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PROJECTO DE RESOLUÇÃO Nº 704/XIII/2ª

Recomenda ao Governo o aumento de três para cinco ciclos de tratamentos 

de Procriação Medicamente Assistida, comparticipados pelo Serviço Nacional 

de Saúde.

A promoção da igualdade de género tem dado passos significativos nos últimos 

anos mas o caminho percorrido por Portugal é, ainda, claramente, insuficiente, pelo 

que urge fazer mais e melhor.

O CDS está – e tem estado - fortemente empenhado no fomento e na execução de 

políticas públicas de igualdade, numa perspetiva transversal, que possam, nos 

próximos anos, fazer da igualdade de género uma realidade e um caso de sucesso.

Da saúde, à educação, ao emprego ou à política fiscal, há toda uma panóplia de 

instrumentos que podem - e devem – ser usados ao serviço deste desígnio 

nacional, um desígnio que, felizmente, vem sendo cada vez mais consensual na 

sociedade civil e na classe política. 

O V Plano Nacional para a Igualdade de Género, Cidadania e Não -discriminação 

2014 -2017 levado a cabo pelo anterior Governo é disso exemplo e enquadra--se 

nos compromissos assumidos por Portugal nas várias instâncias internacionais, 

designadamente no âmbito da Organização das Nações Unidas, da União Europeia 

e da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).  Sobressaem, pela sua 

importância neste domínio, a Declaração e Plataforma de Ação de Pequim, o Pacto 

Europeu para a Igualdade entre Homens e Mulheres (2011 -2020) ou a Estratégia 

para a Igualdade entre Mulheres e Homens 2010 -2015.



Grupo Parlamentar

     

2

Uma das dimensões da igualdade de género a que é importante dar particular 

atenção é a da promoção da igualdade entre mulheres e homens no trabalho, no 

emprego e na formação profissional e os relatórios mais recentes espelham-no bem, 

porquanto esta é uma área em que as desigualdades ainda são bastante 

acentuadas.

Tendo, assim, por norte os pactos e as estratégias mencionadas e o 

enquadramento nacional vigente, entende o CDS que se devem reforçar as políticas 

públicas de combate à desigualdade de género no trabalho e no emprego, o que 

passa, obviamente, por medidas do foro laboral mas, também, por medidas no 

domínio da saúde, da educação ou da política fiscal, uma vez que estas são as 

áreas em que um aprofundamento das mesmas pode ter mais impacto e alcance.

Neste sentido, uma das traves mestras da promoção da igualdade entre mulheres e 

homens no trabalho é a conciliação familiar com a vida profissional, no seguimento, 

aliás, do trabalho desenvolvido pelo anterior Governo - que consagrou, por exemplo, 

a empregabilidade parcial ou o aumento de vagas nas creches – já que uma das 

razões para a falta de competitividade das mulheres no mercado laboral é, 

precisamente, a necessidade de assegurar as necessidades familiares. De facto, 

uma das razões mais invocadas para justificar a desigualdade entre mulheres e 

homens no emprego está exatamente nisso – na dificuldade de as mulheres - mais 

ainda as em idade fértil – conciliarem o seu sucesso e enriquecimento profissionais 

com a sua vida familiar, sendo, por isso mesmo, discriminadas.

É facto assente, e estatística e cientificamente comprovado, que as mulheres adiam 

cada vez mais a decisão da maternidade, sobretudo por causa do exigente e 

competitivo mundo laboral, em que as mulheres têm de dar mais para terem, pelo 

menos, o mesmo. Entre o sucesso na profissão e a maternidade, muitas são 

forçadas a escolher a primeira em detrimento da segunda, às vezes de forma 

irremediável. 

Isso contende, obviamente, com a idade fértil da mulher, que diminui à medida que 
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aumenta a idade, frustrando-se um dos aspetos essenciais da sua vida, com 

impactos muito negativos também na sociedade, designadamente no crescente e 

grave problema de natalidade que Portugal enfrenta e para que o CDS vem 

chamando a atenção, pelo menos, desde 2007. 

Segundo o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, “a utilização 

clínica destas metodologias sofreu grande expansão em todo o mundo, 

estimando-se que já tenham nascido mais de 3 milhões de crianças como 

resultado do seu uso. Há mesmo países europeus em que 5% ou mais das 

crianças nascidas resultam de PMA.”

Em Portugal, a PMA é regulada pela Lei nº 32/2006 de 26 de Julho, que determina, 

no nº 1 do seu artigo 11º “que compete ao médico responsável propor aos 

beneficiários a técnica de PMA que, cientificamente, se afigure mais adequada

quando outros tratamentos não tenham sido bem sucedidos, não ofereçam 

perspetivas de êxito ou não se mostrem convenientes segundo os preceitos do 

conhecimento médico”.

Apesar de não existirem dados oficiais atualizados (os últimos disponíveis 

remontam a 2011) estima-se que 2% dos bebés que nascem em Portugal sejam

resultado de uma técnica de PMA. Contudo, este número encontra-se ainda muito 

abaixo da média europeia.

Atualmente, o Serviço Nacional de Saúde (SNS) comparticipa a 100% três 

ciclos de tratamentos de 2ª linha de PMA. No entanto, segundo a APF, este 

número deveria ser alargado uma vez que, na maioria dos casos, a gravidez não é 

alcançada durante estes três ciclos.

As principais causas apontadas para o baixo número de nascimentos por PMA em 

Portugal são o limite de ciclos suportados pelo SNS já que, depois de esgotadas as 

três tentativas, a única alternativa dos casais é recorrer a uma clínica privada, o que 

é incomportável para a maioria das famílias: cada ciclo de tratamento de segunda 

linha custará entre 5.000 euros e 8.000 euros.
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Como se sabe, os tratamentos de 1ª linha (como indução de ovulação e 

inseminação intrauterina) são comparticipados pelo SNS, não existindo nenhum 

limite em relação ao número de ciclos por casal.

Já os tratamentos de 2ª linha são mais complexos (Fecundação In Vitro - FIV e 

Micro Injeção Intracitoplasmática de Espermatozoide – ICSI). Estes tratamentos de 

2ª linha são, como já referimos, comparticipados a 100%, pelo SNS, durante três 

ciclos de tratamentos. Apenas cerca de 3% dos casos de infertilidade é que vão 

necessitar de recorrer a estes tratamentos.

Segundo o último Relatório da “Actividade Desenvolvida pelos Centros de PMA em 

2013”, do CNPMA, relativamente a Portugal, em 2013, observou-se o seguinte:

a)   Foram iniciados 2.026 ciclos de FIV, dos quais resultaram 631 gestações 

clínicas e 473 partos;

b)   A percentagem global de gestação clínica por ciclo iniciado de FIV foi de 

31,1% e a percentagem de parto por ciclo iniciado de FIV foi de 23,3%.

Não existem dados sobre o número de casais que desistem após o terceiro ciclo por 

não terem condições financeiras para suportar os tratamentos no setor privado. 

Contudo, pelos testemunhos que chegam à APF esse número é, certamente, muito 

elevado. 

Saliente-se os seguintes dados relevantes de um estudo divulgado, em Dezembro 

de 2015, pelo Jornal da Associação Médica Americana (JAMA), que revelou vários 

dados interessantes:

i)   Em cada FIV as taxas de sucesso situam-se, em média, entre os 20% 

a 35% por ciclo;

ii)   O estudo analisou 156.947 mulheres do Reino Unido que foram 

submetidas a ciclos de FIV. As mulheres estudadas tinham uma média de 
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35 anos de idade (no início do tratamento), sendo que a duração média de 

infertilidade para todos os ciclos foi de quatro anos;

iii)   No primeiro ciclo de tratamento a taxa de sucesso foi de 29,5%. Até 

ao quarto ciclo a taxa de sucesso foi, em média, de 20%. Contudo, o 

estudo concluiu que a taxa de sucesso aumenta até ao nono ciclo, sendo 

que ao sexto ciclo foi alcançada uma taxa de cerca de 68% (a mais alta 

de todas);

Ou seja, quanto mais oportunidades houver dentro da idade limite prevista na lei (39

anos e 364 dias), cada ciclo suportado pelo Estado torna-se mais uma oportunidade 

para se alcançar a gravidez.

Assim, a principal mensagem a reter deste estudo é que a acumulação de ciclos de 

tratamento aumenta exponencialmente as taxas de sucesso valendo, por isso, a 

pena continuar a investir nos casais que não conseguem alcançar uma gravidez nos 

primeiros três ciclos.

A situação atual gera uma grande injustiça social. Muitos casais inférteis não terão

capacidade financeira para prosseguir com os tratamentos findo o terceiro ciclo 

assumido pelo SNS.

Cumpre realçar, de resto, que, para o Estado, cada FIV representa um encargo de 

cerca de 1.500 euros.

Embora não diretamente, é certo, esta medida pode contribuir positivamente para o 

incremento e o progresso das políticas públicas de apoio à igualdade entre 

mulheres e homens no trabalho, no emprego e na formação profissional, tendo em 

conta que deixará às mulheres a possibilidade de se dedicarem ao trabalho com 

mais intensidade nos primeiros anos de vida profissional e deixarem para momento 

ulterior a decisão da maternidade, quando a carreira profissional esteja já 

consolidada e provado o seu valor profissional.  
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Nestes termos, o Grupo Parlamentar do CDS-PP, ao abrigo das disposições 

constitucionais e regimentais aplicáveis, propõe que a Assembleia da 

República recomende ao Governo:

O aumento de três para cinco ciclos de tratamentos de Procriação 

Medicamente Assistida, comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde.

Palácio de São Bento, 03 de março de 2017.
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