Projeto de Lei n.º 247/XIV/1.ª
Garante o acesso à gestação de substituição, procedendo à sétima alteração à Lei n.º
32/2006, de 26 de julho (procriação medicamente assistida)

Exposição de motivos
A Lei n.º 25/2016, de 26 de agosto, que regula o acesso à gestação de substituição,
prescreve que o recurso à gestação de substituição só é possível em situações
absolutamente

excepcionais

e

com

requisitos

de

admissibilidade

estritos,

nomeadamente, nos casos de ausência de útero, lesão ou doença deste órgão que
impeçam de forma absoluta e definitiva a gravidez da mulher ou em situações clínicas
que o justifiquem. A gestação de substituição era configurada pelo legislador como o
resultado de um ato altruísta, sem recompensas financeiras, dependente da celebração
de um negócio jurídico supervisionado pelo Conselho Nacional de Procriação
Medicamente Assistida (CNPMA), onde deviam constar as obrigações e direitos quer
dos beneficiários, quer da gestante.
A mesma lei estabeleceu os requisitos para o acesso à gestação de substituição,
nomeadamente;

recurso

a

gâmetas

de

pelo

menos

um

dos

beneficiários/impossibilidade da gestante ser dadora de ovócito utilizado no
procedimento em que é participante/celebração de contrato autorizado previamente
pelo CNPMA/proibição de qualquer pagamento ou doação à gestante, exceto despesas
decorrentes do acompanhamento de saúde/proibição de celebração de contrato

Assembleia da República - Palácio de São Bento, Gabinete PAN, 1249-068 Lisboa
Telefone: (+351) 213.919.000 | Fax: (+351) 213.917.440
Email: pan.correio@pan.parlamento.pt | Website: www.pan.com.pt

perante a existência de uma relação de subordinação económica/obrigatoriedade de
consentimento informado das partes/existência de direitos e deveres para ambas as
partes/ obrigatoriedade do contrato dispor sobre situações de malformação ou doença
fetal e casos de eventual interrupção voluntária da gravidez/impossibilidade de
imposição de restrições comportamentais à gestante por via do contrato escrito.
Um grupo de trinta deputados à Assembleia da República veio requerer a declaração
de inconstitucionalidade com força obrigatória geral dos seguintes preceitos:
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 LPMA 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;]
Artigo 15.º, sob a epígrafe “Confidencialidade”, n.os 1 e 4, em conjugação com os
artigos 10.º, n.os 1 e 2, e 19.º, n.º 1, por violação dos direitos à identidade pessoal, ao
desenvolvimento da personalidade e à identidade genética (artigo 26.º, n.os 1 e 3, da
Constituição), do princípio da dignidade da pessoa humana [artigos 1.º e 67.º, n.º 2,
alínea e), da Constituição], do princípio da igualdade (artigo 13.º da Constituição) e do
princípio da proporcionalidade (artigo 18.º, n.º 2, da Constituição);
Artigo 20.º, sob a epígrafe “Determinação da parentalidade”, n.º 3, por violação dos
direitos à identidade pessoal, ao desenvolvimento da personalidade e à identidade
genética (artigo 26.º, n.os 1 e 3, da Constituição), do princípio da dignidade da pessoa
humana [artigos 1.º e 67.º, n.º 2, alínea e), da Constituição], do princípio da igualdade
(artigo 13.º da Constituição) e do princípio da proporcionalidade (artigo 18.º, n.º 2, da
Constituição).
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No seguimento deste pedido, a 24 de Abril de 2018, o Tribunal Constitucional, através
do Acórdão n.º 225/2018, declarou inconstitucionais algumas normas da lei da
procriação medicamente assistida quanto à gestação de substituição, nomeadamente
com fundamento na não admissão da livre revogabilidade 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, bem como a imposição
de uma obrigação de sigilo absoluto relativamente às pessoas nascidas em
consequência de processo de procriação medicamente assistida com recurso a dádiva
de gâmetas ou embriões, sobre o recurso a tais processos ou à gestação de
substituição e sobre a identidade dos participantes nos mesmos como dadores ou
enquanto gestante de substituição.
Esta declaração de inconstitucionalidade em matéria de confidencialidade e anonimato
dos dadores, e também em relação à gestante no contexto de gestação de
substituição, afeta a vida de milhares de pessoas, quer as abrangidas pela lei de 2006,
quer as abrangidas pelas alterações introduzidas em 2016.
Para fazer face a esta situação, foi aprovado o Decreto n.º 383/XIII da Assembleia da
República, que, apesar das exigências constantes do Acórdão n.º 225/2018, não
contemplava a possibilidade de revogação do consentimento da gestante até à entrega
da criança aos beneficiários.
Em consequência, o Presidente da República formulou um pedido de fiscalização
preventiva de constitucionalidade das seguintes normas constantes do artigo 2.º do
Decreto n.º 383/XIII:
a) a norma constante do artigo 2.º do Decreto, na parte em que mantém em vigor o
n.º 8 do artigo 8.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, 25/2016, de 22 de agosto,
58/2017, de 25 de julho, 49/2018, de 14 de agosto, e 48/2019, de 8 de julho, que
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passa a constar do n.º 13 daquele artigo 8.º, de acordo com a renumeração
efetuada pelo Decreto em apreciação;
b) a norma constante do artigo 2.º do Decreto, na parte em que adita a alínea j) ao
n.º 15 do artigo 8.º da citada lei.
A 18 de setembro de 2019, o Tribunal Constitucional voltou a chumbar a lei da
procriação medicamente assistida, tendo agora como foco único a questão da
revogação do consentimento da gestante de substituição (cfr. o Acórdão do Tribunal
Constitucional n.º 465/2019, publicado no Diário da República, Série I, n.º 201/2019, de
18 de outubro de 2019). Segundo o acórdão, os juízes conselheiros do Tribunal
Constitucional consideram que há "violação do direito ao desenvolvimento da
personalidade da gestante, interpretado de acordo com o princípio da dignidade da
pessoa humana, e do direito de constituir família, em consequência de uma restrição
excessiva dos mesmos”.
Na sua visão política, o PAN entende que o acesso à gestação de substituição a
mulheres sem útero ou em caso de lesão ou de doença impeditiva da gravidez deve
ser garantido. A ninguém pode ser negado o direito a construir um projeto legítimo de
felicidade pessoal, contanto que não prejudique outrem nem atente contra princípios e
valores fundantes de uma sociedade tolerante, plural, livre e democrática. A decisão do
Tribunal Constitucional em relação à gestação de substituição leva-nos a um caminho
que implica soluções de compromisso. Está em causa um ato altruísta e uma técnica
de PMA que deve existir para mulheres que não podem engravidar porque não têm
útero ou têm lesões muito graves e incapacitantes, pessoas cujas vidas estão adiadas,
já que continuam impedidas de concretizar projetos de parentalidade inerentes ao seu
direito fundamental de constituir família.
A demora na conclusão deste processo deixou em suspenso as vidas de muitas
pessoas e famílias que necessitam de recorrer à procriação medicamente assistida, e
que já vivem numa situação bastante fragilizada. É essencial garantir o acesso à
gestação de substituição a essas pessoas, pelo que é urgente legislar, integrando as
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orientações jurisprudenciais fornecidas pelo Tribunal Constitucional, no caminho que
mais e melhor assegure o exercício efetivo este direito.
Assim, nos termos constitucionais e regimentais aplicáveis, as deputadas e o deputado
do PAN apresentam o seguinte projeto de lei:

Artigo 1.º
Objeto
A presente lei procede à sétima alteração à Lei n.º 32/2006, de 26 de julho, Lei da
Procriação Medicamente Assistida, alterada pela 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, Lei n.º 49/2018, de 14 de agosto e Lei n.º 48/2019, de 8 de julho.

Artigo 2º
Alteração à Lei n.º 32/2006, de 26 de Julho
Os artigos 8.º, 13.º, 14.º e 15º da Lei n.º 32/2006, de 26 de julho, passam a ter a
seguinte redação:
Artigo 8.º
[…]
1 - Entende-se por «gestação de substituição» a situação em que a mulher se dispõe a
assegurar uma gravidez por conta de outrem e a entregar a criança que vier a nascer
até 20 dias após o nascimento, renunciando aos poderes e deveres próprios da
maternidade.
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2 - A 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.
3 - […].
4 - A 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.
5 - […]
6 – Não é permitido o acesso à gestação de substituição com recurso a técnicas de
PMA por interessados entre os quais existam relações de subordinação económica,
nomeadamente de natureza laboral ou de prestação de serviços.
7 - […]
8 - No tocante à validade e eficácia do consentimento 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 disposto no seu n.º 5 sobre o
consentimento livremente revogável, que, nos casos de gestação de substituição, pode
ser livremente retirado pela gestante até ao prazo de 20 dias imediatos ao nascimento,
devendo as unidades de saúde habilitadas a declarar o registo, no caso de o
nascimento ter aí ocorrido, abster-se de efectuar a declaração, que tem de ser feita
obrigatoriamente junto das conservatórias do registo civil, nos termos do disposto no
artigo 96º, número 1, do Código do Registo Civil.
9 - […]
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10 – A gestação de substituição é efectuada após a formalização, por escrito, de
requerimento conjunto dos interessados, dirigido ao Conselho Nacional de Procriação
Medicamente Assistida.
11 – Do recurso à gestação de substituição pelos interessados, não podem resultar
restrições ou imposições à mulher gestante que atentem contra os seus direitos,
liberdades e dignidade.
12 – Revogado.

Artigo 13.º
1 - [...]:
a) [...];
b) [...].
2 - [...].
3 - Por acordo de todos os interessados, manifestado no requerimento previsto no
número 10 do artigo 8º, deve ser assegurada durante o período de gestação a
possibilidade de acompanhamento da gestante pelos beneficiários, de forma a garantir
o desenvolvimento de um vínculo afetivo desde o início dos processos terapêuticos até
à entrega da criança.

Artigo 14.º
[…]
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1 – […].
2 – […].
3 – […].
4 – […].
5 - O disposto nos n.ºs 1, 2 e 3 é aplicável à gestante de substituição nas situações
previstas no artigo 8.º, sendo, nestes casos, o seu consentimento livremente revogável
até ao momento estabelecido no n.º 8 do artigo 8.º.
6 – […].”

Artigo 15º
[…]
1 - A identidade dos participantes em técnicas de PMA, incluindo as situações de
gestação de substituição e o próprio ato da PMA, é confidencial, sem prejuízo de as
pessoas nascidas poderem aceder a informação relativa à identidade e historicidade
pessoal e genética.
2 – As pessoas nascidas em consequência de processos de PMA com recurso a
dádiva de gâmetas ou embriões podem, junto dos competentes serviços de saúde,
obter as informações de natureza genética que lhes digam respeito, bem como, desde
que possuam idade igual ou superior a 18 anos, obter junto do Conselho Nacional de
Procriação Medicamente Assistida informação sobre a identificação civil do dador ou
dadora e da gestante.
3 – […].
4 – Revogado.
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5 – […]
6 – […]

Artigo 3º
Norma revogatória
São revogados o número 12 do artigo 8º e o número 4 do artigo 15º.

Artigo 4º
Entrada em vigor
A presente lei entra em vigor no primeiro dia do mês subsequente à data da sua
publicação.

Palácio de São Bento, 20 de Outubro de 2020.

As deputadas e o deputado,

Bebiana Cunha
Inês de Sousa Real
Nelson Silva
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