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Maternidade de substituição – posição
tradicional - proibição

■ Código Civil

■ Artigo 81.º (Limitação voluntária dos direitos de personalidade)

– 1. Toda a limitação voluntária ao exercício dos direitos de personalidade é 
nula, se for contrária aos princípios da ordem pública.

■ Ordem pública dos direitos de personalidade:

– proibição da remuneração da gestação de substituição

■ Ordem pública do Direito da Filiação:

– correspondência entre a maternidade biológica e a maternidade jurídica 



2006 - Lei n.º 32/2006, de 26 de Julho
Procriação medicamente assistida

■ 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 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.



Criminalização…. 2006

■ Artigo 39.º (Maternidade de substituição)

■ 1 — Quem concretizar contratos de maternidade de substituição a título oneroso é 

punido com pena de prisão até 2 anos ou pena de multa até 240 dias.

■ 2 — Quem promover, por qualquer meio, designadamente através de convite direto 

ou por interposta pessoa, ou de anúncio público, a maternidade de substituição a 

título oneroso é punido com pena de prisão até 2 anos ou pena de multa até 240 

dias.” 



Gestação onerosa? 
Barriga de aluguel?

■ NÃO!

– Boaventura Sousa Santos - Princípio da não mercantilização de bens 
indisponíveis

– Gomes Canotilho e Vital Moreira – princípio da indisponibilidade do próprio 
corpo 

– João Loureiro - princípio da não venalização do corpo humano.



A Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia

■ Artigo 3.º (Direito à integridade do ser humano)

No domínio da medicina e da biologia, devem ser respeitados, designadamente:

■ a. O consentimento livre e esclarecido da pessoa, nos termos da lei;

■ b. A proibição das práticas eugénicas, nomeadamente das que têm por finalidade a 

selecção das pessoas;

■ c. A proibição de transformar o corpo humano ou as 

suas partes, enquanto tais, numa fonte de lucro;

■ d. A proibição da clonagem reprodutiva dos seres humanos.



A Convenção sobre os Direitos do 
Homem e a Biomedicina 

■ Artigo 21.º (Proibição de obtenção de lucros)

– O corpo humano e as suas partes não devem ser, enquanto tal, fonte de 
quaisquer lucros. 

– Explanatory Report

– 131. This article applies the principle of human dignity set forth in the
preamble and in Article 1 



PROIBIÇÃO DE REMUNERAÇÃO
em outros domínios da biomedicina

■ Ensaios Clínicos de Medicamentos

■ Lei n.º 21/2014, de 16 de abril:

■ Artigo 6.º, n.º 1, al. h)

– Não forem concedidos quaisquer incentivos ou benefícios financeiros, sem prejuízo do reembolso 
das despesas e do ressarcimento pelos prejuízos sofridos com a participação no estudo clínico.

■ Transplante de órgãos e tecidos 

Lei n.º 12/93, de 22 de abril (com atualizações)

– Artigo 5.º - Gratuitidade

– 1 — A dádiva de órgãos, tecidos e células, para fins terapêuticos ou de transplante, não pode, em 
nenhuma circunstância, ser remunerada, sendo proibida a sua comercialização. 



PATENTES E CÉLULAS DE ORIGEM 
EMBRIONÁRIA HUMANA

■ Tribunal de Justiça da UE: no caso C-34/10 “Oliver Brüstle v Greenpeace e.V.” - 19 
de outubro de 2011 

■ o Tribunal de Justiça "conclui que a investigação científica que implique a utilização 
de embriões humanos não pode beneficiar da proteção do direito das patentes". 

■ Sem patente... Não há proteção jurídico-económica....

■ Filia-se no mesmo princípio.... 

– Não venalização do embrião humano



Gestação de substituição altruística?

■ Na última década:

■ abrir a porta à maternidade de substituição, a título gratuito, e em benefício de 

casais em que a mulher padeça de uma doença que a impeça de levar a cabo a 

gestação.

■ CNECV - 2012

■ CNPMA

■ Assembleia da República  2016, 2017, 2019....



Uma “gestação” muito difícil...

■ Lei da Assembleia da República 

■ 2016

– Veto político do Presidente da República

■ 2017

– Lei promulgada... Grande notícia na Europa.

– Muitas pessoas (casais) de Espanha acorreram a Portugal... 

– Mas.... 

– 2018 – Tribunal Constitucional declarou inconstitucional o regime aprovado

■ 2019

– Nova aprovação em julho

– Agosto - Fiscalização da constitucionalidade pedida pelo Presidente



O início da abertura à gestação de 
substituição…

■ CNPMA – promoveu o debate e abertura a esta técnica

■ 2009 - VONTADE POLÍTICA – 4 partidos com projetos

■ Projetos do PS (sobre exceções à proibição de recurso à maternidade de substituição) e 
do PSD (sobre técnicas de procriação medicamente assistida) foram remetidos à 
comissão, sem aprovação na generalidade.

■ Projeto do BE e do Partido Os Verdes foi chumbado.

■ Ponto comum: mantém-se a proibição da gestação de substituição onerosa

■ Parecer n.º 63/CNECV/2012

– Aceitou eticamente a Gestação de substituição com requisitos exigentes...



Parecer n.º 63/CNECV/2012
gestação de substituição

■ a semântica escolhida nunca é indiferente em Bioética;

■ a expressão “maternidade de substituição”, apesar de muito divulgada e de vir 

consagrada na nossa lei e nos dois projetos de lei em apreciação, pode ser indiciadora 

de equívocos e ambiguidades éticas e antropológicas, por supor como tacitamente 

aceite a fragmentação da maternidade biológica (genética e uterina), social e jurídica, 

■ o CNECV optou pela expressão gestação de substituição e gestante de substituição, que 

traduzem as realidades objetivas que medeiam o processo que pode decorrer entre a 

transferência/implantação uterina do embrião humano e eventual parto no fim da 

gravidez evolutiva.



gestação de substituição –
excecionalmente....

■ o CNECV aceita, excecionalmente, a gestação de substituição desde que a lei 
garanta a observância da totalidade das condições seguintes:

■ (...)

– 2. O consentimento pode ser revogado pela gestante de substituição em 
qualquer momento até ao início do parto.

– Neste caso a criança deve ser considerada para todos os efeitos sociais e 
jurídicos como filha de quem a deu à luz.

■ (...)



2017 – lei da PMA (gestação de 
substituição)...

■ Gestação altruísta

– Consentimento da gestante até ao início dos procedimentos de PMA



24 de abril de 2018 – Acórdão do 
Tribunal Constitucional, n.º 225/2018

■ Em abril de 2018, Tribunal Constitucional decide:

■ Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 225/2018, que não declara a inconstitucionalidade 
do método em si mesmo. – primeira vez que um tribunal superior admite este metido de 
PMA

■ a gestante não podia ser impedida de, durante a gravidez, mudar de ideias e revogar o 
contrato pelo qual prescindiria de todos os direitos sobre a criança.

■ Impedir a mãe biológica de desistir desse contrato, querendo afinal ficar com a criança 
não a entregando ao casal beneficiário, seria uma "violação do direito ao desenvolvimento 
da personalidade, interpretado de acordo com o princípio da dignidade da pessoa 
humana, e do direito de constituir família"

– O consentimento antes de iniciarem os procedimentos de PMA – gestação de 
substituição é insuficiente;

– É necessário um consentimento após o nascimento....

■ Modelo inglês....



19 de julho de 2019

■ Lei da Assembleia da República – PMA

– Não alterou esta matéria...

■ Assembleia da República desrespeitou o Tribunal Constitucional?

■ 26 de agosto de 2019

■ Presidente Marcelo Rebelo de Sousa considera que o Parlamento não resolveu a 
inconstitucionalidade detetada pelo TC.



O CNPMA – Conselho Nacional da 
Procriação Medicamente Assistida

■ A presidente do Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida, Carla 
Rodrigues, disse esta segunda-feira que era "absolutamente previsível" que o Presidente 
da República enviasse para o Tribunal Constitucional (TC) o diploma sobre procriação 
medicamente assistida.

■
"Parece que não há dúvidas de que faltando esse aspeto a lei continua a padecer de 
inconstitucionalidade. O Presidente da República teria de fazer o que fez", disse Carla 
Rodrigues, para quem provavelmente o TC vai dizer agora o que já disse, "que faltando o 
arrependimento da gestante não estão respeitados os direitos fundamentais da 
gestante".

■ Nesta situação, admitiu a responsável, na próxima legislatura a Assembleia da 
República vai ter de voltar a legislar sobre a matéria e "a gestação de substituição para 
já continua a não existir em Portugal".



Requisitos da Lei de julho de 2019

■ A lei da gestação de substituição aplica-se apenas "a cidadãos nacionais e a apátridas e 
estrangeiros a viver em Portugal"

– e quer evitar uma grande afluência de um "turismo reprodutivo".

– Casos em que a beneficiária padeça de ausência de útero, lesão ou doença deste órgão que 
impeça de forma absoluta e definitiva a gravidez...

– Exige-se que a gestante já tenha sido mãe

– Autorização do CNPMA, audição da Ordem dos Médicos, parecer da Ordem dos Psicólogos 
(sobre a aptidão da gestante e dos beneficiários)

– Regulação pormenorizada do contrato escrito



MODELOS EM DEBATE

■ Lei de 2017 e de 2019

■ critério de determinação legal da maternidade - prevalência da chamada vinculação 

intencional e genética 

■ TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

– DÁ MAIS VALOR AO CRITÉRIO GESTACIONAL



CONFLITO DE CRITÉRIOS...
■ CRITÉRIO gestacional, 

■ O vínculo gestacional assenta no facto de a gravidez e o parto constituírem, por si só, uma ligação única 
que obriga a que os interesses e os desejos da mulher gestante sejam priorizados em relação a todos os 
outros. É interessante notar que quem sustenta a importância deste vínculo considera que o termo 
“gestação de substituição” é ambíguo e enviesado, pois separa, artificialmente, gravidez e maternidade, 
considerando, de forma simplista, ser possível “transportar um bebé” sem estabelecer com este 
qualquer espécie de vinculação. 

■ CRITÉRIO genético E CRITÉRIO intencional. 

■ O segundo critério dá importância fundamental à ligação genética, considerando que o uso de material 
genético de pelo menos um dos membros do casal que solicita o uso da técnica será condição 
necessária e suficiente para determinar a sua a paternidade/maternidade. Este critério, se não estiver 
intimamente associado ao vínculo intencional, ou seja, o desejo de ter um filho, poderá incorrer em 
contradição com a possibilidade de recurso a gâmetas de dadores. Assim, quem entende que este 
critério deverá prevalecer, normalmente, apresenta o critério da vinculação genética e intencional como 
condições necessárias e suficientes para a atribuição da paternidade/maternidade. 

– Tim Bayne y Avery Kolers, apud CNECV 2019 



Fiscalização abstrata preventiva

■ Qual será o desfecho?

– Inconstitucionalidade da inexistência do consentimento a posteriori / direito de 

arrependimento = muito provável

– E quanto à eliminação absoluta e retroativa do anonimato? = tenho dúvidas no 

desfecho...



O Conselho Nacional de Ética para as 
Ciências da Vida

■ PARECER 104/CNECV/2019

■ PARECER SOBRE A ALTERAÇÃO AO REGIME JURÍDICO DA GESTAÇÃO DE 

SUBSTITUIÇÃO



PARECER - abril de 2019
O CNECV é de parecer que alterações projetadas em 
função do consentimento da gestante:

■ a) expõem os riscos do contrato de gestação de substituição, porventura acentuando e reforçando os seus 
aspetos negativos e criam questões éticas novas, sobretudo num ponto importante do regime legal: o de 
permitir a revogação do consentimento da gestante até ao final do prazo legalmente previsto para o registo da 
criança nascida, implicando a possibilidade de frustração de realização do projeto parental, mesmo depois de 
ter sido iniciado o procedimento terapêutico.

■ b) ao permitir a desvinculação imotivada da gestante, desvirtuam o equilíbrio encontrado para o contrato e o 
enquadramento ético do mesmo, fundado na solidariedade e altruísmo da gestante, nos termos da lei geral;

■ c) realizam a descaracterização total do modelo que se centrava na natureza meramente gestacional da 
intervenção da gestante e na determinação da paternidade/maternidade dos autores do projeto parental;

■ d) criam, à partida, um conflito eventual entre os autores do projeto parental e a gestante, subordinando-se 
totalmente o destino do projeto parental à vontade desta;

■ e) relativizam o interesse da criança que virá a nascer, na medida em que o desfecho do projeto e o destino 
da criança são incertos;

■ f) desatendem completamente os direitos dos autores do projeto parental e dador(es) de gâmetas, no caso de 
revogação do contrato de gestação pela gestante.



Impossível legislar...?



Voto de André Dias Pereira

■ a sociedade portuguesa tem revelado uma tolerância significativa face a esta 

realidade, como se pode confirmar pelas duas votações na Assembleia da 

República em 2016 (Decreto n.º 27/XIII e Decreto n.º 37/XIII da Assembleia da 

República), pela promulgação pelo Presidente da República da Lei de 30 de julho 

de 2016 ou pelo próprio Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 225/2018, que não 

declara a inconstitucionalidade do método em si mesmo. 

■ o próprio CNECV admitiu em 2012 (Parecer 63/CNECV/2012) e mesmo em 2016 

(Parecer 87/CNECV/2016) a regulação desta figura, em termos muito delimitados. 



■ O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem tem admitido – em nome da proteção 
do superior interesse da criança – a eficácia ex post factum deste método. 

■ 10 de abril de 2019, foi publicada pela Grand Chamber:

■ Aí se reforça que os Estados-Parte (mesmo que proíbam este método gestacional) 
devem assegurar o reconhecimento da relação de filiação com os membros do 
casal (designadamente a mãe intencional [mesmo não sendo mãe uterina, nem 
mãe genética]), quando gerado através de gestação de substituição num país 
terceiro. Deve evitar-se a descrição dos pormenores do processo, no âmbito do 
registo civil, apontando o caso paralelo da adoção.

■ Cfr., por exemplo, os acórdãos Mennesson v. France (n.º 65192/11), Labassee v. 
France (n.º  65941/11) e D. and Others v. Belgium (n.º 29176/13)



Gestação de substituição – é possível!

■ Será possível configurar realidades concretas em que, em razão da proximidade 

existencial e da competente seleção e acompanhamento médico e psicológico da 

gestante e do casal se consiga ter uma probabilidade forte de que a criança nasça 

e – por respeito à dignidade da mulher – após um renovado e livre consentimento –

se crie esta nova forma de filiação?

■ Caminho este que levaria esta forma de estabelecimento da filiação para um 

regime mais próximo da adoção do que de uma “filiação por contrato” (que seria 

estranha no nosso sistema de Direito da Família). 

■ Um caminho assim delineado aproximar-se-ia do modelo inglês. 



superior interesse da criança

■ Quanto aos argumentos fortes apresentados neste Parecer no sentido de que esta solução coloca 
irremediavelmente em causa o superior interesse da criança, deixamos a questão: 

■ 1) Se, após devida seleção, acompanhamento e livre consentimento, esta mulher decidir confirmar a 
entrega da criança ao casal beneficiário, terá sido promovido o valor ético do altruísmo e da 
solidariedade, concretizando-se um direito fundamental à constituição de família (artigo 36.º da 
Constituição da República), sem que se descortine um sacrifício dos direitos da criança, agora nascida e 
com origem genética (pelo menos em parte) no casal que a acolhe e a educará;

■ 2) Se, pelo contrário, a mulher gestante assumir a sua maternidade, teremos naturalmente uma solução 
grave para o casal, mas a criança não fica inteiramente desprotegida, pois tem a sua relação de filiação 
materna estabelecida a priori, e a linha paterna também o será nos termos gerais. Não será o caminho 
ideal. Mas é a solução aberta por este Conselho Nacional de Ética, em 2012, e que o Tribunal 
Constitucional veio admitir (ou pelo menos não impedir), em 2018.

■ Assim, parece-nos que há um caminho, não isento de riscos, não isento de sofrimentos em um ou outro 
caso, como é próprio do mundo da vida, que permita, salvaguardando a dignidade da mulher gestante, 
atender ao superior interesse da criança e permitir a realização do projeto parental do casal.



Opiniões profundamente divergentes

■ CNECV e Parlamento – maioritariamente a favor do critério genético e intencional –

fundamento – o projeto parental do casal + o superior interesse da criança

■ Tribunal Constitucional – maioritariamente a favor do critério gestacional –

fundamento – dignidade da mulher gestante: direito ao desenvolvimento da 

personalidade + dignidade da pessoa humana...



Direito comparado (gestação de 
substituição)

■ Europa – proibicionista

■ A Resolução do Parlamento Europeu 2015/2229 (INI) de 17/12/2015

■ 115. Condena a prática de gestação para outrem, que compromete a dignidade humana da mulher, pois o seu 
corpo e as suas funções reprodutoras são utilizados como mercadoria; considera que a prática de gestação para 
outrem, que envolve a exploração reprodutiva e a utilização do corpo humano para ganhos financeiros ou outros, 
nomeadamente de mulheres vulneráveis em países em desenvolvimento, deve ser proibida e tratada com urgência em 
instrumentos de direitos humanos;

■ Exceções:

– Grécia, Reino Unido

– Israel, Ucrânia, Rússia 



Brasil – RESOLUÇÃO CFM nº 
2.168/2017

■ Gestação – possibilidade de cessão temporária do útero para familiares em grau de 

parentesco consanguíneo descendente. Até então, de primeiro a quarto graus, 

somente mãe, avó, irmã, tia e prima poderiam participar do processo de gestação 

de substituição. Com a mudança na regra, filha e sobrinha também podem ceder 

temporariamente seus úteros.

■ Pessoas solteiras também passam a ter direito a recorrer a cessão temporária de 

útero. 

■ gestação compartilhada - união homoafetiva feminina: o embrião obtido a partir da 

fecundação de oócito(s) de uma mulher é transferido para o útero de sua parceira, 

ainda que não exista diagnóstico de infertilidade.



VII – SOBRE A GESTAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO 
(CESSÃO TEMPORÁRIA DO ÚTERO)

■ As clínicas, centros ou serviços de reprodução assistida podem usar técnicas de RA para criarem a 
situação identificada como gestação de substituição, desde que exista um problema médico que impeça 
ou contraindique a gestação na doadora genética, em união homoafetiva ou pessoa solteira. 

■ 1. A cedente temporária do útero deve pertencer à família de um dos parceiros em parentesco 
consanguíneo até o quarto grau (primeiro grau – mãe/filha; segundo grau – avó/irmã; terceiro grau –
tia/sobrinha; quarto grau – prima). Demais casos estão sujeitos à autorização do Conselho Regional de 
Medicina. 

■ 2. A cessão temporária do útero não poderá ter caráter lucrativo ou comercial.

■ (...)

■ 3.3. Termo de Compromisso entre o(s) paciente(s) e a cedente temporária do útero (que receberá o 
embrião em seu útero), estabelecendo claramente a questão da filiação da criança;

■ (...)

– MODELO INTENCIONAL



Em suma...

■ Brasil... 

– Regras claras...

■ Portugal... 

– Incapacidade para definir um regime

– Semelhanças:

– Aberto a casais heterossexuais, 

– casais homoafetivos femininos e 

– mulheres sós

– Gratuito e altruístico

■ Portugal admite não familiares.... (talvez a fonte dos problemas...)



Superação de paradigmas

■ Mãe de aleitamento (direito islâmico) - sharia.

■ Direitos de visita, incapacidades nupciais....



Quem é o meu pai/ dador de esperma? 
Quem é a minha mãe/ dadora de ovócito?



Direito comparado (anonimato do 
dador)

■ Anonimato

– Europa do Sul

– Brasil

■ Não anonimato = direito ao conhecimento da ascendência genética

– Alemanha, Suécia, Reino Unido (a partir de 2022...)



Brasil

■ RESOLUÇÃO CFM nº 2.168/2017

■ IV – DOAÇÃO DE GAMETAS OU EMBRIÕES

■ 4. Será mantido, obrigatoriamente, sigilo sobre a identidade dos doadores de 

gametas e embriões, bem como dos receptores. Em situações especiais, 

informações sobre os doadores, por motivação médica, podem ser fornecidas 

exclusivamente para médicos, resguardando-se a identidade civil do(a) doador(a).



Anonimato do dador

■ Lei de 2006

– Anonimato mitigado 

– SIGILO, EXCEÇÕES: doenças genéticas, impedimentos ao casamento (mas sem 
saber a identidade do dador) + “podem ainda ser obtidas informações sobre a 
identidade do dador por razões ponderosas reconhecidas por sentença judicial.”

■ Ac. Tribunal Constitucional de 2018

– Direito ao conhecimento das origens genéticas



Lei de 2006
■ Artigo 15.º

Confidencialidade

■ 1 - Todos aqueles que, por alguma forma, tomarem conhecimento do recurso a técnicas de PMA ou da 
identidade de qualquer dos participantes nos respectivos processos estão obrigados a manter sigilo 
sobre a identidade dos mesmos e sobre o próprio acto da PMA.

■ 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, excluindo a identificação do dador.

■ 3 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, as pessoas aí referidas podem obter informação 
sobre eventual existência de impedimento legal a projectado casamento, junto do Conselho Nacional 
de Procriação medicamente Assistida, mantendo-se a confidencialidade acerca da identidade do dador, 
excepto se este expressamente o permitir.

■ 4 - Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, podem ainda ser obtidas informações sobre a 
identidade do dador por razões ponderosas reconhecidas por sentença judicial.

■ 5 - O assento de nascimento não pode, em caso algum, conter a indicação de que a criança nasceu da 
aplicação de técnicas de PMA.



Acórdão n.º 225/2018: 
inconstitucionalidade do anonimato 
mitigado
■ veio considerar inconstitucional o regime de anonimato mitigado consagrado no art. 

15.º da Lei n.º 32/2006

■ (“podem (…) ser obtidas informações sobre a identidade do dador por razões 

ponderosas reconhecidas por sentença judicial”)

■ alterando a orientação maioritariamente acolhida no Acórdão n.º 101/2009.

■ No aresto de 2018, o Tribunal Constitucional (TC) afirmou a primazia do direito ao 

conhecimento da ascendência genética,

■ passando a considerar como regra o conhecimento da identidade do(a) dador(a), 

que só poderia ser afastada por “razões ponderosas”



Lei n.º 48/2019, de 08 de Julho – fim 
do anonimato

■ «Artigo 15.º - Confidencialidade

■ 1 - Quem, por alguma forma, tomar conhecimento da identidade de participantes em técnicas de 
PMA, incluindo as situações de gestação de substituição, está obrigado a manter o sigilo sobre a 
identidade dos mesmos e sobre o próprio ato da PMA.

■ 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.

■ 3 - As pessoas nascidas em consequência de processos de PMA, com recurso a dádiva de gâmetas 
ou embriões, desde que possuam idade igual ou superior a 16 anos, podem obter informação sobre 
eventual existência de impedimento legal a projetado casamento.

■ 4 - Para efeitos do n.º 2, entende-se como 'identificação civil' o nome completo do dador ou dadora.



Artigo 3.º - Norma transitória

■ 1 - Exceto nos casos em que os dadores autorizem de forma expressa o levantamento do 
anonimato, são abrangidos por um regime de confidencialidade da identidade civil do 
dador:
a) Os embriões resultantes de doações anteriores ao dia 7 de maio de 2018 e utilizados até 
cinco anos após a entrada em vigor da presente lei;
b) Os gâmetas resultantes de doações anteriores ao dia 7 de maio de 2018 e utilizados até 
três anos após a entrada em vigor da presente lei;
c) As dádivas que tiverem sido utilizadas até ao dia 7 de maio de 2018.

■ 2 - O regime de confidencialidade do dador, a que se refere o n.º 1, não prejudica o direito 
de acesso às informações previstas nos n.os 2, 3 e 5 do artigo 15.º da Lei n.º 32/2006, de 
26 de julho, na redação dada pela presente lei.

■ 3 - Findos os prazos previstos no n.º 1, os gâmetas e embriões doados ou resultantes de 
doações são destruídos no caso de o dador não ter, durante esse período, autorizado o 
levantamento do anonimato sobre a sua identificação civil

MAS...

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=903&tabela=leis&ficha=1&pagina=1


Lei conforme à Constituição?

■ O Presidente da República promulgou e não pediu o controlo preventivo

■ Nenhum grupo de deputados pediu o controlo preventivo

– Mas.... O Ac. Do TC havia reconhecido o direito ao conhecimento da 
ascendência genética 

■ E não admitiu postergar a eficácia da decisão de inconstitucionalidade para o 
futuro...

– Logo... Grande incerteza continua....



João Loureiro

■ o Parlamento está obrigado a respeitá-la e, em matéria de regime transitório, salvo 
melhor opinião, não o faz.

■ Na verdade, pôs-se o problema de saber como proceder em relação às dádivas de 
gâmetas e embriões anteriores à publicação do acórdão do Tribunal Constitucional 
no Diário da República.

■ Com efeito, em sede de fiscalização abstrata sucessiva, em princípio, a decisão produz 
efeitos desde a entrada em vigor da norma declarada inconstitucional (art. 282.º/1 
CRP).

■ No n.º 4 do mesmo artigo, admite-se, no entanto, a limitação de efeitos, nomeadamente 
que a decisão possa ter apenas efeitos prospetivos. 

■ Acontece que, no aresto em apreço, o Tribunal efetivamente lançou mão desta 
faculdade, mas apenas em relação aos procedimentos de maternidade de substituição 
já iniciados.



■ Ora, não tendo o Tribunal limitado os efeitos no que toca ao anonimato, não pode o 

legislador, ainda que sob as vestes de disposições transitórias, fazê-lo agora...

■ “Na primeira perspetiva, ou seja, em termos globais, é relevante a mudança de um 

regime de anonimato mitigado para um regime mitigado de proibição do 

anonimato. Mas, do ponto de vista pessoal e da proteção da confiança, o 

argumento que acabámos de ler no voto de vencido de Fernando Ventura revela-se 

débil. Com efeito, no quadro da LPMA, era claro que, para cada dador, na sua 

situação concreta, o anonimato poderia não funcionar, bastando que houvesse 

“razões ponderosas” (no plano do fundamento) e uma decisão judicial (no plano de 

controlo). ”



DIREITO AO CONHECIMENTO DA IDENTIDADE DO 
DADOR TEM GANHO TERRENO...

■ Na Suíça, afirmou-se que prevalecia o direito das pessoas resultantes da dádiva, 
atendendo também ao facto de não haver aqui qualquer impacto em matéria de 
filiação.

■ No mundo do common law, veja-se, em nome do princípio da igualdade, a 
legislação do Estado de Vitória (Assisted Reproductive Treatment Amendment Act
2016, em vigor desde março de 2017), que terminou com a ressalva existente 
quanto aos dadores anteriores a 1 de janeiro de 1998.

■ No entanto, consagrou-se um “veto de contacto”, admitindo que os dadores 
recusem ser contactados e estabelecendo-se sanções para o incumprimento.



Big data e o fim do anonimato...

■ Importa aprender com o grande banco de esperma Cryos (Dinamarca) que passou a 

inserir o seguinte aviso em diferentes línguas, entre as quais o português:

■ “Os doadores são anónimos ou não anónimos. Estas definições não significam que 

os doadores não são identificáveis. Uma vez que o esperma dos doadores inclui o 

ADN, há sempre o risco dos doadores, destinatários e crianças poderem ser 

identificados através da análise de ADN, o que pode pôr em causa a privacidade”.



BIG DATA + GENÉTICA = FIM DO 
ANONIMATO?

■ A advertência corresponde a uma prática recomendada por entidades como 

a European Society of Human Genetics (ESHG) e a European Society for Human

Reproduction and Embryology (ESHRE).

■ Estas criaram um grupo de trabalho conjunto, que alertou para o facto de já não ser 

mais possível garantir o anonimato, perante uma situação de multiplicação de 

testes DTC (Direct to consumer) e também de bancos de dados como, por exemplo, 

o Family Tree DNA.



Debate atual: direito de contacto ou 
proibição de contacto?

■ garantir a oposição ao contacto por parte dos dadores e das dadoras 

– ou 

■ estabelecer diferentes modalidades (por exemplo, por via de correspondência, 

evitando que lhes batam à porta)?

■ necessidade de estabelecer mecanismos que permitam às pessoas saber que 

resultaram de gâmetas de terceiros?



Situação social e médica...

■ Grande incerteza...

■ Grande insegurança...



Todavia

■ O administrador de duas clínicas de fertilidade viu-se obrigado a contactar mais de 

600 dadores para lhes perguntar se concordavam em levantar o anonimato e se 

estavam na disponibilidade de serem contactados futuramente por alguém que 

quisesse conhecer a sua origem....

■ “O responsável confessa que, na altura, considerou uma “péssima lei”, mas com o 

tempo a sua opinião mudou completamente. Para sua surpresa, mais de 95% das 

dadoras de óvulos concordaram levantar o anonimato. Nos dadores do sexo 

masculino, foram cerca de 70%.

– Observador, 24.4.2019



França – revisão das leis de bioética

■ Parlamento Francês, no passado dia 24 de julho, do projeto de lei do Governo que 

visa a revisão (obrigatória e periódica) da Lei da Bioética.

■ Os autores do PL invocam para suportar a sua proposta os trabalhos do CCNE 

francês, que lançou em 2018 os “Estados Gerais de Bioética”, para avaliar as 

expectativas gerais da sociedade sobre os novos avanços tecnológicos.

■ A PL alega um equilíbrio entre três eixos: respeito pela dignidade da pessoa, livre 

escolha dos cidadãos e solidariedade.



França – revisão das leis de bioética

■ PMA:

■ - Amplia o acesso a casais de mulheres e mulheres solteiras (alteração do paradigma clínico);

■ - Prevê a autopreservação de gâmetas, quer para mulheres quer para homens.

■ - As crianças nascidas de PMA heteróloga terão direito a informação sobre o doador de gâmetas, 
dados por uma entidade que centraliza e gere a informação.

■ - Estabelece a possibilidade de filiação por declaração antecipada de vontade - casais de 
mulheres;

■
- Regula a doação de células estaminais ou órgãos hematopoiéticos.

Nota: mantém-se a proibição da gestação de substituição.



5) Dilemas e dialéticas...

■ Louise Brown – 1978.... Inícios das técnicas modernas de procriação artificial...

■ 40 anos depois... continuamos sem regras firmes... procurando ir ao encontro das aspirações dos 
casais e das pessoas...

– Rumo: cada vez mais liberdade, cada vez mais dilemas....

– O Tribunal Constitucional em 2018 veio abanar de forma violenta alguns consensos que se 
iam formando na sociedade portuguesa

– Há que respeitar:

■ Direito ao arrependimento (segundo consentimento) por parte da mulher gestante

■ Direito ao conhecimento da ascendência genética



Muito obrigado!

andrediaspereira@hotmail.com
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