
COMENTÁRIO AO ARTIGO 20.º
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Artigo 20.º 

Protecção das pessoas que careçam de capacidade para 
consentir na colheita de um órgão

1.  Nenhuma colheita de órgão ou de tecido poderá ser efec-
tuada em pessoas que careçam de capacidade para prestar o 
seu consentimento, nos termos do artigo 5.º

2.  A título excepcional e nas condições de protecção previstas 
na lei, a colheita de tecidos regeneráveis numa pessoa que ca-
reça de capacidade para prestar o seu consentimento poderá 
ser autorizada se estiverem reunidas as seguintes condições:

i)  Quando não se disponha de dador compatível gozando 
de capacidade para prestar consentimento;
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ii)  O receptor for um irmão ou uma irmã do dador;

iii)  A dádiva seja de natureza a preservar a vida do receptor;

iv)  A autorização prevista nos n.os 2 e 3 do artigo 6.º tenha 
sido dada de forma específica e por escrito, nos termos 
da lei e em conformidade com a instância competente;

v)  O potencial dador não manifeste a sua oposição.

Article 20 

Protection of persons not able to consent to organ removal

1  No organ or tissue removal may be carried out on a person 
who does not have the capacity to consent under Article 5.

2  Exceptionally and under the protective conditions pre-
scribed by law, the removal of regenerative tissue from a 
person who does not have the capacity to consent may be 
authorised provided the following conditions are met:

i  there is no compatible donor available who has the ca-
pacity to consent;

ii the recipient is a brother or sister of the donor;

iii the donation must have the potential to be life-saving 
for the recipient;

iv the authorisation provided for under paragraphs 2 and 
3 of Article 6 has been given specifically and in writ-
ing, in accordance with the law and with the approval 
of the competent body;

v the potential donor concerned does not object.

Article 20 

Protection des personnes qui n'ont pas la capacité de consentir au 
prélèvement d'organe

1 Aucun prélèvement d'organe ou de tissu ne peut être effec-
tué sur une personne n'ayant pas la capacité de consentir 
conformément à l'article 5.

2  A titre exceptionnel et dans les conditions de protection 
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prévues par la loi, le prélèvement de tissus régénérables sur 
une personne qui n'a pas la capacité de consentir peut être 
autorisé si les conditions suivantes sont réunies:

i  on ne dispose pas d'un donneur compatible jouissant 
de la capacité de consentir;

ii  le receveur est un frère ou une sœur du donneur;

iii  le don doit être de nature à préserver la vie du receveur;

iv  l'autorisation prévue aux paragraphes 2 et 3 de l'article 
6 a été donnée spécifiquement et par écrit, selon la loi 
et en accord avec l'instance compétente, 

v  le donneur potentiel n'y oppose pas de refus. 

1. Remissões e referências legislativas 

Convenção e protocolos adicionais

Protocolo Adicional à Convenção sobre os Direitos Humanos e a Biomedici-
na, relativo à Transplantação de Órgãos e Tecidos de Origem Humana, 2002 
(aprovado, para ratificação, pela Resolução da Assembleia da República n.º 
24/2017, de 16 de Fevereiro).

Direito internacional

Gesetz über die Spende, Entnahme und Übertragung von Organen und 
Geweben (Transplantationsgesetz – TPG) (Alemanha), § 8a; Code la santé 
publique (França), artigos L.1231-2 e L-1241-2 a L-1241-4; Loi fédérale 
sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules / Bundesgesetz über 
die Transplantation von Organen, Geweben und Zellen, na redacção da Lei 
Federal de 19 de Junho de 2015 (Suíça), artigo 13.º. 

Direito nacional

Lei n.º 12/93, de 22 de Abril (Colheita e transplante de órgãos), na redacção 
do Decreto-Lei n.º 22/2007, de 29 de Junho, artigos 6.º a 9.º.
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2. Introdução

 A colheita de órgãos, de tecidos e de células em menores ou em maio-
res incapazes é uma intervenção médico-cirúrgica em benefício alheio1 
– e, nas intervenções médico-cirúrgicas em benefício alheio a regra é a de 
que “[n]ão pode admitir-se… o consentimento por representante legal 
(que só pode actuar no interesse do representado)” (Carvalho, 1981, pp. 
194-195). O artigo 20.º da Convenção, como os artigos 14.º e 15.º do 
Protocolo Adicional relativo ao transplante de órgãos e tecidos de origem 
humana, derrogam a regra do artigo 6.º da Convenção – ou seja, a regra 
de que só é admissível uma intervenção no domínio da saúde em pessoas 
que careçam de capacidade para prestar o seu consentimento desde que 
a intervenção tenha um benefício directo para si. Como a colheita de ór-
gãos, de tecidos ou de células não tem um benefício directo para o dador, 
a permissão da colheita só pode representar-se como uma restrição dos 
direitos, designadamente do direito à integridade, do menor ou do maior 
incapaz. Ora a restrição pode explicar-se ou justificar-se a partir de uma 
ponderação de dois bens, princípios ou valores conflituantes: a colheita 
de alguns tecidos, ou de algumas células, em pessoas que careçam de 
capacidade para prestar o seu consentimento pode ser necessária para 
preservar a vida, ou a saúde, de uma pessoa próxima – em especial, a co-
lheita da medula óssea de um menor, ou de um maior incapaz, pode ser 
necessária para o tratamento da leucemia de algum dos seus irmãos ou de 
alguma das suas irmãs, de algum dos seus ascendentes ou de algum dos 
seus descendentes. O artigo 20.º da Convenção enuncia, no seu n.º 1, a 
regra da proibição da colheita de órgãos, de tecidos ou de células em pessoas 
que careçam da capacidade para prestar o seu consentimento e, no seu n.º 
2, a excepção à regra: 

“A título excepcional e nas condições de protecção previstas na 
lei, a colheita de tecidos regeneráveis numa pessoa que careça 
de capacidade para prestar o seu consentimento poderá ser au-
torizada se estiverem reunidas as seguintes condições […]”2. 

1  Expressão de Orlando de Carvalho (Carvalho, 1981, pp. 194-195).
2  O regime dos n.ºs 1 e 2 do artigo 20.º da Convenção corresponde, praticamen-

te palavra por palavra, ao regime dos n.ºs 1 e 2 do artigo 14.º do Protocolo Adicio-
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A fórmula do n.º 2, “A título excepcional”, é reforçada pelos rela-
tórios explicativos, em que se fala de uma derrogação absolutamente ex-
cepcional – “… à titre tout à fait exceptionnel…”, “… in very exceptional 
circumstances…”3. 

3. Desenvolvimento

3.1. O objecto da colheita – tecidos e células regeneráveis 

Orlando de Carvalho distinguia os elementos caducáveis, os elemen-
tos regeneráveis e os elementos não regeneráveis, para dizer que a dispo-
sição dos elementos caducáveis é sempre lícita4, que a disposição dos ele-
mentos regeneráveis é em regra lícita, “excepto se, pela sua quantidade, 
a disposição pode pôr em perigo a saúde do paciente” e que a disposição 
dos elementos não regeneráveis pode ser lícita ou ilícita, em função “do 
risco que a perda representa para o dador, da vantagem que a aquisição 
representa para o receptor, das técnicas de extracção, das possibilidades 
de recuperação, etc.” (Carvalho, 1981, p. 195).  

Em termos semelhantes, os artigos 19.º e 20.º da Convenção come-
çam por distinguir órgãos e tecidos e, dentro dos tecidos, distinguem os 
tecidos regeneráveis e os tecidos não regeneráveis. A colheita de órgãos 
em pessoas que careçam de capacidade para prestar o seu consentimen-
to é sempre proibida5; a colheita de tecidos, essa, pode ser permitida ou 

nal relativo ao transplante de órgãos e tecidos de origem humana – como o n.º 1 do 
artigo 20.º da Convenção, o n.º 1 do artigo 14.º do Protocolo Adicional consagra a 
regra da proibição e, como o n.º 2 do artigo 20.º da Convenção, o n.º 2 do artigo 
14.º do Protocolo Adicional consagra a excepção à regra. 

3  Cfr. Rapport explicatif de la Convention pour la protection des Droits de l’Homme 
et de la dignite ́ de l’e ̂tre humain à l’égard des applications de la biologie et de la méde-
cine: Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine / Explanatory Report to 
the Convention for the protection of Human Rights and Dignity of the Human Being 
with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights 
and Biomedicine (1997, n.º 123). 

4  Orlando de Carvalho: “… não há problema” (Carvalho, 1981, p. 195). 
5  Cfr. n.º 1 do artigo 19.º da Convenção e n.º 1 do artigo 14.º do Protocolo 
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proibida, consoante os tecidos sejam regeneráveis ou não regeneráveis. 
Os Relatórios Explicativos dos dois instrumentos dão conta de que, com 
a expressão tecidos regeneráveis, se quis duas coisas: – abranger aquele que 
é, no presente, o caso mais comum de colheita de tecidos regeneráveis, ou 
seja, a colheita de medula óssea; – abranger aqueles que sejam, no futuro, 
num futuro mais distante ou mais próximo, casos comparáveis ao da 
colheita de medula óssea 6. 

Quanto à colheita de tecidos não regeneráveis, há só uma regra – e a 
regra é a de que a colheita de tecidos não regeneráveis em menores ou em 
maiores incapazes é proibida. Quanto à colheita de tecidos regeneráveis, 
há uma regra e uma excepção. A regra é a de que a colheita é proibida e 
a excepção é a de que a colheita é permitida, desde que estejam preen-
chidos os requisitos do n.º 3 do artigo 19.º da Convenção ou dos artigos 
14.º e 15.º do Protocolo Adicional relativo ao transplante de órgãos e 
tecidos de origem humana. 

O artigo 20.º do Protocolo Adicional relativo ao transplante de ór-
gãos e tecidos de origem humana diverge, ou dá a impressão de divergir, 
do artigo 20.º da Convenção. O artigo 20.º da Convenção contrapõe os 
órgãos e os tecidos. O artigo 15.º do Protocolo Adicional contrapõe  os 
órgãos, os tecidos e as células – a colheita de órgãos e tecidos consta do 
artigo 14.º e a colheita de células, do artigo 15.º. Em lugar de uma bi-
partição órgãos-tecidos, o Protocolo Adicional consagra uma tripartição 
órgãos-tecidos-células. O Relatório Explicativo do Protocolo Adicional 
diz que a diferença está no risco, e só no risco – o risco da colheita de 
tecidos seria tipicamente superior ao risco da colheita de células, e este 
seria mínimo7 A colheita de células, como, p. ex., de células cutâneas, 
seria um minus relativamente à colheita de tecidos. 

Adicional relativo ao transplante de órgãos e de tecidos de origem humana. 
6  Cfr. designadamente Rapport explicatif du Protocole additionnel à la Convention 

sur les Droits de l’Homme et la Biomédecine relatif à la transplantation d’organes et de 
tissus d’origine humaine (2002, n.º 82): “Si, à l’heure actuelle, les transplantations de 
moelle osseuse entre frères et sœurs constituent l’hypothèse la plus importante remplissant 
les conditions de cet article, le choix de l’expression ‘tissus régénérables’ prend en considé-
ration les progrès futurs de la médecine”. 

7  Cfr. designadamente Rapport explicatif du Protocole additionnel à la Convention 
sur les Droits de l’Homme et la Biomédecine relatif à la transplantation d’organes et de 
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Em consonância com o artigo 19.º da Convenção e com o n.º 1 do 
artigo 14.º do Protocolo Adicional, a lei alemã8, a lei francesa e a lei por-
tuguesa distinguem a colheita de órgãos e a colheita de tecidos. 

O § 8 da Transplantationsgensetz aplica-se à colheita de órgãos, para 
proibir a colheita de órgãos no corpo de pessoas que careçam de capaci-
dade para prestar o seu consentimento. O § 8a da Transplantationsgesetz, 
esse, aplica~se à colheita de um específico tecido – da medula óssea –, 
para permitir a colheita, desde que estejam preenchidos os requisitos 
legais. O artigo L.1231-2 do Code la santé publique aplica-se à colheita 
de órgãos, para estabelecer a regra de que 

“Aucun prélèvement d'organes, en vue d'un don, ne peut avoir lieu 
sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante 
majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec 
représentation à la personne.”

 e o artigo L-1241-2 aplica-se à colheita de tecidos e de células, para 
estabelecer a regra de que 

“Aucun prélèvement de tissus ou de cellules, aucune collecte de 
produits du corps humain en vue de don ne peut avoir lieu sur une 
personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure 
faisant l’objet d’une mesure de protection légale”. 

A regra do artigo L.1231-2, sobre a colheita de órgãos não está sujeita 
a nenhuma derrogação. A regra do artigo L-1241-2, sobre a colheita de 
tecidos e de células, essa, está sujeita à derrogação dos artigos L-1241-3 e 
4, e os artigos L-1241-3 e 4 permitem a colheita de células hematopoié-
ticas na medula óssea ou, desde que não na medula, no sangue periférico.  

O n.º 4 do artigo 6.º da Lei n.º 12/93, de 22 de Abril, aplica-se à 
colheita de órgãos e de tecidos não regeneráveis em pesssoas que careçam 
de capacidade para prestar o seu consentimento, para a proibir: 

tissus d’origine humaine (2002, n.º 90): “Si de façon générale les procédures en ma-
tiére de transplantation de cellules posent des problémes analogues á celles concernant la 
transplantation de tissus, une différence significative est néanmoins possible s’agissant du 
risque afférent au prélèvement de cellules, par rapport au prélèvement de tissus”. 

8  As referências à lei alemã devem em todo o caso fazer-se com a reserva de que 
a Alemanha não assinou – logo, não ratificou – a Convenção. 
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“São sempre proibidas a dádiva e a colheita de órgãos ou de 
tecidos não regeneráveis, quando envolvam menores ou outros 
incapazes”.

O n.º 5 do artigo 6.º da Lei n.º 12/93 aplica-se à colheita de órgãos e 
de tecidos regeneráveis, para a permitir, em condições comparáveis às do 
n.º 2 do artigo 19.º da Convenção ou do n.º 2 do artigo 14.º do Protoco-
lo Adicional – enquanto a colheita de órgãos ou tecidos não regeneráveis 
é sempre proibida, a colheita de tecidos regeneráveis não é sempre proi-
bida – pode ser efectuada, ainda que “só po[ssa] ser efectuada quando se 
verifiquem os seguintes requisitos cumulativos”9.

3.2. Os requisitos da colheita de tecidos e de células regeneráveis

 Face ao carácter excepcional, absolutamente excepcional, da derro-
gação da regra do n.º 1 do artigo 19.º da Convenção e do n.º 1 do artigo 
14.º do Protocolo Adicional relativo ao transplante de órgãos e tecidos 
de origem humana, os requisitos da colheita de tecidos e de células em 
menores e em maiores incapazes são muito restritivos – tão restritivos que 
o alcance da excepção é “bastante limitado”10. Os requisitos da colheita 
de órgãos, de tecidos e de células deixam-se sistematizar em quatro cate-
gorias: – em primeiro lugar, requisitos relativos à finalidade da interven-
ção; – em segundo lugar, adequação, necessidade e proporcionalidade em 
sentido estrito; – em terceiro lugar, requisitos relativos ao esclarecimento 
e à informação; – em quarto lugar, a autorização, o consentimento ou o 
não dissentimento do dador. 

3.2.1.  A finalidade da colheita pode apreciar-se a partir da perspec-
tiva do dador ou da perspectiva do receptor. 

9  Face à proibição absoluta da dádiva de órgãos, não seria possível a dádiva de 
um rim entre irmãos, em termos semelhantes àqueles que foram autorizados por um 
tribunal do Kentucky no caso Strunk v. Strunk, [445 S.W.2d 145, 147 (Ky. 1969)], 
ou o transplante de pele entre irmãos gémeos, em termos semelhantes àqueles que 
foram autorizados por um tribunal do Alabama no caso Sidney Cowan [In re Sidney 
Cowan, No. 180564 (Probate Court of Jefferson County, Ala. 2003)]. 

10  Expressão de Alexandra Vilela (Vilela, 2004, pp. 25-38).
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3.2.1.1.  Os artigos 19.º e 20.º da Convenção, como os artigos 13.º 
e 14.º do Protocolo Adicional relativo ao transplante de órgãos e tecidos 
de origem humana, determinam que a colheita tenha de ser feita no 
interesse terapêutico do receptor e que o interesse terapêutico do recep-
tor seja um interesse qualificado. A finalidade terapêutica, ou o requisito 
de que a colheita seja feita no interesse terapêutico do receptor, consta dos 
requisitos genéricos de todas as colheitas de órgãos e tecidos para trans-
plante – n.º 1 do artigo 19.º da Convenção e n.º 1 do artigo 13.º do 
Protocolo Adicional. A finalidade terapêutica qualificada, ou o requisito 
de que o interesse terapêutico do receptor seja um interesse terapêutico 
qualificado, essa, consta tão-só dos requisitos específicos de algumas co-
lheita de tecidos para transplante – as colheitas de tecidos em pessoas que 
careçam de capacidade para prestar o seu consentimento.  A alínea iii) do 
n.º 2 do artigo 20.º da Convenção e a alínea iii) do n.º 2 do artigo 14.º 
do Protocolo Adicional enunciam como requisito específico da colheita 
de tecidos em menores ou em maiores incapazes o de que a colheita seja 
adequada e necessária para a preservação da vida do receptor. 

O requisito do interesse terapêutico qualificado não se aplica em 
duas situações:  – em primeiro lugar, não se aplica à colheita de órgãos, 
de tecidos ou de células em pessoas com capacidade para prestar o seu 
consentimento;  – em segundo lugar, não se aplica à colheita de células 
em pessoas sem capacidade para prestar o seu consentimento. O artigo 
15.º do Protocolo Adicional diz que 

“[a] lei pode prever que o disposto nas alíneas ii) e iii) do n.º 
2 do artigo 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”. 

Enquanto que, na colheita de tecidos, o requisito de que o interesse 
terapêutico do receptor seja o interesse terapêutico na preservação da 
vida é um requisito absoluto, inderrogável, na colheita de células, é um 
requisito relativo, derrogável, designadamente, através de uma adequada 
ponderação entre as desvantagens para o dador e as vantagens para o re-
ceptor da preservação ou recuperação da sua saúde.

O n.º 5 do artigo 6.º da Lei n.º 12/93, de 22 de Abril, na redacção do 
Decreto-Lei n.º 22/2007, de 29 de Junho, consagra em todo o caso um 
único regime para todas as colheitas de tecidos e de células. Em relação à 
colheita de tecidos, consagra uma disposição comparável ao n.º 2 do ar-
tigo 19.º da Convenção; em relação à colheita de células, como as células 
cutâneas, não consagra nenhuma disposição comparável ao artigo 15.º 
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do Protocolo Adicional relativa aos transplantes de órgãos e de tecidos 
de origem humana. 

3.2.1.2. Em contraste, p. ex., com o artigo 17.º da Convenção, os ar-
tigos 19.º e 20.º da Convenção e os artigos 13.º, 14.º e 15.º do Protocolo 
Adicional não determinam que a colheita de tecidos ou de células tenha 
de ser feita no interesse do dador (que a colheita de tecidos ou de células 
tenha de ter um benefício directo ou um benefício indirecto para o menor 
ou para o maior incapaz). 

O n.º 1 do artigo 17.º diz que a investigação clínica em pessoas que 
careçam de capacidade para prestar o seu consentimento só poderá ser 
realizada desde que “[o]s resultados da investigação [comportarem] um 
benefício real e directo para a sua saúde” e o n.º 2 do artigo 17.º diz que, 

“[a] título excepcional e nas condições de protecção previstas 
na lei, uma investigação cujos resultados não comportam um 
benefício directo para a saúde da pessoa envolvida pode ser 
autorizada se estiverem reunidas as condições enunciadas nas 
alíneas i), iii), iv) e v) do anterior n.º 1, bem como as seguintes 
condições suplementares: 

(i) A investigação tenha como finalidade contribuir, através de 
uma melhoria significativa do conhecimento científico do es-
tado de saúde da pessoa, da sua doença ou perturbação, para 
obtenção, a prazo, de resultados que permitam um benefício 
para a pessoa em causa ou para outras pessoas do mesmo gru-
po etário ou que sofram da mesma doença ou perturbação ou 
apresentando as mesmas características; 

(ii) A investigação apenas apresente um risco minímo, bem 
como uma coacção mínima para a pessoa em questão”. 

Estando em causa a recolha de tecidos ou de células, o requisito de 
que a colheita de tecidos ou de células tenha um benefício, ainda que 
(só) um benefício indirecto, para o maior ou para o menor incapaz, é de 
alguma forma substituído pelo requisito de que o dador seja um irmão 
ou uma irmã do receptor. 

O problema está em que a regra de que o dador seja um irmão ou 
uma irmã do receptor pode ser sobreinclusivo ou subinclusivo: – pode ser 
sobreinclusivo, por haver dádivas de tecidos ou de células a pessoas que 
sejam irmãos ou irmãs do dador e que, não obstante, não tenham ne-
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nhum benefício indirecto para o menor ou para maior incapaz11; – pode 
ser subinclusivo, por haver dádivas de tecidos ou de células a pessoas que 
não sejam irmão ou irmãs do dador e que, não obstante, tenham um 
benefício indirecto para o menor ou para o maior incapaz. 

O § 8a da Transplantationsgesetz alemã diz que a dádiva de tecidos pode 
ser feita aos familiares em primeiro grau e a alínea d) do n.º 2 do artigo 
13.º da Loi fédérale sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules suí-
ça, que a dádiva pode ser feita aos pais e aos filhos do menor, ou do maior 
incapaz (incapable de discernement)12. Os artigos L-1241-3 e L-1241-4 do 
Code de la santé publique francês, aplicáveis aos menores e aos maiores in-
capazes, respectivamente, dizem que a dádiva pode ser feita a um primo ou 
prima, a um tio ou tia, a um sobrinho ou a uma sobrinha13. 

Quando a regra de que o dador seja um irmão ou a uma irmã do re-
ceptor cause dificuldades por ser sobreinclusivo, os resultados indesejáveis 
da aplicação do artigo 20.º da Convenção, do artigo 14.º do Protocolo 
Adicional ou do n.º 5 do artigo 6.º da Lei n.º 12/93, de 22 de Abril, na 
redacção do Decreto-Lei n.º 22/2007, de 29 de Junho, podem e devem 
evitar-se através de uma adequada interpretação. 

O requisito de que a colheita tenha um benefício, ainda que indirecto, 
para a pessoa que careça de capacidade para prestar o seu consentimento 
deve considerar-se implícito no n.º 2 do artigo 20.º da Convenção e no 
n.º 2 do artigo 14.º do Protocolo Adicional – e, ainda que não devesse 
considerar-se implícito no n.º 2 do artigo 20.º da Convenção ou no n.º 
2 do artigo 14.º do Protocolo Adicional, sempre deveria considerar-se 
implícito no direito português14. O n.º 1 do artigo 1878.º do Código Ci-
vil, sob a epígrafe Conteúdo das responsabilidade parentais, estabelece que, 

11  Será, p. ex., a hipótese da dádiva de tecidos ou de células a irmãos que vivam 
separados. 

12  A Suíça ratificou a Convenção com a reserva de que o n.º 2 do artigo 20.º da 
Convenção não devia prejudicar a dádiva de tecidos ou de células aos pais ou aos 
filhos do menor ou do maior incapaz.

13  A França ratificou a Convenção com a reserva de que o n.º 2 do artigo 20.º 
da Convenção não devia prejudicar a dádiva de células hematopoéticas colhidas na 
medula óssea a pessoas com diferente grau de parentesco – primos, tios e sobrinhos. 

14  Entendendo que o benefício do dador, ainda que indirecto, é o requisito fun-
damental da colheita de tecidos ou de células de menores, ou de maiores incapazes, 
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“[c]ompete aos pais, no interesse dos filhos, velar pela seguran-
ça e saúde destes, prover ao seu sustento, dirigir a sua educa-
ção, representá-los, ainda que nascituros, e administrar os seus 
bens” 

– e, como consta do acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 30 
de Maio de 201915, 

“… o consentimento que os progenitores podem dar para o 
efeito de limitar os direitos de personalidade dos filhos meno-
res tem a natureza de um poder-dever, sendo o seu fim vincu-
lado e, mais precisamente, devendo o consentimento servir, em 
exclusivo, o interesse da criança”16.

 Os Relatórios Explicativos da Convenção e do Protocolo Adicional 
confirmam-no, ao dizer que a derrogação do n.º 1 do artigo 20.º da 
Convenção e do n.º 1 do artigo 14.º do Protocolo Adicional está ligada 

“[ao] princípio da entreajuda entre membros muito próximos 
de uma mesma família, combinada com a possibilidade de be-
nefícios psicológicos para o dador ligados à dádiva”17. 

Quando a regra de que o dador seja um irmão ou uma irmã do recep-
tor causa dificuldades por ser subinclusivo – por não abranger, p. ex., os pais 

vide, p. ex., Ronald Munson: “Becoming a donor must be in the child’s best interest, 
and this may require that the child suffer surgical injury and run some risk of death. 
The child’s best interest can be understood as the child’s having a significant stake in the 
welfare of the organ’s intended recipient” (Munson, 2007, pp. 231-232).

15  Proferido no processo n.º 336/18.4T8OER.L1.S1 e relatado pela Conselheira 
Catarina Serra. 

16  Sobre o tema, vide por último Jorge Duarte Pinheiro: “Os titulares do poder 
paternal não o exercem no seu interesse exclusivo ou principal, mas no interesse dos 
filhos, os sujeitos sobre os quais recai o alegado poder” (Pinheiro, 2020, p. 261). 

17  Cfr. designadamente Rapport explicatif du Protocole additionnel á la Conven-
tion sur les Droits de l’Homme et la Biomédecine relatif á la transplantation d’organes 
et de tissus d’origine humaine (2002, n.º 83): “Ce sont le principe de l’entraide entre 
les membres très proches d’une même famille ainsi que la possibilité de bénéfices psycho-
logiques pour le donneur, liés au don, qui, sous réserve de certaines conditions, peuvent 
justifier une exception à l’interdiction de prélèvement prévue pour protéger les personnes 
qui ne sont pas en mesure de donner leur consentement”. 



COMENTÁRIO AO ARTIGO 20.º   • 461

ou os filhos, os tios, os sobrinhos ou os primos –, os resultados indesejáveis 
da aplicação n.º 5 do artigo 6.º da Lei n.º 12/93 não podem evitar-se. 

Em todo o caso, sempre se dirá que a derrogação do n.º 1 do artigo 
20.º da Convenção ou do n.º 1 do artigo 14.º do Protocolo Adicional 
de forma a admitir a dádiva de tecidos regeneráveis às pessoas designadas 
pela lei alemã, pela lei francesa ou pela lei suíça estaria de acordo com o 
sistema de princípios e de valores da Convenção e do Protocolo Adicio-
nal.  O requisito de que o dador seja um irmão ou uma irmã do receptor 
explica-se por duas razões: Em primeiro lugar, no caso da colheita de 
tecidos regeneráveis, como a medula óssea, só é possível a transplanta-
ção entre pessoas geneticamente compatíveis, e as pessoas geneticamente 
compatíveis são geralmente membros da mesma família e, dentro dos 
membros da mesma família, são frequentemente irmãos e irmãs. Em 
segundo lugar, na hipótese de os irmãos ou de as irmãs não serem gene-
ticamente compatíveis, o n.º 2 do artigo 20.º da Convenção e o n.º 2 do 
artigo 14.º do Protocolo Adicional tiveram a preocupação 

“de evitar um certo encarniçamento: tanto da família, como 
dos médicos, em encontrar um dador a todo o custo, mesmo 
que o grau de parentesco seja muito afastado e que as probabi-
lidades de sucesso da transplantação não sejam muito grandes, 
em razão da incompatibilidade de tecidos”18. 

Ora a procura de um dador entre os pais, ou entre os filhos, ou entre 
os tios e sobrinhos, ou entre os primos ou primas, não implica um encar-
niçamento, o grau de parentesco com as pessoas designadas na lei alemã, 
na lei francesa, ou na lei suíça não é demasiado afastado e, ainda que o 
grau de parentesco fosse afastado, sempre as probabilidades de sucesso da 
transplantação poderiam e deveriam ser apreciadas em concreto19. 

18  Cfr. designadamente Rapport explicatif du Protocole additionnel á la Conven-
tion sur les Droits de l’Homme et la Biomédecine relatif á la transplantation d’organes 
et de tissus d’origine humaine (2002, n.º 85). 

19  Entendendo que o benefício indirecto do dador pode explicar ou justificar a dádi-
va a pessoas que não sejam membros da mesma família, vide Ronald Munson: “… an 
intimate who is not a relative may be of crucial importance to the child’s welfare, as Anne 
Sullivan was to Helen Keller” (Munson, 2007, pp. 231-232). 
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3.2.2. O requisito da adequação decorre expressamente da alínea iii) 
do n.º 2 do artigo 20.º da Convenção e da alínea iii) do n.º 2 do artigo  
14.º do Protocolo Adicional: “A dádiva [deve ser] de natureza a preservar 
a vida do receptor”, ou seja – adequada para preservar a vida do recep-
tor20. O requisito da necessidade decorre da coordenação entre o artigo 
19.º e o n.º 2 do artigo 20.º da Convenção e entre o artigo 9.º e o n.º 2 
do artigo 14.º do Protocolo Adicional. Em primeiro lugar, a colheita de 
órgãos, de tecidos ou de células em pessoa viva só é permitida desde que 
não haja um método terapêutico alternativo de eficácia comparável21,22. 
Em segundo lugar, a colheita de órgãos, de tecidos ou de células em 
pessoa viva só é permitida desde que não haja órgãos tecidos ou células 
apropriadas provindos de pessoa falecida23,24. Em terceiro lugar, a colhei-
ta de tecidos ou de células em pessoa viva sem capacidade para prestar o 
seu consentimento só é permitida desde que não haja tecidos ou células 
provindos de pessoa viva com capacidade para prestar o seu consentimen-
to25,26. O requisito da proporcionalidade em sentido estrito, esse exige 

20  A alínea c) do n.º 5 do artigo 6.º da Lei n.º 12/93, de 22 de Abril, na redacção 
do Decreto-Lei n.º 22/2007, de 29 de Junho, convola o requisito da adequação do 
n.º 2 do artigo 20.º da Convenção e do n.º 2 do artigo 14.º do Protocolo Adicional 
no requisito da necessidade, ao falar de uma dádiva “…necessária à preservação da 
vida do receptor”. 

21  Cfr. n.º 1 do artigo 19.º da Convenção e artigo 9.º do Protocolo Adicional 
relativo ao transplante de órgãos e de tecidos de origem humana. 

22  Em termos em tudo semelhantes à Convenção e ao Protocolo Adicional, o n.º 2 
do artigo 6.º da Lei n.º 12/93, de 22 de Abril, na redacção da Lei n.º 22/2007, de 29 de 
Junho, diz que “[a] colheita de órgãos e tecidos de uma pessoa viva só pode ser feita… 
desde que …não exista outro método terapêutico alternativo de eficácia comparável”. 

23  Cfr. n.º 1 do artigo 19.º da Convenção e artigo 9.º do Protocolo Adicional 
relativo ao transplante de órgãos e de tecidos de origem humana. 

24  Em termos em tudo semelhantes à Convenção e ao Protocolo Adicional, o n.º 
2 do artigo 6.º da Lei n.º 12/93 diz que “[a] colheita de órgãos e tecidos de uma 
pessoa viva só pode ser feita… desde que não esteja disponível qualquer órgão ou 
tecido adequado colhido de dador post mortem…”. 

25  Cfr. alínea i) do n.º 2 do artigo 20.º da Convenção e alínea i) do n.º 2 do 
artigo 14.º do Protocolo Adicional relativo ao transplante de órgãos e de tecidos de 
origem humana. 

26  Em termos em tudo semelhantes aos da Convenção e do Protocolo Adicional, 
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uma comparação entre as desvantagens e as vantagens previsíveis da co-
lheita de tecidos ou de células. 

Quando a colheita de tecidos ou de células seja necessária para a 
preservação da vida de uma pessoa próxima, como irmão ou uma irmã, 
aplica-se o limite geral do artigo 11.º do Protocolo Adicional: 

“A colheita não pode ser efectuada em caso de risco grave para 
a vida ou saúde do dador”27. 

Quando a colheita de células não seja necessária para a preservação 
da vida de uma pessoa próxima ou, em todo o caso, de uma pessoa tão 
próxima, aplica-se o limite especial do artigo 15.º do Protocolo Adicio-
nal – a colheita só pode ser efectuada em caso de risco mínimo. 

“A lei [só] pode prever que o disposto nas alíneas ii) e iii) do 
n.º 2 do art. 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”.

a alínea a) do n.º 5 do artigo 6.º da Lei n.º 12/93 coloca entre os requisitos da co-
lheita de órgãos, de tecidos ou de células regeneráveis em menores ou em maiores 
incapazes a “[i]nexistência de dador capaz compatível”. 

27  O n.º 7 do artigo 6.º da Lei n.º 12/93, de 22 de Abril, diz que “[s]ão sempre 
proibidas a dádiva e a colheita de órgãos, de tecidos ou de células quando, com 
elevado grau de probabilidade, envolvam a diminuição grave e permanente da in-
tegridade física ou da saúde do dador”. Entre o artigo 11.º, segundo parágrafo, do 
Protocolo Adicional relativo ao transplante de órgãos e de tecidos de origem huma-
na e o n.º 7 do artigo 6.º da Lei n.º 12/93, de 22 de Abril, encontra-se diferenças 
sensíveis. O risco grave de que fala o n.º 2 do artigo 11.º, pode não corresponder a 
um risco muito provável, ou a um risco provável, pode não corresponder ao risco de 
uma diminuição da integridade física, ou pode não corresponder ao risco de uma 
diminuição permanente da integridade física do dador. Encontrando-se, como se en-
contra, diferenças sensíveis entre o n.º 2 do artigo 11.º do Protocolo Adicional e o 
n.º 7 do artigo 6.º da Lei n.º 12/93, o direito português deverá interpretar-se em 
conformidade com o direito internacional – e, interpretando o direito português-se 
em conformidade com o direito internacional, deverá dizer-se que são sempre proi-
bidas a dádiva e a colheita quando haja um risco grave para a vida ou para a saúde 
do dador, designadamente quando, com elevado grau de probabilidade, envolvam a 
diminuição grave e permanente da integridade física do dador. 
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3.2.3. A alínea iv) do n.º 2 do artigo 20.º da Convenção remete para 
os n.ºs 2 e 3 do artigo 6.º, ou seja, para o regime geral das intervenções 
em pessoas sem capacidade para prestar o seu consentimento. O n.º 2 do 
artigo 6.º aplica-se aos menores; diz que

“[s]empre que, nos termos da lei, um menor careça de capa-
cidade para consentir numa intervenção, esta não poderá ser 
efectuada sem a autorização do seu representante, de uma au-
toridade ou de uma pessoa ou instância designada pela lei”. 

O n.º 3 do artigo 6.º aplica-se aos maiores incapazes; diz que, 
“[s]empre que, nos termos da lei, um maior careça, em virtude 
de deficiência mental, de doença ou por motivo similar, de 
capacidade para consentir numa intervenção, esta não poderá 
ser efectuada sem a autorização do seu representante, de uma 
autoridade ou de uma pessoa ou instância designada pela lei”. 

Em cada um dos dois casos, aplica-se o n.º 4 do artigo 6.º: 
“O representante, a autoridade, a pessoa ou a instância men-
cionados nos n.ºs 2 e 3 recebem, nas mesmas condições, a in-
formação citada no art. 5.º” 

– ou seja, a informação sobre o objectivo e a natureza da intervenção, 
sobre as suas consequências e os seus riscos. O artigo 12.º do Protocolo 
Adicional relativo ao transplante de órgãos e tecidos de origem humana 
desenvolve a remissão do n.º 4 do artigo 6.º para o artigo 5.º, nos se-
guintes termos:

“O dador e, se for caso disso, a pessoa ou o organismo que 
concede a autorização, de acordo com o n.º 2 do art. 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 gaantias previs-
tos na lei para proteger o dador. São, em particular, informa-
dos 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”. 

Os termos em que estão redigidos os n.ºs 2, 3 e 4 do artigo 6.º da 
Convenção e o artigo 12.º do Protocolo Adicional são de alguma forma 
ambíguos: conciliam-se com a leitura de que o esclarecimento e a infor-
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mação devem ser prestados exclusivamente à pessoa, à autoridade ou à 
instância competente para a autorização;  conciliam-se com a leitura de 
que o esclarecimento e a informação devem ser prestados cumulativa-
mente ao dador e à pessoa, à autoridade ou à instância competente para a 
autorização. Ora o segundo parágrafo do n.º 2 do artigo 6.º e o segundo 
parágrafo do n.º 3 do artigo 6.º da Convenção exigem a participação dos 
menores e dos maiores incapazes no processo de autorização. O segundo 
parágrafo do n.º 2 do artigo 6.º, diz que 

“[a] opinião do menor é tomada em consideração como um 
factor cada vez mais determinante, em função da sua idade e 
do seu grau de maturidade” 

e o segundo parágrafo do n.º 3 do artigo 6.º enunciar que a opi-
nião do maior incapaz deve ser tomada em consideração, “na medida do 
possível”. Em consequência, o esclarecimento e a informação devem ser 
prestados ao menor e ao maior incapaz na medida da sua capacidade – na 
medida do necessário para que possam formar a sua opinião, e para que 
a sua opinião seja tomada em conta. 

A terceira frase do n.º 4 do § 8a da Transplantationsgesetz alemã diz 
explicitamente que 

“o menor deve ser esclarecido por um médico, nos termos do 
n.º 2 do § 8 [ou seja, nos termos em que os maiores capazes 
devem ser esclarecidos e informados], na medida em que tal 
seja possível atendendo á sua idade e á sua maturidade”. 

O artigo 13.º da Loi fédérale sur la transplantation d’organes, de tissus 
et de cellules suíça distingue o dador menor capaz de discernimento e os 
dadores, maiores ou menores, incapazes de discernimento, para enuncias 
duas regras. Em relação aos dadores menores capazes de discernimento, a 
regra de que é necessário o seu consentimento livre, esclarecido e informa-
do, prestado por escrito. Em relação aos dadores, maiores ou menores, in-
capazes de discernimento, a regra de que é necessária a sua participação no 
processo de esclarecimento e de informação, em toda a medida do possível: 

“Les donneurs incapables de discernement sont associés dans toute 
la mesure du possible au processus d’information et à la procédure 
visant à requérir leur consentement”. 

O artigo 7.º da Lei n.º 12/93, de 22 de Abril, contém tão-só uma 
disposição genérica – 
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“O médico deve informar, de modo leal, adequado e inteligí-
vel, o dador e o receptor dos riscos possíveis, das consequências 
da dádiva e do tratamento e dos seus efeitos secundários, bem 
como dos cuidados a observar ulteriormente”. 

Os termos da lei são suficientemente amplos e flexíveis (… de modo 
leal, adequado e inteligível…) para permitir resultados comparáveis ao da 
lei alemã ou da lei suíça. 

3.2.4. Estando em causa menores ou maiores incapazes, o consentimen-
to previsto no artigo 5.º e n.º 2 do artigo19.º da Convenção dá a impressão 
de ser substituído pela autorização prevista nos n.ºs 2 e 3 do artigo 6.º da 
Convenção ou no artigo 12.º do Protocolo Adicional relativo ao transplan-
te de órgãos e tecidos de origem humana. 

O silêncio da Convenção e do Protocolo Adicional sobre o consen-
timento do dador, desde que tenha uma adequada capacidade natural de 
entender e de querer, deve interpretar-se como uma remissão implícita 
para o segundo parágrafo do n.º 2 do artigo 6.º da Convenção – e da 
remissão implícita para o segundo parágrafo do n.º 2 do artigo 6.º da 
Convenção resultará, ou poderá resultar, a necessidade de consentimento 
do dador – designadamente, do dador menor. Se “[a] opinião do menor 
[deve ser] tomada em consideração como um factor cada vez mais deter-
minante, em função da sua idade e do seu grau de maturidade”, a colhei-
ta de tecidos ou de células em menor com adequada capacidade natural 
para entender e querer deverá depender do seu consentimento. 

O n.º 5 do § 8a da Transplantationsgesetz alemã determina que, 
“se o menor estiver em condições de representar a natureza e 
as consequências da colheita e de determinar a sua vontade de 
acordo com a correspondente representação, é necessário o seu 
consentimento”. 

O artigo 13.º da Loi fédérale suíça determina que, se o menor tiver 
capacidade de discernimento, é necessário o seu consentimento livre e 
esclarecido, prestado por escrito. O n.º 4 do artigo 18.º da Lei n.º 12/93 
estabelece que 

“[a] dádiva e colheita de órgãos, tecidos ou células de menores 
com capacidade de entendimento e de manifestação de vonta-
de carecem… da concordância destes”. 
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Encontrando-se em causa menores com capacidade para consentir – 
em regra, com mais de 16 anos28 –, a concordãncia do n.º 4 do artigo 18.º 
corresponderá a um consentimento; estará sujeito aos requisitos de for-
ma do n.º 5 do artigo 18.º – deverá ser prestado por escrito. Encontran-
do-se em causa menores sem capacidade para consentir, a concordância 
corresponderá só a um não dissentimento; não estará sujeito a requisitos 
de forma. 

Embora o artigo 6.º da Convenção e o artigo 12.º do Protocolo Adi-
cional falem, sem distinguir, da autorização de um representante, de uma 
autoridade ou de uma pessoa ou instância designada pela lei, a alínea iv) 
do n.º 2 do artigo 20.º da Convenção e a alínea iv) do n.º 2 do artigo 
14.º do Protocolo Adicional distinguem a autorização prevista nos n.ºs 2 e 
3 do artigo 6.º da Convenção e a conformidade da autorização prevista nos 
n.ºs 2 e 3 do artigo 6.º, com a instância competente. A autorização prevista 
nos n.ºs 2 e 3 do artigo 6.º será em regra prestada pelos pais ou represen-
tantes; a conformidade prevista na alínea iv) do n.º 2 do artigo 20.º da 
Convenção e na alínea iv) do n.º 2 do artigo 14.º do Protocolo Adicional 
destina-se a assegurar a imparcialidade da decisão. Em substância, a apre-
ciação da conformidade concretiza-se numa autorização, da competência de 
uma instância jurisdicional, por uma instância administrativa, desde que 
profissionalmente qualificada, ou por um comité de ética 29.

Os artigos L-1241-3 e L.1241-4 do Code de la santé publique francês 
prevêem que a apreciação da conformidade seja feita por um comité d’ex-
perts, previsto no artigo L-1231-3. A alínea i) do n.º 5 do artigo 13.º da 
Loi fédérale suíça prevê que seja feita por uma autoridade independente, 
instituída em cada cantão. O n.ºs 4 e 5  do artigo 8.º da Lei n.º 12/93, de 
22 de Abril, distingue os menores e os maiores incapazes. A colheita de 

28  Cfr. n.º 3 do artigo 38.º do Código Penal, na redacção da Lei n.º 59/2007, de 
4 de Setembro. O anterior texto, em que se dizia que “[o] consentimento só é eficaz 
se for prestado por quem tiver mais de 14 anos e possuir o discernimento necessá-
rio para avaliar o seu sentido e alcance no momento em que o presta”, era tomado 
como ponto de referência, p. ex., por Orlando de Carvalho (Carvalho, 1981, pp. 
191-192); ou André Gonçalo Dias Pereira (Pereira, 2006).

29  Cfr. designadamente alínea i) do n.º 5 do artigo 13.º da Loi fédérale sur la 
transplantation d’organes, de tissus et de cellules: “À titre exceptionnel, des tissus ou des 
cellules qui se régénèrent peuvent être prélevés sur des personnes mineures ou incapables 
de discernement si: […] i. une autorité indépendante a donné son autorisation”. 
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tecidos ou de células em menores deve ser autorizada “pelos pais, desde 
que não inibidos do exercício do poder paternal, ou, em caso de inibição 
ou falta de ambos, pelo tribunal”; a colheita de tecidos ou de células 
em maiores incapazes, por anomalia psíquica, deve ser autorizada pelo 
tribunal. Em relação aos menores, o n.º 4 do artigo 8.º da Lei n.º 12/93 
não estará porventura completamente de acordo com a alínea iv) do n.º 
2 do artigo 20.º da Convenção ou a alínea iv) do n.º 2 do artigo  14.º 
do Protocolo Adicional, por não prever a autorização de uma instância 
competente. Em relação aos maiores incapazes, por razões de anomalia psí-
quica, o n.º 5 do artigo 8.º da Lei n.º 12/93 não estará porventura com-
pletamente de acordo com a Convenção ou com o Protocolo Adicional, 
por não prever a autorização dos representantes legais. O problema poderá 
porventura resolver-se através de uma aplicação conjugada dos n.ºs 4 e 5, 
de forma a exigir-se a autorização do tribunal nos casos previstos no n.º 
4 e a autorização dos representantes legais nos casos previstos no n.º 530. 

3.2.5. A alínea v) do n.º 2 do artigo 20.º da Convenção e a alínea 
v) do n.º 2 do artigo 14.º do Protocolo Adicional proíbem a colheita de 
tecidos e de células em pessoas sem capacidade para prestar o seu consen-
timento, desde que o dador exprima o seu dissentimento ou a sua oposição.

A quarta frase do n.º 4 do § 8a da Transplantationsgesetz alemã e o 
artigo L1241-3 do Code de la santé publique francês referem-se a um 
dissentimento ou a uma oposição efectivos – se o menor estiver em con-
dições de exprimir a sua vontade e se opuser à colheita de tecidos ou de 
células, a sua oposição deve ser respeitada. A alínea h) do n.º 2 do artigo 
13.º da Loi fédérale suíça refere-se ainda a um dissentimento presumido 
ou a uma oposição presumida, para sustentar que a colheita de tecidos 
ou de células em pessoas sem capacidade para consentir depende de que 
não haja nenhum indício que faça presumir que o dador se opusesse à 
colheita para transplantação. Embora o artigo 8.º da Lei n.º 12/93 não 
contenha uma disposição equivalente, deverá deduzir se do n.º 5 a proi-
bição da colheita de órgãos em menores, ainda que sem capacidade de 
entender, e em maiores incapazes, desde que as pessoas sem capacidade 
para consentir exprimam o seu dissentimento ou a sua oposição. 

30  Entendendo que a autorização de um tribunal é sempre necessária, vide Mun-
son (2007, pp. 234-235).
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4. Conclusão 

O artigo 20.º da Convenção em ligação com o artigo 14.º do Pro-
tocolo Adicional relativo ao transplante de órgãos e tecidos de origem 
humana proporciona um quadro para a resolução dos problemas de co-
lheita de tecidos e de células em pessoas sem capacidade para prestar o 
seu consentimento. Os princípios e as regras da Convenção carecem de 
alguma actualização, sobretudo em três questões – deveria esclarecer-se 
que a colheita de órgãos deve proporcionar algum benefício, ainda que 
indirecto, ao dador, e que a dádiva pode ser feita a pessoas geneticamente 
relacionadas, ainda que não sejam irmão ou irmã do dador, e deveria 
promover-se uma participação mais relevante dos menores e dos maio-
res incapazes no processo de esclarecimento, de informação e de decisão 
sobre a dádiva. O sistema do artigo 20.º da Convenção só confirma que 
a construção de valores europeus, de autênticos valores europeus, é um 
processo, e que a Convenção não é, não poderia e não deveria ser, o seu 
ponto final. 
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