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I.

Análise da iniciativa
•

A iniciativa

O presente Projeto de Lei, apresentado por Deputados do Grupo Parlamentar do PS,
preconiza a alteração dos artigos 3.º e 4.º da Lei n.º 37/2012, de 27 de agosto1, que
aprovou o Estatuto do Dador de Sangue, no sentido de estabelecer uma proibição de
discriminação na elegibilidade para dar sangue em razão da identidade de género ou
orientação sexual, assim visando “garantir aos cidadãos proteção de que a sua
orientação sexual, ou ainda a sua identidade de género, não os rotula de antemão como
uma subpopulação de risco nem os limita no livre desenvolvimento da sua sexualidade”,
para além de se “promover o ato cívico da dádiva de sangue, nomeadamente junto dos
mais jovens, estipulando que o IPST, em parceria com as instituições de ensino, deve
promover uma campanha anual para o efeito”.

Para o efeito, a iniciativa propõe a alteração do n.º 3 do artigo 3.º (Dador de sangue) da
referida Lei n.º 37/2012, impondo uma definição qualificada - “de forma objetiva, igual e
proporcional” - dos critérios de elegibilidade constantes de portaria do Ministério da
Saúde, para além do aditamento de um novo n.º 4 a este artigo, especificando que tais
critérios não podem conduzir à discriminação do dador “em razão da sua identidade de
género ou orientação sexual”, normativos que replica no artigo 4.º (Dádiva de sangue),
aditando um novo n.º 4 e alterando o anterior 4 (renumerado como 5) no mesmo sentido.

Paralelamente, a iniciativa estabelece a promoção, pelo Instituto Português de Sangue
e Transplantação, de uma campanha anual de incentivo à dádiva de sangue por parte
de jovens.
Recordando a prática, nacional e de outros países, de sujeição a uma suspensão
temporária de um ano da possibilidade de dar sangue, durante o qual devem praticar a

1

Diploma retirado do sítio na Internet do Diário da República Eletrónico (https://dre.pt/). Salvo indicação
em contrário, todas as ligações para referências legislativas são feitas para o portal oficial do Diário da
República Eletrónico.
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abstinência sexual, de “homens que tenham praticado relações sexuais com outros

homens”, por se considerar que têm ”comportamentos sexuais de risco”, que
consideram contrariar o princípio constitucional da proibição da discriminação em razão
da orientação sexual, corolário do princípio da igualdade, os proponentes lembram que
o Estatuto do Dador de Sangue prevê que o dador de sangue tem o direito a «não ser
objeto de discriminação».

Invocam também a Resolução da Assembleia da República n.º 39/2010, que recomenda
ao Governo a adoção de medidas que visem combater a atual discriminação dos
homossexuais e bissexuais nos serviços de recolha de sangue, na sequência da qual
deixou de constar do questionário preenchido por cada candidato homem a dador de
sangue uma pergunta relativa a contactos sexuais que tenha tido com outro homem,
opinando que tal Resolução se encontra por concretizar, tendo-se mantido a designação
de grupos de risco em função da orientação sexual até à publicação da Norma da
Direção-Geral de Saúde n.º 9/2016, sobre «Comportamentos de Risco com Impacte na
Segurança do Sangue e na Gestão de Dadores: Critérios de Inclusão e Exclusão de
Dadores por Comportamento Sexual», mediante a qual todos os cidadãos,
independentemente da sua orientação sexual, deixaram de ter uma suspensão
definitiva, para passarem a ter uma suspensão temporária de um ano após o último
contacto sexual com «subpopulações com risco infecioso acrescido».

Assinalam que, não obstante, a prática tem sido no sentido de se considerar incluídos
em tal previsão “homens que fazem sexo com homens, mesmo que com um parceiro
estável”, impedindo-os de darem sangue, o que consideram constituir uma “avaliação
discriminatória de um grupo de risco definido em razão da orientação sexual”, em
contradição com a prática comparada de outros países, que nomeiam na exposição de
motivos da iniciativa.
O Projeto de Lei em apreço contém quatro artigos preambulares: o primeiro definindo o
respetivo objeto, o segundo promovendo a alteração da lei identificada, o terceiro
preconizando a realização de uma campanha anual de apelo à dádiva de sangue e o
último estabelecendo como data de início da sua vigência o dia seguinte ao da sua
publicação.
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Recorde-se que, em conjunto com a Comissão de Saúde, a Comissão de Assuntos
Constitucionais realizou muito recentemente, em 2 de março de 2021, a Audição do
Instituto Português do Sangue e da Transplantação, IP (ipst,IP) , e da Direção-Geral da
Saúde (DGS), tendo em conta as denúncias vindas a público de práticas discriminatórias
na doação de sangue por homens que fazem sexo com homens2 – que teve origem em
requerimento do Grupo Parlamentar do BE.

•

Enquadramento jurídico nacional

A Constituição da República Portuguesa (Constituição)3 , no seu artigo 13.º, inserido no
Título I - Princípios gerais, da Parte I – Direitos e deveres fundamentais, consagra
expressamente o princípio da igualdade, da seguinte forma:
«1. Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei.
2. Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer
direito ou isento de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua,
território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação
económica, condição social ou orientação sexual.» (negrito nosso).

Defendem Jorge Miranda e Rui Medeiros que «A igualdade aqui proclamada é a
igualdade perante a lei, dita por vezes igualdade jurídico-formal, e ela abrange,
naturalmente, quaisquer direitos e deveres existentes na ordem jurídica portuguesa.
A par dela, acha-se a igualdade real entre os Portugueses [de que cuidam o artigo 9.º,
alínea d), e numerosos outros preceitos]. Conceitos distintos entrelaçam-se no Estado
de Direito democrático. Porque todos têm a mesma dignidade social (outra maneira de
referir a dignidade de pessoa humana, base da República), a lei tem de ser igual para
todos. Mas, porque há desigualdades de facto (físicas, económicas, geográficas, etc.),

2

Ligação para esta audição parlamentar retirada do sítio na Internet da Assembleia da República
(https://www.parlamento.pt/ ). Salvo indicação em contrário, todas as ligações para iniciativas pendentes,
antecedentes ou outras atividades parlamentares são feitas para o sítio na Internet da Assembleia da
República.
3 Todas as referências à Constituição são feitas para o sítio na Internet da Assembleia da República, salvo
indicação em contrário.
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importa que o poder público e a sociedade civil criem ou recriem as oportunidades e as
condições que a todos permitam usufruir dos mesmos direitos e cumprir os mesmos
deveres.
Não há contraposição; há complementaridade. E a igualdade real (ou jurídico-material
ou social) não vale por si; vale enquanto dirigida à concretização da igualdade jurídica
– tal como os direitos com estrutura de direitos sociais (os não contemplados no artigo
17.º), em última análise, estão ao serviço de direitos de liberdade e, por isso, são,
justamente, estes direitos que exigem a sua realização.»4 (itálico dos autores).

Notam os mesmos autores que «O sentido primário da fórmula constitucional é negativo:
consiste na vedação de privilégios e de discriminações.
Privilégios são situações de vantagem não fundadas e discriminações situações de
desvantagem; ao passo que discriminações positivas são situações de vantagem
fundadas, desigualdades de direito em resultado de desigualdades de facto e tendentes
à superação destas e, por isso, em geral, de carácter temporário.
Naturalmente, os factores de desigualdade inadmissíveis enunciados no artigo 13.º, n.º
2, da Constituição são-no a título exemplificativo (até por causa da cláusula aberta do
artigo 16.º, n.º 1), não, de modo algum a título taxativo. Eles não são senão os mais
flagrantemente recusados pelo legislador constituinte – tentando interpretar a
consciência jurídica da comunidade; não os únicos possíveis e, portanto, também não
os únicos constitucionalmente insusceptíveis de alicerçar privilégios ou discriminações.
(…)
«Não se trata, de resto, apenas de proibir discriminações. Trata-se também de proteger
as pessoas contra discriminações (…); de as proteger, se necessário por via penal e,
eventualmente, com direito à reparação à face dos princípios gerais de
responsabilidade.»5.

A proibição de discriminações é igualmente concretizada na expressão direta do
postulado básico da dignidade da pessoa humana vertida no n.º 1 do artigo 26.º da
Constituição:

4

MIRANDA, Jorge; MEDEIROS, Rui - Constituição Portuguesa Anotada. Coimbra: Coimbra Editora,
2005. 3 tomos. ISBN 972-32-1308-7 (tomo I), pág. 120.
5 Idem, págs. 120 e 121.
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«A todos são reconhecidos os direitos à identidade pessoal, ao desenvolvimento da
personalidade, à capacidade civil, à cidadania, ao bom nome e reputação, à imagem, à
palavra, à reserva da intimidade da vida privada e familiar e à protecção legal contra
quaisquer formas de discriminação.» (negrito nosso).

Do elenco das tarefas fundamentais do Estado constante no artigo 9.º da Constituição
e da força jurídica dos preceitos constitucionais respeitantes aos direitos, liberdades e
garantias prescrita no n.º 1 do artigo 18.º da Constituição, e consequentemente, da sua
imediata vinculação e aplicação pelas entidades públicas e privados, entidades e
indivíduos, se extrai que o Estado assume o papel de interventor na sociedade.
Dessa posição interventiva do Estado, como sustenta Jorge Reis Novais6, emergem três
deveres estatais dos direitos fundamentais:
− «O dever de respeitar continua a traduzir-se essencialmente num dever de
abstenção, de não interferência nas esferas de autonomia, de liberdade e de bemestar dos particulares garantidas pelos direitos fundamentais; essa continua a ser a
sua dimensão principal.»;
− O «dever estatal de protecção, ele deixa de estar focado na estrita protecção e
segurança da propriedade privada e da liberdade negativa individual, para se alargar
a todos os direitos fundamentais. Todos eles, e precisamente porque o são, sejam
de liberdade ou sociais, individuais ou colectivos, de defesa ou de prestação, o
Estado está obrigado a proteger, desde logo porque, assumindo o monopólio do uso
da força coerciva legítima, fica obrigado à protecção geral da vida, segurança, bemestar, liberdade e propriedade dos particulares.»;
− O «dever de promoção é aplicável a todos os direitos fundamentais, de acordo com
o postulado segundo o qual o Estado social se deve preocupar com as questões da
efectividade, da igualdade real, fáctica, com as condições de efectivo acesso aos
bens jusfundamentalmente protegidos, e não apenas com a sua mera garantia
jurídico-formal.».

6

NOVAIS, Jorge Reis - Direitos Sociais, Teoria Jurídica dos Direitos Sociais enquanto Direitos
Fundamentais. 1.ª ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2010. ISBN 978-972-32-1805-3, págs. 257, 259 e 262.
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A Assembleia da República através da Resolução da Assembleia da República n.º
39/2010, de 7 de maio de 2010, recomendou ao Governo a adoção de medidas com a
finalidade de combater a discriminação dos homossexuais e bissexuais nos serviços de
recolha de sangue, nomeadamente através da:
−

Reformulação de todos os questionários que contenham enunciados
homofóbicos, designadamente no que concerne a questões relativas à prática
de relações sexuais entre homens; e

−

Elaboração e divulgação de um documento normativo da responsabilidade
exclusiva do próprio Ministério da Saúde que proíba expressamente a
discriminação dos(as) dadores(as) de sangue com base na sua orientação
sexual e esclareça que os critérios de suspensão de dadores se baseiam na
existência de comportamentos de risco e não na existência de grupos de risco.

O Estatuto do Dador de Sangue, na nossa ordem jurídica, encontra-se vertido na Lei n.º
37/2012, de 27 de agosto. No seu articulado são reguladas as várias matérias
intrínsecas à doação de sangue:
− Os princípios gerais da doação de sangue, como a responsabilidade do Estado
enquanto garante a todos os cidadãos do acesso à utilização terapêutica do sangue,
seus componentes e derivados e dos meios necessários à sua correta obtenção,
preparação, conservação, fracionamento, distribuição e utilização; a estipulação
como dever cívico da dádiva de sangue de todo o cidadão saudável e a proibição de
toda e qualquer comercialização do sangue humano (artigo 2.º);
−

A noção de dador de sangue - trata-se daquele que se apresenta num serviço de
sangue e declare ser sua vontade doar sangue, cumpre os critérios de elegibilidade
e seja aceite clinicamente (artigo 3.º);

− O que é a dádiva de sangue - esta corresponde a um ato cívico, voluntário, benévolo
e não remunerado, sendo que o carácter das doações, a sua regularidade, definição
de unidade de sangue, intervalos das dádivas e outros aspetos relacionados com a
dádiva devem observar os pressupostos fixados pelo organismo público responsável.
É da competência dos serviços de sangue garantir que os dadores de sangue
cumprem todos os critérios de elegibilidade (artigo 4.º);
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− Os deveres do dador de sangue, como o cumprimento das normas técnicas e
científicas previamente estabelecidas, tendo em vista a defesa da sua saúde e a do
doente recetor; de colaboração com os serviços de sangue através do consentimento
para a dádiva, da prestação, com verdade, consciência e responsabilidade, das
informações solicitadas pelo organismo público competente, à observância dos
critérios de elegibilidade, cujo propósito é a preservação da sua saúde e a proteção
do recetor de quaisquer riscos de infeção ou contágio (artigo 5.º);
− Os direitos do dador de sangue, entre outros, como o respeito e salvaguarda da sua
integridade física e mental; a receber informação precisa, compreensível e completa
sobre todos os aspetos relevantes relacionados com a dádiva de sangue; a não ser
objeto de discriminação; à confidencialidade e à proteção dos seus dados pessoais,

nos termos da Constituição da República Portuguesa e da legislação em vigor; ao
reconhecimento público; ao seguro do dador (n.º 1 do artigo 6.º);
− Na avaliação da elegibilidade do dador deve ser garantida a privacidade da entrevista
(n.º 3 do artigo 6.º);
− A ausência das atividades profissionais pelo tempo necessário à dádiva de sangue
(artigo 7.º);
− As associações de dadores de sangue (artigo 8.º);
− As visitas a doentes internados (artigo 9.º);
− A regulamentação deste diploma (artigo 10.º): a Portaria n.º 124-A/2013, de 27 de
março, que estabelece as normas aplicáveis à atribuição do cartão nacional de dador
de sangue, bem como ao reconhecimento público pela dádiva regular de sangue, e
o Decreto-Lei n.º 83/2013, de 24 de junho, que cria o seguro obrigatório do dador de
sangue ou candidato a dador de sangue.

Por sua vez, o Decreto-Lei n.º 267/2007, de 24 de julho (texto consolidado), normativo
que estabelece o regime jurídico da qualidade e segurança do sangue humano e dos
componentes sanguíneos, respectivas exigências técnicas, requisitos de rastreabilidade
e notificação de reações e incidentes adversos graves e as normas e especificações
relativas ao sistema de qualidade dos serviços de sangue, com vista a assegurar um
elevado nível de protecção da saúde pública, inclui na sua moldura disciplinadora os
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critérios mínimos de elegibilidade de dadores de sangue total e de componentes
sanguíneos (artigo 19.º e anexo VII7).
Importa também referir a Norma da Direção-Geral da Saúde (DGS) n.º 009/20168, de
19/09/2016, atualizada em 16/02/2017, subordinada à matéria «Comportamentos de
Risco com Impacte na Segurança do Sangue e na Gestão de Dadores: Critérios de
Inclusão e Exclusão de Dadores por Comportamento Sexual», e direcionada aos
médicos do sistema de saúde.
Este documento foi emitido no quadro de competências adstritas à (DGS)9, conforme
determinam os n.os 1 e 3 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 267/2007, de 24 de julho (texto
consolidado), conjugados com a alínea a) do n.º 2 do artigo 2.º do Decreto Regulamentar
nº 14/2012, de 26 de janeiro.

A DGS constitui a entidade pública responsável pela emissão de normas e orientações,
quer clínicas quer organizacionais, e por desenvolver e promover a execução de
programas em matéria de saúde pública e para melhoria da prestação de cuidados em
áreas relevantes da saúde, nomeadamente nos cuidados de saúde primários,
hospitalares, continuados e paliativos.

Recentemente, a Norma da DGS n.º 009/2016 foi objeto de uma atualização, no dia
19/03/202110, cujo assunto é a «Seleção de Pessoas Candidatas à Dádiva de Sangue
com Base na Avaliação de Risco Individual», sendo o seu âmbito de divulgação
alargado aos médicos e profissionais de saúde do sistema de saúde.

Nesta norma são delimitados os parâmetros que devem ser observados pelos vários
intervenientes no processo de dádiva de sangue.

7

Trata-se do Decreto-Lei n.º 185/2015 de 2 de setembro, diploma que, nos termos do seu artigo 5.º, procede
à republicação do Decreto-Lei n.º 267/2007, de 24 de julho, págs. 16 a 18 do documento.
8 Disponível em https://normas.dgs.min-saude.pt/wp-content/uploads/2016/09/comportamentos-de-riscocom-impacte-na-seguranca-do-sangue-e-na-gestao-de-dadores-criterios-de-inclusao-e-exclusao.pdf,
consultada no dia 12/04/2021.
9 Em https://www.dgs.pt/a-dgs/missao-e-atribuicoes.aspx, consultado no dia 13-04-2021.
10
Publicada
em
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circularesnormativas/norma-n-0092016-de-19092016-pdf.aspx, consultada no dia 13-04-2021.
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Pela leitura da norma da DGS n.º 009/2016, na versão de 201711 e na redação atual12
constata-se a existência de diversas alterações, entre outras, os critérios de suspensão
definitiva e da suspensão temporária dos candidatos a dadores, cujo comportamento
sexual ou atividade os tenham colocado em risco acrescido de ter adquirido doenças
infeciosas suscetíveis de serem transmitidas pelo sangue, e dos respetivos períodos,
após cessação do comportamento de risco:
Versão de 16 de fevereiro de 2017
Fundamento

Critério de suspensão definitiva

N.º 6

Os indivíduos do sexo masculino ou feminino trabalhadores do sexo

Fundamento

Critério de suspensão
temporária

Período

Indivíduos do sexo masculino ou 12 meses, com avaliação
a)

feminino, parceiros de portador(es) analítica posterior (Nível de
de infeção por VIH, VHB e VHC

Evidência

B,

Grau

de

Recomendação II)
Indivíduos do sexo masculino ou 12 meses, com avaliação
feminino

N.º 7
b)

que

tiveram

contacto analítica posterior (Nível de

sexual com indivíduo(s) com risco Evidência

B,

Grau

de

infecioso acrescido para agentes Recomendação II)
transmissíveis pelo sangue
Indivíduos do sexo masculino ou 6 meses (Nível de Evidência
c)

feminino com novo contacto ou C, Grau de Recomendação I)
novo parceiro sexual, não incluído
nas alíneas anteriores

11

Publicada em https://normas.dgs.min-saude.pt/wp-content/uploads/2016/09/comportamentos-de-riscocom-impacte-na-seguranca-do-sangue-e-na-gestao-de-dadores-criterios-de-inclusao-e-exclusao.pdf,
consultada no dia 13-04-2021.
12
Acessível
em
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circularesnormativas/norma-n-0092016-de-19092016-pdf.aspx, consultada no dia 13-04-2021.
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Versão de 19 de março de 2021
Fundamento

Critério de suspensão definitiva
Para além dos critérios estabelecidos no Anexo VII13 do Decreto-Lei
n.º 267/2007, de 24 de julho (na redação atual), devem ser

N.º 7

suspensas definitivamente as pessoas com prática sexual em
contexto de transação comercial
Fundamento

Critério de suspensão temporária

Período

Pessoas parceiras (ou com prática
a)

sexual com) de pessoa que vive com

12 meses, com avaliação
analítica

VIH, VHB e VHC
Pessoas que tiveram contacto sexual
N.º 8

b)

com pessoas com comportamentos de 3 meses, com avaliação
risco infecioso acrescido para agentes analítica posterior
transmissíveis pelo sangue
Pessoas com novo contacto ou novo/a

c)

parceiro/a sexual, ou mais do que um

3 meses, com avaliação
analítica posterior

parceiro/a sexual
Os n.os 2 e 3 da norma n.º 009/2016 da DGS (na redação atual - 19 de março de 2021)
determinam que a avaliação da elegibilidade das pessoas candidatas a dadoras de
sangue se fundamenta nos critérios mínimos preceituados no Decreto-Lei n.º 267/2007,
de 24 de julho (texto consolidado), e na avaliação individual do risco relacionado com
comportamentos da pessoa candidata à dádiva de sangue, com vista a garantir a
segurança das pessoas recetoras. Essa avaliação realiza-se durante a triagem clínica
e de acordo com um questionário uniforme e validado implementado a nível nacional
pelo IPST, IP14, de acordo com os princípios da não-discriminação.

13

Corresponde ao Decreto-Lei n.º 185/2015 de 2 de setembro, diploma que, nos termos do seu artigo 5.º,
procede à republicação do Decreto-Lei n.º 267/2007, de 24 de julho, págs. 16 a 18 do documento.
14 Em http://www.ipst.pt/index.php/pt/, consultado no dia 13-04-2021.
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Como resulta das definições expostas nesta norma, a elegibilidade da pessoa dadora
«é o instrumento inicial para a garantia da segurança transfusional, com proteção da
saúde da pessoa dadora e da pessoa a quem é administrado sangue e componentes
sanguíneos. Neste âmbito importa relevar que as decisões relativas à seleção de
pessoas

dadoras

de

sangue

são

baseadas

em

critérios

científicos,

epidemiologicamente sustentados, visando acautelar o risco e respeitando os
princípios da proporcionalidade, precaução, confidencialidade, equidade e não
discriminação.»15 (negrito nosso).

Quanto ao questionário de avaliação de saúde e à triagem clínica da pessoa dadora,
estes constituem os meios através dos quais se «avaliam e identificam hábitos e
comportamentos com potencial exposição ao risco. Por conseguinte, releva-se a
responsabilidade, nos diversos planos, e relativa aos diferentes intervenientes:
1) Da pessoa, que se dispõe de forma voluntária e generosa à dádiva de sangue e que
fará o juízo avaliativo sobre a sua circunstância em particular;
2) Dos/as profissionais de saúde, que prestam serviço público, que colhem informação
e decidem de forma proporcionada, confidencial, não-discriminatória e com
respeito pela dignidade, integridade e bem-estar das pessoas, tendo em conta
as circunstâncias concretas que são apresentadas pelas pessoas dadoras, os
resultados analíticos previamente obtidos, a legislação em vigor e a evidência
científica.16» (negrito nosso).

Expressa o n.º 10 da mesma norma que na «triagem clínica devem estar implementadas
condições que asseguram a privacidade da pessoa que se candidata à dádiva e que
visam acautelar o respeito pelos princípios da proporcionalidade, precaução,
confidencialidade, equidade e não discriminação.» (negrito nosso).
Importa, ainda, evidenciar o estatuído nos n.os 15 e 17 desta norma que determinam
que, para efeitos de seleção de pessoas candidatas à dádiva de sangue, aplicam-se
exclusivamente os critérios da presente norma e respetivo texto de apoio, e que

15

Alínea Q. da parte Texto de apoio, Conceito, definições e orientações, págs. 6 e 7 do documento.
Alínea S. da parte – Texto de Apoio - Conceito, definições e orientações Pág. 7 do documento.
Projeto de Lei n.º 780/XIV/2.ª (PS)
16

Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª)
12

NOTA TÉCNICA

________________________________________________________
qualquer exceção à norma é fundamentada clinicamente e registada no processo clínico
da pessoa candidata à dádiva de sangue.
O IPST, IP divulga, no seu sítio na internet, por distrito e por dia, os locais de recolha17.

II.

Enquadramento parlamentar
•

Iniciativas pendentes (iniciativas legislativas e petições)

Consultada a base de dados da Atividade Parlamentar (AP), verificou-se não se
encontrarem pendentes, neste momento, iniciativas ou petições sobre matéria idêntica
ou conexa com a da presente iniciativa.
•

Antecedentes parlamentares (iniciativas legislativas e petições)

Sobre a matéria objeto desta iniciativa, a mesma base de dados dá conta dos seguintes
antecedentes parlamentares:
Na presente Legislatura
- Projeto de Resolução n.º 1023/XIV/2.ª (Ninsc CR) - Recomenda ao Governo ações de
combate à homofobia na dádiva de sangue – que deu origem à Resolução da
Assembleia da República n.º 105/2021, de 1 de abril;

- Projeto de Resolução n.º 13/XI (BE) - Recomenda ao Governo a adoção de medidas
que visem combater a atual discriminação dos homossexuais e bissexuais nos serviços
de recolha de sangue, que deu origem à Resolução da Assembleia da República n.º
39/2010, de 7 de maio.

III.

Apreciação dos requisitos formais

A iniciativa em apreciação é apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista
(PS), ao abrigo e nos termos do n.º 1 do artigo 167.º da Constituição e do n.º 1 do artigo

17 Disponível em http://dador.pt/onde-dar/lista-de-recolhas, consultado no dia 13-04-2021.
Projeto de Lei n.º 780/XIV/2.ª (PS)

Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª)
13

NOTA TÉCNICA

________________________________________________________

119.º do Regimento da Assembleia da República (Regimento),18 que consagram 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.
Observa o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 123.º do Regimento e assume a forma
de projeto de lei, em conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 119.º do Regimento.
A iniciativa encontra-se redigida sob a forma de artigos, tem uma designação que traduz
sinteticamente o seu objeto principal e é precedida de uma breve exposição de motivos,
cumprindo os requisitos formais previstos no n.º 1 do artigo 124.º do Regimento.
Observa igualmente os limites à admissão da iniciativa estabelecidos no n.º 1 do artigo
120.º do Regimento, uma vez que parece não infringir a Constituição ou os princípios
nela consignados e define concretamente o sentido das modificações a introduzir na
ordem legislativa.
O projeto de lei em apreciação deu entrada a 7 de abril de 2021, data em que foi admitido
e baixou na generalidade à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades
e Garantias (1.ª), em conexão com a Comissão de Saúde (9.ª), por despacho de S. Ex.ª
o Presidente da Assembleia da República. Foi anunciado em sessão plenária no dia
seguinte.

•

Verificação do cumprimento da lei formulário

O título da presente iniciativa legislativa - «Proíbe a discriminação em razão da
identidade de género ou orientação sexual na elegibilidade para dar sangue» - traduz
sinteticamente o seu objeto, mostrando-se conforme ao disposto no n.º 2 do artigo 7.º
da Lei n.º 74/98, de 11 de novembro,19 conhecida como lei formulário, embora possa ser

18

As ligações para a Constituição, o Regimento e a lei formulário são feitas para o portal oficial da
Assembleia da República.
19 Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, que estabelece um conjunto de normas sobre a publicação, a
identificação e o formulário dos diplomas, alterada e republicada pelas Leis n. os 2/2005, de 24 de janeiro,
26/2006, de 30 de junho, 42/2007, de 24 de agosto, e 43/2014, de 11 de julho.
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objeto de aperfeiçoamento formal, em sede de apreciação na especialidade ou em
redação final.
Segundo as regras de legística formal, «o título de um ato de alteração deve referir o
título do ato alterado»,20 pelo que se sugere à comissão a seguinte redação:
«Proíbe a discriminação em razão da identidade de género ou orientação sexual na
elegibilidade para dar sangue, alterando a Lei n.º 37/2012, de 27 de agosto, que aprova
o Estatuto do Dador de Sangue».
Consultando o Diário da República Eletrónico, verifica-se que a Lei n.º 37/2012, de 27
de agosto, neste momento, ainda não foi alterada por qualquer ato legislativo. A norma
sobre o objeto encontra-se redigida em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo
6.º da lei formulário: «Os diplomas que alterem outros devem indicar o número de ordem
da alteração introduzida (…)».
Em caso de aprovação esta iniciativa revestirá a forma de lei, nos termos do n.º 3 do
artigo 166.º da Constituição, pelo que deve 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.
No que respeita ao início de vigência, o artigo 4.º deste projeto de lei estabelece que a
sua entrada em vigor ocorrerá no dia seguinte ao da sua publicação, mostrando-se
assim conforme com o previsto 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 de vigência verificar-se no próprio dia da publicação».
Nesta fase do processo legislativo, a iniciativa em análise não nos suscita outras
questões no âmbito da lei formulário.

•

Regulamentação ou outras obrigações legais

DUARTE, David [et al.] – Legística: perspectivas sobre a concepção e redacção de actos normativos.
Coimbra : Almedina, 2002. P. 201.
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Segundo o disposto no artigo 3.º do projeto de lei, o IPST, IP, promoverá em parceria
com as instituições de ensino, uma campanha anual de incentivo à dádiva de sangue
por parte de jovens.21

IV.

Análise de direito comparado

•

Enquadramento no plano da União Europeia

A organização e a prestação de cuidados de saúde são da competência das autoridades
nacionais. A Política de Saúde da União Europeia22 (UE) visa complementar as políticas
nacionais, ajudando a alcançar objetivos comuns, gerando economias de escala,
partilhando recursos e ajudando os países da UE a fazer face a problemas comuns,
como as pandemias, as doenças crónicas ou o impacto do aumento da esperança de
vida nos sistemas de saúde. O Tratado de Funcionamento da União Europeia (TFUE23)
dispõe no seu artigo 168.º que “na definição e execução de todas as políticas e ações
da União será assegurado um elevado nível de proteção da saúde”, encontrando-se o
mesmo princípio referido no artigo 35.º da Carta dos Direitos Fundamentais da UE24.
No que se refere à saúde pública, a ação da UE visa proteger e melhorar a saúde dos
cidadãos da UE, apoiar a modernização das infraestruturas de saúde e melhorar a
eficiência dos sistemas de saúde na Europa, concentrando-se principalmente na
prevenção e na resposta às doenças. Assim, o Programa de Saúde da UE25 define a
estratégia para garantir um bom estado de saúde e bons cuidados de saúde e visa dar
resposta à COVID-19 que teve pesadas consequências para os profissionais de saúde,
os doentes e os sistemas de saúde na Europa. O Regulamento (UE) 2021/522 cria um
programa de ação da União no domínio da saúde (Programa UE pela Saúde26) para o

21

A portaria do Ministério da Saúde, referida na redação dada ao n.º 3 do artigo 3.º do Estatuto do Dador
de Sangue, já consta na sua redação em vigor.
22

https://ec.europa.eu/info/policies/public-health_pt#policies
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b49701aa75ed71a1.0019.01/DOC_3&format=PDF
24
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_pt.pdf
25
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_pt
26
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0522&from=PT
23
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período 2021-2027 e visa reforçar o grau de preparação da UE para as principais
ameaças transfronteiriças, reforçar os sistemas de saúde para que possam enfrentar
epidemias, bem como os desafios a longo prazo e disponibilizar e tornar acessíveis os
medicamentos e os dispositivos médicos, defender a utilização prudente e eficiente dos
agentes antimicrobianos, bem como promover a inovação médica e farmacêutica e o
fabrico mais ecológico.
A Diretiva 2002/98/UE (Diretiva Europeia do Sangue27) estabelece as normas de
qualidade e segurança aplicáveis ao sangue28 e aos componentes sanguíneos,
abrangendo todas as etapas do processo de transfusão, da doação à distribuição,
passando pela recolha, a análise, o processamento e o armazenamento. De forma a
auxiliar a executar este ato, a Comissão Europeia propôs e aprovou, em estreita
colaboração com as autoridades nacionais da UE, os seguintes atos de execução
complementares:
▪

Diretiva 2004/33/CE29 sobre as exigências técnicas relativas ao sangue e aos
componentes sanguíneos, estabelece no Anexo III Critérios de elegibilidade de
dadores de sangue total e de componentes sanguíneos, referindo o ponto 2 os
Critérios de suspensão para dadores de sangue total e de componentes
sanguíneos, sendo mencionado (ponto 2.1. sobre Critérios de suspensão
definitiva de dadores de dádivas homólogas) como critério comportamento
sexual – Indivíduos cujo comportamento sexual os coloque em grande risco de
contrair doenças infeciosas graves susceptíveis de serem transmitidas pelo
sangue. O ponto 2.2. refere ainda os critérios de suspensão temporária de
dadores de dádivas homólogas. A Diretiva 2014/110/EU30, de 17 de dezembro
de 2014, altera a Diretiva 2004/33/CE no que se refere aos critérios de
suspensão temporária de dadores de sangue relativamente a dádivas
homólogas.

27

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:c11565
https://ec.europa.eu/health/blood_tissues_organs/blood_pt
29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32004L0033
30
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2014_366_R_0011
28
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▪

Diretiva 2005/61/CE31 relativa aos requisitos de rastreabilidade e às
responsabilidades em matéria de notificação de reações e incidentes adversos
graves;

▪

Diretiva 2005/62/CE32 que estabelece normas e especificações comunitárias
relativas ao sistema de qualidade dos serviços de sangue.

Além disso, as Diretivas 2011/38/UE33 e 2016/121434 da Comissão abordam outros
requisitos técnicos específicos, sendo que cumpre referir que os países da UE podem
sempre optar pela aplicação de normas mais rigorosas do que as referidas, em matéria
de qualidade e segurança do sangue e dos produtos derivados do sangue35.
No que concerne à vigilância, a Comissão organiza regularmente reuniões com as
autoridades nacionais competentes36 para facilitar a comunicação, proceder ao
intercâmbio de boas práticas e alcançar uma posição comum sobre a aplicação das
Diretivas. Acresce, a Comissão gere um sistema de Alerta Rápido para o Sangue e
Componentes Sanguíneos (RAB) e um sistema de alerta rápido no domínio dos tecidos
e células humanas (RATC)37 que constituem instrumentos eficazes e seguros de
intercâmbio imediato de informações. A Comissão incentiva, ainda, os EstadosMembros a participarem na NOTIFY Library38 da OMS39, uma plataforma onde os
especialistas de todos o mundo partilham informações sobre reações e incidentes
adversos documentados, associados à doação, processamento ou uso clínico de
órgãos humanos, sangue, tecidos e células.
No âmbito do programa de saúde da UE, a Comissão Europeia financia ações e projetos
conjuntas com as autoridades nacionais visando apoiar a missão da UE em matéria de

31

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32005L0061
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32005L0062
33
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0038
34
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016L1214
32

35

https://ec.europa.eu/health/blood_tissues_organs/key_documents/testing_blooddonors_mapping_pt
36
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/blood_tissues_organs/docs/competentauthorities_bloo
d_en.pdf
37
https://ec.europa.eu/health/blood_tissues_organs/key_documents_en#anchor1
38
https://www.notifylibrary.org/
39
https://www.who.int/es
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segurança e qualidade, de que são exemplos os relatórios Eurobarómetro40 sobre a
atitude do público europeu face à doação, a transfusão e/ou a utilização de sangue,
tecidos e células, o projeto DOMAINE41 que visa garantir uma população de doadores
suficiente e segura na Europa, comparando e recomendando boas práticas em matéria

de gestão de dadores e o Projeto EU – Q – Blood SOP42 que visa o desenvolvimento de
um procedimento operativo normalizado na Europa para garantir a qualidade e a
segurança do sangue.
Em janeiro de 2020, a Comissão Europeia lançou uma consulta pública43 para recolher
opiniões sobre propostas para a revisão da legislação relativa ao sangue, aos tecidos e
às células.
No quadro da pandemia provocada pela COVID-19, foi criado um Guia44 sobre a recolha,
testes, processamento, distribuição e utilização controlada de plasma de doentes que
recuperaram de COVID-19.

Enquadramento internacional
•

Enquadramento internacional

Apresenta-se abaixo informação relativamente aos seguintes Estados-Membros da
União Europeia:

Espanha, Itália, França e Bélgica.

Apresenta-se ainda o

enquadramento normativo do Reino Unido e dos Estados Unidos da América.

Países europeus
BÉLGICA

40

https://ec.europa.eu/health/blood_tissues_organs/eurobarometers/eb822_pt
https://www.sanquin.org/research/donor-studies-projects/domaine
42
https://ec.europa.eu/health/ph_projects/2004/action2/docs/action2_2004_inter_04_en.pdf
41

43

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/blood_tissues_organs/docs/20210121_dailynews_en.pdf
44
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/blood_tissues_organs/docs/guidance_plasma_covid19_
en.pdf
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45

A Constitution Belge

estabelece que os belgas são iguais perante a lei (article 10) e

que deve ser garantido o gozo dos direitos e liberdades reconhecidos aos belgas, sem
discriminação, devendo ser assegurados, em particular, os direitos e liberdades das
minorias ideológicas e filosóficas (article 11).
Na Bélgica, a Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine, 5 juillet
199446, definiu as condições aplicáveis à doação de sangue, incluindo os requisitos de
elegibilidade dos doadores. No que respeita ao comportamento sexual dos doadores,
estabelece este diploma que, no caso da prática de atos sexuais entre indivíduos do
sexo masculino, é necessário aguardar um período de 12 meses para os candidatos
poderem doar sangue, contado desde a última interação sexual. O mesmo período de
interdição é aplicável às candidatas cujos parceiros tenham praticado atos sexuais com
outro homem (2.b).

ESPANHA
A Constitución Española estabelece, no Artículo 1447, que os espanhóis são iguais
perante a lei, sem que possam ser discriminados em função do nascimento, raça, sexo,
religião, convicção ou qualquer outra condição ou circunstância pessoal ou social. Mais
refere a Constitución que é responsabilidade dos poderes públicos a promoção das
condições necessárias a permitir que a liberdade e a igualdade dos indivíduos e dos
grupos que estes integram sejam reais e efetivas, devendo diligenciar no sentido da
eliminação de quaisquer obstáculos que as impeçam ou dificultem, bem como da
participação plena dos cidadãos na vida política, económica, cultural e social (Artículo
9-2). Mais se prevê neste diploma que o Estado tem competência exclusiva sobre a
regulação das condições básicas de garantia da igualdade de todos os espanhóis no
exercício dos direitos e no cumprimento dos deveres constitucionais (Artículo 149-1-1.º).
O Real Decreto 1088/2005, de 16 de septiembre, estabelece os requisitos técnicos e as
condições mínimas da doação de sangue.

45

Diploma consolidado disponível no portal EJUSTICE.JUST.FGOV.BE.
Diploma consolidado disponível no portal www.absym-bvas.be
47
Diploma consolidado, disponível no portal BOE.ES. Salvo indicação em contrário, todas as referências
à legislação de Espanha, devem considerar-se remetidas para este portal.
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De acordo com o Artículo 9 do diploma, previamente a cada doação, os candidatos a
doadores deverão ser submetidos a um questionário e a uma entrevista pessoal, sendo
que os centros de recolha de sangue deverão dispor dos procedimentos adequados a
garantir a avaliação dos doadores em conformidade com os critérios e requisitos
estabelecidos nos Anexos II e III (Artículo 8).
Em concreto, o Anexo II define os critérios de seleção dos doadores de sangue. De
acordo com o ponto 1.13, B) deste Anexo, é fundamento de exclusão definitiva dos
candidatos a doadores a conduta sexual que comporte risco elevado de contração de
doenças infeciosas graves e transmissíveis através do sangue e de componentes
sanguíneos. Repare-se contudo que, conforme previsto neste mesmo Anexo, cada
centro de recolha de sangue deverá estabelecer os critérios específicos de seleção dos
doadores. Foram consultadas as páginas institucionais de vários centros de recolha de
sangue em Espanha (nomeadamente, o Centro de Transfusion de Madrid48, o Centro
de Transfusion da Comunitat Valenciana49, o Centro Regional de Transfusión
Sanguínea y Banco Sectorial de Tejidos de Málaga50 ou o Centro Regional de
Transfusión Sanguínea de Sevilla-Huelva y Banco de Tejidos51), não se tendo
encontrado em nenhum deles a assunção de critérios relacionados com a orientação
sexual do candidato a doador.

FRANÇA
De acordo com o Article 1 de la Constitution du 4 octobre 195852, França é uma
república democrática e social, que garante a igualdade de todos os cidadãos perante
a lei, independentemente de origem, raça ou religião, respeitando todas as suas
crenças.

48

Portal do Centro de Transfusion de Madrid, disponível em https://www.comunidad.madrid/centros/centrotransfusion
49
Portal do Centro de Transfusion da Comunitat Valenciana, disponível em http://www.centrotransfusion.san.gva.es/
50 Portal do Centro Regional de Transfusión Sanguínea y Banco Sectorial de Tejidos de Málaga,
disponível em http://www.donantesmalaga.org/
51 Portal do Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Sevilla-Huelva y Banco de Tejidos, disponível
em http://www.crtssevilla.org/index.php?addr=http://www.crtssevilla.org/profesionales.php
52
Diploma consolidado, disponível em LEGIFRANCE.GOUV.FR. Salvo indicação em contrário, todas as
referências à legislação de França, devem considerar-se remetidas para este portal.
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Em França, o Arrêté du 17 décembre 2019, estabeleceu os critérios de seleção dos
doadores de sangue. No Annexe II do diploma procede-se à descrição das
contraindicações que deverão determinar a exclusão dos candidatos a doadores, sendo
que na tabela B são descritos os critérios de exclusão que comportam um risco para o
recetor do sangue doado. Nos comportamentos de risco de natureza sexual do doador
inclui-se a prática de relações sexuais de um homem com outro homem, o que inviabiliza
a possibilidade de doação de sangue no período de 4 meses após a última interação
sexual.
ITÁLIA
O Art.3 da Costituzione della Repubblica Italiana53 estabelece que todos os cidadãos
têm igual dignidade social, e são iguais perante a lei, sem distinção de género, de raça,
de idioma, de religião, de opiniões políticas e das condições pessoais e sociais.
Itália é uma das nações onde o direito de doar sangue é reconhecido a todas as
pessoas, independentemente da sua orientação sexual. Esta regra foi introduzida no
ordenamento jurídico italiano através do Decreto di 26 gennaio 2001, Protocolli per
l'accertamento della idoneita' del donatore di sangue e di emocomponent54, do Ministro
della Sanitá. Este diploma estabelece, no Allegato 4, os critérios para a exclusão
permanente e temporária do candidato a doador, não se incluindo ali a prática de atos
de natureza sexual com pessoas do mesmo sexo, como estava legalmente previsto até
à sua entrada em vigor. De acordo com o Decreto di 26 gennaio 2001, será excluído
permanentemente

como

doador

de

sangue

quem

tenha

recorrentemente

comportamentos sexuais que comportem alto risco de doenças infeciosas e,
temporariamente pelo prazo de 1 ano, quem tenha praticado atos sexuais ocasionais
com risco de transmissão de doenças infeciosas. Ou seja, o critério aplicado é
comportamental, não se distinguindo se os atos sexuais que determinam a exclusão
(permanente ou temporária) foram praticados com pessoas do mesmo sexo ou de sexo
diferente.

REINO UNIDO
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Diploma consolidado disponível no portal NORMATTIVA.IT
Diploma disponível no portal oficial do Centro Nazionale Sangue, em www.centronazionalesangue.it/
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55

O Equality Act 2010

estabelece um regime protetor de determinadas características

dos indivíduos, relativamente às quais não são admitidas formas de discriminação, quer
diretas (Part 2, Chapter 2, 13), quer indiretas (Part 2, Chapter 2, 19). Entre as
características protegidas prevê-se a orientação sexual (Part 2, Chapter 1, 4), sendo
que por orientação sexual se deve entender aquela relativa a pessoas do mesmo sexo,
pessoas do outro sexo, ou a ambas (Part 2, Chapter 1, 12, 1).
De acordo com as Blood Safety and Quality Regulations 2005, previamente à doação,
os candidatos a doador deverão fornecer informações ao centro de recolha de sangue,
através de uma entrevista conduzida por um profissional de saúde qualificado, de modo
a identificar riscos de saúde, tais como a possibilidade de transmitir doenças (Part B,
15). Um dos critérios de inadmissão da doação de sangue definidos neste diploma é a
constatação de comportamento sexual que implique o risco de contração de doenças
infeciosas transmissíveis através do sangue (Part 3, 2.1).
Conforme resulta da informação institucional do serviço Blood and Transplant do
National Health Service (NHS) do Reino Unido56, este critério de inadmissão tem vindo
a ser aplicado no sentido da proibição de os homens homossexuais ou bissexuais
doarem sangue no período de 3 meses após terem praticado sexo oral ou anal com
outro homem. Contudo, o grupo de trabalho FAIR (For the Assessment of Individualised
Risk)57, reunido a pedido do Department of Health and Social Care no início de 2019,
veio a alterar estas recomendações, no sentido de permitir que os homens que tenham
tido relações sexuais com o mesmo parceiro durante os 3 meses prévios à doação
possam ser elegíveis. Estas novas recomendações deverão entrar em vigor a partir do
verão de 202158.

Outros Países

55

Diploma na versão atual disponível no portal LEGISLATION.GOV.UK. Salvo indicação em contrário,
todas as referências à legislação do Reino Unido, devem considerar-se remetidas para este portal.
56
Disponível em https://www.blood.co.uk/who-can-give-blood/men-who-have-sex-with-men/
57 Este grupo é constituído por representantes dos 4 serviços de recolha de sangue do Reino Unido, por
membros de grupos LGBT, por peritos nas áreas da medicina e da ciência e por representantes dos
pacientes e dos dadores. Mais informações disponíveis em https://www.nhsbt.nhs.uk/news/collaborativereport-into-evidence-on-gay-and-bisexual-men-and-blood-donation-still-due-in-2020/
58
O sumário executivo das conclusões do FAIR que levaram a estas novas recomendações está disponível
em fair_sabto_exec_summary_20201211.pdf (windows.net)
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ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

A designada Equal Protection Clause é parte integrante da Fourteenth Amendment da
United States Constitution. Esta cláusula estabelece que a todos deve ser concedida a
mesma proteção perante a lei, ou seja, que os indivíduos em igualdade de
circunstâncias devem ser tratados de igual forma perante a lei.
Nos Estados Unidos, a Food and Drug Administration (FDA) é a entidade com
competência para emitir recomendações relativamente às regras a aplicar pelos centros
de recolha de sangue.
Em abril de 2020, a FDA publicou um guia59 com recomendações revistas no que
respeita à redução do risco de transmissão do vírus da imunodeficiência humana
através do sangue, recomendações essas que deveriam ser imediatamente
implementadas nos centros de recolha de sangue. Este documento recomenda a
imposição de uma interdição de 3 meses na doação de sangue, deste a última interação
sexual, sempre que os candidatos: a) sejam homens que, nos prévios 3 meses, tenham
praticado atos sexuais com outros homens; b) sejam mulheres que, nos prévios 3
meses, tenham praticados atos sexuais com homens que, por sua vez, tenham
interagido sexualmente com outros homens. Muito embora estas recomendações não
tenham a natureza de lei, não sendo vinculativas, são geralmente encaradas como
vinculativas pelos seus destinatários.
Evidência disso é o referido no portal oficial da American Red Cross-Blood Servives60,
onde se refere, precisamente, que todos os centros de recolha de sangue devem seguir
as recomendações da FDA. Nessa mesma página web, é possível ainda retirar o
entendimento da American Red Cross no sentido de dever deixar de se considerar como
critério de exclusão da doação de sangue a orientação sexual do doador.
Igualmente, a American Medical Association, tem vindo, desde 2013 a esta parte, a
defender o entendimento que, não existindo nenhuma evidência científica que sustente

59

Documento disponível na página oficial da FDA, em www.fda.gov, na versão revista em agosto de 2020.
Disponível no portal oficial da American Red Cross, em https://www.redcrossblood.org/
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a exclusão de candidatos a doadores com base na sua orientação sexual, tal critério de
seleção deveria ser eliminado61.

Organizações internacionais

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE

A Organização Mundial da Saúde publicou, em 2012, um documento com diretrizes
acerca da forma como os candidatos a doadores de sangue devem ser selecionados,
denominado Blood Donor Selection - Guidelines on Assessing Donor Suitability for Blood
Donation62,
Tal documento classifica como um comportamento sexual de elevado risco a prática de
atos sexuais entre dois homens, ou entre uma mulher e um homem que tenha praticado
atos sexuais com outro homem, recomendando-se a exclusão, temporária ou
permanente, de candidatos que se incluam nessas categorias. Mais se refere que, não
obstante as críticas que têm vindo a surgir relativamente às referidas exclusões, não
existem estudos científicos suficientemente abrangentes que permitam contrariar a
tendência de excluir, por defeito, estes candidatos da possibilidade de doação de
sangue, com base no princípio da redução de risco tanto quanto razoavelmente possível
7.9.1).

V.

Consultas e contributos

Em 14 de abril de 2021, a Comissão promoveu a consulta escrita do Conselho Superior
da Magistratura, do Conselho Superior do Ministério Público, da Ordem dos Advogados,
do IPST, I.P. e da DGS.
Todos os pareceres e contributos remetidos à Assembleia da República serão
publicados na página da iniciativa na Internet.

61

Vejam-se, a este propósito, as declarações emitidas pelo Presidente da American Medical Association,
em
https://www.ama-assn.org/press-center/ama-statements/ama-statement-new-fda-guidelines-msmblood-donation
62 Documento disponível na página oficial da World Health Organization, em www.who.int
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VI.

Avaliação prévia de impacto
•

Avaliação sobre impacto de género

O preenchimento, pelo proponente, da ficha de avaliação prévia de impacto de género
da presente iniciativa, em cumprimento do disposto na Lei n.º 4/2018, de 9 de fevereiro,
devolve como resultado uma valoração maioritariamente neutra do impacto de género,
sendo certo que o proponente explicita que “O projeto de lei em causa tem um impacto
de género neutro ou positivo, não sendo, por isso, necessário propor melhorias face à
avaliação efetuada.”

•

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.
Sem prejuízo de uma análise mais detalhada, na apreciação na especialidade ou na
redação final, nesta fase do processo legislativo a redação do projeto de lei não nos
suscita qualquer questão relacionada com a linguagem discriminatória em relação ao
género.

VII.
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Resumo: De acordo com o referenciado artigo, nos últimos anos diversos países
alteraram as suas políticas de doação de sangue para gays e bissexuais, e outros
homens que tenham praticado relações sexuais com outros homens (HSH), tendo Itália
e Espanha, por exemplo, implementado políticas de suspensão com base em avaliações
de risco individuais, independentemente da orientação sexual. Os autores recomendam
que Israel deve considerar uma política de suspensão com base no risco individual, em
lugar de uma suspensão geral para todos os HSH. Assim sendo, uma política de
avaliação de risco individual faria a triagem de potenciais doadores de todas as
orientações sexuais para comportamentos de baixo, médio e alto risco. Doadores
potenciais identificados como de alto risco, tais como utilizadores de drogas injetáveis,
estariam justificadamente sujeitos a proibições prolongadas ou permanentes. Os HSH
que se envolvem em atividades de baixo risco (com uso de preservativos e profilaxia
pré-exposição) seriam autorizados a doar sangue sem adiamento. Doadores de risco
médio, como homens que praticassem sexo desprotegido com outros homens, ficariam
sujeitos a um período de adiamento de 1 mês, de acordo com o período de janela da
tecnologia atual de triagem de HIV.
GRACE, Daniel, [et al.] — Gay and bisexual men's views on reforming blood donation
policy in Canada : a qualitative study. BMC Public Health [Em linha]. London. Vol. 19,
n.º 772, (2019), p. 1-14. [Consult. 15 abr. 2021]. Disponível em WWW:
https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=134070&img=
21141&save=true> ISSN 1471-2458.
Resumo: No Canadá, desde 2016, os indivíduos do sexo masculino devem abster-se
de qualquer contacto sexual (sexo anal ou oral) com outros homens pelo período de
pelo menos 12 meses para poderem ser elegíveis como doadores de sangue. A partir
de 3 de junho de 2019, este período de suspensão foi reduzido para 3 meses. Para
compreender a aceitação destas políticas, os autores levaram a cabo entrevistas que
compreenderam uma amostra demograficamente diversa de gays, bissexuais, e outros
homens que praticam sexo com homens nas três maiores cidades do Canadá:
Vancouver, Toronto e Montreal. Concluiu-se que, predominantemente, se considera que
a mudança de um período de espera de 12 meses para um período de 3 meses não
resolve as questões fundamentais de justiça e equidade, que afetam as práticas de
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triagem para dadores de sangue no Canadá, sendo que a maioria dos participantes no
inquérito considera que a política de doação de sangue deverá basear-se em evidências
científicas mais atualizadas relativamente à avaliação dos fatores de risco e testes de
HIV.
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE — Blood donor selection [Em linha] :
guidelines on assessing donor suitability for blood donation. Switzerland : WHO,
2012.

[Consult.

14

abr.

2021].
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Resumo:

Cabe

aos

organismos

responsáveis

pela

recolha

de

sangue

a

responsabilidade de recolher sangue de doadores que apresentem baixo risco de
qualquer infeção que possa ser transmitida através de transfusão. Um processo rigoroso
de avaliação da adequação dos doadores em potencial é, portanto, essencial para
proteger a segurança e suficiência do fornecimento de sangue aos serviços de saúde,
garantindo

que

potenciais

doadores

não

vejam

os

seus

direitos

adiados

desnecessariamente.
Estas diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a seleção de doadores
de sangue foram desenvolvidas com o objetivo de ajudar/orientar os serviços de
transfusão de sangue, em países que estão a desenvolver os sistemas nacionais de
seleção de doadores de sangue.
PARK, Christopher [et al.] — Blood donation and Covid-19 : reconsidering the 3-month
deferral policy for gay, bisexual, transgender, and other men who have sex with men.
AJPH: American Journal of Public Health [Em linha]. Vol. 111, n.º 2 (Feb. 2021) p.
247-252.

[Consult.

14

abr.

2021].

Disponível
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WWW:

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=134059&img=
21130&save=true>
Resumo: Em abril de 2020, devido à escassez de sangue relacionada com a pandemia
de Covid-19 e a necessidade urgente de produtos sanguíneos seguros para responder
à crise de saúde pública, a Food and Drug Administration (FDA), dos Estados Unidos
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reduziu o período de suspensão, para doação de sangue, para homens que tenham
praticado relações sexuais com outros homens (HSH), de uma duração anterior de 1
ano para 3 meses. As restrições de décadas sobre os doadores HSH têm sido mitigadas
por avanços significativos na triagem do HIV, tratamento e educação pública.
Os autores propõem um formato de elegibilidade que envolva um protocolo de triagem
individual baseado em risco que não exclua efetivamente os doadores com base na
identidade de género ou orientação sexual, permitindo que membros historicamente
marginalizados da comunidade possam participar com dignidade no processo de
doação de sangue sem comprometer a segurança.
SAXTON, Peter — Changes to blood donor deferral in New Zealand 2020 [Em linha]
: summary for the gay community. Auckland : University of Auckland, 2020. [Consult.
14

abr.

2021].
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https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=134085&img=
21157&save=true> ISBN 9780473562212
Resumo: De acordo com o autor, a Nova Zelândia tem um suprimento de sangue
voluntário e autossuficiente dos mais seguros do mundo. Em 2020, a suspensão
temporária para diversos grupos, incluindo os homens que tenham praticado relações
sexuais com outros homens, foi reduzida de 12 para 3 meses. Evidências internacionais
sugerem que estas medidas não diminuem a segurança do suprimento de sangue. A
Nova Zelândia encontra-se, presentemente, entre um pequeno número de países
(incluindo o Reino Unido, o Canadá e os EUA) com suspensões de 3 meses para grupos
de maior risco.
SOUZA JÚNIOR, Edison Vitório de [et al.] — Proibição de doação sanguínea por
pessoas homoafetivas : estudo bioético. Revista Bioética [Em linha]. Vol. 28, n.º 1
(2020),

p.

89-97.

[Consult.

14

abr.

2021].
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WWW:

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=134060&img=
21129&save=true> ISSN 1983-8034.
Resumo: O presente estudo tem o objetivo de identificar e discutir aspetos bioéticos da
proibição de doação de sangue por pessoas “homoafetivas”. Partiu-se da análise de
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estudos selecionados que contemplam esta temática, a partir dos quais se
estabeleceram quatro categorias: “inaptidão para doação de sangue”; “só homossexuais
praticam sexo anal?”; “saúde pública ou heterossexismo na saúde?”; e “considerações
da bioética principialista para doação sanguínea de pessoas homoafetivas”.
Os autores consideram negativa e injustificada a proibição de doação sanguínea por
parte destes indivíduos no Brasil (conforme a “Portaria MS 158/2016”), já que, de acordo
com os avanços científicos, a transmissão de doenças por via sexual decorre de
comportamentos de risco, sem relação com a orientação sexual, identidade de género
ou outros aspetos sociais. Recomenda-se a revisão das normas permitindo reduzir
preconceitos, discriminações e outros atos reprováveis cometidos contra pessoas
“homoafetivas”, devendo todos os indivíduos ser tratados de forma igualitária nos
aspetos moral, jurídico e social.
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