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Lei n.º 25/2012, de 16 de Julho - REGIME DAS 

DIRETIVAS ANTECIPADAS DE VONTADE (DAV) - 

TESTAMENTO VITAL 

 

A presente lei estabelece o regime das dire-

tivas antecipadas de vontade (DAV) em ma-

téria de cuidados de saúde, designadamente 

sob a forma de testamento vital (TV), regula a 

nomeação de procurador de cuidados de 

saúde e cria o Registo Nacional do Testamen-

to Vital (RENTEV). 

 

Diretivas antecipadas de vontade—DAV 

As DAV, designadamente sob a forma de tes-

tamento vital, são o documento unilateral e 

livremente revogável a qualquer momento 

pelo próprio, no qual uma pessoa maior de 

idade e capaz, que não se encontre interdita 

ou inabilitada por anomalia psíquica, manifes-

ta antecipadamente a sua vontade consci-

ente, livre e esclarecida, no que concerne 

aos cuidados de saúde que deseja receber, 

ou não deseja receber, no caso de, por 

qualquer razão, se encontrar incapaz de ex-

pressar a sua vontade pessoal e autonoma-

mente.  

Podem constar do documento de DAV as dis-

posições que expressem a vontade clara e 

inequívoca do outorgante, nomeadamente:  

a) Não ser submetido a tratamento de su-

porte artificial das funções vitais;  

b) Não ser submetido a tratamento fútil, inútil 

ou desproporcionado no seu quadro clínico e 

de acordo com as boas práticas profissionais, 

nomeadamente no que concerne às me-

didas de suporte básico de vida e às medidas 

de alimentação e hidratação artificiais que 

apenas visem retardar o processo natural de 

morte;  

c) Receber os cuidados paliativos adequados 

ao respeito pelo seu direito a uma inter-

venção global no sofrimento determinado 

por doença grave ou irreversível, em fase 

avançada, incluindo uma terapêutica 

sintomática apropriada;  

d) Não ser submetido a tratamentos que se 

encontrem em fase experimental;  

e) Autorizar ou recusar a participação em 

programas de investigação científica ou 

ensaios clínicos. 

 

As DAV são formalizadas através de docu-

mento escrito, assinado presencialmente  
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perante funcionário do Registo Nacional do 

Testamento Vital (RENTEV) ou notário. 
 

Podem outorgar um documento de DAV as 

pessoas que, cumulativamente sejam maiores 

de idade; não se encontrem interditas ou ina-

bilitadas por anomalia psíquica e se encon-

trem capazes de dar o seu consentimento 

consciente, livre e esclarecido. 
 

As DAV não devem ser respeitadas quando 

se comprove que o outorgante não desejaria 

mantê-las; se verifique evidente desatualiza-

ção da vontade do outorgante face ao pro-

gresso dos meios terapêuticos, entretanto ver-

ificado; não correspondam às circunstâncias 

de facto que o outorgante previu no momen-

to da sua assinatura.  
 

O documento de DAV é eficaz por um prazo 

de cinco anos a contar da sua assinatura. Es-

se praxo é sucessivamente renovável medi-

ante declaração de confirmação do disposto 

no documento de DAV.  

O documento de diretivas antecipadas de 

vontade é revogável ou modificável, no todo 

ou em parte, em qualquer momento, pelo 

seu autor.  É renovado sempre que nele seja 

introduzida uma modificação.  

O outorgante pode, a qualquer momento e 

através de simples declaração oral ao re-

sponsável pela prestação de cuidados de 

saúde, modificar ou revogar o seu documen-

to de DAV, devendo esse facto ser inscrito no 

processo clínico, no RENTEV, quando aí esteja 

registado, e comunicado ao procurador de 

cuidados de saúde, quando exista. 
 

 

 

Procurador e procuração de cuidados de 

saúde 

Qualquer pessoa pode nomear um procura-

dor de cuidados de saúde, atribuindo-lhe po-

deres representativos para decidir sobre os 

cuidados de saúde a receber, ou a não rece-

ber, pelo outorgante, quando este se encon-

tre incapaz de expresser a sua vontade pes-

soal e autonomamente.  

Não podem ser nomeados procurador de 

cuidados de saúde:  

a) Os funcionários do Registo e os do cartório 

notarial que intervenham nos atos regulados 

pela presente lei;  

b) Os proprietários e os gestores de entidades 

que administram ou prestam cuidados de 

saúde.  

 

A procuração de cuidados de saúde é o 

documento pelo qual se atribui a uma pes-

soa, voluntariamente e de forma gratuita, po-

deres representativos em matéria de cuida-

dos de saúde, para que aquela os exerça no 

caso de o outorgante se encontrar incapaz 

de expressar de forma pessoal e autónoma a 

sua vontade.  
 

As decisões tomadas pelo procurador de 

cuidados de saúde devem ser respeitadas 

pelos profissionais que prestam cuidados de 

saúde ao outorgante.  

Em caso de conflito entre as disposições for-

muladas no documento de DAV e a vontade 

do procurador de cuidados de saúde, preva-

lece a vontade do outorgante expressa 

naquele documento. 

A procuração de cuidados de saúde é li-

vremente revogável pelo seu outorgante. Ex-

tingue-se por renúncia do procurador,  que  
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deve informar, por escrito, o outorgante. 

 

Registo Nacional de Testamento Vital (RENTEV) 

Criação do Registo Nacional de Testamento 

Vital 

É criado no ministério com a tutela da área da 

saúde o Registo Nacional do Testamento Vital 

(RENTEV), com a finalidade de rececionar, 

registar, organizar e manter atualizada, quan-

to aos cidadãos nacionais, estrangeiros e 

apátridas residentes em Portugal, a in-

formação e documentação relativas ao doc-

umento de diretivas antecipadas de vontade 

e à procuração de cuidados de saúde.  
 

O tratamento dos dados pessoais contidos no 

RENTEV processa-se de acordo com o disposto 

na legislação que regula a proteção de da-

dos pessoais.  

A organização e funcionamento do RENTEV 

são regulamentados pelo Governo.  

Compete ao Governo atribuir ao RENTEV os 

recursos humanos, técnicos e financeiros 

necessários ao seu funcionamento. 
 

O registo no RENTEV tem valor meramente de-

clarativo, sendo as diretivas antecipadas de 

vontade ou procuração de cuidados de 

saúde nele não inscritas igualmente eficazes, 

desde que tenham sido formalizadas de acor-

do com o disposto na presente lei, designada-

mente no que concerne à expressão clara e 

inequívoca da vontade do outorgante.  

 

Confidencialidade 

Todos aqueles que no exercício das suas 

funções tomem conhecimento de dados pes-

soais constantes do documento de diretivas 

antecipadas de vontade e ou procuração de 

cuidados de saúde ficam obrigados a ob-

servar sigilo profissional, mesmo após o termo 

das respetivas funções.  

A violação desse dever constitui ilícito discipli-

nar, civil e penal, nos termos da lei. 

 

 

 

 

PUBLICAÇÕES -   Fernando Messias Advogados  

LIDERANÇA E BEM-ESTAR 

O caso da hotelaria de cinco estrelas no Algarve  

Autor: Fernando Messias, advogado e doutor em turismo  
Disponível aqui 

... este livro teve como investigação-base o objetivo de compreender e descrever o bem-estar na hotelaria de cinco 

estrelas através da ação de chefias promotoras de bem-estar. Assente em metodologias quantitativas e qualitati-

vas, analisaram-se vários fatores, tendo as palavras liderança e bem-estar sido as principais norteadoras das con-

clusões alcançadas, numa abordagem perentória para a compreensão de ambos os conceitos e da sua importância 

enquanto processos de influência social – transversais a todas as organizações e essenciais à dinâmica relacional e 

diálogo entre líder e liderado –, bem como para a perceção de que a liderança promotora de bem-estar é um pro-

cesso interpessoal, de transparência relacional e influência organizacional, orientado para o desempenho organiza-

cional focalizado no autodesenvolvimento dos colaboradores.  

http://www.bertrand.pt/ficha/lideranca-e-bem-estar?id=17038066

