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I.

Análise da iniciativa


A iniciativa

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda (BE) apresentou o Projeto de Lei n.º
1030/XIII/4.ª, tendo por objeto alterar os artigos 8.º (gestação de substituição) e 14.º
(consentimento) da Lei n.º 32/2006, de 26 de julho, que já foram anteriormente objeto
de várias alterações. Além disso adita ainda a esta lei os artigos 13.º A (direitos da
gestante de substituição) e 13.º B (deveres da gestante de substituição).
As alterações agora propostas pelo BE fundamentam-se na publicação de um Acórdão
do Tribunal Constitucional, a 24 de abril de 2018, na sequência de ter sido suscitada a
fiscalização sucessiva de constitucionalidade por um grupo de Deputados, a propósito
de várias normas da Lei n.º 32/2006, referentes à gestação de substituição e a outras
questões.
Com estas alterações entende o BE que a lei fica conformada com o Acórdão,
designadamente no que concerne às «matérias da revogabilidade do consentimento da
gestante, da nulidade do negócio jurídico e da determinabilidade quanto ao contrato de
gestação de substituição». Assim, no essencial, propõe-se que a gestante possa
revogar o seu consentimento até ao momento do registo da criança, é eliminado o
regime de nulidade do contrato e determina-se com mais detalhe o que ele pode conter.
Em síntese, relativamente ao artigo 8.º mantêm-se sem alterações os n.ºs 1, 2 e 3, é
introduzido um aditamento no n.º 4, aditado um novo n.º 5, os n.ºs 6 e 7 são os anteriores
5 e 6, o n.º 7 passa a n.º 9 (com alterações), é introduzido um aditamento no n.º 8 e são
alterados os n.ºs 9 e 10, que passam a 10 e 11, sendo eliminados os n.ºs 11 e 12.
Quanto ao artigo 14.º, é alterado o n.º 5 e aditado um novo n.º 6.
Procede-se ainda ao aditamento dos artigos 13.º A e 13.º B, que dizem respeito,
respetivamente, aos direitos e aos deveres da gestante de substituição.
Junta-se, como anexo, um mapa com os artigos 8.º e 14.º, comparando a redação atual
da Lei n.º 32/2006 com as propostas apresentadas pelo PJL n.º 1030/XIII/4.ª a estes
artigos, bem como referindo os que são aditados.
Prevê-se que a lei seja regulamentada pelo Governo num prazo de 30 dias, que seja
republicada a Lei n.º 32/2006 e que a presente lei entre em vigor no primeiro dia do mês
seguinte ao da sua publicação.
Projeto de Lei n.º 1030/XIII/4.ª BE
Comissão de Saúde (9.ª)
2

NOTA TÉCNICA

________________________________________________________
•

Enquadramento jurídico nacional

A primeira iniciativa que visava a adoção de legislação sobre a procriação medicamente
assistida (PMA) data da VII Legislatura (1995/1999). Tratava-se da Proposta de Lei n.º
135/VII - Regula as técnicas de procriação medicamente assistida, iniciativa que chegou
a ser aprovada, com os votos a favor do Partido Socialista e do CDS-Partido Popular, a
abstenção do Partido Social Democrata e os votos contra dos restantes grupos
parlamentares. Tendo dado origem ao Decreto n.º 415/VII, foi vetado pelo Presidente
da República Jorge Sampaio, em cuja mensagem se pode ler: «várias das soluções nele
preconizadas parecem-me demasiado controversas e conflituais para permitirem a
prossecução adequada, nos termos referidos, dos objetivos de garantia e harmonização
de todos os valores, direitos e interesses dignos de proteção». Esta iniciativa acabou
por caducar em outubro de 1999.
Posteriormente, na IX Legislatura, foram apresentados três projetos de lei: o Projeto de
Lei n.º 90/IX (PS) - Regula as técnicas de procriação medicamente assistidas; o Projeto
de Lei n.º 371/IX (BE) - Procriação medicamente assistida; e o Projeto de Lei n.º 512/IX
(PCP) - Regula as técnicas de reprodução medicamente assistida, iniciativas que
caducaram em 22 de dezembro de 2004.
Foi já durante a X Legislatura que foi publicada a Lei n.º 32/2006, de 26 de julho, que
veio regular a utilização de técnicas de procriação medicamente assistida
concretizando, deste modo, a alínea e) do n.º 2 do artigo 67.º da Constituição da
República Portuguesa que determina «que incumbe ao Estado regulamentar a
procriação medicamente assistida, em termos que salvaguardem a dignidade da pessoa
humana». Este diploma, de que pode ser consultada uma versão consolidada, sofreu,
até à data, as alterações introduzidas pelas Lei n.º 59/2007, de 4 de setembro, Lei n.º
17/2016, de 20 de junho, Lei n.º 25/2016, de 22 de agosto, Lei n.º 58/2017, de 25 de
julho, e Lei n.º 49/2018, de 14 de agosto.
A Lei n.º 32/2006, de 26 de julho, teve origem em quatro iniciativas: Projeto de Lei n.º
141/X (BE) - Regula as aplicações médicas da procriação assistida; Projeto de Lei n.º
151/X (PS) - Regula as técnicas de procriação medicamente assistida; Projeto de Lei
n.º 172/X (PCP) - Regula as Técnicas de Reprodução Medicamente Assistida; e Projeto
de Lei n.º 176/X (PSD) - Regime jurídico da procriação medicamente assistida.
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O texto final apresentado pela Comissão de Saúde foi aprovado, em votação final global,

com os votos a favor do Partido Socialista, de oito Deputados do Partido Social
Democrata, do Partido Comunista Português, do Bloco de Esquerda e de Os Verdes. O
PSD votou contra, assim como o CDS-PP e três Deputados do PS. Vinte e um
Deputados do PSD optaram pela abstenção.
Na sequência da aprovação deste diploma, um grupo de trinta e um Deputados à
Assembleia da República requereu, ao Tribunal Constitucional, a declaração, com força
obrigatória geral, da ilegalidade e da inconstitucionalidade da Lei n.º 32/2006, de 26 de
julho, com fundamento em inconstitucionalidade formal e violação da Lei Orgânica do
Referendo, e ainda em inconstitucionalidade material de diversas das suas normas,
tendo sido proferido o Acórdão n.º 101/2009. Este último não declarou a ilegalidade ou
a inconstitucionalidade de nenhuma das normas objeto do pedido.
Deste acórdão cumpre destacar, quanto à maternidade de substituição a título gratuito,
a menção relativa ao artigo 8.º da Lei n.º 32/2006, de 26 de julho, em que se afirma que
o legislador nacional adotou «o critério mais generalizado da proibição da maternidade
de substituição, ainda que gratuita, procurando assim proteger o superior interesse da
criança e prevenir os conflitos que possam pôr em causa a paz familiar. (…) Ora é
necessário ter em conta que a maternidade de substituição gratuita tende a ser vista
como menos censurável, por revelar altruísmo e solidariedade da mãe gestadora em
relação à mulher infértil, e por não haver, da parte desta, um desrespeito pela dignidade
da mãe gestadora, por não ocorrer aqui nenhuma tentativa de instrumentalização de
uma pessoa economicamente carenciada, por meio da fixação de um «preço», como
sucede nas situações de maternidade de substituição onerosa».
Posteriormente, a Lei n.º 59/2007, de 4 de setembro, veio aditar à Lei n.º 32/2006, de
26 de julho, o artigo 43.º-A - Responsabilidade penal das pessoas coletivas e
equiparadas, passando a prever que as pessoas coletivas e entidades equiparadas são
responsáveis, nos termos gerais, pelos crimes previstos na presente lei.
Esta Lei teve origem em sete iniciativas: Proposta de Lei n.º 98/X (GOV) - Procede à
vigésima primeira alteração ao Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de
23 de setembro; Projeto de Lei n.º 211/X (PS) - Altera o Código Penal; Projeto de Lei n.º
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219/X (PEV) - Altera o Código Penal eliminando a discriminação com base na orientação

sexual existente no art.º 175.º; Projeto de Lei n.º 236/X (PSD) - Altera o Código Penal;
Projeto de Lei n.º 239/X (PSD) - Aprova o regime da responsabilidade penal das pessoas
coletivas; Projeto de Lei n.º 349/X (PEV) - Altera o Código Penal em Matéria Ambiental;
e Projeto de Lei n.º 353/X (BE) - Altera o Código Penal.
O texto final apresentado pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos,
Liberdades e Garantias foi aprovado, em votação final global, com os votos a favor do
PS e do PSD e os votos contra dos restantes grupos parlamentares.
A Lei n.º 17/2016, de 20 de junho 1 , que introduziu a segunda alteração à Lei n.º
32/2006, de 26 de julho, veio alargar o âmbito dos beneficiários das técnicas de
procriação medicamente assistida, tendo alterado com esse objetivo os artigos 4.º, 6.º,
7.º, 10.º, 19.º, 20.º, 25.º e 31.
Na origem deste diploma podemos encontrar o Projeto de Lei n.º 6/XIII (PS) - Segunda
alteração à Lei n.º 32/2006, de 26 de julho, alargando o âmbito dos beneficiários das
técnicas de Procriação Medicamente Assistida; o Projeto de Lei n.º 29/XIII (PAN) Assegura a igualdade de direitos no acesso a técnicas de Procriação Medicamente
Assistida, procedendo à segunda alteração à Lei n.º 32/2006 de 26 de julho; o Projeto
de Lei n.º 36/XIII (BE) - Garante o acesso de todas as mulheres à Procriação
Medicamente Assistida (PMA) e regula o acesso à gestação de substituição,
procedendo à segunda alteração à Lei n.º 32/2006, de 26 de julho, alterada pela Lei n.º
59/2007, de 4 de setembro; e o Projeto de Lei n.º 51/XIII (PEV) - Alarga as condições
de admissibilidade e o universo dos beneficiários das técnicas de procriação
medicamente assistida, alterando a Lei n.º 32/2006, de 26 de julho.
A Comissão de Saúde apresentou um texto de substituição relativamente a estas
iniciativas, tendo o mesmo sido aprovado, em votação final global, com os votos a favor
A Lei n.º 17/2016, de 20 de junho, estabeleceu no artigo 3.º da Lei n.º 17/2016, de 20 de junho,
que o Governo deveria aprovar, no prazo máximo de 120 dias, a respetiva regulamentação. Com
o objetivo de proceder à elaboração de um anteprojeto de decreto-lei «e atendendo que se trata
de uma matéria sensível e de elevada diferenciação técnica» foi constituída uma Comissão de
Regulamentação nomeada através do Despacho n.º 8533-A/2016, de 30 de junho. Esta
Comissão de Regulamentação identificou a premência de regular o destino dos
espermatozoides, ovócitos, tecido testicular e tecido ovárico criopreservados tendo estado na
base da apresentação da Proposta de Lei n.º 42/XIII que deu origem à Lei n.º 58/2017, de 25 de
julho.
1
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de dezasseis Deputados do Partido Social Democrata, Partido Socialista, Bloco de
Esquerda, Partido Comunista Português, Os Verdes e Pessoas-Animais-Natureza e os
votos contra dos restantes grupos parlamentares.
A terceira alteração foi introduzida pela Lei n.º 25/2016, de 22 de agosto, que veio
regular o acesso à gestação de substituição nos casos de ausência de útero, de lesão
ou de doença deste órgão que impeça de forma absoluta e definitiva a gravidez, tendo
modificado os artigos 2.º, 3.º, 5.º, 8.º, 14.º, 15.º, 16.º, 30.º, 34.º, 39.º e 44.º
O Projeto de Lei n.º 183/XIII - Regula o acesso à gestação de substituição nos casos de
ausência de útero, de lesão ou de doença deste órgão que impeça de forma absoluta e
definitiva a gravidez, procedendo à segunda alteração à lei n.º 32/2006, de 26 de julho,
alterada pela Lei n.º 59/2007, de 4 de setembro, apresentado pelo Bloco de Esquerda,
visava «deixar bem claro que o recurso à gestação de substituição só é possível “nos
casos de ausência de útero, de lesão ou de doença deste órgão que impeça de forma
absoluta e definitiva a gravidez da mulher ou em situações clínicas que o justifiquem” e
nunca de forma onerosa ou tendo como contrapartida “qualquer tipo de pagamento ou
doação de qualquer bem ou quantia dos beneficiários à gestante de substituição pela
gestação da criança”. Para evitar ainda formas de pagamento dissimulado ou de
chantagem sobre uma possível gestante de substituição, estabelece-se que não é
permitida a “celebração de negócios jurídicos de gestação de substituição quando existir
uma relação de subordinação económica, nomeadamente de natureza laboral ou de
prestação de serviços”, entre as partes envolvidas».
O projeto de lei foi aprovado com os votos a favor de vinte e quatro Deputados do Partido
Social Democrata, do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda, de Os Verdes e do
Partido Pessoas-Animais-Natureza, a abstenção de três Deputados do Partido Social
Democrata, e os votos contra dos restantes grupos parlamentares e de dois Deputados
do Partido Socialista.
O Decreto enviado para promulgação foi objeto de veto pelo Presidente da República
Marcelo Rebelo de Sousa, nos termos do n.º 1 do artigo 136.º da Constituição da
República Portuguesa. Na mensagem enviada à Assembleia da República pode ler-se
que o resultado da votação final desta iniciativa «foi, pois, uma deliberação que não
correspondeu à divisão entre Grupos Parlamentares apoiantes do Governo e Grupos
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Parlamentares da Oposição, nem à clássica distinção entre direita e esquerda. Por outro
lado, um juízo sobre a matéria versada não pode nem deve ser formulado na estrita
base de convicções ou posições pessoais do titular do órgão Presidente da República,
mas atendendo, sobretudo, aos pareceres do Conselho Nacional de Ética para as
Ciências da Vida cuja competência legal e composição é inquestionável. Verifico que o
decreto enviado para promulgação não acolhe as condições cumulativas formuladas
pelo Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, como claramente explicita a
declaração de voto de vencido do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
As mencionadas condições foram enunciadas em duas deliberações com quatro anos
de diferença, e com composições diversas do Conselho e traduziram sempre a
perspetiva mais aberta a uma iniciativa legislativa neste domínio».
De referir que os pareceres referidos na mensagem supramencionada são o
63/CNEV/2012, de 26 de março, sobre Procriação Medicamente Assistida e Gestação
de Substituição e o 87/CNEV/2016, de 11 de março, relativo aos Projetos de Lei n.ºs
6/XIII (1.ª) PS, 29/XIII (1.ª) PAN, 36/XIII (1.ª) BE e 51/XIII (1.ª) PEV, em matéria de
Procriação Medicamente Assistida (PMA), e 36/XIII (1.ª) BE, em matéria de Gestação
de Substituição (GDS).
A votação do novo Decreto foi idêntica à do inicial, com uma única diferença: a
abstenção de oito Deputados do PSD e o voto a favor de vinte Deputados, também do
PSD.

Em fevereiro de 2017, e a pedido de um grupo de trinta Deputados à Assembleia da
República,

foi

requerida

ao

Tribunal

Constitucional

a

declaração

da

inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, designadamente do artigo 8.º, sob a
epígrafe «Gestação de substituição, n.ºs 1 a 12, por violação do princípio da dignidade
da pessoa humana [artigos 1.º e 67.º, n.º 2, alínea e), da Constituição], do dever do
Estado de proteção da infância (artigo 69.º, n.º 1, da Constituição), do princípio da
igualdade (artigo 13.º da Constituição) e do princípio da proporcionalidade (artigo 18.º,
n.º 2, da Constituição); e, consequentemente, «das normas ou de parte das normas» da
Lei da Procriação Medicamente Assistida que se refiram à gestação de substituição
[artigos 2.º, n.º 2, 3.º, n.º 1, 5.º, n.º 1, 14.º, n.ºs 5 e 6, 15.º, n.ºs 1 e 5, 16.º, n.º 1, 30.º,
alínea p), 34.º, 39.º e 44.º, n.º 1, alínea b)].
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Em 24 de abril de 2018 foi proferido o Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 225/2018

que declarou a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, nomeadamente, da
«norma do n.º 8 do artigo 8.º da Lei n.º 32/2006, de 26 de julho, em conjugação com o
n.º 5 do artigo 14.º da mesma Lei, na parte em que não admite a revogação do
consentimento da gestante de substituição até à entrega da criança aos beneficiários,
por violação do seu direito ao desenvolvimento da personalidade, interpretado de acordo
com o princípio da dignidade da pessoa humana, e do direito de constituir família, em
consequência de uma restrição».
Da fundamentação deste Acórdão, para além da questão relativa ao anonimato dos
dadores, cumpre salientar a questão da dignidade da gestante de substituição: «Em
primeiro lugar, importa não desconsiderar a natureza gratuita dos contratos de gestação
de substituição. (…) Além disso, a gratuitidade é mais uma garantia de que a atuação
da gestante é verdadeiramente livre e, como tal, uma expressão da sua autonomia. (…)
É igualmente essencial a solidariedade ativa da gestante, traduzida na vontade de que
aqueles concretos beneficiários sejam os pais da criança que ela venha a dar à luz. Para
haver gestação de substituição de acordo com as disposições da LPMA, os beneficiários
têm de querer ser pais e a gestante tem de querer que os beneficiários sejam pais. Pelo
exposto, o argumento invocado quanto à exploração económica da gestante não
procede em face do modelo português de gestação de substituição. (…) Em segundo
lugar, há que analisar o argumento da instrumentalização da gestante de substituição,
segundo o qual esta é reduzida à condição de um simples meio. Estas posições, todavia,
deixam na sombra o papel ativo da gestante, ignorando as suas motivações, e
sobrevalorizam os condicionamentos à sua vida decorrentes de uma gravidez. (…) É,
por isso, manifestamente exagerado considerar-se que a gestação de substituição
implica uma subordinação da gestante em todas as dimensões da sua vida ao interesse
dos beneficiários, como se se tratasse de uma situação de apropriação, equivalente a
«escravatura temporária» consentida. A «existência» da gestante, globalmente
considerada, não tem de ser colocada ao serviço dos beneficiários e, por conseguinte,
não é toda a sua vida que é instrumentalizada. Tão pouco existe um direito dos
beneficiários à utilização da gestante. O compromisso que esta assume perante os
beneficiários limita-se à observância dos cuidados normais numa qualquer gravidez, em
ordem a poder cumprir, após o nascimento, a obrigação de entrega da criança. Daí a
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proibição de imposição contratual de «restrições de comportamentos à gestante de

substituição» ou de «normas que atentem contra os seus direitos, liberdades e
garantias» estatuída no artigo 8.º, n.º 11, da LPMA. A gestação de substituição tem, por
isso, uma relevância constitucional positiva, enquanto modo de realização de interesses
jurídicos fundamentais dos beneficiários, que, por razões de saúde, ficaram
prejudicados. Estão em causa, nomeadamente, o direito de constituir família e o direito
de procriar. (…) Assim, entende-se, mais modestamente, que a permissão a título
excecional da gestação de substituição, nos termos do artigo 8.º da LPMA corresponde
a uma opção do legislador que, além de não ser arbitrária, favorece bens
constitucionalmente protegidos e, como tal, não deve ser afastada sem razões fortes.
Em suma, o legislador, ao modelar o regime da gestação de substituição, não ignorou
a necessidade de salvaguarda da dignidade da pessoa humana referida no artigo 67.º,
n.º 2, alínea e), da Constituição, tendo criado para o efeito um procedimento específico
e previsto um quadro organizatório próprio. Um e outro não se mostram desadequados
nem insuficientes para proteger eficazmente a liberdade e o esclarecimento da gestante,
pelo menos, no momento em que esta contrata com os beneficiários e inicia os
processos terapêuticos de PMA.
(…) Pode mesmo dizer-se — numa formulação próxima da utilizada no Acórdão n.º
101/2009 — que o artigo 67.º, n.º 2, alínea e), da Constituição, ao admitir a PMA e impor
a sua regulação em termos que «salvaguardem a dignidade da pessoa humana», tem
implícita a ideia de que o recurso a técnicas de PMA para concretizar um projeto
parental, só por si, não viola a dignidade da criança nascida na sequência de tal forma
de reprodução. Aliás, não fora a mesma técnica, e tal criança nem sequer existiria. Pelo
exposto, é justificado um paralelismo com o que ocorre em relação à PMA: tal como
nesta, o recurso à gestação de substituição para concretizar um projeto parental só por
si, também não viola a dignidade da criança nascida na sequência de tal forma de
reprodução. (…) Desta forma, e tendo em conta os valores constitucionais levados em
consideração,

não

se

descortinam

argumentos

que

possam

sustentar

a

desconformidade da atual solução legislativa com o princípio da dignidade da pessoa
humana, uma vez que, não só inexiste qualquer instrumentalização degradante, como
não decorre das normas questionadas uma compressão total do direito à identidade
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pessoal, que, anulando o seu conteúdo essencial, comportaria, necessariamente, uma
intolerável violação da dignidade da pessoa humana».
Do comunicado de 24 de abril de 2018, do Tribunal Constitucional importa sublinhar o
seguinte:

 «excessiva indeterminação da lei – v. os n.ºs 4, 10 e 11 do seu artigo 8.º – no
tocante aos limites a estabelecer à autonomia das partes do contrato de
gestação de substituição, assim como aos limites às restrições admissíveis dos
comportamentos da gestante a estipular no mesmo contrato. A concretização de
tais limites é indispensável tanto para o estabelecimento de regras de conduta
para os beneficiários e para a gestante de substituição, como para balizar a
definição pelo Conselho Nacional da PMA dos critérios de autorização prévia do
contrato a celebrar entre os primeiros e a segunda. Deste modo, considerou o
Tribunal que a Lei da PMA não oferece uma medida jurídica com densidade
suficiente para estabelecer parâmetros de atuação previsíveis relativamente aos
particulares interessados em celebrar contratos de gestação de substituição
nem, tão-pouco, estabelece critérios materiais suficientemente precisos e
jurisdicionalmente controláveis para aquele Conselho exercer as suas
competências de supervisão e de autorização administrativa prévia (violação do
princípio da determinabilidade das leis, que é um corolário do princípio do Estado
de direito democrático – cfr. a alínea a) da Decisão, votada por unanimidade).
 A limitação da possibilidade de revogação do consentimento prestado pela
gestante de substituição a partir do início dos processos terapêuticos de PMA (v.
o n.º 8 do artigo 8.º em conjugação com o n.º 5 do artigo 14.º), impedindo o
exercício pleno do seu direito fundamental ao desenvolvimento da personalidade
indispensável à legitimação constitucional da respetiva intervenção na gestação
de substituição até ao cumprimento da última obrigação essencial do contrato
de gestação de substituição, isto é, até ao momento da entrega da criança aos
beneficiários (violação do direito ao desenvolvimento da personalidade,
interpretado de acordo com o princípio da dignidade da pessoa humana, e do
direito de constituir família – cfr. as alíneas b) e c) da Decisão, votadas por
maioria).
Projeto de Lei n.º 1030/XIII/4.ª BE
Comissão de Saúde (9.ª)
10

NOTA TÉCNICA

________________________________________________________
 A insegurança jurídica para o estatuto das pessoas gerada pelo regime da
nulidade do contrato de gestação de substituição (v. o n.º 12 do artigo 8.º),
decorrente de tal regime impedir a consolidação de posições jurídicas – como
progenitores ou como filho ou filha – que resultam da execução de tal contrato e
não diferenciar em função do tempo ou da gravidade as causas invocadas para
justificar a declaração de nulidade (violação do direito à identidade pessoal e do
princípio da segurança jurídica decorrente do princípio do Estado de direito
democrático – cfr. a alínea d) da Decisão, votada por unanimidade).»
Em 27 de abril de 2018, o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida
divulgou um Comunicado de Imprensa onde se pode ler o seguinte:
«Na sequência do Acórdão n.º 225/2018 do Tribunal Constitucional, de 24 de abril de
2018, proferido no âmbito do processo de fiscalização sucessiva abstrata da
constitucionalidade n.º 95/17 que declarou, com força obrigatória geral, a
inconstitucionalidade de vários normativos da Lei da Procriação Medicamente Assistida,
o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida (CNPMA), na qualidade de
Autoridade Competente no âmbito da Procriação Medicamente Assistida (PMA),
manifesta a sua profunda preocupação pelas consequências diretas e imediatas dessa
deliberação para os beneficiários das técnicas de PMA, incluindo os beneficiários da
gestação de substituição.
A Lei n.º 58/2017, de 25 de julho, procedeu à quarta alteração à Lei n.º 32/2006, de 26
de julho, tendo aditado o artigo 16.º -A - Destino dos espermatozoides, ovócitos, tecido
testicular e tecido ovárico e previsto no artigo 3.º uma norma transitória sobre a
criopreservação e eliminação de espermatozoides, ovócitos, tecido testicular, tecido
ovárico e embriões.
Este diploma teve origem na Proposta de Lei n.º 42/XIII, do Governo, tendo obtido os
votos a favor dos grupos parlamentares do PS, BE, PCP, PEV e PAN e contra do PSD
e CDS-PP.
A quinta e última alteração à Lei 32/2006, de 26 de julho, foi introduzida pela Lei n.º
49/2018, de 14 de agosto, que criou o regime jurídico do maior acompanhado, tendo
resultado da Proposta de Lei n.º 110/XIII.
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De mencionar que a Lei n.º 32/2006, de 26 de julho, foi regulamentada pelo Decreto
Regulamentar n.º 6/2016, de 29 de dezembro2, e pelo Decreto Regulamentar n.º 6/2017,
de 31 de julho.
Tendo por base a problemática resultante do supramencionado Acórdão n.º 225/2018,
relativamente ao modelo português da gestação de substituição, a presente iniciativa3
pretende «que a gestante de substituição possa revogar o seu consentimento até ao
momento de registo da criança nascida do processo de gestação de substituição, em
vez do atualmente previsto (até ao início dos procedimentos de procriação medicamente
assistida)»; eliminar, «por questões de segurança jurídica, o regime de nulidade, sem
prejuízo de se manter as punições previstas para quem concretize contratos de
gestação de substituição onerosos ou fora dos casos previstos, bem como para quem
promova contratos de gestação de substituição com o objetivo de retirar benefício
económico»; e determinar «com maior precisão o que deve ser estipulado e o que não
pode ser estipulado no contrato a celebrar entre as partes». Para o efeito propõe a
alterar os artigos 8.º e 14.º e aditar os artigos 13.º-A e 13.º-B, relativos, respetivamente
aos direitos e deveres da gestante de substituição.
A atual redação do artigo 8.º da Lei n.º 32/2006, de 26 de julho, foi introduzida, na
íntegra, pela Lei n.º 25/2016, de 22 de agosto, cuja redação originária era a seguinte:
«Artigo 8.º
Maternidade de substituição
1 - São nulos os negócios jurídicos, gratuitos ou onerosos, de maternidade
de substituição.
2 - Entende-se por «maternidade de substituição» qualquer situação em que
a mulher se disponha a suportar uma gravidez por conta de outrem e a

O Decreto Regulamentar n.º 6/2016, de 29 de dezembro, revogou o Decreto Regulamentar n.º
5/2008, de 11 de fevereiro, alterado pelo Decreto Regulamentar n.º 1/2010, de 26 de abril, e pelo
Decreto Regulamentar n.º 4/2013, de 11 de junho.
3 O Acórdão n.º 225/2018 levanta, ainda, a questão do fim do anonimato dos dadores,
considerando que «será conveniente uma intervenção legislativa destinada não apenas a
eliminar as contradições sistémicas que podem resultar da combinação da permanência em vigor
do artigo 15.º, n.ºs 2 e 3, com os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, mas também a
regular os termos em que os interessados poderão aceder às informações necessárias ao
conhecimento das suas origens». Nesta sequência foram apresentados diversos projetos de lei
com conteúdos e objetivos muito próximos (regime transitório e alteração do artigo 15.º relativo
à confidencialidade acerca da identidade do dador): 1007/XIII (BE), 1010/XIII (PSD), 1024/XIII
(PS), 1031/XIII (PCP), e 1033/XIII (PAN).
2
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entregar a criança após o parto, renunciando aos poderes e deveres próprios
da maternidade.
3 - A mulher que suportar uma gravidez de substituição de outrem é havida,
para todos os efeitos legais, como a mãe da criança que vier a nascer.»

Já a atual redação dos n.ºs 1 a 4 do artigo 14.º é a originária, tendo a Lei n.º 25/2016,
de 22 de agosto, aditado os n.ºs 5 e 6.
Recentemente a Associação Portuguesa de Fertilidade com o apoio da Sociedade
Portuguesa de Medicina de Reprodução criou um site com o propósito de «ajudar a
sensibilizar os órgãos de soberania para a urgentíssima necessidade de legislar sobre
esta questão e desse modo salvar a vida destes embriões e permitir que todas estas
famílias possam seguir em frente, com os filhos que tanto desejaram», tendo criado uma
petição para o efeito.
Sobre esta temática podem ser ainda consultadas as páginas do Serviço Nacional de
Saúde, Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, e do Conselho Nacional
de Procriação Medicamente Assistida.

Enquadramento parlamentar

II.
•

Iniciativas pendentes (iniciativas legislativas e petições)

- Consultada a base de dados do processo legislativo e da atividade parlamentar,
verificou-se que, neste momento, se encontram pendentes na Comissão de Saúde, na
fase de especialidade, as seguintes iniciativas:
1033

Procede à quinta alteração à Lei n.º 32/2006 de 26 de junho, permitindo o
acesso da identidade do dador de gâmetas ou embriões por pessoas nascidas
em consequência de processos de Procriação Medicamente Assistida.

PAN

1031

Estabelece o regime de confidencialidade nos tratamentos de procriação
medicamente assistida (5.ª alteração à Lei n.º 32/2006, de 26 de julho, que
regula a utilização das técnicas de procriação medicamente assistida)

PCP

1024

5.ª alteração à Lei n.º 32/2006, de 26 de julho (Lei da Procriação Medicamente
Assistida) – Adequa o regime de confidencialidade dos dadores ao disposto no
Acórdão n.º 225/2018, de 24 de abril de 2018, do Tribunal Constitucional.

PS

1010

Regime de acesso à informação sobre a identificação civil dos dadores no
âmbito dos processos de procriação medicamente assistida.

PSD
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Acesso à identidade civil de dadores de gâmetas por pessoas nascidas em
consequência de tratamentos ou procedimentos de procriação medicamente
assistida e criação de uma norma transitória para dádivas anteriores a 24 de
abril de 2018.

1007

BE

Está ainda pendente na Comissão de Saúde, na generalidade:
Regime de proteção na preconceção, na procriação medicamente assistida, na
gravidez, no parto, no nascimento e no puerpério.

872

PS

- Consultada a base de dados do processo legislativo e da atividade parlamentar
verifica-se que não existem petições pendentes sobre esta matéria.

III.

Apreciação dos requisitos formais


Conformidade com os requisitos constitucionais, regimentais e formais

O Projeto de Lei em causa é apresentado pelos dezanove Deputados do Grupo
Parlamentar do Bloco de Esquerda, nos termos do artigo 167.º da Constituição e do
artigo 118.º do Regimento, que consubstanciam o poder de iniciativa da lei. Trata-se de
um poder dos Deputados, por força do disposto na alínea b) do artigo 156.º da
Constituição e na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º do Regimento, bem como dos grupos
parlamentares, por força do disposto na alínea g) do n.º 2 do artigo 180.º da Constituição
e da alínea f) do artigo 8.º do Regimento.
Respeita os requisitos formais previstos no n.º 1 do artigo 119.º e nas alíneas a), b) e c)
do n.º 1 do artigo 124.º do Regimento, relativamente às iniciativas em geral, bem como
os previstos no n.º 1 do artigo 123.º do referido diploma, quanto aos projetos de lei em
particular. Respeita ainda os limites da iniciativa impostos pelo Regimento, por força do
disposto nos n.ºs 1 e 3 do artigo 120.º.
Em face da informação disponível, a presente alteração ao regime jurídico da gestação
de substituição não parece geradora de maior despesa ou de qualquer diminuição de
receita.
O projeto deu entrada a 27 de novembro, tendo sido admitido e baixado, na
generalidade, à Comissão de Saúde (9.ª), no dia 29 de novembro. A sua discussão na
generalidade teve lugar no dia 6 de dezembro, integrando o agendamento potestativo
do BE para esse dia (cfr Súmula n.º 77 da Conferência de Líderes de 29/11/2018), tendo
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baixado à Comissão de Saúde, nessa mesma data, sem votação, por um período de 45
dias.


Verificação do cumprimento da lei formulário

O projeto de lei inclui uma detalhada exposição de motivos e cumpre o disposto no n.º
2 do artigo 7.º da lei formulário (Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, alterada e republicada
pela Lei n.º 43/2014, de 11 de julho), uma vez que tem um título que traduz
sinteticamente o seu objeto [disposição idêntica à da alínea b) do n.º 1 do artigo 124.º
do Regimento].
Nos termos do n.º 1 do artigo 6.º da lei formulário, «Os diplomas que alterem outros
devem indicar o número de ordem da alteração introduzida e, caso tenha havido
alterações anteriores, identificar aqueles diplomas que procederam a essas alterações,
ainda que incidam sobre outras normas». Consultado o Diário da República Eletrónico,
verifica-se que a Lei n.º 32/2006, de 26 de julho (Procriação medicamente assistida)
sofreu até esta data cinco alterações, pelo que, em caso de aprovação, esta será a sexta
e não a quinta, como é referido no título, pelo que se sugere que, em caso de aprovação,
o mesmo seja alterado nos termos seguintes:
«Altera o regime jurídico da gestação de substituição, promovendo a sexta
alteração à Lei n.º 32/2006, de 26 de julho)»
Quanto à entrada em vigor, em caso de aprovação, a lei entra em vigor no primeiro dia
do mês subsequente à data da sua publicação, o que está em conformidade com o
disposto no n.º 1 do artigo 2.º da lei formulário, segundo o qual: «Os atos legislativos
(…) entram em vigor no dia neles fixado, não podendo, em caso algum, o início da
vigência verificar-se no próprio dia da publicação».
Em caso de aprovação, a presente iniciativa toma a forma de lei, devendo ser objeto de
publicação na 1.ª série do Diário da República, em conformidade com o disposto na
alínea c) do n.º 2 do artigo 3.º da lei formulário.
Nos termos do artigo 6.º da iniciativa (republicação), é referido que a Lei n.º 32/2006, de
26 de julho, é republicada com as alterações introduzidas pela presente lei, mas o
proponente não junta o texto a republicar. Refira-se que, de acordo com a «lei
formulário» não é obrigatória a republicação, visto que não existem mais de três
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alterações ao ato legislativo em vigor desde a última republicação (que ocorreu com a

Lei n.º 5872017, de 25 de julho), nem a alteração em causa abrange mais de 20 % do
articulado do ato legislativo em vigor, atenta a sua versão originária ou a última versão
republicada.
Regulamentação ou outras obrigações legais
O artigo 5.º do projeto de lei estabelece que o Governo aprova, no prazo máximo de 30
dias após a publicação da presente lei, a respetiva regulamentação.

IV.

Análise de direito comparado
•

Enquadramento internacional
Países europeus

É de referir que o Tribunal Constitucional, no Acórdão n.º 225/2018, de 7 de maio, faz
uma análise aprofundada de direito comparado, que pode ser consultada no seu ponto
«B.3. A gestação de substituição no direito comparado», págs. 1902-1906.
A legislação comparada é apresentada para os seguintes Estados-Membros da União
Europeia: Alemanha, Espanha e França.
ALEMANHA
Alinhando a exposição com as referências enunciadas pelo Tribunal Constitucional
português4, «na Alemanha, o recurso à gestação de substituição não é diretamente
proibido ou punido.» As tipologias de contratos relativas à matéria encontram-se
previstas nas seguintes disposições legais:
 Lei de Proteção dos Embriões, nomeadamente no n.º 7 da alínea 1 e no n.º 2 da
alínea 3, ambos do §1 (uso abusivo de técnicas reprodutivas);
 No Código Civil (BürgerlichesGesetzbuch — BGB), nomeadamente nos § 134,
na alínea 1 do §138, alínea 1 (nulidade do contrato de gestação de substituição),
no §1591 (determinação da maternidade com base no facto do nascimento) e
§1592 (regras de determinação da paternidade);

Acórdão n.º 225/2018, de 7 de maio «B.3. A gestação de substituição no direito comparado»,
pág. 1902.
4
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 Lei da Adoção (Adoptionsvermittlungsgesetz — AdVermiG, v.), nomeadamente
nos §13c (proibição da mediação de acordos de gestação) e §14b (punição
criminal).
Salienta-se, ainda, o facto de a jurisprudência ter vindo a decidir no sentido da invalidade
deste tipo de contratos, como é o exemplo do Acórdão Beschluess XII ZB 463/13, do
Suprem Court of Germany.
ESPANHA
Em Espanha verifica-se a proibição da gestação por substituição, nos termos do artigo
10.º (Gestación por substitución), da Ley n.º 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de
reproducción asistida (versão consolidada), sendo que o regime penal atinente consta
do artigo 221.º do Código Penal (versão consolidada).
No contexto jurisprudencial, destaca-se a Sentencia 835/2013, de 6 de febrero de 2014,
do Tribunal Supremo.
FRANÇA
Em França verifica-se a proibição da gestação de substituição desde 1994, com a
entrada em vigor das «Leis Bioéticas», que vieram produzir um conjunto de alterações
ao Code Civil5, ao Code de la Santé Públique6 e ao Code Penal7. Verifica-se a estatuição
da nulidade de qualquer convenção que tenha por objeto a procriação ou a gestation
pour le compte d’autrui, por via do artigo 16-7 do Code Civil.
Como referido no citado Acórdão do Tribunal Constitucional português 8 , «...a
jurisprudência francesa mantém a proibição da gestação de substituição, considerando,
no entanto, que a mesma proibição não pode contrariar – nem contraria – o interesse
das crianças nascidas com recurso a tal modalidade de procriação que residam em
França.»
Organizações internacionais
Para efeitos de análise da temática em apreço, referem-se os seguintes elementos
jurídicos, emanados de diversas instituições internacionais, designadamente, o

Versão Consolidada.
Versão consolidada.
7 Versão consolidada.
8 Acórdão n.º 225/2018, de 7 de maio «B.3. A gestação de substituição no direito comparado»,
pág. 1904-1905.
5
6
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Parlamento Europeu, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, o Conselho da Europa
e as Nações Unidas:
 Resolução do Parlamento Europeu n.º 2015/2229 (INI), de 17 de dezembro de
2015, sobre o Relatório Anual sobre os Direitos sobre os Direitos Humanos e a
Democracia no Mundo (2014) e a política da União nesta matéria;
 A Convenção Europeia dos Direitos do Homem, emanada pelo Tribunal Europeu
dos Direitos do Homem, nos termos do seu ao artigo 8.º (direito ao respeito da
vida privada e familiar);
 A Convenção sobre os Direitos do Homem e a Biomedicina («Convenção de
Oviedo»), aprovada em 1997, no âmbito do Conselho da Europa9;

 A Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos,
adotada pela Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a
Educação, Ciência e Cultura («UNESCO») na sua 29.ª sessão, a 11 de
novembro de 1997;
 A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, nos termos da alínea c)
do n.º 2 do artigo 3.º;
 A Convenção sobre os Direitos da Criança, nos termos do n.º 1 do artigo 3.º10;
 A Convenção Europeia sobre o Exercício dos Direitos das Crianças, adotada em
Estrasburgo, em 25 de janeiro de 199611, nos termos do n.º 2 do seu artigo 1.º e
do seu artigo 24.º.

V.

Consultas e contributos


Regiões Autónomas

O Presidente da Assembleia da República promoveu a audição dos órgãos de governo
próprios das regiões autónomas, nos termos do artigo 142.º do Regimento da

Aprovado para retificação e ratificado, respetivamente, através da Resolução da Assembleia
da República n.º 1/2001, de 3 de janeiro, e o Decreto do Presidente da República n.º 1/2001, de
3 de janeiro.
10 Aprovado para retificação e ratificado, respetivamente, através da Resolução da Assembleia
da República n.º 20/90, de 12 de setembro e o Decreto do Presidente da República n.º 49/90, de
12 de setembro.
11 Aprovado para retificação e ratificado, respetivamente, através da Resolução da Assembleia
da República n.º 7/2014, de 27 de janeiro, e o Decreto do Presidente da República n.º 3/2014,
de 27 de janeiro.
9
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Assembleia da República, e para os efeitos do n.º 2 do artigo 229.º da Constituição. Os

respetivos pareceres serão disponibilizados no site da Assembleia da República, na
página da iniciativa.


Consultas facultativas

Sobre esta matéria, a Comissão de Saúde deverá realizar a audição, ou solicitar
parecer, designadamente, ao Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida
(CNECV) e ao Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida (CNPMA)

VI.

Avaliação prévia de impacto


Avaliação sobre impacto de género

O grupo parlamentar proponente juntou ao projeto de lei a respetiva avaliação de
impacto de género (AIG), concluindo que, pelo facto de a gestante ser do género
feminino, a lei tem um impacto positivo neste género.
Linguagem não discriminatória
Na elaboração dos atos normativos a especificação de género deve ser minimizada
recorrendo-se, sempre que possível, a uma linguagem neutra ou inclusiva, mas sem
colocar em causa a clareza do discurso. No caso vertente, tratando-se de alteração a
diploma já existente, não fará sentido sugerir alterações pontuais, dado que o articulado
alterado irá integrar-se depois num todo, devendo dar-se prioridade à coerência dos
vocábulos utilizados.


Impacto orçamental

Em face dos elementos disponíveis, não nos parece que resultem encargos da
aprovação da presente iniciativa legislativa.
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direito contratual ao contrato de gestação, tecendo uma apreciação crítica do regime da
gestação de substituição. Apresenta questões que considera que a lei não esclarece e
sugere cláusulas a incluir neste tipo de contratos.
SILVA, Susana - Procriação medicamente assistida: práticas e desafios. Lisboa :
ICS. Imprensa de Ciências Sociais, 2014. 323 p. ISBN 978-972-671-326-5. Cota: 28.41
- 213/2015
Resumo: São analisadas as práticas, expetativas, incertezas e riscos envolvidos na
procriação medicamente assistida, a partir de perceções de mulheres e homens que
recorreram a essas técnicas, bem como a partir do cruzamento de discursos de médicos
e juristas. Com base nos legados dos estudos sociais da ciência e da tecnologia, das
teorias da sociedade do risco e dos estudos sobre as mulheres, refere-se a importância
da mobilização para um debate público, com todos os atores sociais afetados ou
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expostos nas implicações, atuais e futuras, dos usos da procriação medicamente
assistida.

ANEXO

MAPA COMPARATIVO
Artigo 8.º da Lei n.º 32/2006 (republicada
pela Lei n.º 58/2017, de 25-7)

PJL n.º 1030/XIII/4.ª BE
Artigo 2.º
Alteração à Lei n.º 32/2006, de 26 de julho
Os artigos 8.º e 14.º da Lei n.º 32/2006, de 26
de julho, alterada pelas Leis n.ºs 59/2007, de
4 de setembro, 17/2016, de 20 de junho, e
25/2016, de 22 de agosto, e 58/2017, de 25
de julho, passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 8.º

Artigo 8.º

Gestação de Substituição

Gestação de substituição
1 - Entende-se por «gestação de
substituição» qualquer situação em que a
mulher se disponha a suportar uma
gravidez por conta de outrem e a entregar
a criança após o parto, renunciando aos
poderes
e
deveres
próprios
da
maternidade.

1. […]

2 - A celebração de negócios jurídicos de
gestação de substituição só é possível a
título excecional e com natureza gratuita,
nos casos de ausência de útero, de lesão
ou de doença deste órgão que impeça de
forma absoluta e definitiva a gravidez da
mulher ou em situações clínicas que o
justifiquem.

2. […]

3. […]

3 - A gestação de substituição só pode ser
autorizada através de uma técnica de
procriação medicamente assistida com
recurso aos gâmetas de, pelo menos, um
dos respetivos beneficiários, não podendo
a gestante de substituição, em caso algum,
ser a dadora de qualquer ovócito usado no
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concreto procedimento
participante.

em

que

é

4 - A celebração de negócios jurídicos de
gestação de substituição carece de
autorização prévia do Conselho Nacional
de Procriação Medicamente Assistida,
entidade que supervisiona todo o
processo, a qual é sempre antecedida de
audição da Ordem dos Médicos e apenas
pode ser concedida nas situações
previstas no n.º 2.

4. A celebração de negócios jurídicos de
gestação de substituição carece de
autorização prévia do Conselho Nacional de
Procriação Medicamente Assistida, entidade
que supervisiona todo o processo, a qual é
sempre antecedida de audição da Ordem dos
Médicos e apenas pode ser concedida nas
situações previstas no n.º 2 e desde que
observadas as disposições contratuais
previstas no n.º 11 do presente artigo.
5. [Novo] O pedido de autorização prévia
para a celebração de contratos de gestação
de substituição é apresentado ao Conselho
Nacional de Procriação Medicamente
Assistida através de formulário disponível no
respetivo sítio da internet, cujo modelo é
criado por este Conselho, subscrito
conjuntamente pelos beneficiários e pela
gestante de substituição, devendo ser
acompanhado da seguinte documentação:
a) Identificação dos beneficiários e da
gestante de substituição;
b) Aceitação das condições previstas no
contrato-tipo de gestação de substituição por
parte dos beneficiários e da gestante de
substituição;
c) Documentação médica, com origem no
centro de Procriação Medicamente Assistida
no qual a técnica de PMA ou técnicas de PMA
necessárias à concretização da gestação de
substituição serão efetuadas, destinada a
comprovar que estão preenchidas as
condições previstas nos n.ºs 2 e 3 do
presente artigo.
d) Declaração de psiquiatra ou psicólogo
favorável à celebração do contrato de
gestação de gestação de substituição;
e) Declaração do Diretor do centro de PMA no
qual a técnica ou técnicas de PMA
necessárias à concretização da gestação de
substituição serão efetuadas, aceitando a
concretização nesse centro do ou dos
tratamentos a realizar.
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5 - É proibido qualquer tipo de pagamento
ou a doação de qualquer bem ou quantia
dos
beneficiários
à
gestante
de
substituição pela gestação da criança,
exceto o valor correspondente às
despesas
decorrentes
do
acompanhamento de saúde efetivamente
prestado, incluindo em transportes, desde
que devidamente tituladas em documento
próprio.
6 - Não é permitida a celebração de
negócios jurídicos de gestação de
substituição quando existir uma relação de
subordinação económica, nomeadamente
de natureza laboral ou de prestação de
serviços, entre as partes envolvidas.

6. [anterior n.º 5]

7. [anterior n.º 6]

7 - A criança que nascer através do recurso
à gestação de substituição é tida como filha
dos respetivos beneficiários.

8 - No tocante à validade e eficácia do
consentimento das partes, ao regime dos
negócios jurídicos de gestação de
substituição e dos direitos e deveres das
partes, bem como à intervenção do
Conselho
Nacional
de
Procriação
Medicamente Assistida e da Ordem dos
Médicos, é aplicável à gestação de
substituição, com as devidas adaptações,
o disposto no artigo 14.º da presente lei.

8. No tocante à validade e eficácia do
consentimento das partes, ao regime dos
negócios
jurídicos
de
gestação
de
substituição e dos direitos e deveres das
partes, bem como à intervenção do Conselho
Nacional de Procriação Medicamente
Assistida e da Ordem dos Médicos, é
aplicável à gestação de substituição, com as
devidas adaptações, o disposto no artigo 14.º
da presente lei, com exceção do previsto no
n.º 4 sobre o consentimento livremente
revogável que nos casos de gestação de
substituição pode acontecer, por vontade
da gestante, até ao final do prazo
legalmente previsto para o registo da
criança nascida.
9. Sem prejuízo do disposto na parte final do
artigo anterior, a criança que nascer através
do recurso à gestação de substituição é tida
como filha dos respetivos beneficiários.
(anterior n.º 7)

9 - Os direitos e os deveres previstos nos
artigos 12.º e 13.º são aplicáveis em casos
de gestação de substituição, com as
devidas adaptações, aos beneficiários e à
gestante de substituição.

10. [anterior n.º 9] Os direitos e os deveres
previstos nos artigos 12.º e 13.º são
aplicáveis, com
as
devidas
alterações, aos beneficiários dos contratos
de
gestação
de
substituição, sendo
os direitos e os deveres da gestante de
substituição
os
que
se
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encontram previstos nos artigos 13.º-A e
13.ºB.

10 - A celebração de negócios jurídicos de
gestação de substituição é feita através de
contrato escrito, estabelecido entre as
partes, supervisionado pelo Conselho
Nacional de Procriação Medicamente
Assistida,
onde
devem
constar
obrigatoriamente, em conformidade com a
legislação em vigor, as disposições a
observar em caso de ocorrência de
malformações ou doenças fetais e em caso
de eventual interrupção voluntária da
gravidez.
11 - O contrato referido no número anterior
não
pode
impor
restrições
de
comportamentos
à
gestante
de
substituição, nem impor normas que
atentem contra os seus direitos, liberdade
e dignidade.
12 - São nulos os negócios jurídicos,
gratuitos ou onerosos, de gestação de
substituição que não respeitem o disposto
nos números anteriores.

11. [anterior n.º 10] A celebração de
negócios
jurídicos
de
gestação
de
substituição é feita através de contrato
escrito, estabelecido entre as partes,
supervisionado pelo Conselho Nacional de
Procriação Medicamente Assistida, onde
consta, obrigatoriamente, entre outras,
cláusulas tendo por objeto:
a) As obrigações da gestante de
substituição
no
que
respeita
ao
cumprimento das orientações médicas do
obstetra que segue a gravidez e a
realização dos exames e atos terapêuticos
por este considerados indispensáveis ao
correto acompanhamento clínico da
gravidez, tendo em vista assegurar a
evolução normal da gravidez e o bem-estar
da criança;
b) Os direitos da gestante de substituição
na participação nas decisões referentes à
escolha do obstetra que segue a gravidez,
do tipo de parto e do local onde o mesmo
terá lugar;
c) O direito da gestante de substituição a
um acompanhamento psicológico antes e
após o parto;
d) As obrigações e os direitos da gestante
de substituição, tais como a possibilidade
de recusa de se submeter a exames de
diagnóstico, como a amniocentese, ou a
possibilidade de realizar viagens em
determinados meios de transporte ou fora
do país no terceiro trimestre de gestação;
e) A prestação de informação completa e
adequada sobre as técnicas clínicas e os
seus potenciais riscos para a saúde;
f) A prestação de informação ao casal
beneficiário e à gestante de substituição
sobre o significado e as consequências da
influência do estilo de vida da gestante no
desenvolvimento embrionário e fetal;
g) As disposições a observar sobre
quaisquer intercorrências de saúde
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ocorridas na gestação, quer a nível fetal,
quer a nível da gestante de substituição;

h) As disposições a observar em caso de
eventual interrupção voluntária da gravidez
em conformidade com a legislação em
vigor;
i) A possibilidade de denúncia do contrato
por qualquer das partes, no caso de se vir
a verificar um determinado número de
tentativas de gravidez falhadas e em que
termos tal denúncia pode ter lugar;
j) Os termos de revogação
consentimento ou do contrato
conformidade com a presente lei;

do
em

k) A gratuitidade do negócio jurídico e a
ausência de qualquer tipo de imposição,
pagamento ou doação por parte do casal
beneficiário a favor da gestante de
substituição por causa da gestação da
criança, para além do valor correspondente
às
despesas
decorrentes
do
acompanhamento de saúde efetivamente
prestado, incluindo em transportes;
l) Os subsistemas ou seguros de saúde
que podem estar associados ao objeto de
contrato;
m) A forma de resolução de conflitos a adotar
pelas partes em caso de divergência que se
suscite sobre a interpretação ou execução do
negócio jurídico
(revogados anteriores 11 e 12)
Artigo 14.º
Artigo 14.º
Consentimento
[…]

1 - Os beneficiários devem prestar o seu
consentimento livre, esclarecido, de forma
expressa e por escrito, perante o médico
responsável.

1. […]

2 - Para efeitos do disposto no número
anterior, devem os beneficiários ser
previamente informados, por escrito, de
todos os benefícios e riscos conhecidos
resultantes da utilização das técnicas de

2. […]
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PMA, bem como das suas implicações
éticas, sociais e jurídicas.

3 - As informações constantes do número
anterior devem constar de documento, a
ser aprovado pelo Conselho Nacional de
Procriação
Medicamente
Assistida,
através do qual os beneficiários prestam o
seu consentimento.

3. […]

4 - O consentimento dos beneficiários é
livremente revogável por qualquer deles
até ao início dos processos terapêuticos de
PMA.

4. […]

5 - O disposto nos números anteriores é
aplicável à gestante de substituição nas
situações previstas no artigo 8.º.

6 - Nas situações previstas no artigo 8.º,
devem os beneficiários e a gestante de
substituição ser ainda informados, por
escrito, do significado da influência da
gestante
de
substituição
no
desenvolvimento embrionário e fetal.

5. O disposto nos números 1, 2 e 3 do
presente artigo é aplicável aos contratos de
gestação de substituição nas situações
previstas no artigo 8.º, sendo o número 4
igualmente aplicável aos beneficiários desses
contratos.
6. [Novo] Nos casos de gestação de
substituição previstos no artigo 8.º, a gestante
de substituição pode livremente revogar o seu
consentimento até ao momento previsto na
parte final do número 8 desse artigo 8º.
7. [anterior n.º 6].»
Artigo 3.º
Aditamento à Lei n.º 32/2006, de 26 de
julho
São aditados os artigos 13.º-A e 13.º-B à Lei
n.º 32/2006, de 26 de julho, alterada pelas
Leis n.ºs 59/2007, de 4 de setembro, 17/2016,
de 20 de junho, e 25/2016, de 22 de agosto,
e 58/2017, de 25 de julho, com a seguinte
redação:
«Artigo 13.º-A
Direitos da Gestante de Substituição
1. Constituem direitos da gestante
substituição designadamente:

de

a) Ser corretamente informada sobre as
implicações médicas, sociais e jurídicas
prováveis resultantes da celebração do
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presente contrato, nomeadamente dos riscos
de potenciais complicações da gravidez;
b) Ver concretizada a transferência de
embrião em centro de PMA devidamente
autorizado;
c) Ser assistida em ambiente médico idóneo
que disponha de todas as condições materiais
e humanas necessárias e adequadas ao
acompanhamento da gestação resultante do
cumprimento do presente contrato;
d) Ter acompanhamento psicológico antes e
durante a gravidez e após o parto;
e) Seguir as prescrições determinadas pelo
médico responsável pelo acompanhamento
de doença de que venha a padecer durante a
gravidez, ainda que tal possa comprometer a
viabilidade da gestação.
2. A celebração, por parte da gestante de
substituição, de negócios jurídicos de
gestação de substituição através de contrato
escrito não diminui o exercício dos direitos
fundamentais legalmente conferidos à mulher
grávida e/ou puérpera, nomeadamente os de
natureza social, laboral ou de qualquer outra.
Artigo 13.º-B
Deveres da Gestante de Substituição
Constituem deveres
substituição:

da

gestante

de

a) Prestar todas as informações que lhe
sejam solicitadas pela equipa médica
responsável pela transferência do embrião e
todas as outras informações que entenda
serem relevantes para o êxito da técnica a
que vai submeter-se;
b) Seguir todas as prescrições médicas
determinadas pela equipa médica referida na
alínea a);
c) Prestar todas as informações que lhe sejam
solicitadas pelo médico responsável pelo
acompanhamento da gravidez e seguir todas
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as
prescrições
determinadas;

médicas

por

este

d) Observar os cuidados considerados
normais, de acordo com as boas práticas
médicas, da sua condição de grávida,
incluindo o que respeita à realização de
viagens em determinados meios de
transporte no terceiro trimestre da gestação e
ao estilo de vida a manter durante a gestação;
e) Informar os beneficiários da verificação de
qualquer facto impeditivo ou modificativo do
modo de cumprimento do presente contrato,
nomeadamente qualquer alteração no seu
estado de saúde que possa comprometer a
viabilidade da gravidez.»
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