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Article 18

Research on embryos in vitro

1  Where the law allows research on embryos in vitro, it shall en-
sure adequate protection of the embryo.

2  The creation of human embryos for research purposes is prohib-
ited. 

Article 18

Recherche sur les embryons in vitro

1 Lorsque la recherche sur les embryons in vitro est admise par la 
loi, celle-ci assure une protection adéquate de l'embryon.

2 La constitution d'embryons humains aux fins de recherche est 
interdite. 

1. Remissões e referências legislativas

Convenção e protocolos adicionais

Convenção sobre os Direitos Humanos e a Biomedicina, 1997, artigos 13.º e 
14.º; Protocolo Adicional à Convenção para a Proteção dos Direitos do Ho-
mem e da Dignidade do Ser Humano face às Aplicações da Biologia e da 
Medicina, Que proíbe a Clonagem de Seres Humanos, 1998; exclusão expres-
sa dos embriões in vitro do âmbito de aplicação nos restantes Protocolos: 
Protocolo Adicional à Convenção sobre os Direitos Humanos e a Biomedicina, 
Relativo à Transplantação de Órgãos e Tecidos de Origem Humana, 2002, 
alínea b) do n.º 3 do artigo 2.º; Protocolo Adicional à Convenção sobre os 
Direitos Humanos e a Biomedicina, Relativo à Investigação Biomédica, 2005, 
n.º 2 do artigo 2.º; Protocolo Adicional à Convenção sobre Direitos Humanos 
e Biomedicina, Relativo a Testes Genéticos para Fins de Saúde, 2008, alínea a) 
do n.º 2 do artigo 2.º.

Direito internacional

No que toca ao direito à vida em geral, vide Declaração Universal dos Di-
reitos Humanos, 1948, artigo 3.º; Pacto Internacional sobre os Direitos Civis 
e Políticos, 1966, artigo 6.º; Convenção sobre os Direitos das Crianças, 1989, 
n.º 1 do artigo 6.º e artigo 9.º.
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Direito europeu

Convenção Europeia dos Direitos Humanos, 1950, artigo 2.º (em geral, so-
bre o direito à vida); cfr. também algumas Recomendações (Recomendação 
934 (1982) relativa à engenharia genética; Recomendação 1046 (1986) re-
lativa à utilização de embriões e de fetos humanos para fins de diagnóstico, 
terapêuticos, científicos, industriais e comerciais; Recomendação 1100 (1989) 
sobre a utilização dos embriões e fetos humanos na investigação científica; Di-
retiva 98/44/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de julho de 1998, 
alínea c) do n.º 2 do artigo 6.º; Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia, 2000, artigo 2.º; n.º 2 do artigo 3.º; Recomendação R (2006) 4 
sobre a investigação com material biológico de origem humana; Regulamento 
(UE) 2017/745 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de abril de 2017, 
relativo aos dispositivos médicos, alínea a) do n.º 1 do artigo 66.º.

Direito nacional

Constituição da República Portuguesa, artigo 1.º, artigo 25.º, n.º 3 do artigo 
26.º; artigo 42.º, alínea e) do n.º 2 do artigo 67.º, e n.º 4 do artigo 73.º; 
Lei n.º 32/2006, de 26 de julho, especialmente o artigo 9.º, sem prejuízo 
da relevância de outros preceitos; em matéria de patentes, vide Código de 
Propriedade Industrial (CPI), alínea c) do n.º 2 do artigo 52.º (Limitações 
quanto à patente); no campo da deontologia, vide Regulamento n.º 14/2009, 
de 13 de janeiro (Código Deontológico dos Médicos), n.º 3 do artigo 63.º e 
artigo 64.º. 

2. Introdução

O artigo 18.º da Convenção, nomeadamente o seu n.º 1, é dos pre-
ceitos que provocou mais celeuma, sendo numerosa a bibliografia sobre o 
estatuto do embrião e as controvérsias. Neste ponto, estamos perante um 
campo marcado pelo que Lawrence Tribe (1992) chamou o “choque dos 
absolutos” (o título estava centrado no aborto, mas pode aplicar-se aqui) 
ou o “choque das ortodoxias”, se preferimos convocar Robert P. George 
(2001). Em comparação com o n.º 1, à época o n.º 2 foi mais consensual, 
mas, entretanto, surgiram novos pontos de discórdia, como veremos.

Acresce que, no caso, o esperado Protocolo para a proteção do em-
brião e do feto, que, entre outros aspetos, deveria densificar a fórmula 
“proteção adequada” (cfr. Serrão, 2001, p. 190), não chegou a bom porto 
(vide, nesta obra, o comentário ao artigo 31.º). 
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3. Análise: entre a memória e os desafios 

3.1. O Conselho da Europa e o estatuto do embrião in vitro 
antes da elaboração da Convenção

Em relação à vida embrionária, o Conselho da Europa foi conside-
rando a questão desde a reta final da década de setenta do século XX. 
A 25 de julho de 1978, nasceu Louise Brown e os holofotes mediáticos 
puseram na praça pública a discussão em torno da admissibilidade deste 
passo, que abria um campo de intervenções que ia para lá do terreno 
tradicionalmente controvertido do aborto ou abortamento. A primeira 
proposta de  Resolução (Proposition de Recommendation relative à la pro-
tection de l’humanité contre les manipulations génétiques et l’insémination 
artificielle) data de 31 de janeiro  de 1980, mas a sua preparação começou 
antes. A Recomendação 934 (1982) relativa à engenharia genética abre 
convocando no seu n.º 1 a “inquietude que suscita no público a aplica-
ção de novas técnicas científicas de recombinação artificial de materiais 
genéticos provindo de organismos vivos”. No n.º 7, recomenda ao Co-
mité de Ministros, inter alia, a elaboração de um “acordo europeu” ver-
sando sobre “uma aplicação legítima das técnicas de engenharia genética 
aos seres humanos (incluindo as gerações futuras”, tendo como escopo 
“alinhar as legislações nacionais”, abrindo-se a uma ambição global neste 
campo ao pretender “promover a conclusão de acordos análogos ao nível 
mundial” (7.a.). 

Afirma-se um direito ao património genético não manipulado, a con-
sagrar expressamente na CEDH (7.b.). Seguem-se algumas intervenções 
específicas no domínio do embrião, a saber: Recomendação 1046 (1986) 
relativa à utilização de embriões e fetos humanos para fins diagnósticos, te-
rapêuticos, científicos, industriais e comerciais, e depois a Recomendação 
1100 (1989) relativa à utilização dos embriões humanos na investigação 
científica, em termos que não serão aqui desenvolvidos (para uma síntese 
das suas linhas fundamentais, vide Blumberg-Mokri (2009, pp. 106-107). 

3.2. Trabalhos preparatórios 

O artigo 18.º conheceu diferentes redações: originariamente, admi-
tia-se experimentação até ao 14.º dia, desde que permitida pela legislação 
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nacional [1.º Anteprojeto]; numa segunda versão, ao limite temporal 
acresceu uma vinculação teleológica (tendo como finalidade “tratar a 
esterilidade”). Em relação à formulação constante dos Projetos e conti-
nuando, por ora, a circunscrever-se ao n.º 1, assumiu-se, inicialmente, a 
solução constante do 6.º Anteprojeto do CDHB, onde, para lá elimina-
ção da referida vinculação teleológica (a pesquisa/investigação ter como 
escopo “tratar a esterilidade”), se procedeu a uma pequena alteração da 
formulação literal do preceito. Das várias redações em alternativa, no 5.º 
do Projeto sublinha-se a seguinte:

“Lorsque la recherche sur les embryons in vivo ou in vitro est 
admise par la loi, celle-ci assure une protection adéquate de 
l’embryon”.

Finalmente, no que toca ao n.º 1, no 6.º Projeto chegou-se à for-
mulação do artigo que veio a constar do texto da Convenção em vigor, 
eliminando a referência aos embriões in vivo (Preparatory work, 2000, 
CDBI 26/02-1/03/96, p. 87). 

O n.º 2 – proibição da criação de embriões humanos com fins de 
investigação – surge no 2.º Anteprojeto do CDHB, vindo a conhecer 
algumas mudanças na formulação.

Refira-se ainda que neste 2.º Anteprojeto, previa-se um número au-
tónomo que vedava a ectogénese, a reprodução assexuada e a formação 
de híbridos (para mais desenvolvimentos, vide os trabalhos preparató-
rios; no caso do artigo 18.º, entre nós, as várias etapas e formulações do 
preceito podem ser acompanhadas consultando os quadros elaborados 
por Helena Pereira de Melo (Melo, 2003, pp. 150-152). 

3.3. Análise do preceito

3.3.1. Apreciação global

O n.º 1 do artigo 18.º não veda a experimentação em embriões, 
coberta pelo termo pesquisa, remetendo a sua admissibilidade para a le-
gislação nacional. Tomou-se em consideração a pluralidade de modelos 
existente na Europa, entre a proteção fraca do Reino Unido e a tutela 



410 • JOÃO CARLOS LOUREIRO

forte da Alemanha (ESchG – Embryonenschutzgesetz)1 e a impossibilida-
de, espelhada em diferentes votações, de se ir mais além. A superação do 
impasse resultou de uma proposta portuguesa e francesa (Serrão, 2001, 
p. 190). 

São vários os pontos que importa considerar no corpo do artigo, 
a saber: a) noção de embrião; b) proteção adequada; c) finalidades 
consideradas. 

3.3.2. Embrião 

No conflito em torno da experimentação do embrião na Conven-
ção, projetaram-se diferentes conceções que convocam argumentos nos 
planos biológico, ontológico e axiológico2 (com ou sem referência reli-
giosa) que, sem prejuízo de diferenças, continuaram o debate em torno 
do aborto. 

Repare-se que uma das vias ensaiadas passou pela distinção, que ain-
da sobrevive na legislação espanhola3, entre pré-embrião e embrião, esta-
belecendo-se como prazo os referidos 14 dias, ou seja, até ao surgimento 
da chamada linha primitiva. 

No que toca à clonagem por transferência nuclear somática, objeto 
de um Protocolo Adicional, suscitou-se a questão de saber se o resultado 
era ou não um embrião. Entre nós, Daniel Serrão (Serrão, 2003) en-
tendeu que estaríamos perante uma estrutura de outro tipo, um “quase 
embrião”, pelo que não cairia no âmbito de aplicação do artigo 18.º da 
Convenção. Repare-se que, se fosse enquadrado como embrião, tal sig-
nificaria a sua proibição atento o artigo 18.º, nos termos que veremos. 
Ainda no que toca à noção de embrião, são consideradas na discussão 
outras hipóteses, como a reprogramação de células somáticas tendo em 

1 Para um comentário a este diploma, vide Günther et al. (2014). 
2 Sobre estes argumentos e para outras indicações bibliográficas, vide Loureiro 

(2018).  
3 Leyes sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida (Ley 14/2006) y la 

de Investigación Biomédica (Ley 14/2007); a referência constava já da Ley 35/1988 
sobre reproducción asistida e a Ley 42/1988 sobre donación y utilización de em-
briones y fetos o de sus células, tejidos u órganos. 
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vista a totipotência (no caso de pluripotência, a questão não se põe) ou 
por recurso à partenogénese. 

3.3.3. Proteção adequada 

A expressão proteção adequada traduz-se numa margem significativa 
de intervenção dos Estados nacionais. Numa solução forte de tutela, não 
seriam admissíveis a destruição ou ingerências graves na integridade do 
embrião, o que se traduziria na interdição da experimentação “consumi-
dora” ou destrutiva de embriões. Contudo, embora esta via seja possível 
no plano nacional, o caráter compromissório que marcou a Convenção 
exclui esta leitura. Aliás, a ser esta a intenção dos autores deste tratado, 
então a redação teria sido outra, admitindo-se a experimentação sobre o 
embrião apenas com escopos terapêuticos e com benefício direto para o 
próprio embrião. 

É indubitável que, apesar da grande indeterminação, se recusa a de-
gradação do embrião a um nada jurídico. Desde logo, tem de haver ga-
rantias organizacionais e procedimentais, com controlo dos projetos por 
comissões de ética. Apesar de não se ter acolhido a redação que apontava 
para uma limitação temporal da experimentação – os primeiros 14 dias 
–, uma proteção adequada do embrião in vitro é incompatível com uma 
intervenção a todo o tempo: em caso de admissibilidade, a barreira tem-
poral mencionada é o tempo acolhido em vários ordenamentos jurídicos. 
Jan Beckmann (Beckmann, 2002, pp. 177-178), além destes elementos 
acabados de referir, indica também requisitos quanto à relevância das 
finalidades, à inexistência de alternativas (verdadeiramente, uma ideia de 
subsidiariedade) e ainda o consentimento dos dadores de gâmetas (que, 
na legislação portuguesa, não é exigido nos casos onde não há lugar a 
fertilização), com necessidade de renovação da autorização. 

Assim, a proteção adequada do embrião é uma fórmula que deixa 
um espaço significativo de conformação ao legislador nacional, mas não 
pode ser havida como um cheque em branco. Com efeito, é claro que o 
embrião humano não é um nada jurídico, mas a paleta do ponto de vista 
das hipóteses deixadas em aberto é ampla. Por exemplo, a experimenta-
ção destruidora de embriões não estaria excluída pela CDHB (Taupitz, 
2003, p. 5).
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3.3.4. Finalidades 

 Em matéria de finalidades proibidas, o n.º 2 do artigo 18.º in-
terdita “a criação de embriões humanos com fins de investigação”. Ou 
seja, apenas poderiam ser usados na investigação os chamados embriões 
excedentários. Já foi considerado que estaríamos perante uma “função 
de proteção mais simbólica” (Haßmann, 2003, p. 13). Esta era a solução 
constante da Recomendação 1046 (1986) da Assembleia Parlamentar do 
Conselho da Europa, no artigo 14 iii).   

O artigo tem suscitado dúvidas de interpretação a vários níveis,  por 
exemplo, no que toca ao conceito de embrião ou à tentativa de distinção 
entre embriões resultantes de investigação (by research) e para fins de 
investigação (for research)4. Outras finalidades (procriação medicamente 
assistida e de diagnóstico) não ficam, só por si, excluídas. Como escreve-
mos (Loureiro, 1998, p. 757) em relação à possibilidade de utilização de 
embriões para fins comerciais e industriais, a resposta não pode deixar de 
ser negativa, dado que se trata de usos que desvalorizam ainda mais o em-
brião do que a referida interdição. Aliás, uma leitura sinótica do preceito 
alicerça esta posição: o artigo 21.º proíbe a comercialização e recorde-se 
que essas práticas poriam em causa a dignidade do embrião, o que é 
expressamente vedado pelo artigo-pórtico da Constituição da República 
Portuguesa (também neste sentido, Raposo, 2014, p. 460). 

3.4. Outros preceitos da Convenção 

Vimos no comentário ao artigo 1.º da Convenção que esta parte 
da distinção entre ser humano e pessoa, sendo a proteção do primeiro 
limitada à dignidade e à identidade, mas não à identidade, como chegou 

4 Steering Committee on Bioethics (CDBI) (2003, p. 28): “A significant propor-
tion of international research into human reproductive biology now concerns the early 
stages of fertilisation leading to the conception of embryos which need to be analysed by 
invasive techniques. The creation of embryos is thus an integral part of such research, 
or necessary for analysing the results of such research. It is argued that, in such cases, 
embryos created could be considered as having been created «by research» as distinct from 
«for research»”. 
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a ter previsão no texto em sede de elaboração. Recorda-se que, quanto 
à identidade, o denominador mínimo referido pelo Comité Diretor de 
Bioética5 passa pela referência à pertença à espécie humana e à identidade 
genética individual, decorrendo da primeira a proibição de híbridos. Já 
a experimentação destrutiva de embriões criados com outras finalidades 
não está proibida pela Convenção. 

3.5.  Algumas questões específicas: clonagem, células estami-
nais, edição genética 

 Entre questões específicas que têm sido consideradas contam-se a 
clonagem, as células estaminais, mitocôndrias e a edição genética.

3.5.1. Clonagem

A clonagem foi objeto do primeiro protocolo, elaborado e aprova-
do num tempo curto, na sequência da notícia do nascimento da ovelha 
Dolly, ocorrido a 5 de julho de 1996, mas só tornado público em 1997. 
Falamos do Protocolo Adicional à Convenção para a Proteção dos Di-
reitos do Homem e da Dignidade do Ser Humano face às Aplicações da 
Biologia e da Medicina, Que Proíbe a Clonagem de Seres Humanos. O 
Comité Diretor de Bioética chegou a equacionar a revisão da Convenção 
para consagrar expressamente a interdição da clonagem, mas acabou por 
se optar, inclusivamente por razões de celeridade, pela via protocolar. 

Sem prejuízo de uma breve consideração do Protocolo, o nosso nú-
cleo de análise consiste em saber se da Convenção não decorre já a proi-
bição da clonagem. Embora no caso português a questão não seja im-
portante, dado que Portugal ratificou também este Protocolo Adicional, 
não se trata de uma mera preocupação académica, atendendo ao facto de 
nem todos os Estados vinculados pela CDHB o estarem em relação ao 
Protocolo. Também não se diga que a sua simples elaboração permite, a 
contrario, sustentar a irrelevância em matéria de clonagem humana da 
Convenção. Com efeito, para além de uma eventual dimensão simbólica 

5 Preparatory work (2000, p. 10).
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e de tomada de posição na circunstância, o Pacto Adicional visou afastar 
dúvidas. 

Três preceitos assumem aqui especial interesse:
a) desde logo, o artigo 1.º, que tutela a dignidade e a identidade 
do ser humano e que, não por acaso, é referido expressamente 
no Preâmbulo do referido Protocolo, lendo-se ainda que “a ins-
trumentalização do ser humano, através da criação deliberada de 
seres humanos geneticamente idênticos, é contrária à dignidade 
do homem e constitui deste modo um uso impróprio da biologia 
e da medicina”;
b) o artigo 13.º, que proíbe as intervenções na linha ger-
minal, embora não cobrindo a clonagem por simples divisão 
embrionária;
c) o artigo 18.º, mas isto apenas se se entender que o resultado 
deste procedimento é um embrião. 

Resumindo: é possível sustentar que já decorre do texto da Conven-
ção a interdição da clonagem que tenha como finalidade última a repro-
dução. Já a questão da chamada clonagem “terapêutica” é mais contro-
vertida à face de ambos os tratados. Na verdade, o Protocolo, ao deixar a 
densificação da fórmula “ser humano” às ordens jurídicas nacionais, não 
afastou este caminho, como testemunha a declaração dos Países Baixos6, 
ao afirmar que, para estes efeitos da referida convenção internacional, 
ser humano significa ser humano nascido. Por outras palavras: à luz do 
artigo 1.º, trata-se de uma pessoa (vide a anotação ao referido artigo). 

No artigo 18.º, e pelo menos enquanto se tratar de experimentação 
terapêutica, para quem entenda que a entidade resultante de transferên-
cia nuclear somática é um embrião, não seria admissível este caminho, 
o que valeria também para Portugal. Contudo, como especificaremos ao 

6 Declaration contained in a Note Verbale from the Permanent Representation of 
the Netherlands, dated 29 April 1998, handed to the Secretary General at the time of 
signature, on 4 May 1998: “In relation to Article 1 of the Protocol, the Government of 
the Kingdom of the Netherlands declares that it interprets the term “human being” as 
referring exclusively to a human individual, i.e. a human being who has been born”. 
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considerar sucintamente o direito nacional, não foi essa a solução entre 
nós, sem que se tenha trilhado os passos neerlandeses. 

3.5.2. Outros procedimentos sem fertilização

Para além das hipóteses de clonagem, discute-se qual é o estatuto 
de outras entidades que resultam de procedimentos sem o concurso da 
fertilização. Desde logo, a transferência do núcleo de uma célula humana 
para um ovócito animal (já chamada de “transferência de célula nuclear 
heteróloga”), transferência nuclear alterada, reprogramação de células so-
máticas em totipotentes e partenotos. 

Quanto à reprogramação de células somáticas humanas em totipo-
tentes, no estado atual da arte tal ainda não é possível, pois não se conse-
guiu ainda atingir o desiderato de produzir simultaneamente o trofoblas-
to (que permite a formação da placenta) e o embrioblasto (Mansnérus, 
2016, p. 219), pelo que não temos uma entidade qualificada como 
embrião. 

3.5.3. Edição genética

Nos últimos anos, a edição genética, nomeadamente por via da 
CRISP/cas9, tem suscitado vivas discussões. No quadro da Convenção, 
o artigo 13.º veda este caminho, se o objetivo for depois a implantação, 
dado que se trata de uma intervenção na linha germinal. Posição dife-
rente tem vindo, no entanto, a ser defendida por algumas vozes (cfr. 
Nordberg et al., 2018, p. 54). 

Já no plano da experimentação, em relação a embriões excedentários, 
se tal for admitido pela legislação nacional, como acontece em Portugal, 
é pensável pesquisa em termos de edição genética (Deuring, 2020, p. 
515), mas os embriões não podem ser transferidos para o útero. No pla-
no convencional, esta interdição decorre do artigo 13.º da CDHB (na 
doutrina, vide também Figueiredo (2020, pp. 91-92). 

3.6. Ordem jurídica portuguesa

Em Portugal, depois de várias tentativas (cfr. Archer, 2006, pp. 247-
295), foi aprovada a Lei da Procriação Medicamente Assistida (LPMA). 
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Falamos da Lei n.º 32/2006, de 26 de julho, cujo artigo 9.º é dedicado à 
Investigação com recurso a embriões. Lê-se: 

“1. É proibida a criação de embriões através da PMA com o obje-
tivo deliberado da sua utilização na investigação científica.

2. É, no entanto, lícita a investigação científica em embriões com 
o objetivo de prevenção, diagnóstico ou terapia de embriões, 
de aperfeiçoamento das técnicas de PMA, de constituição de 
bancos de células estaminais para programas de transplantação 
ou com quaisquer outras finalidades terapêuticas.

3. O recurso a embriões para investigação científica só pode ser 
permitido desde que seja razoável esperar que daí possa resultar 
benefício para a humanidade, dependendo cada projeto cientí-
fico de apreciação e decisão do Conselho Nacional de Procria-
ção medicamente Assistida.

4. Para efeitos de investigação científica só podem ser utilizados:

a)  Embriões criopreservados, excedentários, em relação aos 
quais não exista nenhum projeto parental;

b)  Embriões cujo estado não permita a transferência ou a 
criopreservação com fins de procriação;

c)  Embriões que sejam portadores de anomalia genética gra-
ve, no quadro do diagnóstico genético pré-implantação;

d)  Embriões obtidos sem recurso à fecundação por esperma-
tozoide.

5. O recurso a embriões nas condições das alíneas a) e c) do nú-
mero anterior depende da obtenção de prévio consentimento, 
expresso, informado e consciente dos beneficiários aos quais se 
destinavam.”

Não se pretendendo aqui um comentário a este preceito, mas apenas 
situá-lo enquanto norma que, no ordenamento jurídico nacional, admi-
te investigação em embriões (a lei de que fala o artigo 18.º da CDHB), 
realça-se que o n.º 1, ao proibir a criação de embriões “com o objetivo 
deliberado da sua utilização na investigação científica” acolhe a exigência 
do n.º 2 do artigo 18.º da Convenção. Em face do exposto, problemas 
de conformidade jurídica com a Convenção, que, entre nós, sendo em-
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bora infraconstitucional, reveste estatuto supralegal, podem pôr-se no 
que toca a alínea d) do n.º 4 do artigo 9.º. Na verdade, neste artigo 
da LPMA, encontramos dois usos, um amplo e outro restrito de em-
brião. Assim, apesar de serem expressamente qualificados como embriões 
quando “obtidos sem recurso à fecundação por espermatozoide”, não são 
embriões num uso mais restrito do n.º 1 do artigo 9.º da LPMA. Isto 
significa também que o legislador português entendeu que estaríamos 
perante uma entidade (“um artefacto”) que não é um embrião no sentido 
do n.º 2 do artigo 18.º da CDHB. 

Importa não olvidar que, enquanto Estado-membro da União, há 
que ter em atenção as normas supranacionais. Desde logo, a Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia, sendo que alguns dos seus 
preceitos são convocados para este tópico (nomeadamente, o artigo 1.º, 
sobre a dignidade do ser humano e, em parte, o n.º 2 do artigo 3.º, refe-
rido especificamente ao campo da medicina e da biologia). 

 Quando se fala de embriões e da sua tutela em geral, menciona-se 
o Regulamento (UE) 2017/745 do Parlamento Europeu e do Conse-
lho, de 5 de abril de 2017, relativo aos dispositivos médicos. Contudo, 
curando nós de embriões in vitro não é aqui aplicável o artigo 66.º rela-
tivo a investigações clínicas com grávidas ou lactantes (alínea a) do n.º 
1), que exige que os benefícios diretos sejam maiores do que os riscos e 
incómodos provocados pela investigação clínica, no caso para o embrião 
ou o feto. Mas já vale o que se dispõe nas regras de classificação, mais 
exatamente na terceira, quando se estabelece que

“Todos os dispositivos não invasivos que consistam numa 
substância ou numa mistura de substâncias destinados a ser 
utilizados in vitro em contacto direto com células, tecidos ou 
órgãos humanos retirados do corpo humano ou utilizados in 
vitro com embriões humanos, antes da sua implantação ou ad-
ministração no corpo, são classificados na classe III” (Anexo 
VIII, Regras de classificação, 4.3.).

Refiram-se ainda, com relevância para este preceito, o Código de 
Propriedade Industrial (Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de dezembro) 
e o Código Deontológico da Ordem dos Médicos (Regulamento n.º 
14/2009, de 13 de janeiro). 

Quanto ao primeiro, o artigo 52.º estabelece limitações quanto à 
patente, entre as quais se contam, como resulta do seu n.º 2, 
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“Nos termos do número anterior não são patenteáveis, nomea-
damente:

a) Os processos de clonagem de seres humanos; b) Os processos 
de modificação da identidade genética germinal do ser huma-
no; c) As utilizações de embriões humanos para fins industriais 
ou comerciais; d) Os processos de modificação de identidade 
genética dos animais que lhes possam causar sofrimentos sem 
utilidade médica substancial para o homem ou para o animal, 
bem como os animais obtidos por esses processos”.

Acresce que a alínea a) do n.º 3 exclui também do campo da paten-
teabilidade “O corpo humano, nos vários estádios da sua constituição e 
do seu desenvolvimento”. 

Em relação ao segundo, há alguns preceitos particularmente relevan-
tes. Desde logo, o artigo 63.º (casos em que o médico pode realizar pro-
criação medicamente assistida), dispondo o n.º 3 que 

“A execução das técnicas de procriação medicamente assisti-
da deve ter sempre como referência ética que a fecundação de 
ovócitos não deve conduzir sistematicamente à ocorrência de 
embriões  supranumerários, caso em que deve estar disponível 
a possibilidade de criopreservação para ulterior transferência”. 

Ora, sendo proibida, como decorre da CDHB e da LPMA, a cria-
ção de embriões para experimentação, o critério estabelecido neste artigo 
tem como consequência a redução do número de embriões disponíveis 
para esse fim, condicionando a montante o processo.

No artigo 64.º, consagra-se uma série de interdições no campo da 
procriação medicamente assistida, sendo vedada a prossecução de qual-
quer uma das seguintes finalidades: 

“a) Criar seres humanos geneticamente idênticos; b) Criar em-
briões humanos para investigação; c) Criar embriões com o fim 
de melhorar características, promover a escolha do sexo ou para 
originar híbridos ou quimeras”.

4. Jurisprudência relevante comentada

Há importante jurisprudência sobre o tema em questão. Limitar-
-nos-emos a convocar aqui algumas decisões numa paleta que compreen-
de arestos internacionais, supranacionais e nacionais. 
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Em termos internacionais, recorda-se que a CDHB não é objeto de 
tutela direta por via jurisprudencial no quadro do direito do Conselho 
da Europa, diferentemente do que acontece com a CEDH. Contudo, a 
jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos releva em 
sede de interpretação da Convenção – desde logo, assinalam-se peças 
jurisprudenciais anteriores à própria CDHB que se cruzam com esta – e 
há casos decididos pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos onde se 
convoca expressamente a CDHB7. 

4.1. Internacional

4.1.1.  Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (incluindo a Comis-
são Europeia dos Direitos Humanos)

Em relação à posição jurídica do embrião face à CEDH, o preceito 
diretamente pertinente é o n.º 1 do artigo 2.º:

“1. O direito de qualquer pessoa à vida é protegido pela lei. 
Ninguém poderá ser intencionalmente privado da vida, salvo 
em execução de uma sentença capital pronunciada por um tri-
bunal, no caso de o crime ser punido com esta pena pela lei”.

No caso Paton v. Reino Unido, de 13 de maio de 1980, a Comissão 
Europeia dos Direitos Humanos avançou com três possibilidades de lei-
tura da disposição: a) reconhecimento de um direito absoluto à vida (do 
feto); b) tutela limitada da vida pré-natal; c) inexistência de proteção des-
ta vida, a entender-se que só cairiam no âmbito de proteção do preceito 
seres humanos nascidos. A primeira hipótese foi excluída pela Comissão, 
mas já não se rejeitou a possibilidade de alguma tutela. Repare-se que, 
tal como no caso R.H. versus Norway, de 19 de maio de 1992, onde não 

7 Case of Vavřička and Others v. the Czech Republic (n.os  47621/13 and 5 others), 
8/4/2021, n.os 24 e 141; Case of X and Others v. Bulgaria (n.º 22457/16), 2/2/2021, 
n.º 6, onde se contrasta a CDHB com a Convenção de Lanzarote, em relação ao pa-
pel desempenhado pelo TEDH; Case Georgia v. Russia II (n.º 38263/08, 21/1/2021, 
n.º 60: “That the Court’s role can be extended further with respect to consenting States is 
reflected in Article 29 of the Convention on Human Rights and Biomedicine (the “Ovie-
do Convention”)”; Case of Rooman v. Belgium (n.º 18052/11), 31/1/2019, n.º 69. 
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se afastou a tutela do nascituro em certas circunstâncias (não precisadas), 
se estava perante questões relativas ao aborto, exigindo-se cautela na sua 
extrapolação para o domínio dos embriões in vitro. 

Antes da CDHB, este artigo da Convenção Europeia dos Direitos 
Humanos foi mencionado e interpretado em decisões jurisprudenciais de 
tribunais constitucionais nacionais, aliás, em sentidos divergentes: na Es-
panha e na Áustria, sustentou-se que o embrião não cairia no âmbito de 
proteção, diferentemente da decisão do Tribunal Constitucional Federal 
alemão (Favoreu, 1991, pp. 77-78). 

Já neste século, refiram-se as decisões Vo v. France (n.º 53924/00, 
8/7/2004), Evans v. The United Kingdom (n.º 6339/05, 7/5/2006), Case 
of Costa et Pavan v. Italy (n.º 54270/10, 11/2/2013), e Parrillo  c. Ita-
lie (n.º 46470/11, 27/8/2015). Se na primeira estava em causa uma hi-
pótese de um aborto cometido por erro, contra a vontade da mãe, o úl-
timo versou especificamente sobre os embriões in vitro. No caso Evans v. 
The United Kingdom, estavam em causa embriões ainda não implantados 
e que seriam destruídos, pois a relação entre Natallie Evans e o seu antigo 
companheiro tinha entretanto terminado, opondo-se este à transferência 
para o útero da primeira. O Tribunal considerou que nesta matéria há 
uma significativa margem de live apreciação. 

Adelina Parrillo defendeu que a proibição, em Itália8, de dádiva de 
embriões excedentários resultantes de procedimentos de procriação me-
dicamente assistida violava o artigo 8.º da Convenção (direito ao respeito 
pela vida privada) e o artigo 1.º do Protocolo n.º 1 (proteção da proprie-
dade). Nesta peça jurisprudencial, que procedeu a uma vasta conside-
ração da questão quer do ponto de vista internacional, citando, inclu-
sivamente, o aresto do Tribunal Interamericano dos Direitos Humanos 
que se debruçou sobre a interdição da fecundação in vitro na Costa Rica 
(Artavia Murillo e outros contra a Costa Rica),  quer numa ótica de direito 
comparado, o Tribunal concluiu que, neste campo, tinha sido respeitada 
a “ampla margem de livre apreciação” de que dispõem os Estados (n.º 
197), não se verificando uma violação do direito à vida privada.  Quanto 
ao direito de propriedade e afastando expressamente a necessidade de 

8 Legge 40, de 19 febbraio 2004. 
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considerar o artigo 2.º9, o Tribunal pronunciou-se pela sua inaplicabili-
dade ao caso, não podendo os embriões ser reduzidos a “bens” na aceção 
do artigo 1.º do Protocolo10. 

4.1.2. Tribunal de Justiça da União Europeia 

Em relação às decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia, refi-
ram-se os acórdãos Oliver Brüstle contra Greenpeace Ev11 e International Stem 
Cell Corporation y Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks12. 

No primeiro, analisou-se o âmbito de aplicação da Diretiva 98/44/
CE, que exclui a“patenteabilidade relativa à utilização de embriões hu-
manos para fins industriais ou comerciais”13. 

No segundo, International Stem Cell Corporation y Comptroller Gene-
ral of Patents, Designs and Trade Marks14, fez-se a ponte jurisprudencial 
com o caso Oliver Brüstle contra Greenpeace Ev, ao discutir-se um parte-
noto. Lê-se:

“No processo que culminou no acórdão Brüstle (…), resultava 
das observações escritas apresentadas no Tribunal que um óvu-
lo humano não fecundado que, por via de partenogénese, foi 
estimulado para efeitos de divisão e desenvolvimento dispunha 
da capacidade para dar origem a um ser humano.

9 Vide n.º 215.
10 Artigo 1.º: “As Partes no presente Protocolo deverão proteger a dignidade 

e identidade de todos os seres humanos e garantir a qualquer pessoa, sem discri-
minação, 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”.

11 Acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Secção) de 18 de outubro de 2011. 
Oliver Brüstle contra Greenpeace eV. Sobre esta decisão, vide Carapezza Figlia (2015). 

12 http://curia.europa.eu/juris/document/document.
jsf?text=&docid=160936&pageIndex=0&doclang=es&mo-
de=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=47769

13 Alínea c) do n.º 2 do artigo 6.º. 
14 Acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Secção) de 18 de dezembro de 2014. 

International Stem Cell Corporation contra Comptroller General of Patents, Designs and Trade 
Marks. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A62013CJ0364#.
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Foi precisamente a razão pela qual, com base nessas observa-
ções, o Tribunal considerou, no referido acórdão, que, para de-
finir o conceito de «embrião humano», na aceção do artigo 6.º, 
n.º2, alínea c), da Diretiva 98/44, um óvulo humano não fe-
cundado que, por via de partenogénese, foi estimulado para 
efeitos de divisão e desenvolvimento devia ser equiparado a um 
óvulo fecundado e, por conseguinte, qualificado de «embrião».

No entanto, no presente processo, o órgão jurisdicional de 
reenvio, como resulta do n.o 17 do presente acórdão, salientou 
em substância que, segundo os conhecimentos científicos de 
que dispõe, um partenote humano, por efeito da técnica utili-
zada para o obter, não é suscetível, enquanto tal, de despoletar 
o processo de desenvolvimento que dá origem a um ser huma-
no. Esta apreciação é partilhada por todos os interessados que 
apresentaram observações escritas no Tribunal”15.

Assim, concluindo, o Tribunal de Justiça (Grande Secção) decidiu o 
seguinte:

“O artigo 6.º, n.º 2, alínea c), da Diretiva 98/44/CE do Parla-
mento Europeu e do Conselho, de 6 de julho de 1998, relativa 
à proteção jurídica das invenções biotecnológicas, deve ser in-
terpretado no sentido de que um óvulo humano não fecundado 
que, por via de partenogénese, foi estimulado para efeitos de 
divisão e desenvolvimento não constitui um «embrião humano», 
na aceção desta disposição, se, à luz dos conhecimentos atuais 
da ciência, não dispuser, enquanto tal, da capacidade intrínseca 
para dar origem a um ser humano, o que cabe ao órgão jurisdi-
cional de reenvio verificar”.

4.2. Nacional

No plano nacional, consideremos a jurisprudência do Tribunal Cons-
titucional. Os primeiros arestos sobre a vida pré-natal versaram sobre a 
questão do aborto (vide Acórdãos TC n.º 25/84 e 85/85; mais tarde, 
n.º 288/98 e n.º 617/2016); com outras indicações, nomeadamente bi-
bliográficas, permitimo-nos remeter para Loureiro, 2006). No entanto, 

15 N.os 31-33. 
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centraremos a nossa atenção numa peça jurisprudencial que versa ex-
pressamente sobre embriões in vitro.  Falamos do Acórdão n.º 101/2009, 
sobre a Lei de Procriação Medicamente Assistida, aresto onde, para além 
de se abraçar, por maioria, um modelo dualista no que toca à tutela da 
vida embrionária (in vivo e in vitro), se defendeu que:

“importa notar que o método de procriação medicamente as-
sistida, neste condicionalismo, incide sobre embriões ainda 
não implantados, em relação aos quais se não pode aplicar a 
garantia de proteção da vida humana, enquanto bem consti-
tucionalmente protegido, ou de qualquer dos demais direitos 
pessoais que se encontram associados, como o direito à integri-
dade física ou o direito à identidade pessoal e genética”. 

No seu voto, Maria Lúcia Amaral criticou esta posição. Permitimo-
-nos transcrever longamente esta passagem, dado que, deste modo, se 
obtém um retrato impressivo dos problemas:

“Apesar de reconhecer que o embrião, ainda que não implan-
tado, é suscetível de potenciar a existência de uma vida huma-
na, entendeu o Tribunal que em relação a ele se não poderia 
aplicar a garantia da proteção da vida humana, enquanto bem 
juridicamente protegido, precisamente por se tratar de uma 
«existência» ainda não implantada. Significa isto que o Tribu-
nal definiu o conceito constitucional de vida –  esse mesmo 
que, como vimos, tem antes do mais uma implicação objetiva 
–  da seguinte forma restritiva: a fronteira que separa a vida e a 
não-vida (e, consequentemente, a fronteira que separa o «terri-
tório» em que deve existir alguma proteção dada pelo Estado e 
pelo Direito do «território» da desproteção) é a diferente loca-
lização, intra ou extra-uterina, do embrião.

(…). Divergi deste entendimento. (…) se se entende que tudo 
o que se passa entre a criação do embrião e a sua implantação 
no útero é constitucionalmente irrelevante –  pois se não tem 
arrimo na proteção objetiva do bem jurídico vida, em que ou-
tro lugar do sistema constitucional pode o processo ganhar re-
levância? –, então, entender-se-á também que as decisões cen-
trais relativas ao surgimento da vida, e à resolução dos conflitos 
de interesses que delas possam emergir, deverão ser reguladas 
apenas, e livremente, pelo legislador ordinário que, num espa-
ço vazio de constitucionalidade, não contará com mais nada 
para além de si próprio para poder acompanhar e ordenar a 
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ciência e a técnica. Como a regulação de tais decisões, e a re-
solução dos conflitos que delas possam emergir, são temas que 
se inscrevem num dos núcleos centrais das «preocupações» do 
Direito da Bio-ética, a definição dada pelo Tribunal ao concei-
to constitucional de vida acaba por limitar as possibilidades 
conformadoras deste ramo do Direito, que se vê privado, neste 
ponto e sem qualquer fundamento, do arrimo conferido pelo 
Direito Constitucional.

É a nossa auto-representação enquanto espécie que, na Bio-éti-
ca, está em jogo. Entendeu o Tribunal que fora dela (fora dessa 
auto-representação) podia ficar o embrião não implantado. Não 
consegui entender por quê, e não consegui dar-lhe razão” (n.º 3).

A posição do Tribunal Constitucional mereceu críticas na doutrina, 
por exemplo, de José Francisco de Faria Costa (Costa, 2010, p. 125, n. 
15; na republicação de 2013, p. 110, n. 15) e de João Carlos Loureiro 
(Loureiro, 2012, pp. 113-114). 

4.3. Intervenções de natureza não jurisprudencial

Sem prejuízo de não estarmos perante decisões judiciais, assinalem-se 
ainda outras tomadas de posição institucionais, desde logo, entre nós, 
os pareceres do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida 
(CNECV). No longo caminho para chegar a uma lei de procriação me-
dicamente assistida, o CNECV foi chamado várias vezes a pronunciar-se 
sendo que a questão do estatuto do embrião e a admissibilidade ou não de 
experimentação é ponto recorrente. Assim, logo no Relatório-Parecer 3/
CNECV/93 o tema foi tratado: defendia-se evitar a criação de embriões 
excedentários; se tal não fosse possível, recomendava-se a criopreservação 
e, no que ora diretamente nos importa, vedava-se a sua utilização para 
fins de investigação, posição que foi sendo reiterada. Além disso, proce-
deu-se a uma clarificação do conceito de investigação:

“Por experiências de investigação não se entendem, neste con-
texto, os ensaios clínicos, observações ou manipulações téc-
nicas de cuja aplicação se possa razoavelmente prever maior 
probabilidade de desenvolvimento dos embriões, nem mesmo 
tentativas de terapia embrionária. Essas investigações fazem 
parte da experimentação em benefício da vida do próprio em-
brião manipulado, sendo, por isso, unanimemente aceites, sob 
as condições habituais. Diferente é o caso, de que se trata neste 
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relatório-parecer, da investigação que implica a subsequente 
destruição dos embriões utilizados e que é, portanto, em be-
nefício, não da vida daqueles embriões, mas sim do progresso 
científico” (n.º 3). 

No Relatório sobre o Projeto de Proposta de Lei relativa à Procriação 
Medicamente Assistida (23/CNECV/97), com a assinatura de Joaquim 
Pinto Machado, refere-se que o diploma projetado abria a porta à ado-
ção dos embriões excedentários, estando proibida a experimentação.  No 
entanto, no arco temporal que precede a aprovação e, posteriormente, a 
entrada em vigor da CDHB, destaca-se um Relatório-Parecer intitula-
do precisamente sobre a experimentação do embrião (15/CNECV/95). 
Disse-se então:

“toda a experimentação no embrião, pelo menos após a sin-
gamia, é interdita, já que ela é, presentemente, sempre destruti-
va (como se afirmou, as legislações mais permissivas neste aspeto 
proíbem formalmente a implantação de embriões sujeitos de ma-
nipulação experimental, o que equivale a dizer que toda a expe-
rimentação permitida é destrutiva, mesmo quando a intervenção 
per se não resulte na morte do embrião). Deveria abrir-se uma 
exceção para a realizada com o intuito de beneficiar o embrião, 
mas no estado atual dos nossos conhecimentos e técnicas tal ex-
perimentação parece inviável: não é atualmente possível a terapia 
génica do embrião (que de resto resultaria em terapia da linha 
germinal) e, se de experimentação se tratar, o resultado é desco-
nhecido à partida, pelo que se correria o risco desproporcionado 
de implantar um embrião não viável ou gravemente defeituoso. 
O que de forma alguma exclui a terapia, particularmente no feto, 
mesmo de carácter experimental, já que o que distingue esta úl-
tima da experimentação é a existência de um razoável acervo de 
provas da sua utilidade e razoabilidade” (n.º 13).

“[À] luz de princípios éticos consensuais e tendo em conta a 
natureza humana do embrião, se deve interditar toda e qual-
quer experimentação sistemática e planeada no embrião, pese 
embora o custo científico de tal proibição” (n.º 4). 

Em relação à experimentação em embriões, texto particularmente re-
levante é o Parecer 44/CNECV/2004 (sobre a Procriação Medicamente 
Assistida), que aponta para o “direito de proteção ético-jurídica do em-
brião independentemente do seu estatuto ontológico”. Estatuto que vai 
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ser convocado, de novo, logo no Parecer n.º 47/CNECV/2005 (sobre a 
investigação em células estaminais): 

“Perspetivas diferentes sobre o estatuto ontológico do embrião 
dificultam o consenso sobre a utilização de células estaminais 
embrionárias para a produção de linhas celulares e recomen-
dam um contínuo debate ético” (n.º 4). 

Quanto a saber se estamos ou não perante um embrião na hipótese 
de transferência nuclear somática, no Parecer 48/CNECV/2006 (sobre a 
clonagem humana), sustenta-se, no n.º 3, que 

“A prática da clonagem para fins de investigação biomédica 
poderia ser recomendada ao abrigo dos princípios da utilidade 
e da solidariedade vistos os potenciais benefícios terapêuticos 
para os seres humanos. Contudo, o juízo ético sobre o uso da 
clonagem depende da natureza que for atribuída ao produto 
da transferência nuclear somática: 3.1. se for considerado um 
embrião não pode ser usado porque tal constituiria uma viola-
ção da sua intrínseca dignidade; 3.2. se for considerado um ar-
tefacto laboratorial pode ser usado em investigação biomédica 
sem suscitar problemas éticos além dos inerentes à utilização de 
material biológico humano, nomeadamente o da não comer-
cialização”. 

Relacionado com a questão dos embriões excedentários, veja-se o Pa-
recer 51/CNECV/2007 (sobre “diagnóstico genético pré-implantação”), 
que, no seu n.º 9, dispõe:

“Aos embriões excedentários resultantes do processo de DGPI 
deverão ser aplicadas as disposições constantes do Parecer n.º 
44/CNECV/2004, nomeadamente as contidas nos números 
19 a 26”.

Também releva aqui o Parecer 53/CNECV/2007 [Sobre os Projetos 
de Lei n.º 126/X (Estabelece os Princípios da Investigação Científica em 
Células Estaminais e a Utilização de Embriões), e n.º 376/X (Estabelece 
o Regime Jurídico de Utilização de Células Estaminais, para Efeitos de 
Investigação e Respetivas Aplicações Terapêuticas)]. Por maioria, reafir-
mou um ponto (n.º 12) do Parecer 44/CNECV/2004: 

“a colheita de células estaminais de embriões que não é, por si 
própria, causa da destruição desses embriões não levanta ob-
jeções éticas. O potencial benefício para a humanidade da in-
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formação que pode vir a ser gerada pela investigação científica 
justifica que sejam utilizadas, para tal fim, células estaminais 
obtidas a partir de embriões retirados de criopreservação por 
motivos alheios à colheita destas células estaminais.”

No mesmo texto, suscitou dúvidas quanto a ponto relevante para a 
densificação, em termos de concretização, na ordem jurídica nacional, da 
ideia de proteção adequada. Falamos da proposta de instituição de uma 
Comissão para Investigação Médico-Científica em Embriões Humanos 
(CIMCEH), recordando o CNECV que a LPMA reconheceu competência 
na matéria ao Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida. 

Há ainda menções ao embrião em outras tomadas de posição do 
CNECV. Sem preocupações de exaustividade, verifica-se que no Docu-
mento relativo às Declaração sobre as Normas Universais de Bioética da 
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(UNESCO), Daniel Serrão diz que “Fica em aberto a questão de saber 
se o embrião humano é incluído, ou não, na designação de ser humano, 
mas isso cada legislação interna o decidirá”. Já no que toca à questão da 
exclusão da não patenteabilidade, convocando o mencionado aresto, de 
18 de outubro 2011, do Tribunal de Justiça da União Europeia, vide 
o Parecer 61/CNECV/2011, 2.5. (e ainda uma breve referência no n.º 
3), sobre biologia sintética (Parecer conjunto com o Comité de Bioéti-
ca de Espanha). No Parecer 55/CNECV/2008, brevíssima referência às 
células estaminais embrionárias, mais desenvolvida na tomada de posi-
ção imediatamente anterior (Parecer 54/CNECV/2007 – sobre o regi-
me jurídico da qualidade e segurança relativa à dádiva, colheita, análise, 
processamento, preservação, armazenamento, distribuição e aplicação 
de tecidos e células de origem humana), onde se lê que “A intervenção 
da ASST [Autoridade para os Serviços de Sangue e Transplantação] na 
utilização de células estaminais embrionárias para fins de investigação 
ou tratamento médico suscita preocupações e merece reservas” (n.º 3), 
registando-se também a ausência de consenso em relação ao seu uso com 
escopos de investigação ou terapêuticos. No Parecer 114/CNECV/2020 
sobre megadados (Big Data), há uma referência ao caráter pessoal dos 
dados recolhidos, inclusivamente in vitro, mas sublinhando que tal vale 
para o ser humano que venha a nascer ou já nascido, hipótese que não se 
põe no caso de embriões não transferidos em virtude da experimentação.
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5. Conclusão 

Olhando para o n.º 1 do artigo 18.º, deparamo-nos com um pre-
ceito com uma proteção enfraquecida do embrião, que contrasta com 
a proteção forte, por exemplo, do ordenamento jurídico alemão. Forte 
indeterminação, com uma vasta margem de apreciação deixada aos Esta-
dos nacionais, no que toca ao conceito de embrião e proteção adequadas. 
Acresce que o n.º 2 do artigo 18.º não goza da tutela acrescida em maté-
ria de restrições constante do n.º 2 do artigo 26.º da CDHB. 
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