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CAPÍTULO XIII

Alterações à Convenção 

Artigo 32.º

Alterações à Convenção

1. As tarefas confiadas ao Comité no presente artigo e no arti-
go 29.º são efectuadas pelo Comité Diretor para a Bioética 
(CDBI) ou por qualquer outro Comité designado para este 
efeito pelo Comité de Ministros. 

2. Sem prejuízo das disposições específicas do artigo 29.º, qual-
quer Estado membro do Conselho da Europa bem como 
qualquer Parte na presente Convenção não membro do Con-
selho da Europa pode fazer-se representar no seio do Comité, 
quando este desempenhe as tarefas confiadas pela presente 
Convenção, nele dispondo cada um do direito a um voto. 
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3. Qualquer Estado referido no artigo 33.º ou convidado a ade-
rir à Convenção nos termos do disposto no artigo 34.º, que 
não seja Parte na presente Convenção, pode designar um ob-
servador junto do Comité. Se a Comunidade Europeia não 
for Parte, poderá designar um observador junto do Comité. 

4. A fim de acompanhar a evolução científica, a presente Con-
venção será objeto de um exame no seio do Comité num prazo 
máximo de cinco anos após a sua entrada em vigor e, poste-
riormente, segundo intervalos que o Comité determinará. 

5. Qualquer proposta de alteração à presente Convenção bem 
como qualquer proposta de Protocolo ou de alteração a um 
Protocolo, apresentada por uma Parte, pelo Comité ou pelo 
Comité de Ministros, será comunicada ao Secretário-Geral 
do Conselho da Europa, que diligenciará pelo seu envio aos 
Estados membros do Conselho da Europa, à Comunidade 
Europeia, a qualquer signatário, a qualquer Parte, a qualquer 
Estado convidado a assinar a presente Convenção nos termos 
do disposto no artigo 33.º e a qualquer Estado convidado a 
aderir à mesma, nos termos do disposto no artigo 34.º. 

6. O Comité apreciará a proposta o mais tardar dois meses 
após esta ter sido comunicada pelo Secretário-Geral de 
acordo com o n.º 5. O Comité submeterá o texto adotado 
pela maioria de dois terços dos votos expressos à aprovação 
do Comité de Ministros. Após a sua aprovação, o texto será 
comunicado às Partes com vista à sua ratificação, aceitação 
ou aprovação. 

7. Qualquer alteração entrará em vigor, relativamente às Par-
tes que a aceitaram, no 1.º dia do mês seguinte ao termo de 
um período de um mês após a data em que a referida Parte 
tenha informado o Secretário-Geral da sua aceitação.
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CHAPTER XIII

Amendments to the Convention 

Article 32

Amendments to the Convention

1  The tasks assigned to "the Committee" in the present ar-
ticle and in Article 29 shall be carried out by the Steering 
Committee on Bioethics (CDBI), or by any other commit-
tee designated to do so by the Committee of Ministers.

2  Without prejudice to the specific provisions of Article 29, 
each member State of the Council of Europe, as well as 
each Party to the present Convention which is not a mem-
ber of the Council of Europe, may be represented and have 
one vote in the Committee when the Committee carries 
out the tasks assigned to it by the present Convention.

3  Any State referred to in Article 33 or invited to accede to 
the Convention in accordance with the provisions of Arti-
cle 34 which is not Party to this Convention may be repre-
sented on the Committee by an observer. If the European 
Community is not a Party it may be represented on the 
Committee by an observer.

4 In order to monitor scientific developments, the present 
Convention shall be examined within the Committee no 
later than five years from its entry into force and thereafter 
at such intervals as the Committee may determine.

5  Any proposal for an amendment to this Convention, and 
any proposal for a Protocol or for an amendment to a Pro-
tocol, presented by a Party, the Committee or the Com-
mittee of Ministers shall be communicated to the Secretary 
General of the Council of Europe and forwarded by him 
to the member States of the Council of Europe, to the Eu-
ropean Community, to any Signatory, to any Party, to any 
State invited to sign this Convention in accordance with 
the provisions of Article 33 and to any State invited to ac-
cede to it in accordance with the provisions of Article 34.

6  The Committee shall examine the proposal not earlier than 
two months after it has been forwarded by the Secretary 
General in accordance with paragraph 5. The Committee 
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shall submit the text adopted by a two-thirds majority of 
the votes cast to the Committee of Ministers for approval. 
After its approval, this text shall be forwarded to the Parties 
for ratification, acceptance or approval.

7  Any amendment shall enter into force, in respect of those 
Parties which have accepted it, on the first day of the month 
following the expiration of a period of one month after the 
date on which five Parties, including at least four member 
States of the Council of Europe, have informed the Secre-
tary General that they have accepted it.

 In respect of any Party which subsequently accepts it, the 
amendment shall enter into force on the first day of the 
month following the expiration of a period of one month 
after the date on which that Party has informed the Secre-
tary General of its acceptance.

CHAPITRE XIII

Amendements à la Convention 

Article 32

Amendements à la Convention

1  Les tâches confiées au «comité» dans le présent article et 
dans l'article 29 sont effectuées par le Comité directeur 
pour la bioéthique (CDBI), ou par tout autre comité dési-
gné à cette fin par le Comité des Ministres.

2  Sans préjudice des dispositions spécifiques de l'article 29, 
tout Etat membre du Conseil de l'Europe ainsi que toute 
Partie à la présente Convention qui n'est pas membre du 
Conseil de l'Europe peut se faire représenter au sein du co-
mité, lorsque celui-ci accomplit les tâches confiées par la 
présente Convention, et y dispose d'une voix.

3  Tout Etat visé à l'article 33 ou invité à adhérer à la Conven-
tion conformément aux dispositions de l'article 34, qui 
n'est pas Partie à la présente Convention, peut désigner 
un observateur auprès du comité. Si la Communauté eu-
ropéenne n'est pas Partie, elle peut désigner un observateur 
auprès du comité.
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4  Afin de tenir compte des évolutions scientifiques, la pré-
sente Convention fera l'objet d'un examen au sein du comi-
té dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en 
vigueur, et par la suite à des intervalles que le comité pourra 
déterminer.

5  Toute proposition d'amendement à la présente Convention 
ainsi que toute proposition de protocole ou d'amendement 
à un protocole, présentée par une Partie, par le comité ou le 
Comité des Ministres, est communiquée au Secrétaire Gé-
néral du Conseil de l'Europe et transmise par ses soins aux 
Etats membres du Conseil de l'Europe, à la Communauté 
européenne, à tout signataire, à toute Partie, à tout Etat 
invité à signer la présente Convention conformément aux 
dispositions de l'article 33, et à tout Etat invité à y adhérer 
conformément aux dispositions de l'article 34.

6  Le comité examine la proposition au plus tôt deux mois 
après qu'elle a été transmise par le Secrétaire Général 
conformément au paragraphe 5. Le Comité soumet le texte 
adopté à la majorité des deux tiers des voix exprimées à 
l'approbation du Comité des Ministres. Après son appro-
bation, ce texte est communiqué aux Parties en vue de sa 
ratification, son acceptation ou son approbation.

7  Tout amendement entrera en vigueur, à l'égard des Parties 
qui l'ont accepté, le premier jour du mois qui suit l'ex-
piration d'une période d'un mois après la date à laquelle 
cinq Parties, y compris au moins quatre Etats membres du 
Conseil de l'Europe, auront informé le Secrétaire Général 
qu'elles l'ont accepté.

 Pour toute Partie qui l'aura accepté ultérieurement, l'amen-
dement entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit 
l'expiration d'une période d'un mois après la date à laquelle 
ladite Partie aura informé le Secrétaire Général de son ac-
ceptation. 
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1. Remissões e referências legislativas 

Direito internacional

Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, 1966, artigo 51.º; Pacto 
Internacional dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais, 1966, artigo 29.º; 
Convenção de Viena Sobre o Direito dos Tratados, 1969, artigos 39.º a 41.º 
(regras gerais); Convenção Americana de Direitos Humanos, 1969, artigo 
76.º; Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, 1981, artigo 68.º. 

Direito europeu    
 
Carta Social Europeia (revista), 1996, artigo J.

2. Introdução

I. O artigo 32.º da Convenção sobre os Direitos Humanos e a Bio-
medicina (CDHB) afigura-se como um preceito absolutamente crucial 
para evitar que o sistema normativo pan-europeu edificado em torno da 
Convenção de Oviedo se torne caduco, abrindo portas à sua reforma, de-
senvolvimento e atualização, inter alia, a fim de que este se mantenha 
como um “sistema vivo” e capaz de acompanhar as contínuas, rápidas e 
fraturantes transformações no mundo da biomedicina (Bellver Capella, 
2008, p. 406). Tal poderá lograr-se não apenas através da modificação 
direta do texto da CDHB (aditando, modificando ou suprimindo pre-
ceitos que a compõem), mas também da adoção de Protocolos anexos à 
mesma (e, naturalmente, em seu caso, da revisão destes)1. Como veremos 

1  O próprio artigo 31.º da CDHB dispõe, no seu primeiro parágrafo, que “os 
protocolos podem ser elaborados nos termos do disposto no artigo 32.º, com vista 
a desenvolver, em áreas específicas, os princípios contidos na presente Convenção”. 
Atualmente, como bem se sabe, são quatro os Protocolos Adicionais à Convenção 
de Oviedo: (1) Protocolo Adicional à CDHB, proibindo a clonagem de seres hu-
manos (aberto à assinatura em 1998); (2) Protocolo Adicional à CDHB, relativo a 
transplante de órgãos e tecidos de origem humana (aberto à assinatura em 2002); 
(3) Protocolo Adicional à CDHB, relativo à investigação biomédica (aberto à as-
sinatura em 2005); e (4) Protocolo Adicional à CDHB, relativo a testes genéticos 
para fins de saúde (aberto à assinatura em 2008). 
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melhor, todas estas possibilidades encontram respaldo na disposição con-
vencional em análise. 

3. Densificação Dogmática do Preceito

II. Desde logo, importa mencionar que todas as alterações à Conven-
ção devem ser examinadas pelo Comité Diretor para a Bioética (CDBI) 
do Conselho da Europa ou por qualquer outro Comité designado para 
esse efeito pelo Comité dos Ministros2. Atualmente, e face à inexistência 
de um “outro Comité” destinado a desempenhar tais funções3, é jus-
tamente o CDBI que as tem assumido, assim como aquela que surge 
expressamente mencionada no artigo 29.º da Convenção. 

III. Qualquer Estado Membro do Conselho da Europa, bem como 
qualquer Estado que seja Parte da CDHB (mesmo que não seja membro 
do Conselho da Europa) pode fazer-se representar no seio desse Comité, 
quando este desempenhe as suas funções relativas à alteração do texto 
convencional. Cada um dos membros dispõe, neste contexto, de direito 
a um voto (Explanatory Report, 1997, p. 24). 

IV. Mais se note que qualquer um dos Estados Membros do Conselho 
da Europa, dos Estados não membros que participaram na elaboração da 
CDHB e da Comunidade Europeia (hoje, União Europeia) – artigo 33.º 
– ou qualquer Estado não membro do Conselho da Europa que tenha 
sido convidado a aderir à Convenção, mas que ainda não seja Parte na 
mesma – artigo 34.º –, pode designar um observador junto do Comité4. 

2  Atente-se, a este propósito, o disposto no artigo 17.º do Statute of the Council 
of Europe, o qual dispõe que “o Comité de Ministros pode constituir, para os fins 
que julgar desejáveis, comités ou comissões de caráter consultivo ou técnico”. 

3  Note-se, a este propósito, que os trabalhos preparatórios da CDHB, bem como 
as versões preliminares do texto da mesma chegam a referir-se, por diversas vezes, à 
criação de um Comité Permanente (“Standing Committee”), a qual não se chegou, 
porém, a concretizar. 

4  Sobre o estatuto de “observador”, vide a Res (93) 26, Statutory Resolution on 
Observer Status (14 de maio de 1993) (Council of Europe, 1993a). 
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V. Dispõe o n.º 4 deste preceito convencional que, a fim de acom-
panhar a evolução científica, a presente Convenção será objeto de um 
exame no seio do Comité num prazo máximo de cinco anos após a sua 
entrada em vigor e, posteriormente, segundo intervalos que o Comité 
determinará. 

Alguns especialistas que participaram ativamente nos trabalhos pre-
paratórios da CDHB consideram esta disposição supérflua. Porém, a 
nosso ver, esta norma é a mais relevante no seio da disposição conven-
cional em análise, revelando uma apuradíssima consciência por parte dos 
redatores do texto de que o domínio em causa – o da biomedicina – tende 
a avançar a uma velocidade quase supersónica, não raras vezes deixando 
para trás a tartaruga ético-jurídica. É fundamental que, neste contexto, as 
normas jurídicas sejam frequentemente adaptadas, clarificadas e atualiza-
das à luz dos avanços tecnocientíficos, moldando-se aos “novos tempos” 
e procurando evitar que a realidade as ultrapasse e as torne inaplicáveis 
ou, porventura, um autêntico estorvo. 

Assim, ao consagrar-se, neste n.º 4, um mecanismo específico e obri-
gatório de revitalização do texto convencional, os «Founding Fathers» da 
CDHB muniram a Convenção de um meio que a habilita, a todo o 
momento, a prosseguir adequadamente os seus fins e a dar resposta aos 
novos e imprevisíveis desafios que vão surgindo ao longo do caminho 
(Palacios, 2009, p. 25). 

Lamentavelmente, este preceito, tanto quanto é do nosso conheci-
mento, nunca chegou verdadeiramente a ser implementado.  

VI. Os nos 5 e 6 deste artigo 32.º dedicam-se à regulamentação do 
processo de revisão do texto convencional e de adoção ou alteração de 
Protocolos. De forma quase esquemática, podemos afirmar que o mesmo 
se divide em cinco fases:

i) Fase da iniciativa: as propostas de alteração da Convenção, bem 
como as propostas de Protocolo ou de alteração a um Protocolo, 
devem ser apresentadas por um Estado Parte da mesma, pelo 
CDBI ou pelo Comité de Ministros do Conselho da Europa;

ii) Fase da comunicação: a proposta será depois comunicada ao Se-
cretário-Geral do Conselho da Europa, o qual se encarregará de 
a enviar aos Estados Membros do Conselho da Europa, à União 
Europeia, a qualquer signatário, a qualquer Parte, a qualquer 
Estado convidado a assinar a Convenção (nos termos do artigo 
33.º) e a qualquer Estado convidado a aderir à mesma (nos ter-
mos do artigo 34.º); 
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iii) Fase da apreciação: o CDBI analisará a proposta no prazo má-
ximo de dois meses, contados desde a data da comunicação da 
mesma ao Secretário-Geral do Conselho da Europa;

iv) Fase da aprovação: todas as alterações à CDHB são depois su-
jeitas a uma dupla aprovação – em primeiro lugar, pelo CDBI, 
por maioria de dois terços dos votos expressos dos membros que 
o compõem5; em segundo lugar, pelo Comité de Ministros do 
Conselho da Europa6. Após esta segunda votação, o texto será 
comunicado às Partes.

v) Fase da ratificação, aceitação ou aprovação.

VII. De acordo com o n.º 7 do preceito em análise, qualquer alteração 
entrará em vigor:

i) Relativamente às Partes que a aceitaram, no primeiro dia do mês 
seguinte ao termo de um período de um mês após a data em que 
cinco Partes, incluindo pelo menos quatro Estados Membros do 
Conselho da Europa, tenham informado o Secretário-Geral da 
sua aceitação; 

ii) Relativamente a qualquer Parte que ulteriormente a aceite, no 1.º 
dia do mês seguinte ao termo de um período de um mês após a 
data em que essa Parte tenha informado o Secretário-Geral da 
sua aceitação. 

5  Versões anteriores do texto da Convenção referiam-se a uma maioria de três quartos.  
6  A versão final do texto da CDHB não esclarece qual a maioria necessária para 

a aprovação das alterações ao texto da Convenção ou para a adoção/alteração de um 
Protocolo. Apesar disso, através de uma leitura atenta dos trabalhos preparatórios 
da Convenção, do disposto na alínea d) do artigo 20.º do Statute of the Council of 
Europe e na Res. (93) 27, Statutory Resolution on Majorities Required for Decisions of 
the Committee of Ministers (14 de maio de 1993) (Council of Europe, 1993b), tudo 
parece apontar para que tais decisões sejam tomadas por maioria de dois terços dos 
votos expressos, mediante a presença da maioria dos representantes com assento no 
Comité. Nada impede, porém, que, à luz do VI) da alínea a) do artigo 20.º do refe-
rido Estatuto, o Comité decida, em virtude da sua importância, submeter a questão 
à regra da unanimidade.
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4. Conclusão

VIII. Ora, aqui chegados, importa asseverar que são vários os autores que 
têm considerado que “chegou o momento oportuno” de reformar e atualizar 
a Convenção, de modo a que esta possa “perdurar como um instrumento 
eficiente de harmonização internacional” no quadro da biomedicina. Mais 
especificamente, urge adequar o conteúdo de algumas das suas disposições 
ao estado da ciência e da tecnologia, mormente em matérias tão diversas 
como a edição genética germinal para fins preventivo-terapêuticos (artigo 
13.º CDHB), a utilização de técnicas de procriação medicamente assistida 
(PMA) para evitar doenças hereditárias relacionadas com o sexo (artigo 14.º 
CDHB) ou o transplante de órgãos inter vivos (artigos 19.º e 20.º CDHB) 
(Miguel Beriain & Lazcoz Morantinos, 2018, pp. 447 e ss.; e ainda, Jiménez 
González, 2019, p. 15). 

IX. Por nossa parte, esperamos que a CDHB venha, muito em breve, 
a ser parcialmente revista e reformada. Mais de duas décadas se passaram 
desde a sua aprovação, sendo impercetível o porquê de, mediante profun-
das transformações sociopolíticas e avanços técnico-científicos tão disrup-
tivos (por exemplo, no quadro da genética), o seu texto se manter petri-
ficado, isto é, verdadeiramente paralisado no tempo e alheio ao vibrante 
pulsar da ciência e da própria sociedade. A nosso ver, tal fator revela-se 
especialmente preocupante considerando que a biomedicina se tem afir-
mado como um dos domínios que mais reclama por uma regulamentação 
concertada e harmonizada à escala internacional, já que só assim se logrará 
verdadeiramente proteger o ser humano e a sua dignidade. É preciso, pois, 
que a Convenção volte a reclamar o seu fundamental papel de instrumento 
unificador e propiciador de consensos à escala pan-europeia no domínio da 
biomedicina, o que será, seguramente, mais difícil no atual contexto de 
marasmo e flagrante inércia.    
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