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                 Advogados / Lawyers/ Avocats 

 
 
        Testamento Vital 

 
O Registo Nacional do Testamento 
Vital (de ora em diante designado de 
RENTEV), instrumento que permite 
determinar os cuidados de saúde, que 
cada pessoa quer ou não receber caso 
fique numa situação de incapacidade, 
passa a estar disponível a partir de 1 
de Julho de 2014.  
 

O RENTEV tornará o testamento vital disponível para a consulta dos 
médicos responsáveis pela prestação de cuidados de saúde ao doente. Além 
disso, a partir de agora passa também a ser possível fazer o testamento 
vital, através do preenchimento de um formulário próprio, disponível nos 
sites das Administrações Regionais de Saúde, no Portal do Utente e no 
Portal da Saúde.   
 
O testamento vital é um acto que deve ser feito de forma devidamente 
esclarecida, passando por um processo de elucidação sobre os principais 
problemas em torno das situações em que a pessoa não tem capacidade 
para manifestar a sua vontade acerca dos cuidados de saúde que deseja e 
não deseja receber em caso de doença grave. 
 
É importante clarificar que um bom testamento vital não contraria a lei e, 
portanto, não serão aceites testamentos vitais que contrariem o direito à 
vida ou o direito a bons cuidados médicos.  
 
 
É muito importante que as pessoas percebam, hoje, que há doenças 
crónicas, que há doenças graves e que há doenças súbitas e que, de um 
momento para o outro, a vida tem uma enorme vulnerabilidade e 
fragilidade e que aquelas têm a possibilidade de decidir de forma atempada 
o que consideram ser cuidados ajustados e adequados. 
E assim, as pessoas poderão escrever quais são as suas directrizes, a 
respeitar pelos profissionais de saúde ou nomear um procurador que ajude 
na tomada de decisões em fases em que poderão não estar capacitadas 
para participar/ agir.  
 

Verónica Pisco 

(Advogada e pós graduada em Fiscalidade) 
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Nota: Todo o conteúdo deste documento é protegido por Direitos de Autor e Direitos Conexos, e Direitos 

da Propriedade Industrial, ao abrigo das leis Portuguesas e da União Europeia, convenções internacionais 

e outras leis, não podendo ser utilizado, sem consentimento, de Verónica Pisco – Law Office. Pelo que, o 

conteúdo presente neste documento não poderá ser copiado, alterado ou distribuído salvo com autorização 

expressa. 

 


