em conformidade com o 
artigo 22.º da Convenção sobre os Direitos Humanos e a Biomedicina. 

Artigo 15.º

Testes em pessoas falecidas

Um teste genético em benefício de outros familiares só pode ser rea-
lizado com amostras biológicas: 

– Colhidas no corpo de uma pessoa falecida; ou
– Colhidas em vida de uma pessoa entretanto falecida; 
após obtenção do consentimento ou da autorização exi- gidos por lei. 

CAPÍTULO VII

Vida privada e direito à informação

Artigo 16.º

Respeito pela vida privada e direito à informação

1. Toda a pessoa tem direito ao respeito pela sua vida privada, em 
particular à proteção dos seus dados pessoais apurados através de 
um teste genético. 
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2. Toda a pessoa tem o direito de conhecer qualquer informação 
recolhida sobre a sua saúde a partir desse teste. As conclusões do 
teste serão acessíveis e compreensíveis para a pessoa em causa.

3. A vontade de uma pessoa de não ser informada será respeitada.
4. Em casos excecionais, no interesse da pessoa em causa, a lei pode im-

por restrições ao exercício dos direitos contidos nos n.ºs 2 e 3 supra. 

Artigo 17.º

Amostras biológicas

As amostras biológicas referidas no artigo 2.º serão utilizadas e arma-
zenadas em condições que garantam a sua segurança e a confidencialida-
de da informação que pode ser obtida a partir delas. 

Artigo 18.º

Informação relevante para os familiares
Nos casos em que os resultados de um teste genético realizado numa 

pessoa podem ser relevantes para a saúde de outros familiares, a pessoa 
testada será in- formada. 

CAPÍTULO VIII

Programas de rastreio genético para fins de saúde

Artigo 19.º

Programas de rastreio genético para fins de saúde

Um programa de rastreio para fins de saúde que envolva a utilização 
de testes genéticos só pode ser instituído me- diante aprovação do órgão 
competente. Esta aprovação só pode ser concedida após avaliação inde-
pendente da sua aceitabilidade ética e depois de preenchidas as condições 
específicas que se seguem: 

a)  Reconhecimento do programa pela sua relevância para a saúde de 
toda a população ou do segmento popu- lacional em causa; 
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b)  Determinação da validade científica e da eficácia do programa; 
c)  Existência para as pessoas em causa de medidas de prevenção ou 

tratamento adequadas em relação à doença ou perturbação que 
são objeto do rastreio; 

d)  Adoção de medidas adequadas com vista a garantir o acesso equi-
tativo ao programa; 

e)  Inclusão no programa de medidas para informar ade- quadamente 
a população ou o segmento populacional em causa da existência 
e da finalidade do programa de rastreio, bem como dos meios de 
aceder a ele e do caráter facultativo da participação no mesmo. 

CAPÍTULO IX

Informação pública

Artigo 20.º

Informação pública

As Partes devem adotar medidas adequadas para facilitar o acesso do 
público a uma informação objetiva e geral sobre testes genéticos, incluin-
do a sua natureza e as potenciais implicações dos seus resultados. 

CAPÍTULO X

Relação entre este Protocolo e outras disposições e reexame 
do Protocolo

Artigo 21.º

Relação entre este Protocolo e a Convenção

Os artigos 1.º a 20.º deste Protocolo são considera- dos pelas Partes 
como artigos adicionais à Convenção sobre os Direitos Humanos e a 
Biomedicina, devendo aplicar-se todas as disposições da Convenção em 
con- formidade. 
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Artigo 22.º

Proteção mais ampla

Nenhuma disposição deste Protocolo será interpretada como limi-
tando ou de outro modo prejudicando a possibili- dade de uma Parte 
conceder às pessoas a quem se destinam os testes genéticos para fins de 
saúde uma proteção mais ampla do que a prevista neste Protocolo. 

Artigo 23.º

Reexame do Protocolo

A fim de acompanhar a evolução científica, o presente Protocolo será 
reexaminado pelo Comité referido no ar- tigo 32.º da Convenção sobre 
os Direitos Humanos e a Biomedicina o mais tardar cinco anos após a 
entrada em vigor deste Protocolo e, posteriormente, com intervalos a 
determinar pelo Comité. 

CAPÍTULO XI

Cláusulas finais

Artigo 24.º

Assinatura e ratificação

Este Protocolo está aberto à assinatura dos Signatários da Convenção 
sobre os Direitos Humanos e a Biomedi- cina e está sujeito a ratificação, 
aceitação ou aprovação. Nenhum Signatário pode ratificar, aceitar ou 
aprovar este Protocolo sem ter, prévia ou simultaneamente, ratificado, 
aceitado ou aprovado a Convenção. Os instrumentos de ratificação, acei-
tação ou aprovação deverão ser depositados junto do Secretário-Geral do 
Conselho da Europa. 
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Artigo 25.º

Entrada em vigor

1 – Este Protocolo entra em vigor no primeiro dia do mês seguinte 
ao termo de um período de três meses após a data em que cinco Estados, 
incluindo, pelo menos, quatro Estados-Membros do Conselho da Euro-
pa, tenham mani- 

festado o seu consentimento em ficarem vinculados pelo Protocolo, 
em conformidade com o disposto no artigo 24.º 2 – Para qualquer Sig-
natário que manifeste poste- riormente o seu consentimento em ficar 
vinculado pelo Protocolo, este entra em vigor no primeiro dia do mês 
seguinte ao termo de um período de três meses após a data do depósito 
do instrumento de ratificação, aceitação ou aprovação. 

Artigo 26.º

Adesão

1 – Após a entrada em vigor deste Protocolo, qualquer Estado que te-
nha aderido à Convenção sobre os Direitos Hu- manos e a Biomedicina 
pode também aderir a este Protocolo. 

2 – A adesão efetua-se mediante o depósito junto do Secretário-Geral 
do Conselho da Europa de um instrumento de adesão que produz efeitos 
no primeiro dia do mês se- guinte ao termo de um período de três meses 
após a data do seu depósito. 

Artigo 27.º

Denúncia

1 – Qualquer Parte pode, a qualquer momento, de- nunciar este 
Protocolo mediante notificação dirigida ao Secretário-Geral do Conselho 
da Europa. 

2 – A denúncia produz efeitos no primeiro dia do mês seguinte ao 
termo de um período de três meses após a data de receção da notificação 
pelo Secretário-Geral. 



PROTOCOLOS • 819

Artigo 28.º

Notificação

O Secretário-Geral do Conselho da Europa notificará os Estados-
-Membros do Conselho da Europa, a Comunidade Europeia, qualquer 
Signatário, qualquer Parte e qualquer outro Estado que tenha sido convi-
dado a aderir à Conven- ção sobre os Direitos Humanos e a Biomedicina: 

a) De qualquer assinatura; 
b) Do depósito de qualquer instrumento de ratificação, aceitação, 

aprovação ou adesão; 
c) De qualquer data de entrada em vigor deste Protocolo, em confor-

midade com os artigos 25.º e 26.º; 
d) De qualquer outro ato, notificação ou comunicação relacionados 

com este Protocolo. 
Em fé do que os abaixo assinados, devidamente autori- zados para o 

efeito, assinaram este Protocolo. 
Feito em Estrasburgo, a 27 de novembro de 2008, nas línguas france-

sa e inglesa, fazendo ambos os textos igual- mente fé, num único exem-
plar, o qual deverá ser depositado nos arquivos do Conselho da Europa. 
O Secretário-Geral do Conselho da Europa deverá remeter uma cópia 
auten- ticada a cada um dos Estados-Membros do Conselho da Europa, 
aos Estados não-membros que tenham participado na elaboração deste 
Protocolo, a qualquer Estado convi- dado a aderir à Convenção sobre os 
Direitos Humanos e a Biomedicina e à Comunidade Europeia. 

(1) Nota relativa à tradução: dando cumprimento à Resolução da 
Assembleia da República n.º 39/2013, que recomenda a substituição da 
expressão «Direitos do Homem» pela expressão «Direitos Humanos» no-
meadamente em textos para publicação e divulgação [alínea a) da refe-
rida resolução], efetuou-se essa substituição sempre que no texto é feita 
referência à primeira das duas expressões. Tal implicou alterar a designa-
ção, até ao momento utilizada, da Convenção e do Protocolo. 




