
 
 

TESTAMENTO E TESTAMENTO VITAL 
 

A IMPORTÂNCIA DA PREVISÃO E DA PROACTIVIDADE 
 

No cenário de pandemia em que nos encontramos, assolados pelo medo, pela incerteza e 

com um profundo sentimento de insegurança, é normal que a vida e a actividade humana 

tenha passado a ser encarada de forma diferente.Embora sempre tenhamos tido a 

consciencia de que não temos um controlo absoluto do nosso destino, a verdade é que o 

COVID-19 veio reforçar e recordar a fragilidade da saúde e das nossas vidas. 

Serei contagiado? E, se for, terei sintomas? E, se tiver, necessitarei de internamento 

hospitalar? E, se necessitar, terei cuidados intensivos? Sobreviverei? Perguntas a que a 

incerteza não permite responder e que só o muitas vezes incontrolável destino ditará. 

É, infelizmente, nestes momentos de receio, de medo, sobretudo daqueles em que 

sentimos a fragilidade da vida mais proximamente, que nos recordamos do que não 

fizemos e devíamos ter feito. Por vezes, pormenores que fariam a diferença nas nossas 

vidas, não só quando as vivemos e quando as deixamos, mas, também, na vida dos 

terceiros que nos são mais próximos. 

Tantas vezes visto como uma antecipação da morte, nublado pela superstição do 

chamamento, o testamento, seja aquele que vigorará post mortem, seja o testamento vital, 

permite-nos controlar o que pode ser controlado e antecipar o que pode ser antecipado, 

assim se assegurando que o nosso desígnio será cumprido, mesmo quando já não o 

podermos manifestar, seja porque a saúde não o permite, seja porque a vida, pelo menos tal 

qual a conhecemos, deixou de existir. 

É, pois, sobre o testamento e o testamento vital que, em termosgenéricos, se aludirá de 

seguida neste breve texto. 



O que distingue ambas as figuras é, desde logo, o momento da sua vigência e o seu objecto, 

ou seja, aquilo sobre o qual versará cada instrumento.Se o testamento vital vigora em vida 

do seu outorgante, destinando-se a expressar a sua vontade no que concerne aos cuidados 

de saúde que deseja, ou não deseja, receber; o testamento, previsto no direito sucessório, 

destina-se a vigorar após a morte do testador e tem como objecto a destinação do seu 

património, ou de parte dele. 

Comecemos pelo testamento vital.Quantos de nós, confrontados com tragédias, 

nomeadamente aquelas que ditam o confinamento a uma cama, muitas vezes em estado 

dito vegetativo e em absoluta dependência de terceiros, confidencia que preferiria não viver 

a ter de depender de um suporte artificial para manter as suas funções vitais? 

No entanto, não obstante esse desejo, nada fazemos, senão aguardar e esperar que o 

destino não nos traga semelhante infortúnio. Mas deveremos e quereremos bastar-nos com 

essa esperança? Ou, não vá o Diabo tecê-las, não gostaríamos de acautelar esse risco? É 

precisamente para situações como esta, além de outras, que existe a figura do testamento 

vital. 

O testamento vital é uma directiva antecipada de vontade feita por um cidadão maior de 

idade, consciente, não sujeito a uma medida de acompanhamento e capaz de exprimir a sua 

vontade, onde, de forma livre e esclarecida, enuncia os cuidados de saúde que deseja 

receber ou não deseja receber quando, por qualquer razão, se encontrar incapaz 

deexpressar a sua vontade de forma pessoal a autónoma.  

Assim, poderá, nesse testamento, expressar, nomeadamente, a sua vontade a não ser 

submetido a tratamento de suporte artificial das funções vitais; a 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 medidas de suporte básico de 

vida e às medidas de alimentação e hidratação artificiais que apenas visem retardar o 

processo natural de morte; a receber os cuidados paliativos adequados ao respeito pelo seu 

direito a uma intervenção global no sofrimento determinado por doença grave ou 

irreversível, em fase avançada, incluindo uma terapêutica sintomática apropriada; a não ser 

submetido a tratamentos que se encontrem em fase experimental; ou a autorizar ou recusar 

a participação em programas de investigação cientifica ou ensaios clínicos. 

O testamento vital é formalizado através de um documento escrito, assinado 

presencialmente perante um funcionário devidamente habilitado do Registo Nacional do 



Testamento Vital ou perante um Notário, documento que deve cumprir determinados 

requisitos de substância e de forma. 

O testamento vital pode ser, a todo o momento, revogado e modificado pelo testador e 

pode também não ser respeitado pelos profissionais de saúde se se comprovar que, no 

momento em que devesse ser executado, já não seria a actual vontade do seu autor que a 

expressão da vontade no mesmo expressa fosse cumprida, ou se se verificar a existência de 

uma evidente desactualização da vontade do seu outorgante face ao progresso dos meios 

terapêuticos entretanto ocorrido ou se a vontade no mesmo expressa não corresponder às 

circunstâncias que o outorgante previu no momento da sua assinatura. 

Este é um documento que é válido por cinco anos, a contar da data da sua assinatura, 

prazo que pode ser sucessivamente renovado mediante uma simples declaração de 

confirmação do seu outorgante, manifestada nos termos legais. 

Por sua vez, o testamento, nos termos que vulgarmente conhecemos, é aquele que está 

previsto no Código Civil e destina-se a regular a sucessão testamentária.Trata-se de um 

documento solene, que deve ser elaborado e registado nos termos legais. 

Conscientes das fracturas que a perda de um ente querido deveria sarar mas, ao invés, 

muitas vezes se acentuam ou até são criadas quando se trata de repartir o seu património, a 

existência de um testamento e a supressão, no limite do possível, do arbítrio dos 

beneficiários desses bens na sua divisão pode evitar tais fracturas e ser um factor de 

harmonia familiar. 

Só podem testar pessoas maiores e capazes, livres de exercer a sua vontade. Os maiores 

acompanhados apenas poderão testar caso exista uma sentença de acompanhamento que o 

determine. A expressão desta vontade, que deve ser manifestada de forma clara pelo seu 

autor e nunca por meio de representante, pode ser vertida no documento de várias formas, 

seja através da determinação dos bens que devem caber a cada beneficiário, quer na mera 

indicação da percentagem do total do património que pretendemos adjudicar a alguém ou a 

uma multiplicidade de pessoas, entreoutras. 

É também possível que o testador sujeite a instituição de herdeiro ou legatário a uma 

condição suspensiva ou resolutiva, desde que não seja contrária à lei, à ordem pública ou 

ofensiva dos bons costumes. Assim como também é possível o testador cometer a um 

terceiros a repartição da herança ou do legado ou cometer a um terceiro a escolha do 

legatário, de entre um conjunto de pessoas por si determinadas. 



O testamento pode assumir a forma de testamento público, escrito por notário, ou 

testamento cerrado, escrito e assinado pelo testador ou por outra pessoa a ser rogo ou 

escrito por outra pessoa a rogo do testador e por este assinado. Ainda que não escrito por 

notário, o testamento cerrado terá sempre de ser aprovado pelo notário, sob pena de não 

ser válido. 

O testamento pode ser revogado a todo o tempo, seja por escritura pública, seja por via de 

declaração de revogação expressa noutro testamento, podendo mesmo ser revogado 

tacitamente, caso parte do mesmo ou a sua totalidade seja incompatível com testamento 

outorgado posteriormente. 

O testador pode, ainda, nomear um testamenteiro, ou seja, uma pessoa que fique 

encarregue de vigiar o cumprimento do seu testamento ou de o executar, sendo este um 

cargo que tem de ser aceite.Caso o testador não especifique as atribuições do testamenteiro 

a este competirá cuidar do funeral do testador e pagar as despesas e sufrágios respectivos, 

conforme o que for estabelecido no testamento, ou, se nada se estabelecer, consoante os 

usos da terra, competindo-lhe, ainda, vigiar a execução das disposições testamentárias e 

sustentar, se for necessário, a sua validade em juízo, bem como exercer as funções de 

cabeça-de-casal. 

Muitas mais especificidades, requisitos, regras e possibilidades de expressão de vontade se 

aplicam e resultam de lei, não sendo possível e nem se pretendendo com este breve 

documento esgotar todas as previsões legais.O que se pretende que é que o cidadão esteja 

bem informado acerca das formas de manifestar a sua vontade acerca do que só a si 

pertence, seja a sua vida, seja o seu património, com as óbvias limitações legais, mesmo 

quando essa manifestação já não possa ser por si expressa. 

Não se trata de antecipar um mal, mas sim de acautelar as consequências ou de um facto 

incerto (a incapacidade) ou de um facto certo (a morte), propiciando umasoluçãomais a 

contento da nossa vontade ou protegendo os entes queridos que ficam e certamente não 

queremos que herdem o peso de decisões que à vida de cada um de nós deveriam apenas 

respeitar e facilitar, assim, a partilha dos bens, o que a experiência revela ser 

frequentemente fonte de enorme desgaste e conflito, causando feridas que muitas vezes o 

tempo de vida de quem deixamos não é suficiente para sarar. 

É com a intenção de alertar para estas ocorrências, para uma resposta possívele para a 

necessária previsão e proactividade que o presente documento foi redigido, na certeza de 



que este não esgota todas as previsões legais, nem afasta a importância crucial de 

aconselhamento e acompanhamento de umadvogado. 

 

Sofia Monge 


