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CAPÍTULO VI

Colheita de órgãos e tecidos em dadores vivos  
para fins de transplante

Artigo 19.º
Regra geral 

1.  A colheita de órgãos ou de tecidos em dador vivo para transplan-
te só pode ser efectuada no interesse terapêutico do receptor e 
sempre que não se disponha de órgão ou tecido apropriados pro-
vindos do corpo de pessoa falecida nem de método terapêutico 
alternativo de eficácia comparável.

2.  O consentimento previsto no artigo 5.º deverá ter sido presta-
do de forma expressa e específica, quer por escrito quer perante 
uma instância oficial.
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CHAPTER VI

Organ and tissue removal from living donors for trans-
plantation purposes

Article 19

General rule

1  Removal of organs or tissue from a living person for transplan-
tation purposes may be carried out solely for the therapeutic 
benefit of the recipient and where there is no suitable organ or 
tissue available from a deceased person and no other alternative 
therapeutic method of comparable effectiveness.

2  The necessary consent as provided for under Article 5 must have 
been given expressly and specifically either in written form or 
before an official body. 

CHAPITRE VI

Prélèvement d'organes et de tissus sur des donneurs vi-
vants à des fins de transplantation

Article 19

Règle générale

1  Le prélèvement d'organes ou de tissus aux fins de transplanta-
tion ne peut être effectué sur un donneur vivant que dans l'in-
térêt thérapeutique du receveur et lorsque l'on ne dispose pas 
d'organe ou de tissu appropriés d'une personne décédée ni de 
méthode thérapeutique alternative d'efficacité comparable.

2  Le consentement visé à l'article 5 doit avoir été donné expressé-
ment et spécifiquement, soit par écrit soit devant une instance 
officielle.
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1. Remissões e referências legislativas 

Convenção e protocolos adicionais

Protocolo Adicional à Convenção sobre os Direitos Humanos e a Biomedicina, 
relativo à Transplantação de Órgãos e Tecidos de Origem Humana, 2002. 

Direito internacional

Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, UNESCO, 2005; 
Guiding Principles on Human Cell, Tissue and Organ Transplantation, da 
Organização Mundial de Saúde (OMS), aprovados pela 63.ª Assembleia 
Mundial de Saúde, de Maio de 2010, através da Resolução WHA63.22, 
Estratégia e Plano de Acção sobre a Doação e Acesso Equitativo a trans-
plantes de órgãos, tecidos e células 2019-2030, aprovados pelo 57.º Con-
selho Director, na 71.ª Sessão do Comitê Regional da OMS, para as Amé-
ricas, em 2019; Real Decreto 1723/2012 e 28 de Dezembro e Lei 30/1979, 
quanto ao ordenamento jurídico espanhol; Lei Federal de 8 de Outubro de 
2004, que entrou em vigor em 2007, sobre os transplantes e artigo 119a da 
Constituição Federal da Confederação Suíça, quanto à medicina de transplan-
tes; Lei Francesa n.º 2011-814, de 7 de Julho de 2011, relativa à bioética e 
que altera o Código da Saúde Pública Francês, quanto à colheita a partir de 
pessoa viva, artigos L1231-1, L1231-2, L1231-3 e L1231-4), modificados 
pelo Decreto n.º 2019-964, de 18 de Setembro de 2019 e, na Alemanha, 
veja-se a Lei sobre a dádiva, colheita e transplantes de órgãos e de tecidos, de 5 
de Novembro de 1997 e alterada em 2012.

Direito europeu    

Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (2000), artigo 3.º; Di-
rectiva n.º 2004/23/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Mar-
ço, relativa ao estabelecimento de normas de qualidade e segurança em relação 
à dádiva, colheita, análise, processamento, preservação, armazenamento e dis-
tribuição de tecidos e células de origem humana, na parte respeitante à dádiva 
e colheita de tecidos e células de origem humana; Directiva n.º 2010/45/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de Julho de 2010, relativa a normas 
de qualidade e de segurança dos órgãos destinados a transplantação.

Direito nacional

Código Penal Português, artigos 149.º e 150.º; Lei n.º 12/93, de 22 de Abril, 
referente à Colheita e Transplante de Órgãos (consagra pela primeira vez o 
transplante a partir de dadores vivos, em Portugal), alterada pela Lei n.º 
22/2007 (transpõe parcialmente para a ordem jurídica portuguesa a Directiva 
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n.º 2004/23/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho de 31 de Março, alar-
ga o âmbito das doações entre pessoas sem relação de sangue e a voluntários), 
pela Lei n.º 12/2009, de 26 de Março (Regime jurídico da qualidade e segu-
rança relativa ao tratamento de tecidos e de células de origem humana), pela 
Lei n.º 36/2013, de 12 de Junho (Regime de garantia de qualidade e segurança 
dos órgãos de origem humana destinados a transplantação no corpo humano), 
pelo Decreto-Lei n.º 168/2015, de 21 de Agosto (Regime de protecção de dador 
vivo de órgãos) e pela Lei n.º 75.º-B/2020, de 31 de Dezembro (adita à Lei 
n.º 12/93 o art. 9.º-A, referente à justificação de faltas do dador); Decreto-Lei 
n.º 244/94, de 26 de Setembro (Regula o Registo Nacional de Não Dadores); 
Resolução da Assembleia da República n.º 24/2017, de 16 de Fevereiro, que 
Aprova o Protocolo Adicional à Convenção sobre os Direitos Humanos e a Bio-
medicina, relativo à Transplantação de Órgãos e Tecidos de Origem Humana, 
aberto à assinatura em Estrasburgo, em 24 de Janeiro de 2002; Decreto do 
Presidente da República n.º 14/2017, de 16 de Fevereiro.

2. Introdução

Na sequência da consideração de todo o processo de transplantes a 
partir de dadores vivos de órgãos, de parte deles, ou de tecidos, enquan-
to intervenção médica de natureza científica e terapêutica (v.g. Parecer 
n.º 1/CNECV/91), o artigo 19.º em análise, no seu n.º 1, estabelece a 
admissibilidade do homotransplante, também designado transplante ho-
mólogo, alogénico ou heteroplástico, de órgãos sólidos (v.g. rins, fígado, 
pulmões) e tecidos (v.g. medula óssea, ossos, pele, tendões).

O transplante a partir de dador vivo é submetido, porém, à obediên-
cia de princípios éticos que, conjuntamente com outras normas, mere-
ceram desenvolvimento em sede do Protocolo Adicional à Convenção 
Sobre os Direitos Humanos e a Biomedicina, relativo à Transplantação 
de Órgãos e Tecidos de Origem Humana (de futuro, Protocolo Adicional 
Relativo aos Transplantes), assinado por Portugal em 21 de Fevereiro de 
2002, aprovado pela Resolução da Assembleia da República n.º 24/2017, 
de 16 de Fevereiro, e ratificado pelo Decreto do Presidente da República 
n.º 14/2017, também de 16 de Fevereiro (note-se que, embora tenha 
sido concluído em 24 de Janeiro de 2002, o seu início de vigência, na 
ordem jurídica internacional, foi o dia 1 de Maio de 2006. Em Portugal, 
entrou em vigor apenas em 1 de Setembro de 2017).

É pertinente destacar que o Protocolo Adicional Relativo aos Trans-
plantes vem precisar as noções de “transplantação” e de “colheita”, fi-
xando o seu conteúdo nos seguintes termos: o primeiro “abrange todo o 
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processo de colheita de um órgão ou tecido numa pessoa e a implantação 
desse órgão ou tecido numa outra pessoa, incluindo todos os procedi-
mentos de preparação, preservação e armazenamento” (n.º 4 do artigo 
2.º do Protocolo Adicional Relativo aos Transplantes); e por “colheita” 
entende-se a “colheita para efeitos de implantação, sob reserva do dispos-
to no artigo 20.º (n.º 4 do artigo 2.º do Protocolo).

Bem se percebem todas as cautelas que os diferentes legisladores ex-
pressaram aquando do tratamento desta questão dos transplantes a partir 
de dador vivo, pois ele é sempre considerado enquanto acto que pode 
representar ou a sobrevivência do beneficiário da dádiva, face à “impe-
riosa correcção de uma função vital em falência grave e irreversível e, 
acelerada”, ou, de forma menos radical, um benefício significativo para a 
vida e/ou para a saúde do beneficiário (Costa, 2017, p. 19). Razões, pois, 
mais do que suficientes para que o transplante de órgãos (ou de partes 
deles) e de tecidos, a partir de dador vivo, mereça todas estas precauções. 
Tudo sem esquecer que, do outro lado, se encontra o dador que, com a 
dádiva, coloca em risco (em maior ou menor grau) a sua integridade físi-
ca. Dizendo-o com Costa Andrade, os transplantes são simultaneamente 
intervenções médico-cirúrgicas e “verdadeiras ofensas corporais típicas, 
como tais e em princípio só justificáveis com base em consentimento efi-
caz” conforme as analisemos, respectivamente, sob o ponto de vista do 
beneficiário e do dador (Andrade, 2012, p. 447).

Por todas estas razões, os normativos referentes ao tema em análise 
evidenciam uma tensão e, em simultâneo, uma tarefa de concordância 
prática entre os princípios da beneficência, por um lado, e, por outro, o 
da não maleficência, deles se projectando outro conjunto de princípios, 
nomeadamente o da proporcionalidade, como a seguir veremos. 

3. Alguns dos princípios plasmados no artigo 19.º

3.1. O n.º 1 do artigo 19.º

Logo na primeira parte do n.º 1 do artigo em análise, desprendem-
-se as ideias essenciais do princípio da solidariedade e da beneficência 
presente na dádiva de órgãos e de tecidos a partir de dador vivo, pois tal 
acto constitui um verdadeiro auxílio terapêutico prestado pelo dador ao 
beneficiário (preferimos esta noção à de receptor, conscientes, todavia, 
de que esta última é a usada pela lei) que dele carece, sem que, no caso, 
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exista outra terapêutica alternativa, representando tal acto uma ofensa à 
integridade física do dador. E inexoravelmente associado a este princípio, 
encontra-se, outrossim, o da autonomia pessoal do dador que, por vonta-
de própria, livre e esclarecida, dá o seu consentimento à dádiva. 

À luz da segunda parte desta norma, o transplante de órgãos a partir 
de dador vivo constitui um acto terapêutico e subsidiário. Subsidiário 
não apenas quanto ao transplante a partir de cadáveres, como também 
enquanto último recurso da medicina para curar aquele que carece do 
transplante, apresentando-se como método terapêutico face ao qual não 
há alternativa e de efeito comparável, assim se acolhendo plenamente o 
princípio da subsidiariedade (Vilela, 2004, p. 27). De resto, este mesmo 
princípio é reafirmado de forma categórica no artigo 9.º do Protocolo 
Adicional Relativo aos Transplantes, aí erigido a princípio ou a regra ge-
ral. Dizendo-o sinteticamente com Gorostiaga: da restritiva formulação 
do n.º 1 do artigo 19.º resulta que apenas a verificação cumulativa do 
carácter terapêutico de eficácia comparável da dádiva, e a sua subsidiarie-
dade face a método terapêutico alternativo, bem como a não existência 
de órgão ou tecido passível de ser extraído de um cadáver viabilizam o 
transplante a partir de dador vivo (Gorostiaga, 2002, p. 259).

Continuam igualmente válidas as razões pelas quais o acto de trans-
plante de órgãos e de tecidos a partir de dador vivo se apresente como 
imprescindível, enquanto acto terapêutico, sob o ponto de vista do be-
neficiário (Vilela, 2004, p. 27). Assim, e em primeiro lugar, importa 
considerar que o número de órgãos retirados de cadáveres, para efeitos 
de transplante, permanece escasso, quer no continente europeu, quer no 
americano. Por esse motivo, no âmbito do 57.º Conselho Director, 71.ª 
Sessão do Comitê Regional da OMS para as Américas, ocorrida entre Se-
tembro e Outubro de 2019, com vista a aumentar o número de órgãos e 
tecidos disponíveis, estabeleceu-se que “os países devem adotar políticas 
eficazes destinadas a incentivar a doação entre a população”. Decidiu-se, 
também, adoptar a Estratégia e plano de ação sobre doação e acesso equita-
tivo a transplante de órgãos, tecidos e células 2019-2030, e instar os Estados 
dela participantes a promover a implementação dessa mesma estratégia e 
a “prestar contas do progresso dessa estratégia e dos indicadores definidos 
no plano de ação” através da CD57.R11.

Em segundo lugar, a dádiva de órgãos e de tecidos a partir de dador 
vivo é ainda preferida face à extracção post mortem, porque é consensual 
que apresenta maior taxa de sucesso, para a saúde do beneficiário, face 
a esta. Isto não só porque todo o processo de transplantação pode de-
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correr de forma programada, preparando o transporte de órgãos entre 
centros, bem como o bloco operatório e a equipa de modo atempado e 
serenamente. A estes factores juntam-se, ainda, a desnecessidade de con-
servação de órgãos e a significativa redução das probabilidades de rejeição 
(Costa, 2017, p. 35; Sousa, 2012, p. 11).

Embora não seja referido no âmbito do artigo 19.º da Convenção, 
importa ter presente que o artigo 11.º do Protocolo Adicional Relativo 
aos Transplantes, referente à avaliação dos riscos para o dador, impõe 
como limite à dádiva que a colheita do órgão ou do tecido não seja 
efectuada na hipótese de representar risco grave para a vida ou saúde do 
dador. Para tanto, de acordo com o 1.º § do artigo 11.º, previamente à 
colheita dos órgãos ou dos tecidos, são realizados exames e investigações 
que permitam “avaliar e reduzir os riscos físicos e psicológicos para a saú-
de do dador”. Decorre do exposto que o princípio da proporcionalidade, 
previsto neste artigo 11.º da Convenção, exclui da dádiva a partir de 
dador vivo os órgãos essenciais cuja colheita provoque a morte ou certas 
ofensas graves à integridade física no dador, bem como as colheitas que 
coloquem em perigo grave a vida e a saúde do dador (Loureiro, 1996, p. 
287). E, por assim ser, com Faria, importa considerar se a colheita se re-
fere a um órgão par (rins, pulmões, pâncreas, intestino e córnea) ou ímpar 
(coração ou fígado), sendo que, no “último caso, a dádiva do órgão equi-
vale à morte do dador, pelo que o acto de colheita será necessariamente 
ilícito”, na medida em que o consentimento não tem eficácia justificativa 
(Faria, 2012, p. 361). Isto, claro está, a menos que esteja em causa apenas a 
dádiva de uma determinada parte do órgão, hipótese em que se revela im-
portante saber se estamos, ou não, perante um órgão regenerável, como é o 
caso do fígado, do pulmão e da medula óssea (Costa, 2017, p. 36). Quanto 
aos órgãos pares, ainda com Faria, a extracção de um órgão, mesmo par, re-
presenta sempre uma ofensa à integridade física grave, “que pode acarretar 
consequências fatais para o dador se, em virtude de um acidente, o órgão 
tornado ímpar deixa de funcionar” (Faria, 2012, p. 361). 

3.2. O n.º 2 do artigo 19.º

Ao consentimento encontra-se associado indelevelmente o princípio 
da autonomia da vontade. Sendo o consentimento tratado em sede do 
artigo 5.º da Convenção, importa, nesta sede, deixarmos apenas algumas 
notas sobre as suas especificidades no caso de órgãos ou de tecidos a par-
tir de dador vivo, porquanto ele é o acto da autonomia da vontade do 
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dador que legitima o transplante (Vilela, 2004, pp. 28 e ss.). Atendendo 
à gravidade da dádiva de órgãos, no que tange ao perigo de vida e para 
a integridade física do dador, o n.º 2 do artigo 19.º condiciona o con-
sentimento previsto no artigo 5.º da Convenção aos seguintes requisitos: 
deve ser prestado de forma expressa, no sentido de que o consentimento 
não poderá ser deduzido de factos ou de acções, mas antes tem de ser 
prestado de forma directa e clara de molde a que não seja equívoco; de-
verá, outrossim, ser prestado de modo específico, assim se proibindo que 
a dádiva e o seu recebimento ocorram, sem que o dador tenha a exacta 
noção do preciso significado que tal acto representa quer para si, quer 
para o receptor ou beneficiário. Acresce que o consentimento é ainda 
prestado de forma específica, no sentido de que o dador terá de consentir 
em uma dádiva de um órgão ou de um tecido específico, devendo, por 
conseguinte, o documento onde ele é prestado indicar indubitavelmente 
qual o órgão ou o tecido a extrair. Vale por dizer que o consentimento 
não será validamente prestado, à luz deste n.º 2, se o dador, no respectivo 
documento, consentir na dádiva de um qualquer órgão ou tecido, sem 
que se especifique qual.

A todos estes requisitos, igualmente referidos no artigo 13.º do Proto-
colo Adicional Relativo aos Transplantes, este último artigo, sem qualquer 
surpresa, acrescenta ao consentimento a necessidade de ele ser prestado 
de forma livre, isto é, sem vícios da vontade, sem coacção e sem erro, es-
clarecido, importando, aqui, ter presente o teor do 1.º § do artigo 12.º 
do Protocolo Adicional Relativo aos Transplantes, que confere ao dador o 
direito de ser adequadamente informado sobre todo o processo de dádiva e 
as consequências e os riscos que ele representa para a sua vida e integridade 
física, em momento anterior à extracção do órgão ou do tecido.

Reforçando o requisito de o consentimento dever ser esclarecido, no 
2.º § do mencionado artigo 12.º, encontra-se plasmado o direito de o 
dador ser informado sobre os direitos e garantias para o proteger, cum-
prindo destacar o “direito de ter acesso a aconselhamento independen-
te sobre tais riscos”, aconselhamento esse prestado por um profissional 
de saúde absoluta e totalmente alheio a todo o processo de transplante, 
“com experiência adequada”, sendo, no entanto, certo, que consideramos 
actual a reflexão de Costa, ao referir que saber “qual ou quais são os crité-
rios que normativamente servem a determinação da informação sobre os 
riscos, consequências ou efeitos secundários é um dos mais difíceis pro-
blemas com que se debate a doutrina e a jurisprudência” (Costa, 1993, p. 
223). Acrescentaríamos mais: a informação a dar prende-se, outrossim, 
com as especificidades do dador, nomeadamente, com a sua idade, o seu 
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meio envolvente sócio-cultural e com o seu nível de conhecimentos, etc. 
Só assim será o consentimento inteligível para aquele específico dador.

Ainda no que tange à problemática do consentimento esclarecido, 
importa ter presente as palavras de Arias, no âmbito de dádivas para 
investigação, mas que, a nosso ver-se aplicam igualmente no caso dos 
transplantes a partir de dador vivo. Salienta o autor o facto deste ter 
“autonomia informativa”, o que abrange não apenas o direito de tomar 
conhecimento dos resultados da dádiva, como igualmente o direito de 
se negar a conhecer tais resultados, mesmo quando os mesmos possuam 
relevância para a sua saúde (Arias, 2018, p. 9).

De salientar que, na última parte do n.º 2 do artigo 19.º da Conven-
ção, dispõe-se que o consentimento deve ser reduzido a escrito e perante 
uma instância oficial, não se especificando, todavia, qual a natureza da 
mesma, ou se conexa (ou não) àquela perante a qual se desencadeia o 
processo de transplante. Nesse mesmo diapasão, segue a parte final do 
§ 1.º do artigo 13.º do Protocolo Adicional Relativo aos Transplantes, 
que se refere ao facto de o consentimento ter de ser prestado perante um 
organismo oficial. A este propósito, cabe aqui destacar as disposições do 
ordenamento jurídico espanhol, na medida em que a Lei 30/1979, de 
27 de Outubro, sobre a extracção e transplantes de órgãos, conjuntamente 
com o Real Decreto 1723/2012, de 28 de Dezembro (este diploma desen-
volve a Lei 30/1979, de 27 de Outubro e foi aprovado na sequência da Di-
rectiva 2010/53/EU do Parlamento Europeu e do Conselho), constituem 
dois diplomas altamente garantísticos, porquanto, no artigo 8.º deste últi-
mo diploma, determina-se que o consentimento seja prestado por escrito, 
perante um juiz, assinado pelo dador, pelo médico que fará a extracção e 
demais pessoas presentes na sessão do processo judicial para a obtenção do 
consentimento (ver em especial os n.ºs 4 e 5 do mencionado artigo 8.º).

De referir, que o consentimento é livremente revogável, a qualquer 
momento, conforme se dispõe no 2.º § do artigo 13.º.

Ainda no âmbito do consentimento a prestar pelo dador, vale a pena 
chamar a atenção para um outro direito seu e que é precisamente o de ter 
acompanhamento médico adequado (cfr. artigo 7.º do Protocolo Adicio-
nal Relativo aos Transplantes Adicional). 

Por fim, importa salientar que o consentimento não tem como contra-
partida o pagamento da dádiva, já que o princípio que preside em matéria 
de dádiva de órgãos é o da gratuitidade, princípio esse que encontra desen-
volvimento no artigo 21.º do Protocolo Adicional Relativo aos Transplantes. 
Com efeito, à luz de tal norma, proíbe-se a obtenção de lucros financeiros 
com a dádiva, mas já não o pagamento de indemnizações por perda de 



442 • ALEXANDRA VILELA

rendimentos e por causa de outras despesas relacionadas com a colheita, 
o pagamento de honorários médicos prestados no quadro do transplante, 
bem como a indemnização em caso de dano injustificado resultante da 
colheita de órgãos ou tecidos de pessoas vivas (segunda parte do n.º 1 
do artigo 21.º). De destacar que, muito recentemente, a Lei n.º 12/93, 
vigente em Portugal, passou a prever o direito de o dador ver justificadas 
as suas faltas ao trabalho conexas com a dádiva, conforme a alteração 
operada pela Lei n.º 75-B/2020, de 31 de Dezembro.

3.3. Os potenciais dadores de órgãos à luz dos artigo 19.º da 
Convenção e do artigo 10.º do Protocolo Adicional Rela-
tivo aos Transplantes 

Do silente artigo 19.º da Convenção, resulta que, entre o dador vivo 
de órgão ou de tecido e o beneficiário do transplante, não é necessária a 
existência de vínculos familiares ou genéticos, assim se abrindo as portas 
para que a dádiva-recebimento possa ocorrer entre pessoas que não são 
da mesma família. Nessa senda, o artigo 10.º do Protocolo Adicional 
Relativo aos Transplantes admite a possibilidade de doação proveniente 
de dadores vivos de órgãos a pessoas unidas por “uma relação pessoal 
próxima”, acrescentando ainda que, “na ausência de tal relação”, a dádiva 
apenas pode ser efectuada “nas condições definidas por lei e com a apro-
vação de um organismo independente competente” (cfr. teor da norma 
citada em Andorno, 2015, p. 6).

O teor desta norma deixa suficiente liberdade aos dadores para fazerem 
as suas dádivas a outros familiares (v.g. os cônjuges) que não partilham 
entre si vínculos genéticos, sendo certo que alguma doutrina portuguesa 
era crítica do critério acolhido em sede do anterior n.º 2 do artigo 6.º da 
Lei n.º 12/93, quando impunha, como condição para a dádiva de órgãos 
ou de substâncias não regeneráveis, uma relação de parentesco até ao 3.º 
grau entre o beneficiário e o dador. Na verdade, Oliveira entende-a como 
uma restrição ao “direito de autodeterminação bioética”, enquanto uma 
das manifestações do direito geral de personalidade (Oliveira, 2000, pp. 
251 e ss.) e, por sua vez, Costa Andrade, no âmbito da primeira edição 
do Comentário Conimbricense do Código Penal, referia-se a tal critério 
como questionável (Andrade, 1999, p. 296).

De regresso ao mencionado artigo 10.º do Protocolo Adicional Rela-
tivo aos Transplantes, dir-se-á que ele impõe a cada um dos legisladores 
nacionais que “defina o que é uma relação pessoal íntima (close, étroite) 
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entre o potencial dador e o receptor efectivo” (n.º 3 do Parecer n.º 41/
CNECV/03). Segundo cremos, actualmente, a ciência médica encontra-
-se suficientemente desenvolvida por forma a decidir com acerto qual o 
prato da balança que deve prevalecer, considerando, de um lado, os riscos 
que o dador sofre com a dádiva e, do outro, a possibilidade de êxito do 
transplante (devido a razões de compatibilidade), mesmo que ambos não 
se encontrem unidos por vínculos genéticos. Neste sentido, de aplaudir 
igualmente a amplitude do artigo 10.º do Protocolo Adicional Relativo 
aos Transplantes, segue Gorostiaga. Este autor, depois de chamar a aten-
ção para a diferença existente nos conceitos de “pessoa com parentesco 
genético” e de “pessoas com laços de parentesco muito apertados”, para 
se viabilizar a dádiva a partir de dador vivo, dizendo que o primeiro se 
prende com requisitos de histocompatibilidade, e o segundo com o co-
mércio de órgãos e com o objectivo de evitar que a dádiva tenha outras 
razões que não o intuito altruísta e solidário, conclui que, felizmente, 
o mencionado artigo do Protocolo Adicional Relativo aos Transplantes 
omite referências a vinculação genética, familiar ou de outra índole. De 
outra forma, acrescenta, a lei espanhola poderia deixar de estar em con-
formidade com tal preceito (Gorostiaga, 2002, pp. 263 e ss. e p. 270).

Na verdade, a tendência de alguns ordenamentos jurídicos europeus, 
para além do espanhol (artigo 8.º do Real Decreto 1723/2012, de 28 de 
Dezembro), agora também o português (como supra se viu), o suíço (Lei 
Federal sobre a transplantação de órgãos, de tecidos e de células, de 8 de 
Outubro de 2004), o das leis francesa e alemã corre no sentido de que a 
dádiva não tem de ser feita por pessoas a estas ligadas por laços genéticos. 
Veja-se, assim, o caso da lei francesa que, depois de elencar um conjunto 
de familiares a quem pode ser feita a dádiva, fala-nos igualmente de uma 
pessoa com quem o beneficiário tenha uma relação estreita com o da-
dor (artigo L12231-1 do Código de Saúde Pública, alterado pela Lei n.º 
2011-814, de 7 de Julho de 2011). Por sua vez, a Lei Alemã sobre Trans-
plantes, de 5 de Novembro de 1997, alterada em 2012, na sua alínea 4 
do seu artigo 8.º, conforme nos refere Andorno, fala-nos da existência, 
entre aqueles, de uma ligação estreita com o dador, sendo que este e o be-
neficiário devem estar unidos por um laço de parentesco de primeiro ou 
segundo grau, ou serem cônjuges ou duas pessoas que provem que vivem 
juntas, o noivo, ou a noiva, ou qualquer outra pessoa com uma relação 
estreita com o dador (Andorno, 2015, p. 4 e p. 12).
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3.4. O artigo 19.º e o Protocolo da Convenção sobre os trans-
plantes no quadro legal do ordenamento jurídico português

Aquando da entrada em vigor da Convenção de Oviedo, em Portu-
gal, no final do ano de 2001, vigorava a Lei n.º 12/93, de 22 de Abril, 
que, no n.º 1 do seu artigo 6.º, só permitia a dádiva de órgãos de subs-
tâncias regeneráveis sem limitações, sendo certo que a de órgãos ou  
substâncias não regeneráveis apenas era autorizada quando existisse, “en-
tre dador e receptor, relação de parentesco até ao 3.º grau” (n.º 2 do arti-
go 6.º). E assim permaneceu até à entrada em vigor da Lei n.º 22/2007, 
de 29 de Junho (que transpôs parcialmente a Directiva n.º 2004/23/CE, 
do Parlamento Europeu e do Conselho de 31 de Março), tendo elimina-
do a necessidade da existência de parentesco entre dador e beneficiário 
e subordinando a dádiva aos princípios da subsidiariedade, na sua dupla 
modalidade (subsidiário face à extracção de órgão e tecido de cadáver, e 
subsidiário ainda face à inexistência de “outro método terapêutico alter-
nativo de eficácia comparável”), e da solidariedade, na medida em que a 
colheita do órgão ou do tecido é feita no interesse terapêutico do dador.

Através desse mesmo diploma, aditou-se, em tal Lei, o artigo que 
criou a Entidade de Verificação da Admissibilidade da Colheita para 
Transplantes (EVA), a quem compete a função de emitir um parecer 
vinculativo em caso de doação e colheita em vida de órgãos, tecidos ou 
células, para fins terapêuticos ou de transplante.

Não obstante o início de vigência do Protocolo Adicional Relativo 
aos Transplantes ter ocorrido em 1 de Setembro de 2017, sensivelmente 
quinze anos depois de ter sido assinado por Portugal, a Lei n.º 12/93 não 
definiu legalmente o conceito de “relação pessoal próxima”, inscrito no 
artigo 10.º do mencionado Protocolo.

Por sua vez, o artigo 6.º da Lei n.º 12/93 define as condições para os 
transplantes a partir de dador vivo em termos consentâneos com o artigo 
19.º da Convenção de Oviedo, na medida em que acolheu os princípios 
da beneficência (n.º 1), da subsidiariedade na sua dupla modalidade (n.º 
2), da proporcionalidade (n.º 7), aliados a uma permanente acção de 
acompanhamento e de fiscalização da EVA, somados à existência do seu 
parecer favorável (no caso de dádiva e colheita de órgãos ou tecidos não 
regeneráveis – n.º 3) e à autorização judicial, no caso de estrangeiros sem 
residência permanente em Portugal (n.º 6). De referir que, no caso do 
n.º 3 do art. 8.º do Real Decreto n.º 1723/2012, de 28 de Dezembro, 
em vigor em Espanha, o processo de dádiva desenrola-se, em grande me-
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dida, num Tribunal, sendo que o consentimento é prestado por escrito, 
perante um Juiz, conforme acima se referiu.

4. Jurisprudência relevante comentada

Não foi encontrada Jurisprudência relacionada directamente com o 
artigo 19.º da Convenção. Ainda assim, fica uma breve referência aos 
seguintes arestos:

4.1. Internacional

Acórdão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) Petrova 
v. Letónia n.º 4605/05, de 24 de Junho de 2014, conforme salientado por 
Pinto de Albuquerque (Albuquerque, 2017, p. 575), quanto à necessida-
de de existência de um quadro legal que exprima a vontade dos familiares 
do falecidos. Um pequeno resumo do acórdão pode ser lido em https://
www.ieb-eib.org/fr/.

Esta questão, no ordenamento jurídico português, está resolvida, aten-
dendo ao teor do n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 12/93, que considera 
como potenciais dadores post mortem todos os nacionais e apátridas e es-
trangeiros residentes em Portugal que não tenham manifestado junto do 
Ministério da Saúde a sua qualidade de não dador (n.º 1 do citado artigo). 

Acórdão do Tribunal Supremo Espanhol, de 27 de Outubro de 2017, 
que confirma a primeira condenação por tráfico ilegal de órgãos. 

4.2. Nacional

Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 130/88, de 8 de Junho, Processo 
n.º 110/86. Relator: Conselheiro Martins da Fonseca, que não declarou a 
inconstitucionalidade do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 553/76, de 13 de 
Julho, enquanto autorizava que os médicos procedessem à colheita de ór-
gãos e de tecidos em cadáveres, para efeitos de transplantes ou outros fins 
terapêuticos, sem que hajam de diligenciar pela notificação das pessoas 
do círculo mais próximo do de cuius e de aguardar, por certo período de 
tempo, que elas lhe dêem conta da eventual oposição deste.
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5. Conclusão

A Convenção de Oviedo, enquanto conjunto de princípios éticos e 
legais, em matéria de transplantes a partir de dador vivo, mostra-se fiel 
“às obrigações que derivam de um princípio importante: o interesse e o 
bem-estar de um ser humano concreto prevalece sobre o exclusivo interesse 
da sociedade ou da ciência (artigo 2.º da Convenção de Oviedo) (Arias, 
2018, p. 3). Com efeito, os princípios que foram analisados emanam do 
princípio da dignidade humana, igualmente previsto no artigo 3.º da De-
claração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, bem como do da 
autonomia e responsabilidade individual, também integrados naquela De-
claração, mais precisamente no artigo 5.º. Coube, posteriormente, ao Ca-
pítulo III do Protocolo Adicional Relativo aos Transplantes, o desenvolvi-
mento e a regulamentação desses princípios, nos termos acima assinalados. 

Da concatenação do disposto nos dois diplomas resulta, pois, um 
ponto de equilíbrio entre a protecção a conferir ao dador de órgãos e, 
por outro, a saúde e a vida do beneficiário que carece daquela específica 
dádiva, na medida em que, embora o artigo 10.º deste último diploma 
não limite a dádiva a laços genéticos entre dador e beneficiário, ainda as-
sim, coloca essa dádiva debaixo da tutela e aprovação de “um organismo 
independente competente”.
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