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“Procriação Medicamente Assistida:  

Estudo dos Direitos Fundamentais e Aspetos Gerais da Filiação e Sucessão” 

 

Resumo  
 

 Os avanços da Ciência e da Tecnologia reclamam cada vez mais o seu lugar na 

sociedade atual. A tarefa do Direito na delimitação do que é, ou não, admissível torna-se ainda 

mais complexa quando esta evolução diz respeito a um ser humano que há-de vir. 

A admissibilidade da Conceção Medicamente Assistida terá sido uma das mais 

marcantes evoluções legislativas do nosso ordenamento jurídico. Cabe à Lei n.º 32/2006, de 26 

de julho, regulamentar o seu acesso, permitindo que casais heterossexuais e, mais 

recentemente, todas as mulheres realizem o seu desejo de constituir família. 

 Os direitos fundamentais revelam-se de especial importância na medida em que 

proporcionam uma visão constitucional da evolução da Tecnologia, sem que daí decorram lesões 

na dignidade humana, o mais fundamental dos direitos. 

 A Procriação Assistida diz essencialmente respeito ao nascimento de um novo ser, que 

ser tido em consideração, mais do que qualquer outro interveniente no estudo que 

apresentamos. Por essa razão, fará parte da nossa análise o Estudo da Filiação e da Sucessão, 

sendo aí apresentadas soluções legais nacionais, assim como outras questões relevantes. 
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"Medically Assisted Procreation: 

Study of Fundamental Rights and Current Aspects of membership and Succession" 

 

Abstract 
 

Advances in science and technology are increasingly claiming their place in today's 

society. The Law's task in delimitation of what is permissible, or not, becomes even more 

complex when this evolution concerns to a human being who is to come. 

The admissibility of Medically Assisted Conception has been one of the most significant 

legislative developments of our legal system. It’s up to Law No. 32/2006 of 26 july to regulate its 

access, allowing heterosexual couples and, more recently, women to accomplish their dish to be 

parents. 

Fundamental rights reveal themselves of particular importance as far as they provide a 

constitutional view of the evolution of Technology, in order to avoid injuries on human dignity, the 

most fundamental of rights. 

Assisted Procreation essentially relates to a birth of a new being, who should be taken in 

consideration more than other stakeholders in the study we present. For this reason, will be part 

of our analysis the study of Filiation and Succession, where legal solutions and some other 

hypotheses will be presented. 
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INTRODUÇÃO 

A presente dissertação tem como principal objetivo ser elemento de estudo e 

investigação da problemática envolvente da Procriação Medicamente Assistida1. Tendo em conta 

que atualmente a infertilidade2 é um assunto de importância crescente, as técnicas de 

Reprodução Assistida vieram dar resposta a tais problemas uma vez que se tratam de uma 

forma de manipulação da fertilidade. 

Este trabalho pretende tratar das consequências jurídicas da Conceção Assistida, dando 

enfoque à questão da intervenção de um terceiro exterior ao casal, o dador, que irá auxiliar neste 

processo. Analisam-se os temas dos Direitos Fundamentais e, brevemente, as repercussões nos 

temas da Filiação e das Sucessões.  

No decurso desta investigação serão utilizados elementos jurisprudenciais, doutrinários e 

legislativos. Dado que o nosso ordenamento jurídico, até ao momento, regula a matéria de 

Procriação Assistida na Lei n.º 32/2006, de 26 de julho3, será esta a principal fonte a utilizar na 

abordagem à temática em estudo. 

A Conceção Assistida heteróloga levanta a questão do anonimato do dador. O artigo 

15.º, da LPMA, vem estabelecer que o dador não deve ser identificado. Somente nos casos nos 

quais se demonstre existir uma “razão ponderosa” reconhecida por sentença judicial poderá a 

criança vir a ter acesso a algumas informações sobre essa pessoa.  

                                                           
1 No decurso da presente dissertação usaremos as expressões Procriação Medicamente Assistida, Conceção 
Medicamente Assistida e Reprodução Medicamente Assistida indistintamente para tratarmos da mesma realidade. 
2 De acordo com a definição dada por World Health Organization, a infertilidade designa: “a disease of the 
reproductive system defined by the failure to achieve a clinical pregnancy after 12 months or more of regular 
unprotected sexual intercourse”. Informação obtida na página oficial da Organização Mundial de Saúde: 
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/infertility/art_terminology2.pdf [09-01-2016]. A infertilidade 
designa a dificuldade em gerar filhos enquanto a esterilidade se relaciona com impossibilidade de gerar. Apesar de 
não serem similares, estas expressões serão usadas indistintamente, uma vez que, em termos práticos e para 
efeitos deste trabalho, ambas poderão suscitar o recurso a técnicas de PMA. Neste sentido, Teresa Almeida 
SANTOS e Mariana Moura RAMOS, Esterilidade e Procriação Medicamente Assistida, Imprensa da Universidade de 
Coimbra, Estado de Arte, 2010, p. 10, “A esterilidade é hoje internacionalmente considerada um problema de 
saúde pública e as técnicas de Procriação Medicamente Assistida (PMA) são cada vez mais utilizadas para tratar 
esta situação.”. 
3 Doravante, utilizaremos as expressões Lei de PMA ou Lei de Procriação Medicamente Assistida para fazer 
referência à Lei n.º 32/2006, de 26 de julho, na redação conferida pela Lei n.º 59/2007, de 4 de setembro, que 
altera o Código Penal, aprovado pelo DL n.º 400/82, de 23 de Setembro, pela Lei n.º 17/2016, de 20 de junho, 
que alarga o âmbito dos beneficiários das técnicas de procriação medicamente assistida, procedendo à segunda 
alteração à Lei n.º 32/2006, de 26 de julho, e pela Lei n.º 25/2016, de 22 de agosto que regula o acesso à 
gestação de substituição, procedendo à sua terceira alteração. 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/infertility/art_terminology2.pdf
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Nesta sede é necessário ter em consideração os direitos de cada um dos intervenientes. 

Por um lado, a criança terá direito à identidade pessoal, enquanto, por sua vez, na ótica do 

dador, deverá ser protegido o direito à reserva da vida privada e familiar. Além disso, o dador 

deve manter-se anónimo para proteção da estabilidade familiar, embora a criança possa vir a 

sofrer limitações no seu direito ao conhecimento das suas origens genéticas por via desta 

dissimulação que envolve a sua conceção.  

As recentes modificações à Lei de Procriação Medicamente Assistida vieram, num 

primeiro momento, admitir o recurso de mulheres, solteiras ou em relação homossexual, aos 

processos de manipulação da fertilidade e, posteriormente, permitir o acesso à maternidade de 

substituição. Embora a Lei tenha vindo a admitir esta técnica, os homens solteiros ou em 

relações homossexuais ficam afastados da possibilidade de constituir família através destes 

métodos. 

O estabelecimento da parentalidade em relação aos casais heterossexuais e 

homossexuais femininos deverá respeitar inteiramente as disposições legais que regulam esta 

matéria, as normas civis e, naturalmente, o artigo 20.º, da Lei n.º 32/2006. A nossa 

investigação terá como intuito compreender se estas soluções legais refletem uma preocupação 

com a vontade dos pretensos pais em constituir família e se, de facto, determinam vínculos que 

correspondam a esse anseio ou se, em alternativa, favorecem unicamente a verdade biológica. 

Os direitos sucessórios da criança nascida através destes métodos dependerão do 

estabelecimento da sua filiação. Neste estudo analisaremos o regime dos efeitos sucessórios da 

Conceção Assistida heteróloga sem prejuízo das relações latentes que poderão surgir devido à 

existência de um elemento externo ao projeto parental. 

A investigação que apresentamos pretende ser um elemento auxiliar no que diz respeito 

ao pensamento sobre toda a envolvente da Reprodução Assistida, incidindo especialmente nos 

casos em que existe a intervenção de um terceiro elemento. Desta forma, serão tratadas 

algumas das questões mais relevantes para que a posição que se pretende defender 

consubstancie uma posição objetiva e precisa. 
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CAPÍTULO I. Procriação Medicamente Assistida 
 

 “É função da biomedicina e da bioética, na medida do possível, corrigir e atenuar 

as imperfeições da natureza humana.”4. 

A infertilidade não poderá deixar de ser considerada como uma imperfeição da natureza 

humana que, como tal, merece ser corrigida e atenuada. Ao longo da história da humanidade 

são vários os episódios que transparecem a necessidade de contornar esta realidade tão atual 

que reclama também a intervenção do Direito.  

 

A. Evolução histórica 

Começamos, desde logo, por recuar ao tempo dos relatos bíblicos. Nessa época, a 

infertilidade era principalmente associada às mulheres e resolvida através do recurso a um 

terceiro elemento, exterior ao casal, que se comprometia a auxiliar na conceção da criança que, 

posteriormente, haveria de ser tida como filha do casal infértil. São disso exemplo os casos de 

Sarai e Abraão5 e Raquel e Jacob6 que narram a infertilidade como uma enfermidade que seria 

ultrapassada através do recurso a portadoras. 

Porém, ao contrário do que acontecia na maioria das civilizações antigas, a civilização 

egípcia entendia a esterilidade como uma doença que poderia ter origem no elemento masculino 

do casal. Este povo percecionava a infertilidade como uma patologia que deveria ser 

                                                           
4 Discurso de abertura de Miguel Oliveira da SILVA, Presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da 
Vida, As leis da interrupção voluntária da gravidez (IVG) e da Procriação Medicamente Assistida (PMA) – uma 
apreciação bioética, Ciclo de Conferências CNECV, Porto, Coleção Bioética, 2011, p. 5 (itálico nosso). 
5 “Ora Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai 
a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz; toma, pois, a minha serva; porventura terei filhos dela. E 
ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a 
Abrão seu marido. […] E Agar deu à luz um filho a Abrão; e Abrão chamou o nome do seu filho que Agar tivera, 
Ismael.” in Gênesis 16: 1-3 e 15. 
6“Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã, e disse a Jacó: Dá-me filhos, se não morro. 
Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel, e disse: Estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto de teu 
ventre? E ela disse: Eis aqui minha serva Bila; coabita com ela, para que dê à luz sobre meus joelhos, e eu assim 
receba filhos por ela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher; e Jacó a possuiu. E concebeu Bila, e deu a Jacó 
um filho. Então disse Raquel: Julgou-me Deus, e também ouviu a minha voz, e me deu um filho; por isso chamou-
lhe Dã.” in Gênesis 30:1-6. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/16/15
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diagnosticada e tratada. Por esse mesmo motivo, considerava ser legítimo o recurso a 

concubinas quando se demonstrasse ser esse o único e último método plausível de tratamento7. 

Muitos outros episódios históricos poderiam ser relatados8. Compreende-se, assim, 

facilmente que o tema da infertilidade sempre tenha despertado interesse na medida em 

necessitava ser solucionado. Nas palavras de Guilherme de Oliveira, a Procriação Assistida tem 

sido a resposta encontrada para vencer a esterilidade, de modo a conseguir dar-se um filho a um 

casal que não o pôde ter9.  

Sem grandes delongas, mas por forma a acompanhar a evolução da Conceção 

Medicamente Assistida como método de combate à esterilidade, serão salientados alguns dos 

aspetos mais importantes no desenvolvimento desta temática. 

No século XVI é realizada a primeira tentativa de conceção por inseminação artificial10. 

Porém, só nos séculos XIX e XX se iniciam os verdadeiros esforços no sentido de conhecer o 

problema da infertilidade. Consequentemente, as técnicas de Reprodução Assistida começam a 

ser alvo de estudo mais aprofundado. 

Em 1950 ocorre a primeira experiência bem-sucedida em matéria de transferência de 

embriões na espécie animal. Entretanto, foram sendo realizadas várias experiências, sempre 

com animais, e em 1953 iniciam-se os processos com recurso a esperma humano congelado, 

sendo este o momento que marca os primeiros passos na inseminação humana.  

                                                           
7 Cfr. Salvador Massano CARDOSO, “PMA – Para quê, para quem, com que custos?” in As leis da interrupção 
voluntária da gravidez (IVG) e da Procriação Medicamente Assistida (PMA) – uma apreciação bioética, op. cit., p. 12. 
8 Veja-se Tiago DUARTE, In vitro veritas? A procriação medicamente assistida na constituição e na lei, Coimbra, 
Livraria Almedina, 2003, p. 17-19. O autor refere vários momentos marcantes tanto quanto à primeira teorização 
sobre o modo de conceção de vida humana, como quanto à primeira tentativa de inseminação artificial. Porém, 
alerta que: “Não deixa de ser curioso como a doutrina actual diverge neste, como em outros pontos, demonstrando 
assim que estas situações nunca eram muito claras estando sempre rodeadas de uma aurea de mistério e de 
segredo.”. 
9 Cfr. Guilherme de OLIVEIRA, “Aspectos jurídicos da procriação assistida” in Temas de Direito da Medicina, 
Coimbra, Coimbra Editora, 2005, p. 89. 
10 Cfr. Tiago DUARTE, In Vitro Veritas?..., op. cit., p. 20 que se refere a Alexandra Saldanha CARDOSO, A Procriação 
Assistida: O Direito da Filiação entre a Biologia e a Ética, 1995, Dissertação de Mestrado, Universidade Autónoma 
de Lisboa, policopiado, p. 45. 
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O ano de 1978 assinala o nascimento do primeiro ser humano, de nacionalidade 

inglesa, com recurso a fertilização in vitro. É este o acontecimento que desencadeia a 

necessidade de intervenção legislativa11.  

Em 1982 é instalado o Committe of Inquiry into Human Fertilization and Embriology no 

Reino Unido, tendo sido posteriormente publicado o Relatório Warnock. Desta forma, os 

trabalhos realizados pelo Governo Inglês ditaram o surgimento, em 1990, das primeiras normas 

jurídicas relativas à PMA em Inglaterra.  

Antes disso, já o Conselho da Europa, em 1988, através da criação do comité ad hoc 

CAHBI12, teria emanado princípios relativos a estas técnicas. Nesse mesmo ano, Espanha 

apresenta a Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de Reproducción Asistida.  

Na Alemanha em 1991 entra em vigor a Lei da Proteção dos Embriões, 

Embryonenschutzgesetz. A Resolução do Conselho Federal de Medicina no Brasil começa a 

legislar sobre a PMA em 1992. França cria leis bioéticas, Lois Bioéthiques, em 1994 e segue-se 

Itália em 2004, com a Legge 19 febbraio 2004, n. 40, Norme in materia di procreazione 

medicalmente assistita. 

Em Portugal, a necessidade de intervenção legislativa nesta matéria foi reclamada por 

autores nacionais como Guilherme de Oliveira13 e Carlos Pamplona Corte-Real14. Este último autor 

considerava que tardava intervenção legislativa numa matéria tão relevante quanto a PMA que, 

apesar do seu grande relevo em termos jurídico-familiares, apenas parecia merecer, à data, o 

acolhimento constitucional (artigo 67.º, n.º2, alínea a) da Constituição da República Portuguesa) 

e nenhuma outra regulamentação por parte do Estado.  

                                                           
11 Cfr. Salvador Massano CARDOSO, “PMA …”, op. cit., p. 12. 
12 CAHBI: Comité ad doc d'experts sur la bioéthique. 
13 Cfr. Guilherme de OLIVEIRA, “Aspectos jurídicos …”, op. cit., pp. 95-96 e 102. “Se os juristas souberem encontrar 
o equilíbrio entre a utilidade do progresso das ciências e a dignidade do Homem, o Direito nunca será um obstáculo 
à investigação e à prática biomédicas […]”. 
14 Cfr. Carlos Pamplona CORTE-REAL, “Os efeitos familiares e sucessórios (P.M.A.)”, in António Menezes Cordeiro, 
et. al. (org.), Estudos em homenagem ao Professor Doutor Inocêncio Galvão Telles, vol. I, Coimbra, Livraria 
Almedina, 2002, pp. 351-353. Este autor pronuncia-se quanto à necessidade de o ordenamento jurídico português 
tutelar legislativamente a Reprodução Assistida, chegando mesmo a afirmar: “Tutelada constitucionalmente a PMA 
ganha um vigor que contradiz claramente o vazio legal nesta matéria. O nosso Ordenamento mostra-se, pois, e 
inequivocamente, hesitante numa área de grande delicadeza jurídica. […] Legislar sim, mas circunscrita e 
flexivelmente, com apelo ao direito comparado e aos valores pilares da nossa Ordem Jurídica, máxime o do respeito 
pela dignidade humana.” (supressão nossa). 
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Apenas em 2006 Portugal publica a Lei de Procriação Medicamente Assistida. Após a 

entrada em vigor da referida Lei, esta foi sujeita a verificação de constitucionalidade. O Acórdão 

101/2009 de 3 de março de 2009 do Tribunal Constitucional considerou que a Lei n.º 32/2006 

não era inconstitucional. Ficou, assim, decidido que o sistema de utilização das técnicas de 

Reprodução Medicamente Assistida promulgado na Lei não potenciava a utilização destas para 

fins eticamente censuráveis. O Tribunal Constitucional entendeu ainda não se verificar a 

instrumentalização do embrião humano quando utilizado por razões de infertilidade, como seja 

evitar a transmissão de doenças genéticas ou o tratamento de doenças graves de terceiro. 

Admitiu-se ainda a procriação heteróloga e a confidencialidade da identidade dos dadores uma 

vez que não se trata de um regime fechado15.  

Deste modo, a Lei n.º 32/2006 regula atualmente os aspetos relevantes da Conceção 

Medicamente Assistida. Esta Lei, que sofreu algumas alterações, tem como principais pilares a 

subsidiariedade16 do recurso a estas técnicas (artigo 4.º, n.º 1), a confidencialidade do dador nas 

técnicas heterólogas (artigos 10.º, n.º2, e 15.º) e a inadmissibilidade da clonagem por respeito 

ao princípio da dignidade humana (artigo 7.º). Antes das redações conferidas pela Lei n.º 

17/2016, de 20 de junho, e pela Lei n.º 25/2016, de 22 de agosto, esta assentava também na 

exclusividade de recurso aos casais heterossexuais, casados ou unidos de facto, e na proibição 

do acesso à maternidade de substituição. 

 

B. Concretização de definições relevantes 

De forma a possibilitar uma melhor compreensão do tema a que nos propomos, e de 

tudo o que lhe é próximo, o ponto de partida terá necessariamente de ser a definição dos 

conteúdos que serão objeto do presente estudo. 

Como bem explica Susana Silva, as técnicas de Procriação Assistida podem ser 

compreendidas como objeto de fronteira entre a Medicina e o Direito uma vez que se relacionam 

                                                           
15 Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 101/2009, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 1 de abril de 
2009. 
16 Cfr. Salvador Massano CARDOSO, “PMA …”, op. cit., p. 13. “A procriação medicamente assistida deverá respeitar 
o princípio da subsidiariedade e, como tal, ser utilizada quando forem esgotados todos os meios de cura das causas 
da esterilidade ou quando a gravidez não possa ser alcançada de forma natural. O âmbito alarga-se também a 
situações em que possa constituir o único meio de prevenção de doenças graves, quer do foro genético, quer do 
foro infeccioso.”. 
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saberes, práticas, competências e poderes17. Desta relação surge, por um lado, a cientifização do 

direito moderno e, por outro lado, a juridicização das ciências médicas. 

Estando esta tese vocacionada para perspetivas que necessariamente cruzam com a 

vertente da Medicina, não poderão tais definições ser mais do que meras explicações, tendo em 

conta o carater jurídico do atual estudo. Deste modo, as questões diretamente ligadas com os 

detalhes e preciosismos médicos não serão abordadas. Contudo, tudo será feito no sentido de 

proporcionar uma definição objetiva dos conteúdos relevantes para esta análise. 

De forma sucinta, a reprodução humana pode ser descrita da seguinte forma. Os 

testículos18 produzem milhões de espermatozoides que são transferidos, durante o ato sexual, 

para o interior da vagina. Quando o óvulo19 e o espermatozoide se fundem ocorre a fecundação. 

Desta fusão resulta uma célula denominada ovo ou zigoto que após um período de 

desenvolvimento passa a embrião. Por volta do final do primeiro trimestre de gestação, o 

embrião passa a feto. 

Sendo certo que o processo natural de reprodução humana nem sempre determina a 

possibilidade de ocorrência de uma gravidez, os métodos de Procriação Assistida traduzem, não 

raras vezes, o único método apto a dar resposta a tais situações. De acordo com Organização 

Mundial de Saúde são consideradas como técnicas de Reprodução Medicamente Assistida a 

reprodução provocada por indução da ovulação, a estimulação ovariana controlada, a ovulação 

provocada, os procedimentos tecnológicos de Reprodução Assistida20 e a inseminação 

intrauterina, intracervical e intravaginal com sêmen do parceiro, marido ou dador21. 

                                                           
17 Cfr. Susana SILVA, Procriação Medicamente Assistida: Práticas e Desafios, Lisboa, Imprensa de Ciências Sociais, 
2014, p. 53.  
18 Os testículos são gónadas masculinos, isto é, glândulas do aparelho reprodutor masculino onde se produzem as 
células sexuais, gâmetas que, no caso masculino, se designam espermatozoides. 
19 O óvulo é o gâmeta feminino produzido nos ovários (gónada feminino). 
20 “Assisted reproductive technology (ART): all treatments or procedures that include the in vitro handling of both 
human oocytes and sperm or of embryos for the purpose of establishing a pregnancy. This includes, but is not 
limited to, in vitro fertilization and embryo transfer, gamete intrafallopian transfer, zygote intrafallopian transfer, tubal 
embryo transfer, gamete and embryo cryopreservation, oocyte and embryo donation, and gestational surrogacy. ART 
does not include assisted insemination (artificial insemination) using sperm from either a woman’s partner or a 
sperm donor.”. Informação obtida na página oficial da Organização Mundial de Saúde: 
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/infertility/art_terminology2.pdf [26-06-2015].  
21 “Medically assisted reproduction (MAR): reproduction brought about through ovulation induction, controlled ovarian 
stimulation, ovulation triggering, ART procedures, and intrauterine, intracervical, and intravaginal insemination with 
semen of husband/partner or donor.” Informação obtida na página oficial da WHO: 
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/infertility/art_terminology2.pdf [09-01-2016]. 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/infertility/art_terminology2.pdf
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/infertility/art_terminology2.pdf
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Ao longo deste estudo, serão considerados como métodos de PMA “todos os 

tratamentos ou procedimentos que envolvam uma concepção medicamente assistida, ou seja, 

um encontro entre óvulos e espermatozoides proporcionado por uma intervenção médica com 

vista a estabelecer uma gravidez.”22. Segundo o Conselho Nacional de Procriação Medicamente 

Assistida estas técnicas são um conjunto de métodos clínicos e laboratoriais cujo objetivo 

principal é o aumento da probabilidade de um casal infértil conseguir alcançar uma gravidez.  

A PMA pode ser sexuada, se nesse processo existir a inclusão de células reprodutivas 

(espermatozoide e óvulo), ou assexuada, se não ocorrer a utilização de material genético, como 

é o caso da clonagem reprodutiva humana. Esta que, de acordo com o artigo 7.º, da Lei da 

Procriação Medicamente Assistida, e assim como já referimos anteriormente, se trata de uma 

técnica inadmissível. 

A procriação sexuada, que será objeto do presente, poderá ser um processo realizado 

dentro do corpo da mulher, tratando-se de procriação in vivo, ou fora do corpo da mulher, caso 

em que é designada in vitro23.  

A PMA pode ser homóloga ou heteróloga. Designa-se daquele modo a procriação que 

tem por base material genético que pertence ao casal que pretende beneficiar destas técnicas 

reprodutivas. Será heteróloga a procriação que resulte do uso de material genético que não 

provenha exclusivamente do casal. Esta última será o nosso principal enfoque. 

 

C. Em Portugal 

Em 1985 inicia-se em Portugal o recurso a estas técnicas sendo este o ano que 

presencia a primeira IIU. No ano seguinte ocorre o primeiro nascimento com recurso às técnicas 

de FIV.  

Atualmente estas técnicas registam alguma afluência pois que, de acordo com os 

Relatórios da atividade em Conceção Medicamente Assistida, elaborados pelo Conselho Nacional 

                                                           
22 Cfr. Susana SILVA, Procriação Medicamente Assistida …, op. cit., p. 29.  
23 Cfr. Patrick PRÄG e Melinda C. MILLS, “Assisted reproductive technology in Europe. Usage and regulation in the 
context of cross-border reproductive care” in Families and Societies: Working Paper Series, n.º 43, 2015, p. 2: “ART 
generally refers to treatments in which gametes and embryos are handled in vitro (‘in glass,’ i.e., outside of the 
body) for establishing a pregnancy.”. 
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de Procriação Medicamente Assistida, no ano de 2014 nasceram perto de 2.500 crianças por 

recurso a estas técnicas24. 

Estes relatórios disponibilizam os números de partos com recurso a material genético de 

dador. Registaram-se 2 crianças nascidas com ovócitos de dadora e foram contabilizados 34 

nascimentos com recurso à receção de espermatozoides, segundo os dados deste Relatório 

elaborado em outubro de 2016. 

O Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida disponibiliza informação aos 

beneficiários e dadores dos procedimentos necessários à realização das técnicas de Reprodução 

Assistida25.  

A inseminação artificial, também designada inseminação intrauterina, consiste na 

introdução na cavidade intrauterina de espermatozoides que são previamente preparados 

laboratorialmente. É um processo que envolve a estimulação da ovulação, a programação da 

fecundação para o período durante o qual é previsível que ocorra a ovulação e, por fim, a 

inseminação propriamente dita. 

Na fertilização in vitro, que o referido Conselho trata também por microinjeção 

intracitoplasmática, ocorre a estimulação do desenvolvimento e maturação dos ovócitos, a 

punção dos ovários para recolha de ovócitos, a preparação de espermatozoides, a fecundação 

dos ovócitos pelos espermatozoides e consequente formação de embriões e, finalmente, a 

transferência dos embriões para o útero.  

 

D. A Procriação Assistida e a respetiva regulamentação 

Antes de iniciar o estudo propriamente dito da nossa Constituição, no que diz respeito ao 

tema para o qual o presente se encontra direcionado, é necessário reconhecer outras fontes 

legislativas cujo intuito se circunscreve à regulamentação da Reprodução Medicamente Assistida. 

                                                           
24 Informação obtida na página oficial do CNPMA: 
http://www.cnpma.org.pt/Docs/RELATORIO_ATIVIDADE_PMA2014.pdf [11.12.2016]. 
25 Informação obtida na página oficial do CNPMA: http://www.cnpma.org.pt/cnpma_documentacao.aspx 
[11.12.2016]. 

http://www.cnpma.org.pt/Docs/RELATORIO_ATIVIDADE_PMA2014.pdf
http://www.cnpma.org.pt/cnpma_documentacao.aspx
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Esta questão mereceu tratamento legislativo no nosso país, à semelhança de outros 

países europeus. No entanto, tal não acontece nos Estados Unidos da América. Neste país existe 

apenas uma forma indireta de regulamentar a PMA pois que é possível encontrar disposições 

relativas a núcleos que poderão balizar a temática da Reprodução Assistida. Assim, esta matéria 

é circundada por legislação alusiva à prática da medicina, ao licenciamento de hospitais e 

laboratórios, ao consentimento informado, às infeções sexualmente transmissíveis, à privacidade 

médica. Porém, cabe na liberdade individual dos casais a opção de recorrer a tais técnicas, 

sendo que o podem fazer sem qualquer intervenção do Estado Americano e apenas com o 

aconselhamento dos médicos responsáveis nesta área26. 

Como já referimos anteriormente, ilustres autores nacionais, Guilherme de Oliveira27 e 

Carlos Pamplona Corte-Real28, entenderam ser necessária a intervenção legislativa nacional 

atinente a uma matéria tão delicada quanto a PMA.  

 Na verdade, é a própria Constituição da República Portuguesa que destaca a 

necessidade de intervenção legislativa ordinária. De acordo com o seu artigo 67.º, n.º2, alínea 

e)29 regulamentar as técnicas de PMA carateriza-se por ser uma incumbência própria do Estado. 

Este artigo indicia, desde logo, a abertura do legislador constitucional a estas formas de 

manipulação de fertilidade. Além disso, permite que seja o legislador ordinário a determinar de 

que forma devem estas técnicas ser integradas no seio da nossa legislação. 

 De acordo com Gomes Canotilho e Vital Moreira a “[…] admissibilidade constitucional da 

procriação assistida [corresponde a uma forma de reconhecimento] expressis verbis [d]a 

liberdade de procriação”. Estes autores referem-se ainda às dimensões prestacionais do Estado 

na medida em que este terá de providenciar o recurso a tais técnicas quando o direito a ter 

filhos não seja possível pela via natural da procriação30. 

                                                           
26 Cfr. Lynn D. WARDLE, Global Perspective on Procreation and Parentage by Assisted Reproduction, Capital 
University Law Review, 2006, p. 417, texto disponível em: 
http://law.capital.edu/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=20764 [26.02.2016]. 
27 Cfr. Guilherme de OLIVEIRA, “Aspectos jurídicos …”, op. cit., pp. 95-96 e 102. 
28 Cfr. Carlos Pamplona CORTE-REAL, “Os efeitos familiares …”, op. cit., pp. 351-353. 
29 A alínea e) do n.º 2 do artigo 67.º, da Constituição da República Portuguesa, foi aditada, na sua atual redação, 
pelo n.º 4 do artigo 40.º, da Lei Constitucional n.º 1/97, de 20 de setembro, relativa à Quarta Revisão 
Constitucional, publicada no Diário da República I Série A, n.º 218 em 20.09.1997. 
30 Cfr. J. J. Gomes CANOTILHO e Vital MOREIRA, Constituição da República Portuguesa Anotada, Volume I, 4ª 
edição, Coimbra, Coimbra Editora, 2014, pp. 859-860 (itálico no original, supressão e introdução nossa). 

http://law.capital.edu/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=20764%20


 

25 
 

Esta permissão dada pela nossa Constituição resultou da revisão constitucional de 1997. 

Na verdade, antes ainda desta revisão, em 1984, a Lei n.º 3/84, de 24 de março, deixou 

transparecer a intenção do legislador aprofundar o estudo da inseminação artificial por forma a 

dar resposta aos problemas de esterilidade31. Em 1986, pela mão do Decreto-Lei n.º 319/86, de 

25 de setembro, surge um diploma relativo às técnicas de procriação artificial humana que fazia 

depender da responsabilidade do médico e de outros organismos autorizados pelo Ministério da 

Saúde todos os atos relacionados com a PMA. No entanto, no caso de procriação homóloga com 

sémen fresco, não haveria necessidade de autorização pelo Ministério da Saúde. A Lei n.º 

12/93, de 22 de abril, vem determinar que “[…] a dádiva de óvulos e de esperma e a 

transferência e manipulação de embriões são objecto de legislação especial.”32. 

Tratavam-se de tentativas de integrar a temática da PMA no seio da nossa legislação de 

modo a acompanhar a evolução que se fazia sentir em países mais desenvolvidos. Atualmente 

pode dizer-se que o ponto de partida para a integração desta temática na legislação ordinária foi 

a Lei de Revisão Constitucional n.º 1/97, de 20 de setembro, que no seu artigo 40.º, n.º 4, 

previa o adiantamento da alínea e) do artigo 67.º, n.º2, da Constituição da República 

Portuguesa, determinando que a regulamentação da Procriação Medicamente Assistida está 

limitada ao respeito pelo princípio da dignidade da pessoa humana. 

 

1. Lei n.º 32/2006, de 26 de julho 

Somente no ano de 2006 surgem as principais normas relativas à manipulação da 

fertilidade com a, já mencionada, Lei de Procriação Medicamente Assistida. Presentemente a 

Reprodução Assistida encontra a sua regulamentação na Lei n.º 32/2006, de 26 de julho, que 

impõe como limite o princípio da dignidade humana, conforme consagrado no seu artigo 3.º. 

Essa é a razão para a rejeição, em primeira linha, da clonagem reprodutiva e de processos que 

envolvam a escolha de características da criança, assim como de outras técnicas que projetem 

uma realidade pouco provável, irrealista33, como se constata pelo consagrado no artigo 7.º. 

                                                           
31 Artigo 9.º, n.º 2, da Lei n.º 3/84, de 24 de março. 
32 Artigo 1.º, n.º 2, da Lei n.º 12/93, de 22 de abril (supressão nossa). 
33 Veja-se Paula Martinho da SILVA e Marta COSTA, A Lei da Procriação Medicamente Assistida Anotada (e legislação 
complementar), Coimbra Editora, Coimbra, 2011, p. 39. “A clonagem reprodutiva, a par da criação de quimeras e 
híbridos é uma das proibições mais consensuais em todo o mundo e que constam de uma grande maioria de 
legislações em PMA.”. 
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Esta, sendo a principal fonte no que diz respeito às técnicas de PMA, encontra-se 

regulada por vários diplomas legislativos complementares, como é o caso da Lei n.º 12/2009, 

de 26 de março34, que estabelece o regime jurídico da qualidade e segurança relativa à dádiva, 

colheita, análise, processamento, preservação, armazenamento, distribuição e aplicação de 

tecidos e células de origem humana, do Despacho n.º 14788/2008, de 28 de maio, relativo à 

Criação do Projeto de Incentivos à Procriação Medicamente Assistida, do Despacho n.º 

10789/2009, de 27 de abril, que determina a adoção de medidas imediatas que minimizam as 

dificuldades no acesso de tratamentos de PMA, e da Lei n.º 59/2007, de 4 de setembro35, cujo 

n.º3 do artigo 4.º aditou o artigo 43.º-A, da referida Lei. Mais recentemente, o Decreto 

Regulamentar n.º 6/2016, de 29 de dezembro, que regulamenta a procriação medicamente 

assistida, concretamente o artigo 5.º, o n.º2 do artigo 16.º da Lei n.º 32/2006, de 26 de junho, 

e a Lei n.º 17/2016, de 20 de junho. 

A manipulação da fertilidade através de métodos de Procriação Assistida é uma matéria 

integrada, por exemplo, no Código de Trabalho que permite que a justificação da falta nos casos 

em que esta seja motivada pelo recurso a estas técnicas, de acordo com o seu artigo 249.º, n.º 

2, alínea d). No mesmo sentido, a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas no seu artigo 

134.º, n.º 2, alínea d) e o Estatuto Profissional do Pessoal com Funções Policiais da Polícia de 

Segurança Pública no artigo 40.º, n.º 2, alínea d). Como não poderia deixar de ser, também o 

Código Deontológico dos Médicos reserva um capítulo para esta matéria, o Capítulo IV. 

A temática da Reprodução Assistida encontra também algumas disposições no Código 

Civil (artigos 1801.º, 1826.º, 1839.º, n.º 3), no Código Penal (artigo 150.º), no Regime Geral 

das Contraordenações, de acordo com a remissão feita pelo artigo 46.º, da LPMA, e por último, 

mas não menos importante, na nossa Lei Fundamental, fonte primordial de Direito no 

ordenamento jurídico português. 

 

                                                           
34 Lei que transpõe para a ordem jurídica interna as Diretivas nºs 2004/23/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 31 de março, 2006/17/CE, da Comissão, de 8 de fevereiro, e 2006/86/CE, da Comissão, de 24 de 
outubro, tendo sofrido a última alteração legislativa pela Lei n.º 1/2015, de 8 de janeiro. 
35 Vigésima terceira alteração ao Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82. 



 

27 
 

2. Beneficiários da PMA 

Nos países europeus existem várias formas de legislar sobre a Procriação Assistida e, 

por conseguinte, são abrangidos diferentes beneficiários. Começaremos pelo país que legisla de 

forma idêntica esta matéria. Em Espanha, a Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de 

reproducción humana asistida permite o acesso a toda a mulher, maior de 18 anos, 

independentemente do seu estado civil ou orientação sexual, às técnicas de PMA, desde que 

esta preste o seu consentimento livre, consciente e expresso36. 

Este país, considerando a Procriação Assistida como um direito extensível a toda e 

qualquer pessoa do sexo feminino, possibilita o recurso à PMA a todas as mulheres que assim o 

entenderem, sendo prestado o devido consentimento, pelo que também as mulheres férteis 

poderão lançar mão destes métodos, não se remetendo estes apenas para situações 

subsidiárias. 

Do outro lado, menos permissivo, temos a Itália com a sua Legge 19 Febbraio 2004 que 

estabelece a PMA como método subsidiário37. Neste país, o acesso a tais formas de manipulação 

da fertilidade fica reservado a casais maiores, de sexo diferente, que sendo cônjuges ou 

conviventes se encontrem vivos e em idade potencialmente fértil38. Segue-lhe o exemplo o 

ordenamento francês39. 

                                                           
36 De acordo com a Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida: “Artículo 6 
Usuarios de las técnicas 1. Toda mujer mayor de 18 años y con plena capacidad de obrar podrá ser receptora o 
usuaria de las técnicas reguladas en esta Ley, siempre que haya prestado su consentimiento escrito a su utilización 
de manera libre, consciente y expresa. La mujer podrá ser usuaria o receptora de las técnicas reguladas en esta Ley 
con independencia de su estado civil y orientación sexual.”. Informação obtida na página de Legislação Espanhola: 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l14-2006.html [26.02.2016]. 
37 A Legge 19 Febbraio 2004 estabelece “Art. 1. (Finalitá). Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita é 
consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilitá o infertilitá.”. 
Informação obtida na página de Legislação Italiana: http://www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004;40 [26.2.2016]. 
38 Na Legge 19 Febbraio 2004 pode ler-se: “Art. 5. (Requisiti soggettivi). 1. Fermo restando quanto stabilito 
dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di 
maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in etá potenzialmente fertile, entrambi viventi.”. Informação 
obtida na página de Legislação Italiana: http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004;40 
[26.2.2016]. 
39 No Code de la santé publique em Article L2141-2, modificado por Loi n°2004-800 du 6 août 2004, dispõe: 
“L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale d'un couple. Elle a pour 
objet de remédier à l'infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la 
transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité. L'homme et la femme 
formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie 
commune d'au moins deux ans et consentant préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination. Font 
obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons le décès d'un des membres du couple, le dépôt d'une 
requête en divorce ou en séparation de corps ou la cessation de la communauté de vie, ainsi que la révocation par 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l14-2006.html
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004;40
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004;40
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004;40
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A vontade do casal terá de ser expressa por escrito com o conhecimento do médico 

responsável. Terá ainda de decorrer um período de 7 dias entre o momento da manifestação da 

vontade e o momento da aplicação das técnicas, uma vez que a vontade de um dos membros 

do casal pode ser revogada até ao momento da fertilização do óvulo40. 

A nossa Lei de PMA permite o recurso a estas técnicas a casais heterossexuais casados 

ou em união de facto, maiores. A Lei n.º 17/2016 de 20 de junho veio alargar ainda esta 

possibilidade a todas mulheres (artigo 4.º, n.º3) ou casais de mulheres (artigo 6.º, n.º1).  

Embora o artigo 6.º, nada refira quanto à morte de um dos membros do casal, vem o 

artigo 22.º, n.º1, estabelecer que as técnicas post mortem não são permitidas41. Assim, segundo 

o ordenamento jurídico português, além das possibilidades enumeradas, apenas podem recorrer 

à PMA os casais em que ambos os membros se encontrem vivos. 

Quanto à não admissibilidade do recurso aos métodos de Reprodução Artificial por 

homens, poderá concluir-se que “[a]s principais modalidades de concepção, uso e aplicação das 

tecnologias de RMA revelam formas de exercício de poder sociocultural e político-ideológico 

sobre os comportamentos dos indivíduos, sobretudo na esfera privada, através das quais se 

reproduzem desigualdades, nomeadamente entre mulheres e homens […].42”. Esta desigualdade 

poderia ser sanada através da aprovação do recurso à maternidade de substituição por pessoas 

do sexo masculino, tema que abordaremos mais adiante. 

 

                                                                                                                                                                          
écrit du consentement par l'homme ou la femme auprès du médecin chargé de mettre en oeuvre l'assistance 
médicale à la procréation.”. Informação Informação obtida na página oficial de Legislação Francesa: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DD452B34428628845664A39F21DBE3D9.tpdila23
v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687420&dateTexte=20161227&categorieLien=i
d#LEGIARTI000006687420 [27/12/2016]. 
40 Determina a Legge 19 Febbraio 2004: “Art. 6. (Consenso informato). 3. La volonta' di entrambi i soggetti di 
accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita e' espressa per iscritto congiuntamente al medico 
responsabile della struttura, secondo modalita' definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute, adottato 
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore 
della presente legge. Tra la manifestazione della volonta' e l'applicazione della tecnica deve intercorrere un termine 
non inferiore a sette giorni. La volonta' puo' essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma 
fino al momento della fecondazione dell'ovulo.”. Informação obtida na página de Legislação Italiana: 
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004;40 [26.2.2016]. 
41 Excetuando-se os casos de transferência de embrião em que exista um prévio projeto parental, de acordo com o 
artigo 22.º, n.º3. 
42 Cfr. Susana, SILVA, Médicos, juristas e "leigos": um estudo das representações sociais sobre a reprodução 
medicamente assistida, Dissertação de Doutoramento em Sociologia, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 
2008, pp. 74 - 75. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DD452B34428628845664A39F21DBE3D9.tpdila23v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687420&dateTexte=20161227&categorieLien=id#LEGIARTI000006687420
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DD452B34428628845664A39F21DBE3D9.tpdila23v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687420&dateTexte=20161227&categorieLien=id#LEGIARTI000006687420
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DD452B34428628845664A39F21DBE3D9.tpdila23v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687420&dateTexte=20161227&categorieLien=id#LEGIARTI000006687420
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004;40
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3. Recurso a dador  

O estudo que agora iniciamos destina-se a analisar com maior profundidade as técnicas 

heterólogas, ou seja, as técnicas nas quais tenha havido uma doação, demonstrando-se de 

especial relevância o entendimento de outros ordenamentos jurídicos quanto à sua 

admissibilidade. 

No ordenamento jurídico italiano, é totalmente vetado o recurso a dador43. O Reino Unido 

não faz depender a PMA heteróloga da existência de um elemento masculino na vida da mulher, 

como acontece agora no nosso ordenamento jurídico. Ou seja, o legislador inglês, considera que 

será pai o marido da mãe ou a pessoa que com ela se encontre. No entanto, no caso de não 

existir nenhum elemento masculino a quem se possa atribuir a paternidade, vem o legislador 

consagrar a possibilidade de a mãe indicar uma outra pessoa, seja homem ou mulher, como 

sendo o pai ou a mãe da criança44. Isto acontece porque a lei inglesa permite que os casais 

homossexuais também recorram aos métodos de manipulação da fertilidade. Em Espanha o 

recurso a dador é permitido, mas todo o processo reveste forma confidencial45, tal como em 

Portugal. 

A inseminação artificial encontra-se regulamentada no capítulo III da LPMA, sendo 

aplicáveis aos métodos heterólogos as disposições dos artigos 19.º a 21.º. O artigo 19.º, da Lei 

que referimos nesta sede, dispõe no seu n.º 1 que o recurso à inseminação heteróloga é um 

método subsidiário, e não alternativo, à inseminação homóloga.  

                                                           
43 Na Legge 19 Febbraio 2004: “Art. 4. (Accesso alle tecniche). 3. É vietato il ricorso a tecniche di procreazione 
medicalmente assistita di tipo eterologo.”. Informação obtida na página de Legislação Italiana: 
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004;40 [26.2.2016]. A este propósito refere Roberto 
Germán ZURRIARÁIN “Técnicas de reproducción humana asistida: determinación legal de la filiación y usuarias en 
el derecho comparado”, in Cuadernos de bioética, vol. 22, n.º 75, 2011, p. 203: “En efecto, la Ley italiana sólo 
permite la fecundación homóloga, por lo que la paternidad legal se corresponde con la biológica. Ahora bien, de 
tener lugar la fecundación heteróloga, en contra de la prohibición legal expresa, dispone el artículo 9.1 de la Ley que 
el conviviente, cuyo consentimiento se desprenda de actos concluyentes, no podrá ejercitar la acción de 
desconocimiento de la paternidad en los casos previstos en el artículo 235, apartado 1, números 1) y 2) del Código 
Civil italiano, ni la acción de impugnación de la paternidad del artículo 263 del mismo Código. Y, se precisa, en este 
mismo artículo, que el donante de gametos no adquiere ninguna relación jurídica de filiación con el nacido y no 
puede hacer valer ningún derecho frente a él, ni ser titular de obligaciones (art. 9.3).”. 
44 Cfr. Salvador Massano CARDOSO, “PMA …”, op. cit., p. 15 e de acordo com Human Fertilisation and Embryology 
Act 1990, 28 Meaning of “father” disponível na página oficial de Legislação Inglesa: 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/37/contents [02.03.2016].  
45  A Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, determina: “Artículo 5 
Donantes y contratos de donación. La donación será anónima y deberá garantizarse la confidencialidad de los datos 
de identidad de los donantes por los bancos de gametos, así como, en su caso, por los registros de donantes y de 
actividad de los centros que se constituyan.”. Informação obtida na página de Legislação Espanhola: 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l14-2006.html [26.02.2016]. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004;40
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/37/contents
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l14-2006.html
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Quer isto dizer que, sendo possível obter gravidez através do material genético do casal, 

não se poderá lançar mão da inseminação heteróloga. Por sua vez, o seu n.º 2 determina que o 

material genético do dador terá de ser criopreservado.  

Esta exigência de criopreservação deve-se à necessidade de verificar o estado de saúde 

do dador. Como explica Jacques Testart é necessário realizar uma seleção de esperma que 

possa originar uma gravidez, tendo em conta que este não poderá apresentar germes 

patogénicos, como é o caso do vírus do VIH46. 

 

4. Maternidade de Substituição  

A maternidade de substituição trata-se de “um contrato pelo qual uma mulher aceita 

gerar um filho, fazê-lo nascer, e se compromete a entrega-lo a outra mulher, renunciando em 

favor desta a todos os direitos sobre a criança, renunciando à própria qualificação jurídica de 

«mãe».”47.  

Este tipo de contratos, durante um longo período de vigência da Lei de PMA, foram 

entendidos como ilícitos, dos quais não resultaria qualquer efeito legal. A criança era 

considerada filha da mãe portadora conforme as leis civis que fazem depender a maternidade do 

facto biológico, segundo o disposto no artigo 1796.º, n.º1, do Código Civil. 

Sucede porém que tal entendimento veio a ser alterado pela Lei n.º 25/2016 que no 

seu artigo 8.º, n.º 2, passou a dispor que: “A celebração de negócios jurídicos de gestação de 

substituição só é possível a título excecional e com natureza gratuita, nos casos de ausência de 

útero, de lesão ou de doença deste órgão que impeça de forma absoluta e definitiva a gravidez 

da mulher ou em situações clínicas que o justifiquem.”. 

A admissibilidade destes contratos de gestação é um tema controverso. Por um lado, há 

quem entenda que estamos perante um contrato ilícito que põe em causa a dignidade humana, 

                                                           
46 Cfr. Jacques TESTART, La procréation médicalisée, s/l, Flammarion, 1993, tradução portuguesa de Ana Rabaça, 
A procriação pela medicina, Lisboa, Instituto Piaget, 1994, p. 82 sobre a necessidade de congelamento do 
esperma: “Uma primeira exigência é a seleção dos dadores segundo critérios biológicos, porque é imperioso que o 
esperma seja fecundante e também indemne a germes patológicos, e daí a obrigação de o congelar até a 
verificação do estado sanitário do dador (em particular, pesquisa do HIV, vírus de imunodeficiência humana, agente 
da sida).” (parenteses no original). 
47 Cfr. Guilherme Freire Falcão de OLIVEIRA, Mãe há só uma (duas)!: O contrato de gestação, Coimbra Editora, 
Coimbra, 1992, pp. 8-9. 
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na vertente de instrumentalização do corpo da mulher. Relativamente à ilicitude do contrato de 

gestação, há autores que consideram que “a maternidade de substituição é condenável, antes 

de mais, por isso mesmo: por representar uma “etapa suplementar” de alienação, de 

“coisificação” da pessoa e de uma sua capacidade intrínseca, neste caso a sua função 

procriativa.”48.  

Como salientam Francisco Pereira Coelho e Guilherme de Oliveira há ainda quem 

considere que estes contratos serão ofensivos dos bons costumes, violando as disposições do 

artigo 280.º, n.º2, in fine, do Código Civil. Na opinião dos autores tal perspetiva não colhe para 

os contratos de gestação gratuitos que se baseiem em “boas intenções” e não em “maus 

costumes”. Estes autores, a favor da nulidade destes contratos, justificam o seu ponto de vista 

argumentando que estes se afastam da ordem pública do direito da família, violando o referido 

artigo 280.º, n.º2, na sua parte inicial, que consagra o princípio da taxatividade dos meios a 

estabelecer filiação, razão pela qual a maternidade não se poderá estabelecer através de um 

contrato. Invocam ainda o artigo 1982.º, n.º3, da Lei Civil, para repugnar a ideia de que uma 

mulher se comprometa a entregar um filho que ainda não concebeu. No seu entender, deveria 

ser atribuído um prazo de reflexão à mulher idêntico ao previsto nos casos de adoção49. 

Por outro lado, há ainda quem defenda que a maternidade de substituição apenas 

colidiria com o princípio da dignidade da pessoa humana no caso de o contrato ser oneroso, pois 

que nos casos de gratuitidade não se poderá colocar a questão de instrumentalização do corpo 

da mulher. Este entendimento fragiliza o pensamento anterior pois que considera que os 

contratos gratuitos afastam a ideia de alienação do corpo, ou de parte do corpo da mulher e, 

portanto, de coisificação da procriação. 

Numa terceira perspetiva, poderá reconhecer-se que este será o único meio de não 

discriminação de casais heterossexuais ou compostos por homens e até por mulheres com 

                                                           
48 Cfr. Pedro Vaz PATTO, “Maternidade de substituição - um retrocesso social”, s/d, texto disponível em 
http://www.federacao-vida.com.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=379:maternidade-de-
substituicao-um-retrocesso-social-pedro-vaz-patto&catid=6:noticias&Itemid=8 [16.12.2016] (aspas no original). 
49 Cfr. Pereira COELHO e Guilherme de OLIVEIRA, Curso de Direito da Família, volume II, Direito da Filiação, tomo I, 
Estabelecimento da Filiação Adoção, Coimbra, Coimbra Editora, 2006, pp. 60-61. 

http://www.federacao-vida.com.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=379:maternidade-de-substituicao-um-retrocesso-social-pedro-vaz-patto&catid=6:noticias&Itemid=8
http://www.federacao-vida.com.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=379:maternidade-de-substituicao-um-retrocesso-social-pedro-vaz-patto&catid=6:noticias&Itemid=8
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dificuldades na gestação. Partilham desta tese autores como Jorge Duarte Pinheiro50, Carlos 

Pamplona Corte-Real51 e Vera Lúcia Raposo52.  

O nosso entendimento surge na sequência destas duas últimas considerações. 

Percecionamos o contrato de gestação como uma forma de conciliar “[…] o desejo do casal 

homossexual em ter uma criança, biologicamente ligada a um deles, com o qual possam 

constituir uma família [assim como] o desejo do homem singular em ter um filho, mas não de 

uma mulher.”53.  

 

 

5. Procriação Assistida na Legislação Ordinária 

a) No Código Civil 

O estabelecimento da paternidade será abordado de uma forma mais exaustiva aquando 

do estudo do estabelecimento da filiação. Por esse motivo, neste momento serão observados, 

apenas de forma resumida, os artigos que correspondem a esta vertente do estudo. Remete-se, 

assim, para o capítulo seguinte a indagação expressiva da temática. 

O artigo 1801.º, do Código Civil, será relevante nesta matéria uma vez que permite que 

sejam utilizados exames de sangue e outros métodos científicos para averiguação da filiação. É 

claro que, em termos de PMA, este artigo nem sempre se poderá assumir como aplicável. Isto 

porque, no caso de Reprodução Assistida heteróloga, tendo o legislador a intenção de camuflar o 

recurso a dador, não poderá ser, por via deste artigo, admissível tal conhecimento da identidade 

genética.  

                                                           
50 Cfr. Jorge Duarte PINHEIRO, “A necessidade da lei …”, op. cit., p. 207.  
51 Cfr. Carlos Pamplona CORTE-REAL, Carlos Pamplona CORTE-REAL, “Os efeitos familiares …”, op. cit., p. 358, 
ressalva que a “[…] inviabilização da maternidade de substituição […] acaba por poder acarretar um tratamento 
discriminatório da mulher com problemas de infertilidade situados não a nível ovular, mas uterino.” (itálico no 
original). 
52 Cfr. Vera Lúcia RAPOSO, De Mãe para Mãe: Questões Legais e Éticas Suscitadas pela Maternidade de 
Substituição, Coimbra, Coimbra Editora, 2005, pp. 17-18. 
53 Cfr. Vera Lúcia RAPOSO, De Mãe para Mãe…, op. cit., p. 120 (supressão e introdução nossa). A autora, ainda 
antes da recente modificação legislativa, entendia que nos casos em que a mulher contraente fosse também a mãe 
biológica da criança, deveria apenas prevalecer o laço genético e, portanto, a mãe de substituição não devia ser tida 
como mãe legal e, portanto, não deveria ter qualquer direito sobre a criança. 
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Estamos em crer que esta norma poderá ter aplicação nos casos de PMA homóloga, em 

situações, como é evidente, em que a procriação se realiza por métodos naturais e ainda nos 

casos em que o recurso seja admissível aos homens, solteiros ou unidos de facto, problemática 

que abordaremos mais adiante.  

De acordo com o artigo 1826.º, do nosso Código Civil, os filhos nascidos ou concebidos 

na constância do matrimónio da mãe beneficiam de uma presunção que constitui uma forma de 

estabelecimento da paternidade. Este recurso à presunção da paternidade é também visível na 

LPMA aquando da determinação dos vínculos na inseminação artificial com recurso a dador. O 

seu artigo 20.º vem estabelecer a parentalidade a favor da pessoa que viva em união de facto ou 

seja casada com a mulher inseminada, desde que tenha consentido na inseminação. 

 Relativamente ao artigo 1839.º, n.º 3, do mesmo Código, o legislador estabelece que 

não é admitida a impugnação da paternidade do cônjuge que tenha consentido na prática de 

inseminação artificial. Neste artigo podem ser levantadas as questões de falta de consentimento 

ou de consentimento que não tenha sido prestado validamente. Remetemos este estudo para o 

capítulo da Filiação, onde a sua análise será melhor aprofundada. 

 O artigo 1864.º trata da averiguação oficiosa da paternidade desconhecida. Os artigos 

seguintes tratam da mesma matéria, sendo que o artigo 1865.º prevê os mecanismos relativos à 

averiguação enquanto o artigo 1866.º consagra os casos em que não é admitida a averiguação 

oficiosa da paternidade. 

b) No Código Penal e Regime Geral das Contraordenações 

 A previsão da Reprodução Assistida no Código Penal prende-se essencialmente com a 

salvaguarda da dignidade e integridade da pessoa humana. O artigo 150.º deste Código, para o 

qual remete o artigo 41.º, da LPMA, vem consagrar uma pena de prisão até dois anos ou uma 

pena de multa até 240 dias para o médico ou pessoa legalmente autorizada que tenha uma 

atuação que não corresponda à salvaguarda dos direitos referidos. 

 Desta forma, será punido qualquer comportamento do pessoal médico que, no âmbito 

da utilização da Conceção Medicamente Assistida, não se conforme com o objetivo único da 

prevenção, diagnóstico ou tratamento da infertilidade. 
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 Por sua vez, o Regime Geral das Contraordenações será aplicado apenas 

subsidiariamente, de acordo com o artigo 46.º, da LPMA, nos casos em que, não sendo 

aplicável outro, se demonstre ser necessário recorrer a este diploma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 
 

CAPÍTULO II.  Procriação Assistida e Direitos Fundamentais 

“A tecnologia […] e as suas utilizações comungam do seu carácter contraditório […]. Assim, a 

questão da fragilidade solicita o direito e, de um modo especial, o direito constitucional.” 54. 

 

As tecnologias atingem uma importância crescente no nosso quotidiano. Apesar das 

inúmeras respostas que oferecem, a verdade é que muitos conflitos poderão ser provocados 

pela sua intromissão na vida humana. Portanto, torna-se imprescindível limitar o avanço 

tecnológico estabelecendo fronteiras precisas que assegurem a dignidade da pessoa humana. 

Nessa ponderação de interesses, entre a Tecnologia e o Homem, imperam e regem as normas 

constitucionais. 

 

A. Os direitos fundamentais e a utilização da Procriação Assistida 

De acordo com Tiago Duarte, nenhuma norma constitucional terá sido elaborada com o 

propósito inicial de abranger as técnicas de PMA mas estas permitem-nos, ainda que não de 

forma conclusiva, aferir da sua concordância com os métodos de Procriação Assistida55. Neste 

capítulo, esse será, efetivamente, o nosso intento. 

A este propósito cabe referir que a Suíça foi um dos primeiros países a tutelar 

constitucionalmente a bioética pois que, em 1992, consagrou disposições sobre o direito de uso 

da medicina reprodutiva e engenharia genética, a doação de embriões e a maternidade de 

substituição, proibindo o abuso desse mesmo direito56.  

                                                           
54 Cfr. João Carlos LOUREIRO, Constituição e Biomedicina: Contributo para uma Teoria dos Deveres 
Bioconstitucionais na Esfera da Genética Humana, Coimbra, Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 
2003, p. 49 (itálico e supressão nossos). 
55 Cfr. Tiago DUARTE, In Vitro Veritas?..., op. cit., p. 34. Também assim Hernán Corral TALCIANI, “Admisibilidad 
jurídica de las técnicas de procreación artificial”, in Revista Chilena de Derecho, vol. 19, nº 3, 1992, p. 447: “[...] es 
siempre posible identificar dentro del sistema normativo variados elementos, de diversa amplitud, que pueden hacer 
las veces de herramientas a través de las cueles sea posible llegar al establecimiento de soluciones jurídicas a los 
problemas o hechos no previstos en los textos. […] Entre estos principios identificamos tres que dicen relación con 
la materia que nos preocupa: 1ª La protección de la vida y de la dignidad de la persona humana 2º La 
consideración preferente de los intereses y derechos del niño; y 3º La protección de la familia, cuyo cauce de 
constitución, social, jurídica y éticamente deseable, se encuentra en ele matrimonio.”. 
56 Na redação conferida em 1992 à Federal Constitution of the Swiss Confederation foi introduzido o Art. 119: 
“Reproductive medicine and gene technology involving human beings”: “1. Human beings shall be protected against 
the misuse of reproductive medicine and gene technology. 2. The  Confederation  shall  legislate  on  the  use  of  
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1. Princípio da Dignidade Humana 

O princípio que agora estudamos é reconhecido por diplomas internacionais como a 

Declaração Universal dos Direitos do Homem57 e o Pacto Internacional dos Direitos Civis e 

Políticos58. E ainda, por diplomas europeus como a Convenção Europeia de Direitos do Homem59 

e a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia60. 

O princípio da dignidade humana encontra-se consagrado no artigo 1.º, da Constituição 

da República Portuguesa, que dispõe que a pessoa não poderá ser considerada objeto ou meio 

de relações jurídicas. Noutras palavras, a pessoa não pode ser instrumentalizada, pois que é um 

sujeito dotado de direitos e deveres que não poderá ser alienado do seu valor intrínseco.  

Nas palavras de Gomes Canotilho e Vital Moreira, este princípio comporta uma linha 

decisiva de fronteira, designado “valor-limite”, que impede que a pessoa humana seja sujeita a 

totalitarismos, experiências históricas ou até negadoras da própria dignidade. Desta forma, o 

valor da vida humana estabelece uma fronteira que obsta à verificação de situações de 

escravatura ou tráfico de seres humanos, por exemplo61.  

                                                                                                                                                                          
human  reproductive  and  genetic  material. In doing so, it shall ensure the protection of human dignity, privacy and 
the family and shall adhere in particular to the following principles: a.     all forms of cloning and interference with 
the genetic material of human reproductive cells and embryos are unlawful. b.     non-human reproductive and 
genetic material may neither be introduced into nor combined with human reproductive material. c.  the procedures 
for medically-assisted reproduction may be used only if infertility  or  the  risk  of  transmitting  a  serious  illness  
cannot  otherwise  be  overcome, but not in order to conceive a child with specific characteristics or to further 
research; the fertilisation of human egg cells outside a woman’s body is permitted only under the conditions laid 
down by the law; no more human egg  cells  may  be  developed  into  embryos  outside  a  woman’s  body  than  
are  required for medically-assisted reproduction. d.      the  donation  of  embryos  and  all  forms  of  surrogate  
motherhood  are  unlawful. e.     the trade in human reproductive material and in products obtained from embryos is 
prohibited. f. the genetic material of a person may be analysed, registered or made public only with the consent of 
the person concerned or if the law so provides.  g.     every person shall have access to data relating to their 
ancestry.”. Informação disponível na página oficial de Legislação Suíça: https://www.admin.ch/opc/en/classified-
compilation/19995395/201601010000/101.pdf [27.12.2016]. 
57 Consagra no seu artigo 1.º: “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados 
de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.”. 
58 O seu artigo 10.º, n.º1, determina que: “Todos os indivíduos privados da sua liberdade devem ser tratados com 
humanidade e com respeito da dignidade inerente à pessoa humana.”. 
59 No seu preâmbulo pode ler-se: “pleno reconhecimento da dignidade inerente a todos os seres humanos”. 
60 O seu artigo 1.º dispõe: “A dignidade do ser humano é inviolável. Deve ser respeitada e protegida”. O artigo 3.º 
determina ainda que “1. Todas as pessoas têm direito ao respeito pela sua integridade física e mental. 2. 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.”. 
61 Cfr. J. J. Gomes CANOTILHO e Vital MOREIRA, Constituição …, op. cit., pp. 198 e ss.. 

https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19995395/201601010000/101.pdf
https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19995395/201601010000/101.pdf
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Para uma melhor compreensão dos limites da dignidade humana, lançamos mão de 

uma expressão de Kant que expõe: “Quando uma coisa tem preço, pode ser substituída por algo 

equivalente; por outro lado, a coisa que se acha acima de todo preço, e por isso não admite 

qualquer equivalência, compreende uma dignidade.”62. Pode dizer-se que é a própria dignidade 

da pessoa humana que impede que seja atribuído qualquer valor monetário à pessoa ou ao seu 

corpo. 

 Na verdade, é este o nosso ponto de partida. O facto de não ser possível atribuir um 

preço à vida ou ao corpo humano institui o limite da intangibilidade e da inviolabilidade do valor 

atribuído à pessoa. O respeito por este valor é reforçado também no âmbito da Procriação 

Assistida. 

No que a este tema diz respeito, é fundamental reter o texto da Declaração Universal 

sobre Bioética e Direitos Humanos, que no seu artigo 3.º dedicado à dignidade humana 

determina que: “Os interesses e o bem-estar do indivíduo devem prevalecer sobre o interesse 

exclusivo da ciência ou da sociedade.”. 

Este princípio impõe a proteção do ser humano contra qualquer prática eugénica de 

seleção de pessoas. Além disso, impede a obtenção de lucro através do corpo e a alteração da 

identidade genética através da clonagem reprodutiva, de acordo com o disposto no artigo 3.º, da 

Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia63. 

A regulamentação nacional da PMA encontra-se estritamente vinculada ao princípio que 

temos vindo a estudar. Desde logo, resulta claro da nossa Constituição, no seu artigo 67.º, n.º2, 

alínea e), que esta temática terá sempre de respeitar a dignidade humana. Neste sentido, 

denote-se a preocupação do legislador constitucional balizar esta matéria impondo 

expressamente o valor humano como limite à utilização das técnicas de manipulação de 

fertilidade. 

                                                           
62 Cfr. Immanuel KANT, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Riga, Johann Friedrich Harknoch, 1785, tradução 
portuguesa de Paulo Quintela, Fundamentação da Metafísica dos Costumes, Lisboa, Edições 70, 2014, p. 82.  
63 Este que dispõe: “1. Todas as pessoas têm direito ao respeito pela sua integridade física e mental. 2. No domínio 
da medicina e da biologia, devem ser respeitados, designadamente: – o consentimento livre e esclarecido da 
pessoa, nos termos da lei, – a proibição das práticas eugénicas, nomeadamente das que têm por finalidade a 
selecção das pessoas, – a proibição de transformar o corpo humano ou as suas partes, enquanto tais, numa fonte 
de lucro, – a proibição da clonagem reprodutiva dos seres humanos.”. 
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A referida norma constitucional permite solucionar a questão da admissibilidade das 

técnicas de Procriação Assistida pela nossa Lei Fundamental que considera esta forma de 

procriar como uma liberdade negativa na qual não deverá existir interferência do Estado. 

Ademais, constitui também uma forma de excluir todos os métodos que possam lesar a 

dignidade da pessoa humana, como é o caso da clonagem64. 

Tal preocupação foi igualmente atendida pelo legislador ordinário que, no artigo 7.º, da 

LPMA, estatuiu como fundamento da Reprodução Assistida este princípio basilar, assinalando a 

proibição de todas e quaisquer técnicas que com ele possam colidir65. 

A presença deste princípio associado à Procriação Medicamente Assistida na respetiva 

regulamentação, é igualmente visível no caráter subsidiário das técnicas reprodutivas. Nas 

palavras de Jorge Duarte Pinheiro, o princípio da dignidade humana é o motivo pelo qual não 

existe a faculdade de escolher entre a procriação natural ou a procriação através de métodos 

artificiais66. 

Aliás, pode dizer-se que este princípio solicita ainda a imposição de deveres ao Estado 

de defender a vida e dignidade humanas proibindo práticas que tenham por finalidade a “[…] 

selecção de pessoas […], alteração da identidade genética do ser humano mediante clonagens 

reprodutivas do ser humano e tráfico de seres humanos.”67. 

A mesma perspetiva é adotada pelo Tribunal Constitucional. Do Acórdão 101/2009 

pode extrair-se: “Ao remeter para a dignidade da pessoa humana, o artigo 67.º, n.º 2, alínea e), 

da Constituição da República, pretende, por conseguinte, primariamente, salvaguardar os 

direitos das pessoas que mais directamente poderão estar em causa por efeito da aplicação de 

técnicas de procriação assistida, e, em especial, o direito à integridade física e moral (artigo 

25.º), o direito à identidade pessoal, à identidade genética, ao desenvolvimento da personalidade 

e à reserva da intimidade da vida privada e familiar (artigo 26.º), o direito a constituir família 

                                                           
64 Cfr. J. J. Gomes CANOTILHO e Vital MOREIRA, Constituição …, op. cit., p. 859 (itálicos no original). 
65 De acordo com o artigo 3.º, da referida lei, intitulado “Dignidade e não discriminação”: “As técnicas de PMA 
devem respeitar a dignidade humana, sendo proibida a discriminação com base no património genético ou no facto 
de se ter nascido em resultado da utilização de técnicas de PMA.”. 
66 Cfr. Jorge Duarte PINHEIRO, “Procriação Medicamente Assistida”, in Jorge Miranda, Luís de Lima Pinheiro e Dário 
Moura Vicente (coord.), Estudos em Memória do Professor Doutor António Marques dos Santos, volume I, Lisboa, 
Edições Almedina, 2005, p. 769: “O princípio da dignidade da pessoa humana, adverso à instrumentalização do ser 
humano e da sua faculdade reprodutiva, opõe-se à utilização da procriação assistida como um processo normal, 
incondicionalmente alternativo à procriação através de relações sexuais.”. 
67 Cfr. J. J. Gomes CANOTILHO e Vital MOREIRA, Constituição …, op. cit., p. 200 (supressão nossa). 
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(artigo 36.º), e, ainda, o direito à saúde (artigo 64.º). Sem ignorar, nesse plano, que no universo 

subjectivo de protecção da norma estão não apenas os beneficiários e as pessoas envolvidas 

como participantes no processo, mas também as pessoas nascidas na sequência da aplicação 

das técnicas de procriação medicamente assistida.”68.  

Podemos, desta forma, assinalar que este princípio se encontra particularmente 

conectado com o direito à integridade pessoal consagrado no artigo 25.º da Constituição da 

República Portuguesa. Da relação entre o direito à integridade pessoal e o princípio da dignidade 

poderá extrair-se que o ser humano é um sujeito de direito que não poderá ser utilizado como 

meio para atingir um determinado fim, uma vez que deve respeitar-se a sua integridade, tanto 

física como moral.  

O direito à liberdade da pessoa fica assim comprometido pelo respeito da dignidade 

humana e do direito à integridade física, o que afasta, por exemplo, a livre disposição sobre o 

corpo. Desta forma, à pessoa é vetada a possibilidade de utilizar o seu corpo numa versão de 

mercantilismo. 

Por inerência, qualquer intervenção no corpo humano terá de ter o consentimento do 

sujeito sem o qual poderá ser considerada como crime de ofensa corporal, tratando-se de um 

direito negativo que protege a pessoa de intromissões alheias69. Serve-lhe, assim, de fundamento 

o princípio da indisponibilidade do corpo70. 

Será neste âmbito que se poderá inserir a temática da PMA. A integridade física impede 

técnicas como a clonagem dado que o direito a não ser clonado parte do respeito pela 

integridade física do embrião71. O embrião corresponde a uma fase inicial de desenvolvimento do 

próprio ser humano, pelo que deve ser protegido de forma a ressalvar a sua integridade física.  

Por esse motivo é, no nosso ordenamento jurídico e em sede de Conceção Medicamente 

Assistida, protegido de atuações que possam consubstanciar uma ofensa, como as situações em 

                                                           
68 Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 101/2009, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 1 de abril de 
2009. 
69 Cfr. Vera Lúcia RAPOSO, O Direito à Imortalidade: O exercício de direitos reprodutivos mediante técnicas de 
reprodução assistida e o estatuto jurídico do embrião in vitro, Coimbra, Almedina, 2014, p. 239-240. 
70 Cfr. J. J. Gomes CANOTILHO e Vital MOREIRA, Constituição …, op. cit., p. 456. Estes autores consideram que o 
princípio da indisponibilidade do corpo corresponde a um “[…] corolário lógico o princípio da não venalidade do 
corpo.” (supressão nossa). 
71 Cfr. Sandrina Maria Araújo Lopes ALVES e Clara Costa OLIVEIRA, “Reprodução medicamente assistida: questões 
bioéticas”, s/d, texto disponível em: http://www.scielo.br/pdf/bioet/v22n1/a08v22n1.pdf [04.08.2016]. 

http://www.scielo.br/pdf/bioet/v22n1/a08v22n1.pdf
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que sejam criados somente para fins de investigação. Esta tutela jurídica atribuída ao embrião 

impede, para além disso, que ele seja reproduzido através de clonagem. 

Por essa mesma razão, o artigo 36.º, da LPMA, determina a aplicação de uma pena 

para os casos de clonagem reprodutiva de embriões que, de acordo como o artigo 7.º, da 

referida Lei, se trata de uma finalidade proibida. 

A proteção deste valor de integridade no âmbito da LPMA fica evidente no seu artigo 

41.º que determina a existência de um crime de ofensa à integridade física nos casos em que o 

tratamento seja realizado sem o conhecimento do médico responsável ou por pessoas que não 

estejam legalmente habilitadas.  

A integridade moral assenta essencialmente na defesa da pessoa contra qualquer ato ou 

tratamento que a possa diminuir em termos da sua moralidade e estatuto. Ademais, é essencial 

reter que ninguém poderá ser inferiorizado através de tratamentos “cruéis, degradantes ou 

desumanos” no âmbito da Reprodução Assistida. Não se poderá olvidar também a integridade 

moral dos participantes na PMA heteróloga e da própria criança nascida por recurso a estas 

técnicas.  

Nesse sentido, o legislador pretendeu analisar a integridade moral da criança nascida 

através de PMA e, para tanto, estatuiu o artigo 13.º, n.º2, que determina ser dever dos 

beneficiários informarem sobre o desenvolvimento e saúde da criança com o intuito de fazer 

uma avaliação global de todo o processo.   

Apesar de já existir doutrina no sentido de não se considerarem verdadeiros deveres72, 

pois que nenhuma sanção é atribuída para os casos em que não se verifique o respetivo 

cumprimento, a verdade é que cremos ser intuito da norma demonstrar uma especial 

consideração no que toca à integridade moral da criança que vier a nascer.  

A dignidade da pessoa humana, no nosso entender, pode ser definida como limite que 

impede a instrumentalização do ser humano, demarcando a pessoa humana de situações que 

possam, eventualmente, colocá-la em cenários de comércio humano, nas suas vertentes de 

escravatura ou tráfico (quer se trate de órgãos ou de pessoas).  

                                                           
72 Cfr. Paula Martinho da SILVA e Marta COSTA, A Lei da Procriação Medicamente Assistida …, op. cit., p. 84. 



 

41 
 

Findamos a análise com a opinião de que a dignidade humana é fundamento dos 

direitos reprodutivos. Isto porque o valor dignidade compreenderá tanto a autonomia (no que 

concerne também à reprodução humana) como a realização da pessoa humana73. Este princípio 

poderá, então, ser entendido como alicerce de admissibilidade da Reprodução Assistida 

porquanto esta se integra quer na autonomia, quer na realização da pessoa. Além disso, este 

valor será também o limite da RMA pois impede qualquer interferência na unicidade e 

integridade do ser humano. 

Concluindo, podemos dizer que o princípio da dignidade humana impede que a pessoa 

humana seja utilizada para fins comerciais dado que não poderá estar-lhe associada qualquer 

atribuição de valor. Por sua vez, o direito à integridade pessoal, nas suas modalidades de 

integridade física e integridade moral, impede essa mesma comercialização do corpo humano 

(ou das suas partes) pelo que inviabiliza a consideração de um direito absoluto de disposição do 

corpo, assim como impede que a pessoa seja alvo de situações que a possam inferiorizar 

psicologicamente. 

Quanto à PMA, o princípio em estudo carateriza-se pela definição da pessoa como um 

ser único que não pode ser “reproduzido” por meio de clonagem, nem “escolhido” através de 

técnicas de seleção eugénica ou de aperfeiçoamento do ser humano. O nosso princípio da 

dignidade humana apenas permite que a realização da pessoa humana compreenda a utilização 

de métodos artificiais em casos excecionais, por se tratar de um método subsidiário.  

 

2. Direito à Vida 

O direito à vida que, neste momento, nos propomos estudar tem uma relevância séria 

para o tema da Reprodução Medicamente Assistida porque se encontra estritamente ligado à 

questão dos embriões excedentários na fertilização in vitro74.  

O problema do destino dos embriões excedentários pode ser descrito da seguinte forma: 

em primeiro lugar, ocorre a criação de um número suficiente de embriões passível de garantir a 

obtenção de uma gravidez; seguidamente, é implantado na mulher o número estritamente 
                                                           
73 Cfr. Vera Lúcia RAPOSO, O Direito à Imortalidade …, op. cit., p. 350. 
74 Não abordaremos a dimensão do direito à vida correspondente ao direito a dar a vida, porquanto não 
consideramos ser de relevar um direito que ainda não tem um sujeito atribuído. No mesmo sentido, veja-se Vera 
Lúcia RAPOSO, O Direito à Imortalidade…, op. cit., pp. 238 – 239.  
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necessário para o sucesso do procedimento sob pena de, sendo ultrapassado esse limite 

máximo de embriões, a mulher que pretende engravidar correr sérios riscos de vida; finalmente, 

a diferença entre o número de embriões criados e o número de embriões efetivamente 

implantados representará um excesso, ao qual se atribui a designação de embriões 

excedentários. 

O legislador determinou que os embriões que “[…] não tiverem de ser transferidos, 

devem ser criopreservados, comprometendo-se os beneficiários a utilizá-los em novo processo 

de transferência embrionária no prazo máximo de três anos.”75. Porém, esses beneficiários 

podem não recorrer novamente à transferência embrionária e, nesse caso, determina-se que 

“[d]ecorrido o prazo de três anos […] podem os embriões ser doados a outras pessoas 

beneficiárias cuja indicação médica de infertilidade o aconselhe, sendo os factos determinantes 

sujeitos a registo […]”76. Tal só poderá ocorrer “[…] mediante o consentimento dos beneficiários 

originários ou do que seja sobrevivo […]”77. 

É nesta sede que se coloca o problema do direito à vida. De acordo com a legislação 

nacional em vigor, os beneficiários da transferência, no período de três anos, poderão decidir 

que não pretendem voltar a recorrer a este processo e, naturalmente, terá de ser um novo 

beneficiário a utilizar esses mesmos embriões. Todavia, pode suceder que, sob uma primeira 

hipótese, a nova pessoa que iria beneficiar desta transferência consiga, com recurso aos seus 

próprios embriões, alcançar uma gravidez, facto pelo qual já não lhe serão doados os embriões 

excendentários. Sob outra hipótese, a indicação médica a que o legislador se refere pode 

desaconselhar esta doação78, por razões de saúde, por exemplo, motivo pelo qual os embriões 

continuarão a ser excendentários. Poderá, ainda, verificar-se a falta de consentimento, situação 

na qual a consequência será semelhante.  

O destino79 a ser dado a estes embriões levanta algumas questões sendo aplicáveis as 

disposições do artigo 9.º, da LPMA80. De acordo com esta norma, não podem ser 

                                                           
75 Artigo 25.º, n.º1, LPMA (supressão nossa). 
76 Artigo 25.º, n.º3, LPMA (supressão nossa). 
77 Artigo 25.º, n.º4, LPMA (supressão nossa).  
78 Cfr. Margarida SILVESTRE, Embriões excedentários – entre a técnica, a lei e a ética, 1.ª edição, Coimbra, Coimbra 
Editora, 2015, p. 172: “[A] alternativa de doar embriões [é] a mais escolhida […]. O principal motivo recaiu na 
vontade de ajudar a ciência a avançar (90%), enquanto 23% consideram ser preferível dar uma utilidade aos 
embriões do que os desperdiçar.” (supressão nossa). 
79 O casal nem sempre sabe qual será o destino a dar aos seus embriões excedentários. É também essa a 
conclusão retirada do estudo de Margarida SILVESTRE, Embriões excedentários …, op. cit., p. 175: “Outro aspeto 
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deliberadamente criados embriões com o intuito de serem utilizados para investigação. No 

entanto, considera-se lícita a utilização dos embriões excedentários para investigações 

científicas, desde que possa daí resultar algum benefício para a humanidade, logo que esse 

projeto seja apreciado e decidido pelo CNPMA. Ademais, os embriões a serem utilizados em 

pesquisas científicas terão de ser detentores das caraterísticas do n.º 4 do referido artigo e, em 

algumas situações, a transferência dependerá ainda de prévio consentimento dos antigos 

beneficiários81. 

Susana Silva considera que esta regulamentação sobre os embriões demonstra que o 

nosso legislador evidencia os benefícios presentes e futuros que poderão advir da utilização de 

embriões com o objetivo de aperfeiçoar a humanidade e assinala a necessidade de controlo 

sobre os seus usos e práticas82.  

A solução adotada pelo legislador nacional foi a que defendeu Fernando Araújo, 

antevendo uma possível solução para esta problemática. Antes da LPMA de 2006, já o autor 

apelava à não criação de embriões para fins de investigação. Defendia que a investigação 

deveria ser realizada somente através de embriões excedentários. Na sua opinião, a melhor 

solução seria a implantação de todos os embriões no corpo da mulher e, apenas nos casos em 

que tal não pudesse ocorrer por motivos ponderosos, fossem congelados para serem 

                                                                                                                                                                          
que analisámos […] foi o ser ou não ser capaz de tomar uma decisão quanto ao destino a dar aos embriões. […] 
Constatámos que 25% do total da nossa população não foi capaz de decidir […].” (supressão nossa). 
80 Artigo 25.º, n.º4, da LPMA: “Aos embriões que não tiverem possibilidade de ser envolvidos num projecto parental 
aplica-se o disposto no artigo 9.º”. 
81 Artigo 9.º, da LPMA, intitulado “Investigação com recurso a embriões” determina: “1 - É proibida a criação de 
embriões através da PMA com o objectivo deliberado da sua utilização na investigação científica. 2 - É, no entanto, 
lícita a investigação científica em embriões com o objectivo de prevenção, diagnóstico ou terapia de embriões, de 
aperfeiçoamento das técnicas de PMA, de constituição de bancos de células estaminais para programas de 
transplantação ou com quaisquer outras finalidades terapêuticas. 3 - O recurso a embriões para investigação 
científica só pode ser permitido desde que seja razoável esperar que daí possa resultar benefício para a 
humanidade, dependendo cada projecto científico de apreciação e decisão do Conselho Nacional de Procriação 
medicamente Assistida. 4 - Para efeitos de investigação científica só podem ser utilizados: a) Embriões 
criopreservados, excedentários, em relação aos quais não exista nenhum projecto parental; b) Embriões cujo estado 
não permita a transferência ou a criopreservação com fins de procriação; c) Embriões que sejam portadores de 
anomalia genética grave, no quadro do diagnóstico genético pré-implantação; d) Embriões obtidos sem recurso à 
fecundação por espermatozóide. 5 - O recurso a embriões nas condições das alíneas a) e c) do número anterior 
depende da obtenção de prévio consentimento, expresso, informado e consciente dos beneficiários aos quais se 
destinavam.”. 
82 Cfr. Susana SILVA, Procriação Medicamente Assistida …, op. cit., p. 98. 
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posteriormente reutilizados pelo mesmo casal. No caso de tal não ser possível, deveriam os 

embriões ser destinados a um outro casal83 mediante consentimento ou por decisão judicial84. 

Claro está que as referidas razões ponderosas seriam, naturalmente, o risco sério para a 

mulher. O autor não chega a mencionar uma solução para os casos nos quais não seja possível 

a implementação ou a investigação. Contudo, torna-se evidente a semelhança do seu 

pensamento com a regulamentação presentemente em vigor. 

Há ainda quem entenda que este tipo de investigação “carece de uma regulamentação 

mais específica, na qual as decisões da CNPMA quanto à legitimidade dos projetos de 

investigação85 a desenvolver neste domínio e aos critérios de ponderação de bens jurídicos nos 

casos concretos assumirão especial relevo.” 86. 

Cremos ser objetivo do legislador nacional a minimização dos impactos inerentes à 

problemática dos embriões excedentários. Na verdade, no caso de não ser possível a utilização 

dos embriões pelo beneficiário originário ou por um outro, sempre se dirá que o fim dos 

embriões excedentários poderá ser o de impulsionar essa mesma reprodução. Isto porque, os 

processos de investigação poderão ser desencadeados nesse sentido, ou seja, os embriões 

utilizados em investigações poderão auxiliar a reprodução humana, ainda que de forma indireta, 

permitindo um estudo mais aprofundado. 

Em Deliberação de 30 de janeiro de 2009, o Conselho Nacional de Procriação 

Medicamente Assistida estabeleceu os critérios a aplicar na apreciação dos projetos de 

investigação. Mais recentemente, foi aprovado o primeiro projeto de investigação embrionária em 

Portugal87. 

A este propósito, salienta-se que o Reino Unido autorizou, em janeiro de 2016, um 

projeto de investigação cujo principal propósito terá sido a modificação do ADN em embriões 

                                                           
83 Neste momento encontra-se em vigor a possibilidade de os casais, assim como de as mulheres, em relação 
homossexual ou solteiras, recorrerem às técnicas de PMA e portanto também à transferência de embriões. 
84 Cfr. Fernando ARAÚJO, A Procriação Assistida e o Problema da Santidade da Vida, Coimbra, Almedina, 1999, p. 
58. 
85 Informação obtida na página oficial do CNECV: 
http://www.cnecv.pt/admin/files/data/docs/1454418690_Gene%20Editing%20Statement%20CNECV%2002%2002
%202016.pdf [11.07.2016]. 
86 Cfr. Susana SILVA, Procriação Medicamente Assistida …, op. cit., p. 99. 
87Informação obtida na página oficial do Jornal Público: 
https://www.publico.pt/2016/10/11/ciencia/noticia/primeiro-projecto-de-investigacao-com-embrioes-humanos-
aprovado-em-portugal-1746922 [19.12.2017]. 

http://www.cnecv.pt/admin/files/data/docs/1454418690_Gene%20Editing%20Statement%20CNECV%2002%2002%202016.pdf
http://www.cnecv.pt/admin/files/data/docs/1454418690_Gene%20Editing%20Statement%20CNECV%2002%2002%202016.pdf
https://www.publico.pt/2016/10/11/ciencia/noticia/primeiro-projecto-de-investigacao-com-embrioes-humanos-aprovado-em-portugal-1746922
https://www.publico.pt/2016/10/11/ciencia/noticia/primeiro-projecto-de-investigacao-com-embrioes-humanos-aprovado-em-portugal-1746922
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humanos. Segundo o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida este projeto permitirá 

modificar com elevada precisão as moléculas de ADN em células vivas, circunstância que, nas 

palavras deste Conselho, deverá respeitar o Princípio da Precaução da Declaração de Consenso 

(aprovada pela Wingspread Conference on the Precautionary Principle, em janeiro de 1998, pela 

Science and Environmental Health Network) que impõe que “na inexistência de dados suficientes 

sobre os possíveis riscos, a ação seja realizada de forma prudente”88.  

Para além das questões suscitas pelos potenciais projetos de pesquisa, a investigação 

em embriões excedentários levanta questões de foro jurídico e ético. Isto porque, se 

considerarmos que o embrião é, por si só, vida, não se poderá vislumbrar a sua utilização para 

fins investigatórios. Do estudo do princípio da dignidade da pessoa humana podemos extrair que 

a vida humana não poderá ser um meio para atingir um determinado objetivo uma vez que ela 

mesma é o fim. Surgem, todavia, opiniões que constatam que o embrião não poderá ser 

equiparado a um ser humano, pelo que a proteção que lhe deverá ser facultada não se 

assemelhará à proteção jurídica atribuída a uma vida humana. 

O Vaticano estabelece que o embrião sendo “[o] fruto da geração humana, desde o 

primeiro momento da sua existência, isto é, a partir da constituição do zigoto, exige o respeito 

incondicional que é moralmente devido ao ser humano na sua totalidade corporal e espiritual. O 

ser humano deve ser respeitado e tratado como pessoa desde a sua concepção e, por isso, 

desde esse mesmo momento devem ser-lhe reconhecidos os direitos da pessoa, entre os quais e 

antes de tudo, o direito inviolável de cada ser humano inocente à vida.”89.  

No mesmo sentido, o Conselheiro Daniel Serrão, na Declaração de Voto ao Parecer n.º 

44 do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida defende que “retirar a um embrião 

humano o direito à vida biológica e ao desenvolvimento pessoal é destruir, intencionalmente, um 

universo de realizações pessoais, imprevisível quanto às suas futuras expressões somáticas e 

psíquicas, mas de indiscutível e única qualidade humana”. Esta é também a opinião partilhada 

pela Conselheira Maria do Céu Patrão Neves: “Considerando que o zigoto é já uma vida humana 

num processo contínuo de desenvolvimento que, como tal, exige viver e desenvolver-se, a sua 
                                                           
88 Informação obtida na página oficial do CNECV: 
http://www.cnecv.pt/admin/files/data/docs/1454418690_Gene%20Editing%20Statement%20CNECV%2002%2002
%202016.pdf [30.07.2016]. 
89 Informação obtida na página oficial do Vaticano: 
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20081208_dignitas-
personae_po.html#_ftnref6 [19.07.2016]. 

http://www.cnecv.pt/admin/files/data/docs/1454418690_Gene%20Editing%20Statement%20CNECV%2002%2002%202016.pdf
http://www.cnecv.pt/admin/files/data/docs/1454418690_Gene%20Editing%20Statement%20CNECV%2002%2002%202016.pdf
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20081208_dignitas-personae_po.html#_ftnref6
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20081208_dignitas-personae_po.html#_ftnref6
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exclusão de todo o projecto parental constitui uma violação dos seus direitos e um desrespeito 

dos deveres de quem podia e por isso devia protegê-lo.”90. Assim também, José de Oliveira 

Ascensão91. 

Entendendo, como entendem os referidos autores, que o embrião constitui vida, a sua 

destruição, consequência da não utilização na reprodução humana ou na investigação, poderá 

gerar ainda mais controvérsia pois não será admissível.  

Ora, o artigo 66.º, do Código Civil, determina que a personalidade jurídica se adquire no 

momento do nascimento completo e com vida. Determina ainda que os direitos conferidos aos 

nascituros dependerão do seu nascimento. Por sua vez, a LPMA, tal como como a 

Recomendação 44/CNECV/04 entendem que o embrião in vitro só deverá ser criado com o 

objetivo de atender a um projeto parental e que, nesse sentido, ele deverá ser protegido, e a sua 

integridade preservada. No entanto, não confere ao embrião direitos subjetivos, confirmando as 

disposições do Código Civil92. 

Vejamos a perspetiva do Tribunal Constitucional no Acórdão 101/2009. Tendo por 

referência embriões não implementados determinou que “[…] se não pode aplicar a garantia de 

protecção da vida humana, enquanto bem constitucionalmente protegido, ou de qualquer dos 

demais direitos pessoais que se encontram associados, como o direito à integridade física ou o 

direito à identidade pessoal e genética. E justamente porque não ocorreu ainda a transferência 

para o útero materno, o embrião […] nem tão pouco beneficia da protecção correspondente à 

tutela da vida intra-uterina, que, aliás, segundo a jurisprudência constitucional, assenta, ela 

própria, numa ponderação gradualista que deverá atender às diferentes fases do 

                                                           
90 Informação obtida na página oficial do CNECV: 
http://www.cnecv.pt/admin/files/data/docs/1273057187_P044_DeclaracoesVotoPMA.pdf [11.07.2016]. 
91 Cfr. José Oliveira ASCENSÃO, A dignidade da pessoa e o fundamento dos direitos humanos, s/d, texto disponível 
em: http://www.oa.pt/Conteudos/Artigos/detalhe_artigo.aspx?idsc=71981&ida=72386 [28.07.2016]. “Se é o 
genoma que caracteriza o corpo, logo que ocorre a singamia ou fusão dos núcleos há um corpo humano. Porque o 
embrião tem logo definitivamente um genoma diferente do da mãe. […] Há, seguramente, uma nova vida humana, 
diferenciada da vida e do corpo da mãe. […] É uma vida humana diferenciada, um ser a quem podem ser 
reconhecidos fins próprios. O respeito pela pessoa impõe o respeito de cada vida humana, desde o seu início.” 
(supressão nossa). 
92 Cfr. Fátima GALANTE, “A adopção: A Identidade Pessoal e Genética” in Datavenia, n.º 3, 2015, disponível em: 
http://www.datavenia.pt/ficheiros/edicao03/datavenia03_p061-114.pdf [11.07.2016]. 

http://www.cnecv.pt/admin/files/data/docs/1273057187_P044_DeclaracoesVotoPMA.pdf
http://www.oa.pt/Conteudos/Artigos/detalhe_artigo.aspx?idsc=71981&ida=72386
http://www.datavenia.pt/ficheiros/edicao03/datavenia03_p061-114.pdf
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desenvolvimento do nascituro (cfr. acórdão do Tribunal Constitucional n.º 617/06, publicado no 

Diário da República, Série I, de 20 de novembro de 2006).”93.  

Há ainda quem entenda que: “De certo modo estamos a imitar a natureza, ela própria 

responsável pela eliminação de parte substancial dos embriões gerados segundo a via sexual”94, 

apesar de não ser de admitir que o ser humano usurpe esse estatuto de natureza. 

Na verdade, o embrião é definido como sendo a “[p]rimeira fase do produto de conceção 

e desenvolvimento do ovo após a fecundação, na maior parte dos seres vivos. Na espécie 

humana, depois dos três meses, o embrião passa a designar-se feto.”95. Numa definição mais 

detalhada, pode ler-se que o embrião se trata da: “Fase do desenvolvimento de um organismo 

que precede o seu nascimento, no caso dos animais, ou a aquisição de vida autónoma, nas 

plantas, durante a qual ocorre o desenvolvimento dos tecidos e órgãos.”96. 

Por conseguinte, a própria definição de embrião poderá auxiliar na delimitação da figura, 

dado que estamos perante uma fase que antecede a aquisição de vida autónoma. Ou seja, como 

ainda não se poderá constatar a existência de vida humana, a proteção do embrião terá de, 

necessariamente, ser distinta da que se atribui à vida. 

Na nossa opinião, o embrião não representa ainda vida humana. Trata-se somente de 

uma fase da qual poderá, ou não97, ocorrer o nascimento de um ser. O facto de nem sempre o 

embrião corresponder puramente a um nascimento poderá auxiliar na compreensão da qual nos 

munimos. Sendo certo que o embrião carrega consigo uma possibilidade e não uma certeza, o 

mesmo raciocínio terá de ser usado quanto aos embriões excedentários. 

Concluímos que estamos ainda perante uma possibilidade de nascimento de um ser 

humano, pelo que não se poderá admitir que se lhe confira um direito à vida. Admitimos, por 

sua vez, que deve ser concedida uma tutela jurídica capaz de proteger o embrião de situações 

                                                           
93 Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 101/2009, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 1 de abril de 
2009 (supressão nossa). 
94 Cfr. Vera Lúcia RAPOSO, O Direito à Imortalidade…, op. cit., p. 437. 
95 Informação obtida na página oficial do Dicionário Infopédia: http://www.infopedia.pt/dicionarios/termos-
medicos/embrião [11.07.2016]. 
96 Informação obtida na página oficial do Dicionário Infopédia: http://www.infopedia.pt/$embriao,3?uri=termos-
medicos/embrião [11.07.2016]. 
97 Não nos podemos alienar das situações em que a gravidez é inglória. Nesses casos, poderá constatar-se que do 
embrião não resultará vida. 

http://www.infopedia.pt/dicionarios/termos-medicos/embrião
http://www.infopedia.pt/dicionarios/termos-medicos/embrião
http://www.infopedia.pt/$embriao,3?uri=termos-medicos/embrião
http://www.infopedia.pt/$embriao,3?uri=termos-medicos/embrião
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de ofensa. E cremos ser esta a intenção do legislador que, em sede de PMA, determina a 

proibição da criação de embriões com finalidades puramente investigatórias. 

 

3. Direito ao Desenvolvimento da Personalidade 

De acordo com o artigo 26.º, n.º1, da Lei Fundamental: “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.”. Esta proteção 

é também conferida pelo artigo 8.º, da Convenção Europeia dos Direitos do Homem98. 

Acerca da interpretação deste normativo, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos tem 

vindo a entender que o direito ao desenvolvimento pessoal se relaciona diretamente com a tutela 

da vida privada e familiar, defendendo a pessoa de eventuais ingerências arbitrárias dos poderes 

públicos na sua vida privada e impondo aos Estados o dever de se absterem de semelhantes 

ingerências. Daqui decorrem obrigações positivas destinadas a efetivar o respeito pelo referido 

direito através da adoção de medidas que assegurem a sua proteção99. 

Nesse sentido, a formação da personalidade deverá ser livre, longe de qualquer 

interferência do Estado, que somente deverá zelar pela proteção da liberdade de ação de cada 

um de acordo com os projetos de vida, vocação e capacidades pessoais100. 

Numa vertente mais relacionada com o direito ao conhecimento das origens, o Supremo 

Tribunal de Justiça101, no seu Acórdão 3460/11.0TBVFR.P1.S1, citando o Tribunal 

                                                           
98 Este que dispõe: “1. Qualquer pessoa tem direito ao respeito da sua vida privada e familiar, do seu domicílio e da 
sua correspondência. 2. Não pode haver ingerência da autoridade pública no exercício deste direito senão quando 
esta ingerência estiver prevista na lei e constituir uma providência que, numa sociedade democrática, seja 
necessária para a segurança nacional, para a segurança pública, para o bem – estar económico do país, a defesa 
da ordem e a prevenção das infracções penais, a protecção da saúde ou da moral, ou a protecção dos direitos e das 
liberdades de terceiros.”. 
99 A este propósito veja-se o Acórdão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, de 16 de fevereiro de 2016, no 
Caso Soares de Melo contra Portugal no qual o Estado Português foi condenado por não ter respeitado o direito à 
vida privada e familiar. Informação obtida na página oficial do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem: 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-163822 [05.12.2016]. 
100 Cfr. J. J. Gomes CANOTILHO e Vital MOREIRA, Constituição …, op. cit., p. 463. 
101 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 3460/11.0TBVFR.P1.S1 de 20 de junho de 2013. Informação obtida 
na página oficial da Base de Dados do Instituto das Tecnologias e Informação na Justiça: 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/da0f7305baba1c2f80257b900056423d?Open
Document [05.12.2016]. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-163822
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/da0f7305baba1c2f80257b900056423d?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/da0f7305baba1c2f80257b900056423d?OpenDocument
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Constitucional, vem manifestar que o direito ao desenvolvimento pessoal “[…] inclui no seu 

conteúdo essencial a possibilidade de qualquer pessoa tomar conhecimento da sua 

ascendência, nomeadamente, da sua filiação natural. Nessa medida, a lei consagra os 

mecanismos judiciais que visam efectivar o exercício de tal direito, permitindo a investigação da 

filiação (maternidade, paternidade), de modo a que todos os indivíduos tenham a possibilidade 

de identificar os seus progenitores para, entre outros fins, ser estabelecido o vínculo de filiação 

jurídica com base no vínculo biológico.”102.  

Posto isto, além de abranger a pessoa como dimensão estática, compreende ainda uma 

dimensão dinâmica caraterizada pela “pessoa em devir”. Isto significa que este direito 

comportará a pessoa como um todo “[…] no plano pessoal, social e cultural [reconhecendo-lhe] 

protecção da liberdade de exteriorização da personalidade [que se traduz na] escolha do “modo 

de vida”, liberdade de profissão, de orientação sexual, de ter ou não filhos […].”103. 

Lançando mão desta última faculdade conferida pelo presente direito e dado que este 

integra não só o direito a ser-se quem se é, mas também o direito a ser-se quem se quer ser, 

para este estudo relevará saber se a liberdade de ter ou não filhos poderá traduzir-se num direito 

a ter filhos104 (direito a procriar), o que em alguns casos só será possível através das técnicas de 

PMA.  

Relativamente a este direito, há autores, como Jorge Duarte Pinheiro, que defendem que 

este existe mas não de forma absoluta, pois que se encontra limitado pelo interesse do filho que 

vier a nascer105. Conclui-se que não existem direitos absolutos. O direito a ter filhos sempre 

                                                           
102 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 3460/11.0TBVFR.P1.S1 de 20 de junho de 2013, disponível em: 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/da0f7305baba1c2f80257b900056423d?Open
Document [05.12.2016]. Assim não será nas técnicas de Procriação Assistida heteróloga porque não será possível 
o estabelecimento da filiação baseada na “verdade biológica” e, consequentemente, os vínculos jurídicos 
estabelecidos não corresponderão aos referidos vínculos biológicos. 
103 Cfr. J. J. Gomes CANOTILHO e Vital MOREIRA, Constituição …, op. cit., p. 464 (supressão e introdução nossas). 
104 Na perspetiva de Aurora Martins MADALENO, Procriação – Regime Jurídico, Faro, Casa da Cultura António 
Bentes, 2012, p. 15: “Não existe um direito a ter filhos, mas, ao contrário, o direito do filho a ser fruto do ato 
conjugal dos seus progenitores e o direito a ser respeitado como pessoa desde o momento da sua conceção. A 
inseminação e a fecundação com recurso a técnicas que envolvam uma pessoa estranha ao casal dos esposos 
prejudicam o direito ao filho a nascer dum pai e duma mãe conhecidos por ele, ligados entre si pelo matrimónio e 
tendo o direito exclusivo a tornarem-se pais só um através do outro.”. Em sentido oposto, J. J. Gomes CANOTILHO e 
Vital MOREIRA, Constituição da República Portuguesa Anotada, Volume I, 4ª edição, Coimbra, Coimbra Editora, 
2014, pp. 859-860, que referem que o Estado deverá admitir o recurso à PMA nos casos em que o direito a ter 
filhos não se é concretizável através da via natural. 
105 Cfr. Jorge Duarte PINHEIRO, “Procriação Medicamente …”, op. cit, pp. 766 e 767: “[o] direito de procriar 
compreende o direito de procriar em sentido estrito e o de não procriar. O direito de procriar em sentido estrito está 
sujeito a limites intrínsecos e a limites extrínsecos. Os limites intrínsecos do direito de procriar correspondem ao fim 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/da0f7305baba1c2f80257b900056423d?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/da0f7305baba1c2f80257b900056423d?OpenDocument
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comportará como limite os “direitos do novo ente, que não pode em caso nenhum ser 

considerado um mero instrumento para a satisfação de objectivos alheios.”106. Entre esses 

direitos há ainda defensores do direito “a um meio familiar normal”. Desta forma, apenas os 

casais constituídos por elementos de sexo diferente poderiam ser os destinatários desta prática, 

desde que não existissem hipóteses de procriação natural107. 

Por sua vez, há quem considere que este direito não subsiste quando confrontado com o 

princípio da dignidade do filho. Portanto, “[t]odo o ser humano é um sujeito de direitos […] por 

isso ele é um fim em si mesmo e não um meio de realização de qualquer outro projecto. […] Um 

filho está absolutamente fora do âmbito de aplicação do princípio ético da autonomia. E um 

direito a um filho seria incompatível com a dignidade do filho.”108. 

Há ainda quem, numa visão intermédia, entenda que a existência deste direito é 

duvidosa dado que caberá à natureza proporcionar, ou não, filhos ao casal. Mesmo assim, sendo 

de aceitar a sua existência, sempre se dirá que dependerá de meios109. 

Surge, então, a questão dos meios, estes que devem ser disponibilizados para a 

obtenção da faculdade de procriar. Na perspetiva de quem defende que a infertilidade é uma 

“patologia”110 que não permite a obtenção de gravidez, em sede de PMA será defensável a 

existência de um direito à saúde tutelado constitucionalmente pelo artigo 64.º, da nossa 

Constituição.  

                                                                                                                                                                          
do direito, que não é meramente egoísta nem imediatista. O direito de procriar é concedido para a constituição de 
um grupo familiar, composto por filho e progenitor; neste grupo, o interesse mais ponderoso é o da criança […]. [O] 
direito de procriar enfrenta limites extrínsecos, v.g., o direito de não procriar da outra pessoa que eventualmente 
forme um casal com a pessoa que pretenda procriar.” (itálico no original e supressão nossa). 
106 Cfr. Teresa Almeida SANTOS e Mariana Moura RAMOS, Esterilidade …, op. cit., p. 135: “[…] devem sobrepor os 
direitos das crianças que porventura venham a nascer como resultado da aplicação destas tecnologias.” (supressão 
nossa).   
107 Cfr. José de Oliveira ASCENSÃO, “Procriação Assistida …”, op. cit., p. 648. 
108 Cfr. Maria do Céu Patrão NEVES, “Mudam-se os tempos, manda a vontade. O desejo e o direito a ter um filho”, in 
José de Oliveira Ascensão (coord.), Estudos de Direito …, vol. III, op. cit., p. 139. 
109 Cfr. Fernando ARAÚJO, A Procriação Assistida …, op. cit., pp. 20-21. “A haver um «direito a procriar» (o que é 
duvidoso, ligado como está a um dom da natureza), ele não deixará de estar contingentemente depende da 
mobilização dos meios sem os quais o resultado da procriação seria tão frequentemente impossível.” (aspas e 
parenteses no original). 
110 De acordo com José de Oliveira ASCENSÃO, “O início da vida”, in José de Oliveira Ascensão (coord.), Estudos de 
Direito da Bioética, Vol. II, Coimbra, Almedina, 2008, p. 11: “A procriação medicamente assistida é, como o nome 
indica, um acto médico. Supõe pois que se depare ainda com uma deficiência do aparelho reprodutor de um ou de 
ambos os membros do casal, pois é isso que a faz cair no foro médico e lhe dá valia ética.”. 
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Atualmente, e segundo as recentes atualizações da LPMA, terão direito a recorrer a 

estes meios pessoas que padeçam de infertilidade ou esterilidade, pelo que o recurso aos meios 

de procriação artificial será também justificado pelo direito à saúde, como forma de sanar esta 

doença. Além destes casos, a nossa legislação permite que a possibilidade de recurso à 

Procriação Assistida seja também conferida a mulheres, o que poderá entender-se como uma 

tentativa do legislador consagrar um verdadeiro direito a ter filhos, apenas quanto a pessoas do 

sexo feminino111. 

Como vimos, poderá levantar-se a dúvida quanto à atuação do elemento natureza. As 

técnicas de PMA são formas de manipulação da fertilidade, cujo objetivo será o de influir nessa 

mesma “natureza” que impede que um casal infértil tenha filhos, de modo a permitir-lhes 

suprimir essas mesmas condições. No ordenamento jurídico português, estes métodos são tidos 

como formas subsidiárias de obtenção de gravidez.  

O nosso legislador proporciona, assim, o direito a ter filhos a mulheres e aos casais 

heterossexuais ou homossexuais femininos. Na nossa perspetiva o direito do filho conhecer a 

sua história, a sua verdade, devem ser os limites que o direito a ter filhos através de PMA deve 

observar.  

Estamos em crer que o direito a constituir família não poderá ser apenas perspetivado 

pela ótica dos pais. A criança também tem direito a ter uma família na qual será inserida e da 

qual fará parte integrante112. Até ao momento, analisamos a existência de um direito a procriar 

limitado pelos direitos da criança que vier a nascer. De entre esses direitos, dá-se relevância ao 

direito a um meio familiar normal113. 

                                                           
111 Á semelhança do que acontece no ordenamento jurídico espanhol. Quanto a este, refere Roberto Germán 
ZURRIARÁIN, “Técnicas de reproducción humana assistida …”, op. cit., p. 213: “La Ley española 14/2006 de 
Reproducción Asistida ha dejado de ser un remedio para la esterilidad para convertirse en expresión de la defensa 
de los intereses de la madre hasta el punto de configurar un nuevo derecho subjetivo: el derecho de la mujer a la 
reproducción (sola, casada, homóloga, heteróloga, post-mortem, homosexual, de una madre casada con otrade la 
que recibe los óvulos, la inseminación de las dos mujeres con semen del mismo donante), en detrimento de la 
protección del hijo concebido artificialmente.”. 
112 Sobre a importância da família veja-se Jorge Augusto Pais de AMARAL, Direito da Família e das Sucessões, 
Coimbra, Almedina, 2015, p. 15, que entende que: “Independentemente da posição que ocupa na sociedade, o 
indivíduo, para se sentir completo, procura estar integrado no seio familiar, onde começa toda a sua formação. Na 
história dos agrupamentos humanos, a família procede todos os outros.”. 
113 A consagração atual da possibilidade de as crianças terem como mãe uma mulher solteira ou em relação 
homossexual afasta a ideia de que o legislador nacional estabeleceu o direito da criança nascer num meio familiar 
“normal”, pois que é a própria Lei que permite esse afastamento da família biparental. No mesmo sentido, Sandra 
Marques MAGALHÃES, Aspectos Sucessórios da Procriação Medicamente Assistida Homóloga Post Mortem, 2010, 
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Apesar de alguns autores, como José de Oliveira Ascensão, considerarem que: “O 

interesse do novo ser está na integração numa família normal, que é biparental. Isso não 

acontece no caso em que esse novo ser surja no ambiente desviante do par homossexual, nem 

no ambiente carente da pessoa sozinha.”114, cremos ser necessário lançar mão da legislação 

nacional em vigor. 

A este respeito relevará o artigo 36.º, n.º1, da Constituição da República Portuguesa, 

que reconhece a todos o direito a constituir família e contrair casamento em condições de plena 

igualdade. Entendemos que esse padrão de normalidade familiar115 não poderá abranger 

somente a família composta por casal heterossexual casado. Isto porque, em pleno século XXI, 

existe a possibilidade de os casais homossexuais adotarem, assim como acontece com as 

pessoas que vivam em união de facto116. Consideramos que esta possibilidade conferida pelo 

legislador, permite-nos englobar novos tipos familiares, como sejam famílias monoparentais, 

constituídas após segundas núpcias ou por união de facto117.  

Ora, as pessoas homossexuais podem contrair casamento civil desde 2010, 

possibilidade conferida pela Lei n.º 9/2010, de 31 de maio. O Tribunal Constitucional, no 

acórdão de 8 de abril de 2010, aferiu que “[…] às pessoas de sexo diferente que vivam em 

união de facto se estendeu o direito de adopção em condições análogas às previstas para os 

cônjuges no Código Civil; os membros da união de facto entre pessoas do mesmo sexo ficaram 

                                                                                                                                                                          
pp. 35-36. Este será um tema que abordaremos também no capítulo seguinte, aquando do estudo do recurso à 
PMA por mulheres solteiras ou em relações homossexuais. 
114 Cfr. José de Oliveira ASCENSÃO, “O início …”, op. cit., p. 18. 
115 Cfr. Davi Sousa de Paula PINTO, “União homoafetiva como entidade familiar”, in Scientia Iuridica, Tomo LIX, n.º 
322, 2010, p. 354: “[o] matrimônio, o sexo, ou a capacidade de procriar não são expressos como elementos 
fundadores da família, ou seja, que justifique ou não a existência de um núcleo familiar. De forma alguma está 
expresso na Constituição que é vedado relações homoafetivas […].” (supressão nossa). 
116 Conforme o artigo 1979.º, do Código Civil, sob a epígrafe “Quem pode adotar”: “1 - Podem adotar duas pessoas 
casadas há mais de quatro anos e não separadas judicialmente de pessoas e bens ou de facto, se ambas tiverem 
mais de 25 anos. 2 - Pode ainda adotar quem tiver mais de 30 anos ou, se o adotando for filho do cônjuge do 
adotante, mais de 25 anos. 3 - Só pode adotar quem não tiver mais de 60 anos à data em que a criança lhe tenha 
sido confiada, mediante confiança administrativa ou medida de promoção e proteção de confiança com vista a 
futura adoção, sendo que a partir dos 50 anos a diferença de idades entre o adotante e o adotando não pode ser 
superior a 50 anos. 4 - Pode, no entanto, a diferença de idades ser superior a 50 anos quando, a título excecional, 
motivos ponderosos e atento o superior interesse do adotando o justifiquem, nomeadamente por se tratar de uma 
fratria em que relativamente apenas a algum ou alguns dos irmãos se verifique uma diferença de idades superior 
àquela. 5 - O disposto no n.º 3 não se aplica quando o adoptando for filho do cônjuge do adoptante. 6 - Releva para 
efeito da contagem do prazo do n.º 1 o tempo de vivência em união de facto imediatamente anterior à celebração 
do casamento.”. 
117 Cfr. Rita Lobo XAVIER, “O Direito da Família” in Humanística e Teologia, Porto, Centro Regional Do 
Porto/Faculdade De Teologia, 1994, texto disponível em: 
http://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/14805/1/%5BNotas%20e%20Coment%C3%A1rios%5D%20O%20direi
to%20da%20Familia.PDF [26.07.2016].  

http://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/14805/1/%5BNotas%20e%20Coment%C3%A1rios%5D%20O%20direito%20da%20Familia.PDF
http://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/14805/1/%5BNotas%20e%20Coment%C3%A1rios%5D%20O%20direito%20da%20Familia.PDF
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excluídos. A segunda consiste em que os membros da união de facto homossexual não podem 

recorrer às técnicas de procriação medicamente assistida (artigo 6.º, n.º 1, da Lei n.º 32/2006, 

de 26 de julho).”118. 

Recentemente, a Assembleia da República aprovou os projetos de lei que regulam o 

acesso à maternidade de substituição e o alargamento do acesso à PMA permitindo-o a 

mulheres sozinhas, casadas ou em união de facto com outra mulher119.  

Pelas mãos da Lei n.º 17/2016, de 20 de junho, que entrou em vigor a 1 de agosto 

2016, surge o alargamento do âmbito dos beneficiários das técnicas de procriação medicamente 

assistida, garantindo-o a todas as mulheres. 

Nos termos do novo n.º 3 do artigo 4.º: “As técnicas de PMA podem ainda ser utilizadas 

por todas as mulheres independentemente do diagnóstico de infertilidade.”. O também novo 

artigo 6.º, n.º1, determina que: “Podem recorrer às técnicas de PMA os casais de sexo diferente 

ou os casais de mulheres, respetivamente casados ou casadas ou que vivam em condições 

análogas às dos cônjuges, bem como todas as mulheres independentemente do estado civil e da 

respetiva orientação sexual.”. 

O recurso às técnicas de PMA, embora possa permitir que os casais homossexuais 

constituam família em condições de plena igualdade120 aos casais heterossexuais, é vetado aos 

casais de homens ou homens solteiros. Cremos ser um grande passo a admissão do recurso à 

Reprodução Assistida por mulheres homossexuais mas, contudo, não vislumbramos razões para 

que tal acesso não seja também alargado a casais homossexuais masculinos, sob pena de uma 

possível violação do princípio da igualdade. 

Partilhamos o anseio de Maria do Céu Patrão Neves quando refere que “[b]revemente, 

os beneficiários da PMA podem ser casais heterossexuais, casais homossexuais e pessoas 

                                                           
118 Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 121/2010, publicado no Diário da República, 2.ª serie, de 28 de abril de 
2010. 
119 Informação obtida na página oficial do Jornal Público: https://www.publico.pt/politica/noticia/parlamento-aprova-
gestacao-de-substituicao-1731887 [26.07.2016]. 
120 Cfr. J. J. Gomes CANOTILHO e Vital MOREIRA, Constituição …, op. cit., p. 562. Entendem Gomes Canotilho e 
Vital Moreira: “O requisito da «plena igualdade» exclui qualquer diferenciação relativamente ao direito a constituir 
família e a casar, por exemplo quanto ao sexo […]” (aspas no original). 

https://www.publico.pt/politica/noticia/parlamento-aprova-gestacao-de-substituicao-1731887
https://www.publico.pt/politica/noticia/parlamento-aprova-gestacao-de-substituicao-1731887
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singulares.”121. É caso para acrescentar, pessoas singulares e pessoas homossexuais também do 

sexo masculino122.  

Esta última possibilidade apenas poderia ser concretizada através da maternidade de 

substituição, ou seja, na hipótese de uma mulher se dispor “a suportar uma gravidez por conta 

de outrem e a entregar a criança após o parto, renunciando aos poderes e deveres próprios da 

maternidade”, conforme o disposto no artigo 8.º, n.º1, da Lei n.º 32/2006, de 26 de julho, na 

redação dada pela Lei n.º 25/2016, de 22 de agosto. Todavia, como analisaremos mais adiante, 

ainda não é legalmente admissível que os homens beneficiem desta técnica, razão pela qual 

lhes é vedado o recurso à Conceção Medicamente Assistida.  

 

B. Os direitos fundamentais e a Procriação Assistida heteróloga 

A procriação heteróloga apenas será de admitir em casos excecionais, ou seja, quando 

não for possível superar a situação de infertilidade do casal sem que para tal se verifique o 

recurso a dador123. 

Esta caraterística de subsidiariedade que está subjacente à Procriação Assistida 

heteróloga justifica-se, desde logo, pela intenção de redução das eventuais questões suscitadas 

pela existência de um terceiro elemento estranho ao casal. 

 

1. Direito à Identidade Pessoal 

O primeiro direito ao qual dedicaremos o nosso estudo em sede de PMA heteróloga será 

o direito à identidade pessoal que se encontra no artigo 26.º124 da nossa Constituição, supra 

referido.  

                                                           
121 Cfr. Maria do Céu Patrão NEVES, “Mudam-se os tempos, manda a vontade …”, op. cit., p. 144. 
122 Sobre as questões inerentes ao recurso aos métodos de manipulação da fertilidade por casais homossexuais, 
veja-se José Miguel GUIMARÃES, “As dificuldades do acesso de casais homossexuais à Procriação Medicamente 
Assistida”, 2012, p. 16, texto disponível em: http://www.fd.unl.pt/docentes_docs/ma/hpm_MA_15762.pdf 
[12.12.2016]. Este autor refere: “Acreditamos, no entanto, que a argumentação que é dada hoje-em-dia para 
justificar esta limitação da liberdade procriativa dos homossexuais parece não ser suficiente e que a disparidade de 
opiniões científicas sobre os factores relevantes para o bem-estar de uma criança deve levar-nos a discutir 
aprofundadamente o tema e pôr, pelo menos, em cima da mesa a possibilidade de remover algumas barreiras que 
impedem os casais homossexuais de aceder à PMA.”. 
123 Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 101/2009, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 1 de abril de 
2009. 

http://www.fd.unl.pt/docentes_docs/ma/hpm_MA_15762.pdf
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O direito à identidade pessoal garante ao indivíduo o conhecimento da sua 

individualidade125 enquanto ser humano, permitindo-lhe o acesso às circunstâncias que 

determinam a pessoa como um ser único e inigualável. A identidade pessoal trata-se de algo 

intrínseco à pessoa, determinando a sua singularidade. 

Pese embora o direito à identidade genética não se achar expressamente previsto na 

Constituição, é possível encontrar, nos seus artigos 1.º, 25.º, 26.º e 27.º, fundamento de tutela 

do direito ao conhecimento das origens genéticas126, que, assim, integra a categoria 

constitucional dos direitos fundamentais, mais concretamente, a subcategoria dos direitos 

liberdades e garantias127.  

Autores como Pedro Pais de Vasconcelos também entendem ser de integrar no direito à 

identidade pessoal a identidade e o património genéticos de forma a afastar possíveis tentativas 

de duplicação do ser ou ofensas ao genoma humano128. Por outras palavras, considera que este 

direito deverá proteger a individualidade da pessoa. 

No que se refere aos casos de inseminação artificial heteróloga, a questão de saber se 

este direito implica necessariamente um direito ao conhecimento da progenitura significaria que 

o direito à identidade pessoal reclamava o direito à identidade genética como seu substituto129. 

Quer isto dizer que o direito de que agora nos ocupamos (direito à identidade pessoal) integra o 

                                                                                                                                                                          
124 Citando o artigo 26.º que se refere a “Outros direitos pessoais”: “1. 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. 2. A lei estabelecerá garantias efectivas contra a obtenção e utilização abusivas, 
ou contrárias à dignidade humana, de informações relativas às pessoas e famílias. 3. A lei garantirá a dignidade 
pessoal e a identidade genética do ser humano, nomeadamente na criação, desenvolvimento e utilização das 
tecnologias e na experimentação científica. 4. A privação da cidadania e as restrições à capacidade civil só podem 
efectuar-se nos casos e termos previstos na lei, não podendo ter como fundamento motivos políticos.”. 
125 “O surgimento de uma individualidade autónoma e livre [e] o entendimento que o conhecimento das próprias 
origens genéticas constitui um factor primordial nesse processo construtivo (que pode ser gravemente afectado se a 
vontade de conhecer as circunstâncias da própria geração, gestação e nascimento […], for injustificadamente 
cerceado), determina a incontornável relevância do contributo daquela previsão constitucional no processo de 
delimitação de uma tutela específica do direito à historicidade pessoal.”. Cfr. Rafael Luís Vale e REIS, O direito ao 
conhecimento das origens genéticas, Coimbra, Coimbra Editora, 2008, p. 66-67 (introdução nossa). 
126 Cfr. Carlos Pamplona CORTE-REAL, “Os efeitos familiares …”, op. cit., pp. 354-355 (itálicos no original) “[…] a 
ideia certeira de uma regra de subsidiariedade aplicativa das técnicas de PMA, circunscritas às ditas situações de 
infertilidade do mais variado tipo, parece justificar, face à sobrevalorização de claros objectivos de terapia, uma 
interpretação ampla do direito à identidade pessoal de qualquer indivíduo artificialmente procriado, embora com a 
inerente negação de qualquer vínculo familiar decorrente da dação de gâmetas, apenas medicamente significante. 
Julga-se que tal conclusão se estriba harmonicamente na leitura dos valores fundamentais do nosso sistema legal 
(maxime, no at. 26.º, n.ºs 1 e 3 da CRP) […].”. 
127 Cfr. Rafael Luís Vale e REIS, O direito ao conhecimento …, op. cit., pp. 98 e ss.. 
128 Cfr. Pedro Pais de VASCONCELOS, Direito de personalidade, Coimbra, Almedina, 2006, p. 73. 
129 Cfr. J. J. Gomes CANOTILHO e Vital MOREIRA, Constituição …, op. cit., p. 462. 
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direito à identidade genética, pois que o conhecimento da pessoa como um todo implica 

seguramente o conhecimento da sua ascendência genética e, consequentemente, o direito ao 

conhecimento dos seus progenitores. 

Entendemos que o direito à identidade pessoal se baseia na individualização de cada 

pessoa que é única e tem dignidade própria. Do mesmo modo, no conceito de identidade 

pessoal terá de ser abrangida a identidade genética130, uma vez que o ser humano, sendo único, 

comporta em si a dimensão física, biológica (genética) e social das quais não se dissocia.  

A nossa perspetiva condiz com a que reconhece que o direito ao conhecimento das 

origens genéticas ou biológicas se poderá alicerçar em vários preceitos da nossa Constituição 

como é o caso do, já estudado, princípio da dignidade da pessoa humana, do direito à 

identidade pessoal e ainda do direito ao desenvolvimento da personalidade analisado supra. 

Julgamos que será mais equitativa a solução que admite o conhecimento do dador, isto 

é, a prevalência do direito à identidade sobre o princípio do anonimato. “Uma coisa é o 

reconhecimento da relevância da paternidade social, outra é sacrificar, postergar, em função da 

ênfase na paternidade social, o direito à identidade, mesmo que não tenha qualquer efeito 

patrimonial.”131.  

Qualquer pessoa deve poder inteirar-se da sua própria verdade, desde a sua conceção, 

sob pena de lhe ser vedado o acesso a uma parte substancial da sua existência, em prol da 

defesa de um sigilo que, a ser derrogado, não originaria qualquer alteração significativa na vida 

do dador, podendo ter uma importância inegável na vida da criança. 

 

2. Direito à Reserva da Intimidade da Vida Privada e Familiar 

Contra as intromissões na vida privada pode ler-se na Declaração Universal dos Direitos 

do Homem, no seu artigo 12.º, que: “Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida 

privada, na sua família, no seu domicílio ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra e 

reputação. Contra tais intromissões ou ataques toda a pessoa tem direito à protecção da lei.”. 

                                                           
130 Cfr. Paula Martinho da SILVA e Marta COSTA, A Lei da Procriação Medicamente Assistida …, op. cit., p. 94. 
131 Cfr. Stela BARBAS, “Investigação da filiação”, in José de Oliveira Ascensão (coord.), Estudos de Direito …, op. cit., 
p. 39. 
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O direito de cujo estudo agora nos ocupamos surge na temática da Reprodução Assistida 

heteróloga como fundamento do princípio do anonimato do dador, princípio cuja análise merece 

destaque132. De acordo com o artigo 26.º, n.º 1, da Constituição: “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.”.  

Nas palavras de Gomes Canotilho e Vital Moreira, relativamente aos conceitos de 

“privacidade” do n.º1 do referido preceito e “dignidade” no n.º2 do mesmo: “O âmbito 

normativo do direito fundamental à reserva da intimidade da vida privada e familiar deverá 

limitar-se, assim, como base num conceito de «vida privada» que tenha em conta a referência 

civilizacional sob três aspetos: (1) o respeito dos comportamentos; (2) o respeito do anonimato; 

(3) o respeito da vida em relação.”133. 

Num acórdão recente do Tribunal Constitucional pode ler-se: “Como tem sido salientado 

pela jurisprudência constitucional, a verdade biológica, que estrutura todo o sistema legal da 

filiação, não é um princípio dotado de valor absoluto, que o leve a sobrepor-se a todos os 

demais. Além de não se lhe atribuir autónoma dignidade constitucional, suscetível de 

fundamentar, por si só, um juízo de inconstitucionalidade (Acórdãos nºs 589/2007, 446/2010, 

441/2013), pode ser contrariado para satisfazer outros interesses dignos de tutela, como o 

interesse do concreto filho, o interesse de não perturbar a "paz das famílias" ou a estabilidade 

sócio-afetiva de uma relação jurídica que não tenha fundamento em vínculos biológicos." 134. 

Esta posição demonstra claramente que o nosso ordenamento jurídico faz prevalecer a 

paz e estabilidade familiar sobre a verdade biológica. Relativamente à Conceção Medicamente 

Assistida heteróloga também foi esta a solução encontrada. Pode concluir-se que o direito ao 

conhecimento das origens genéticas é considerado um direito “menor” que pode ser limitado 

com base noutros direitos que se consideram ter dignidade constitucional. 

                                                           
132 Informação obtida na página oficial do Jornal Público: 
https://www.publico.pt/2014/04/15/sociedade/noticia/os-filhos-de-dadores-de-esperma-e-ovocitos-tem-direito-a-
conhecer-as-suas-origens-1632241 [05.11.2016]. 
133 Cfr. J. J. Gomes CANOTILHO e Vital MOREIRA, Constituição …, op. cit., p. 468 (aspas no original). 
134 Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 309/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 8 de setembro 
de 2016. 

https://www.publico.pt/2014/04/15/sociedade/noticia/os-filhos-de-dadores-de-esperma-e-ovocitos-tem-direito-a-conhecer-as-suas-origens-1632241
https://www.publico.pt/2014/04/15/sociedade/noticia/os-filhos-de-dadores-de-esperma-e-ovocitos-tem-direito-a-conhecer-as-suas-origens-1632241
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Entendemos que esta perspetiva pretende salvaguardar a paz familiar e evitar as 

questões de multiparentalidade que possam advir da constituição de vínculos biológico e socio-

afetivo. Muito embora possamos estar de acordo com esta posição que defende a estabilidade 

familiar, é-nos estranho o facto de em nenhum momento ser referida a possibilidade de o filho 

nascido por PMA ter o direito a conhecer as suas origens (muito diferente de um direito a ser 

reconhecido como filho do dador).  

A reserva da vida privada do dador, sendo o principal argumento que sustenta o 

princípio do anonimato, encontra-se aliada à promoção da “imagem destas técnicas como um 

instrumento que não só ajuda a tornar a família convencional mais acessível, como também 

contribui para o progresso e a melhoria da saúde e da qualidade de vida das famílias em geral”  

135. Esta construção de acessibilidade e estabilidade que estando, como estão, envoltos em 

secretismo em nada contribuem, na nossa modesta opinião, para a construção da esperada 

família normalizada na qual se deveriam construir “laços afetivos”136 e “sentimento de 

confiança”137.  

 

3. O conflito de direitos na Procriação Assistida heteróloga 

“O art. 26º [da Constituição da República Portuguesa], na parte em que reconhece o 

direito à identidade pessoal, releva sobretudo quando as técnicas de procriação assistida fazem 

intervir um dador de gâmetas, um terceiro relativamente ao casal que quer o filho. A questão 

pode resumir-se deste modo: o filho nascido com a intervenção de um dador terá a possibilidade 

de descobrir quem é o seu progenitor? Tudo depende de se entender que o conhecimento das 

raízes genéticas é uma faceta do direito à identidade, e que não há outros interesses tão fortes 

que justifiquem a restrição daquele direito (…)”138. 

                                                           
135 Cfr. Susana SILVA, Procriação Medicamente Assistida …, op. cit., p. 66. 
136 Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 309/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 8 de setembro 
de 2016. 
137 Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 309/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 8 de setembro 
de 2016 (itálico nosso). 
138 Cfr. Guilherme de OLIVEIRA, “Aspectos jurídicos …”, op. cit., p. 8 (introdução nossa). 
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A questão do anonimato do dador foi introduzida pelo Relatório Warnock que defendia 

este princípio139 apesar de permitir que a criança obtivesse informações sobre o seu nascimento 

logo que atingisse a maioridade140.  

Na perspetiva de Vasco M. Almeida, a perspetiva que defende o anonimato do dador tem 

na sua base a preocupação com a “questão da multiparentalidade”. Isto é, visto que a 

Procriação Assistida heteróloga envolve a parentalidade social e biológica, a derrogação do 

anonimato poderia originar uma “conflitualidade de papéis e dificuldade no reconhecimento dos 

progenitores sociais e progenitores biológicos.”141. 

 O artigo 15.º142, da nossa LPMA, prevê a regra do anonimato do dador143. Igualmente, 

vem, no seu n.º1, estabelecer o dever de confidencialidade a todos os que tenham 

conhecimento da utilização ou da participação nas técnicas de PMA. Por outras palavras, o 

legislador entendeu ser de especial relevância que o sigilo abrangesse não só os beneficiários 

das técnicas de Reprodução Assistida, mas também o próprio ato em si.  

                                                           
139 “We recommend that as a matter of good practice any third party donating gametes for infertility treatment should 
be unknown to the couple before, during and after the treatment, and equally the third party should not know the 
identity of the couple being helped.”. Informação obtida na página oficial de Human Fertilisation and Embryology 
Authority: 
http://www.hfea.gov.uk/docs/Warnock_Report_of_the_Committee_of_Inquiry_into_Human_Fertilisation_and_Emb
ryology_1984.pdf [19.07.2016]. 
140 “We recommend that on reaching the age of eighteen the child should have access to the basic information about 
the donor's ethnic origin and genetic health and that legislation be enacted to provide the right of access to this.”. 
Informação obtida na página oficial de Human Fertilisation and Embryology Authority: 
http://www.hfea.gov.uk/docs/Warnock_Report_of_the_Committee_of_Inquiry_into_Human_Fertilisation_and_Emb
ryology_1984.pdf [19.07.2016]. 
141 Cfr. Vasco M. ALMEIDA, “Acesso às Origens (Conhecimento dos Pais Biológicos)”, As leis da interrupção 
voluntária da gravidez (IVG) e da Procriação Medicamente Assistida (PMA) – uma apreciação bioética, op. cit., p. 42. 
142 O referido artigo 15.º trata da “Confidencialidade” e consagra o seguinte: “1 - Todos aqueles que, por alguma 
forma, tomarem conhecimento do recurso a técnicas de PMA, incluindo nas situações de gestação de substituição, 
ou da identidade de qualquer dos participantes nos respetivos processos, estão obrigados a manter 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, 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, 
incluindo nas situações de gestação de substituição, conter indicação de que a criança nasceu da aplicação de 
técnicas de PMA.”. 
143 Também quanto a este problema, destaca-se a opinião de Guilherme de OLIVEIRA, “Aspectos jurídicos …”, op. 
cit., p. 23: “[…] a dação de embriões excedentários não pode deixar de pôr o mesmo problema que a inseminação 
heteróloga – o conhecimento da ascendência genética […]; a questão do anonimato deverá pôr-se [também] quanto 
à mãe que não deu óvulo e quanto ao pai que não deu o sémen.” (supressão e introdução nossas). 

http://www.hfea.gov.uk/docs/Warnock_Report_of_the_Committee_of_Inquiry_into_Human_Fertilisation_and_Embryology_1984.pdf
http://www.hfea.gov.uk/docs/Warnock_Report_of_the_Committee_of_Inquiry_into_Human_Fertilisation_and_Embryology_1984.pdf
http://www.hfea.gov.uk/docs/Warnock_Report_of_the_Committee_of_Inquiry_into_Human_Fertilisation_and_Embryology_1984.pdf
http://www.hfea.gov.uk/docs/Warnock_Report_of_the_Committee_of_Inquiry_into_Human_Fertilisation_and_Embryology_1984.pdf


 

60 
 

Conforme se constata pelo n.º2, este sigilo será também alargado à criança que nasça 

através deste método uma vez que o acesso à informação do dador ser-lhe-á vedado. Esta 

proteção da confidencialidade do dador é ainda reforçada pelo n.º5 do mesmo artigo que afasta 

qualquer possibilidade de menção no assento de nascimento que a criança foi gerada através 

destas técnicas.  

Isto significa que entre dador e criança não haverá qualquer possibilidade de relação, a 

menos que, de acordo com o n.º3 exista uma autorização expressa daquele ou, pelo n.º4, seja 

determinada essa quebra da confidencialidade por sentença judicial que apenas reconhecerá o 

acesso a informações do dador no caso de existirem razões ponderosas. 

Numa perspetiva contrária ao entendimento do legislador ordinário, há autores que 

consideram “[…] que o anonimato do dador é inconstitucional, não se justificando por qualquer 

interesse da pessoa que haja que proteger, cuja dignidade e identidade há que assegurar, e que 

é o filho. Com efeito, parece claro que este tem o direito a conhecer os seus pais biológicos, na 

medida em que este conhecimento faz parte da sua própria identidade como ser humano. 

Utilizando aqui uma expressão retirada de outro texto, diria que a criança é (também) o passado 

que avança, e este passado são os seus progenitores, em larga medida. Isto para já não falar, e 

a lei ressalva, da necessidade de obter informações de natureza genética que lhe digam 

respeito, por múltiplas razões, uma das quais pode ser por motivos de saúde.”144. 

Apesar de alguns autores considerarem que a solução do anonimato é inconstitucional, 

defendendo que cada ser humano tem o direito a conhecer o seu património genético, ou seja, o 

direito a conhecer a forma como foi gerado145, a verdade é que esta já foi analisada pelo Tribunal 

Constitucional. Consequentemente, ficou decidido que tal princípio não colidia com a nossa 

Constituição por se tratar de um regime mitigado. Quer isto dizer que o regime de sigilo do dador 

não é absoluto pois admite o acesso a informações genéticas146, informações sobre 

                                                           
144 Cfr. Diogo Leite de CAMPOS, “A procriação medicamente assistida heteróloga e o sigilo sobre o dador: ou a 
omnipotência do sujeito”, in José de Oliveira Ascensão (coord.), Estudos de Direito …, op. cit., p. 83. 
145 Cfr. Diogo Leite de CAMPOS, “A procriação medicamente assistida …”, op. cit., p. 83 e Tiago DUARTE, In Vitro 
Veritas?..., op. cit., pp. 44-48. 
146 A Lei n.º 12/2005, de 26 de janeiro, intitulada “Informação Genética Pessoal e Informação de Saúde” no seu 
artigo 6.º apresenta a definição de informação genética. De acordo com as duas disposições: “1 - A informação 
genética é a informação de saúde que verse as características hereditárias de uma ou de várias pessoas, 
aparentadas entre si ou com características comuns daquele tipo, excluindo-se desta definição a informação 
derivada de testes de parentesco ou estudos de zigotia em gémeos, dos estudos de identificação genética para fins 
criminais, bem como do estudo das mutações genéticas somáticas no cancro.”. Pelo artigo 7.º, n.º4 relativo à base 
de dados genéticos: “Qualquer pessoa pode pedir e ter acesso à informação sobre si própria contida em ficheiros 
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impedimentos matrimoniais e, possivelmente, a descoberta da identidade do dador no caso das, 

já referidas, “razões ponderosas”147. 

Na perspetiva do Tribunal Constitucional adotada no âmbito do Acórdão 101/2009 será 

possível a “identificação do dador quando seja proferida decisão judicial que verifique a 

existência de razões ponderosas que tornem justificável essa revelação (artigo 30º, n.º 2, alínea 

i)). Além disso, as razões ponderosas a que se refere o artigo 15.º, n.º 4, da Lei n.º 32/2006, 

não poderão deixar dever consideradas à luz do direito à identidade pessoal e do direito ao 

desenvolvimento da personalidade de que fala o artigo 26.º, n.º 1, da Constituição da República, 

que, nesses termos, poderão merecer prevalência na apreciação do caso concreto.”148.  

Como bem percecionam Paula Martinho da Silva e Marta Costa, a lei não determina o 

que entende para efeitos de razões ponderosas, pelo que caberá ao juiz a ponderação de cada 

um dos pedidos, caso a caso. Surgem, então, dúvidas quanto à possível concretização destas 

razões149. 

Há quem entenda que esta expressão é “demasiadamente misteriosa e insondável para 

ser cabalmente compreendida [tratando-se de uma tarefa] para o intérprete e para o aplicador 

do direito.”150.  

Há autores que entendem que serão “razões ponderosas a circunstância de o filho estar 

afectado psiquicamente, pela circunstância de não conhecer os seus pais biológicos.”151.  

                                                                                                                                                                          
com dados pessoais, nos termos da lei.”. Apesar de esta lei não regular questões relacionadas com PMA, no caso 
de testes genéticos e adoção, o artigo 14.º dispõe o seguinte: “1 - Não podem ser pedidos testes genéticos, nem 
usada informação genética já disponível, para efeitos de adopção. 2 - Os serviços de adopção ou os pais 
prospectivos não podem pedir testes genéticos ou usar informação de testes anteriores nas crianças adoptandas. 3 - 
Os serviços de adopção não podem exigir aos pais adoptantes a realização de testes genéticos, nem usar 
informação já disponível sobre os mesmos.”. 
147 Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 101/2009, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 1 de abril de 
2009. 
148 Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 101/2009, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 1 de abril de 
2009. 
149 Cfr. Paula Martinho da SILVA e Marta COSTA, A Lei da Procriação Medicamente Assistida …, op. cit., p. 91. 
“Considerar-se-á uma razão ponderosa a invocação do direito a conhecer as suas origens? A invocação do direito à 
identidade pessoal? Ou atender-se-á a razões mais particulares?”. E as dúvidas não ficam por aqui pois que este 
normativo “não especifica quem pode requerer esse reconhecimento judicial, deixando em aberto a possibilidade de 
terceiros o poderem eventualmente requer.”. 
150 Cfr. Tiago DUARTE, In Vitro Veritas?..., op. cit., p. 104. 
151 Cfr. Diogo Leite de CAMPOS, “A procriação medicamente assistida …”, op. cit., p. 82 (aspas no original). No 
mesmo sentido, Rafael Luís Vale e REIS, O direito ao conhecimento …, op. cit., p. 441: “[…] a existência no sujeito 
gerado com recurso à PMA de um desejo inexpugnável de conhecer as suas origens genéticas, em termos tais que 
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Poderá, então, dizer-se que a opinião maioritária é a de que estas razões deverão ser 

invocadas pela criança originada pela PMA heteróloga e que tais corresponderão a situações em 

que se constate uma ameaça séria do desenvolvimento da criança, incluindo do seu 

desenvolvimento em termos psicológicos. 

A estabilidade emocional e psicológica da criança é o principal argumento para que se 

defenda o conhecimento da sua origem genética, considerando que este é “essencial para o 

bem-estar físico e mental do indivíduo”152. Contudo, este argumento é também utilizado quando 

se pretende fazer valer o princípio do sigilo do dador, entendendo-se que esta é a solução mais 

adequada para o bem-estar psicológico da criança devido ao respeito da paz familiar na qual a 

criança se integrará153. 

Se, por um lado, se entende que a criança se desenvolverá melhor se tiver 

conhecimento de toda a verdade, por outro lado, entende-se que o seu bem-estar resultará 

unicamente da estabilidade familiar assente no anonimato do dador.  

Julgamos que será mais credível a primeira das posições. Isto porque, apesar da 

importância da estabilidade do meio familiar, a verdade é que não acreditamos ser possível criar 

estabilidade baseando-a numa omissão tão importante e, ainda mais importante, que estará 

sempre presente na família que recorreu às técnicas heterólogas. 

Numa perspetiva prática do problema, Jacques Testart reflete sobre as exigências de 

carater social relacionadas com a seleção do dador. Tal terá de ter em conta as suas 

características físicas para que este se assemelhe, tanto quanto possível, aos pais biológicos da 

criança: “cor da pele, dos olhos, dos cabelos, grupo sanguíneo, etc.”154.  

Somos da opinião que mesmo optando a nossa legislação pelo princípio do anonimato 

do dador, este deverá ser derrogado nos termos do n.º4 do artigo 15.º sempre que se 

demonstre que a criança não se encontra psicologicamente saudável. Em sentido semelhante, 

também os citados autores Diogo Leite de Campos e Rafael Luís Vale e Reis. Não podemos 

                                                                                                                                                                          
o seu entorpecimento lhe afecta o desenvolvimento da própria personalidade, justificava a revelação da identidade 
do dador de gâmetas.”. 
152 Cfr. Vasco M. ALMEIDA, “Acesso às Origens …”, op. cit., p. 42. 
153 Cfr. Paula Martinho da SILVA e Marta COSTA, A Lei da Procriação Medicamente Assistida …, op. cit., p. 92. 
154 Cfr. Jacques TESTART, La procréation …, op. cit., p. 83. 
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desconsiderar a saúde psicológica da criança que vier a nascer cujo interesse, no nosso 

entender, é superior a qualquer outro.  

Além disso, é a própria Lei de Procriação Assistida que proíbe qualquer forma de 

discriminação das crianças nascidas por recurso a estas técnicas155. No nosso entender, o sigilo 

em torno do dador e a criação da tão desejada paz e estabilidade familiar não serão suficientes 

para que se evite que a criança não seja discriminada, muito pelo contrário. Inversamente 

daquilo que acontece com as crianças que nasçam pelos métodos de procriação natural, a 

criança que nasça através de técnicas artificiais é discriminada no sentido em que lhe é 

suprimida a possibilidade de saber quem é, em toda a sua totalidade. 

De acordo com Susana Silva: “A defesa da verdade bio-genética para a identidade de 

todos os indivíduos envolvidos em processos de doação de gâmetas e de embriões pode refletir 

mais uma vez a tentativa de aproximação do direito ao ideal de objetividade e rigor das 

designadas ciências da vida, o qual deve aliás orientar os valores e os comportamentos de todos 

os cidadãos […].156”. Quer isto dizer que a questão do anonimato do dador deve ser perspetivada 

segundo a objetividade, ou seja, sem que haja lugar a um secretismo que influencie, por um 

lado, a doação e, por outro lado, a vida da criança. 

Indagando sobre o anonimato dos dadores, há quem compreenda que a derrogação 

deste sigilo poderá provocar a diminuição de dadores. Este é um dos principais argumentos 

utilizados para a prevalência do regime da confidencialidade. No entanto, as experiências sueca 

e inglesa são passíveis de derrogar esse argumento157.  

Diferentemente da solução nacional, a lei sueca, de 20 de dezembro de 1984, e a lei 

inglesa, de 1 de abril de 2005, derrogaram o princípio do anonimato do dador. Esta solução foi 

alvo de alguns discursos relativos ao eventual decréscimo de doações que poderiam originar.  

Relativamente à primeira verificou-se, realmente, um decréscimo inicial de doações 

conquanto que estas deixaram de ser feitas por jovens estudantes para dar lugar a doações 

                                                           
155 Segundo o seu artigo 3.º sobre a “Dignidade e não discriminação”: “As técnicas de PMA devem respeitar a 
dignidade humana, sendo proibida a discriminação com base no património genético ou no facto de se ter nascido 
em resultado da utilização de técnicas de PMA.”. 
156 Cfr. Susana SILVA, Médicos, juristas e “leigos”…, op. cit., p. 114. 
157 Holanda foi um dos países no qual se derrogou também o princípio do anonimato pela mão do Artificial 
Insemination Donor Information Act em 2004. 
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feitas por pessoas adultas158. Quanto à segunda experiência, os dados da National Gamete 

Donation Trust permitem reconhecer que os dadores de esperma têm vindo a aumentar 

conforme dados obtidos entre 2005 e 2010159.   

Apesar das experiências bem-sucedidas, a verdade é que a legislação europeia tem 

vindo a proteger o dador, privilegiando o princípio do anonimato. Nesta perspetiva, veja-se a 

decisão do TEDH que no caso Odièvre v. France160 permitiu a existência de limitações ao direito 

de conhecimento de origens genéticas.  

Como temos vindo a referir, o afastamento do direito ao conhecimento das origens 

genéticas foi a solução legislativa encontrada como tentativa de equilíbrio das diferentes 

posições, tendo o legislador dado preferência à defesa da paz familiar161.  

Somos da opinião que a criança tem direito a conhecer a sua verdade e a sua identidade 

genéticas. Todavia, no caso de a legislação não sofrer mudanças com o intuito de implementar 

esta solução, julgamos que deverá considerar-se como razão ponderosa o desejo (e diríamos, 

até, o direito) da criança conhecer as suas origens biológicas. Este reconhecimento por via de 

sentença judicial deverá assentar num requerimento a ser apresentado pela própria criança que 

terá um interesse direto162, assim que atinja a maioridade163. 

 

                                                           
158 Cfr. Paula Martinho da SILVA e Marta COSTA, A Lei da Procriação Medicamente Assistida …, op. cit., p. 93 
citando em nota de rodapé Aurelia Maria Romero COLOMA, Identidad genética frente a intimidad y pruebas de 
paternidade, Barcelona, Bosch Editor, 2009, p. 55. 
159 “A report published by the HFEA in October 2014 confirms that since the removal of anonymity in April 2005 
there has been a significance increase in the number of egg and sperm donors coming forward. However, due to 
growing demand, there is still a shortage. What is shows though is that different methods of recruiting have an 
impact and we should continue to focus on these.”. Informação obtida na página oficial de National Gamete 
Donation Trust: http://www.ngdt.co.uk/research/ [14.07.2016]. 
160 Acórdão do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem de 13 de fevereiro de 2003, no Caso Odièvre contra 
França. Informação obtida na página oficial do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem: 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60935 [05.12.2016]. 
161 Cfr. Guilherme de OLIVEIRA, “Aspectos jurídicos …”, op. cit., p. 18. 
162 De acordo com o artigo 30.º, n.º1, primeira parte, do Código de Processo Civil. 
163 O artigo 130.º, n.º1, do Código Civil, indica que: “Aquele que perfizer dezoito anos de idade adquire plena 
capacidade de exercício de direitos, ficando habilitado a reger a sua pessoa e a dispor dos seus bens.”. Entendemos 
que será esta a idade adequada para que a criança nascida por PMA compreenda toda a envolvência da questão do 
anonimato, sendo esta a idade que também o legislador considera ser suficiente para se atribuir capacidade total 
para o exercício dos seus direitos. 

http://www.ngdt.co.uk/research/
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60935
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4. O nosso entendimento  

Na perspetivação da problemática inerente à PMA heteróloga pretendemos alcançar 

uma solução que permita que todos os intervenientes sejam reconhecidos e nenhuma das 

posições menosprezada164. Examinaremos a questão na ótica da criança nascida por esta 

técnica, da família beneficiária e, por fim, do dador. 

No ponto de vista da criança, refira-se, para início de questão, a verificação de alguns 

movimentos no sentido de os filhos nascidos por Reprodução Assistida heteróloga virem a 

conhecer os seus dadores. Os EUA, tal como alguns países do norte da Europa, perspetivam 

estas ações como um exercício do direito ao conhecimento das origens genéticas, o que 

demonstra a importância dos laços de sanguinidade165. 

Quer isto dizer que estas crianças nascidas através de material genético do dador 

sentem que existe uma escassez de respostas para as omissões criadas pelo secretismo 

envolvente do anonimato. Stela Barbas explica que se deve à “[…] crise de identidade 

determinada pela ignorância e, de modo particular, pela obstrução do conhecimento das suas 

origens genómicas […]”166.  

Pelo exposto, entendemos ser de especial importância a consideração do interesse da 

criança na sua conceção, por esta lhe ter de ser ocultada, devido à imposição de anonimato.  

Apesar de ser a própria lei a permitir o anonimato do dador e, consequentemente, a 

possibilitar que os pais da criança não revelem a verdade sobre a sua conceção consideramos 

que “[a] consagração do dever de respeito acentua que a relação familiar não autoriza um dos 

sujeitos a violar os direitos e liberdades individuais do outro.167”. Cremos tratar-se de uma 

violação de um direito a ocultação de um facto tão essencial para uma pessoa quanto o seu 

nascimento. 

                                                           
164 Cfr. João MALTA, “Procriação Assistida Heteróloga” in José de Oliveira Ascensão (coord.), Estudos de Direito da 
Bioética, Vol. III, Coimbra, Almedina, 2009, pp. 122-123. “[…] as técnicas de Reprodução Assistida […] devem ser 
analisadas não só através de um prisma de utilidade […] mas por critérios mais abrangentes que se fundamentam 
na obrigação de bem fazer ao ser humano a que se aplicam. Este princípio de beneficência, ao impor não só o não 
fazer mal mas a obrigação de minimizar os efeitos negativos e de maximizar os efeitos positivos dos nossos actos 
suscitará […] inúmeras dúvidas quanto à procriação heteróloga.” (supressão nossa). 
165 Cfr. Guilherme de OLIVEIRA, “O sangue e o direito – entre o ser e o pertencer”, in Temas de Direito da Medicina, 
op. cit., p. 270. 
166 Cfr. Stela BARBAS, “Investigação …”, op. cit., p. 40 (supressão nossa). 
167 Cfr. Jorge Duarte PINHEIRO, “Tutela da Personalidade da Criança na Relação com os Pais”, in Scientia Iuridica, 
Tomo LXIV, n.º 338, 2015, p. 256. 
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Além disso, não se poderá desconsiderar o direito de desenvolvimento da personalidade 

que deriva do disposto no artigo 1878.º, n.º2, do Código Civil, que dispõe: “Os filhos devem 

obediência aos pais; estes, porém, de acordo com a maturidade dos filhos, devem ter em conta 

a sua opinião nos assuntos familiares importantes e reconhecer-lhes autonomia168 na organização 

da própria vida.”. 

No prisma da família podemos dizer que vigora a estabilidade que, em momento algum, 

deverá ser posta em causa pela existência de um dador. Isto porque, primeiramente, os dadores 

terão de ser escolhidos de tal forma que não seja possível (ou de forma a que não seja evidente) 

que a criança nasceu por recurso a um elemento exterior ao casal. Posteriormente, o próprio 

casal, uma vez que a lei impõe a regra de sigilo, não terá necessidade de revelar a verdade à 

criança, pelo que alguns problemas de índole familiar poderão advir.  

A estabilidade familiar169 é, na nossa opinião, meramente aparente porque não assenta 

nos já referidos laços afetivos e sentimento de confiança pois que estes se encontram envolvidos 

em mistério e secretismo dos quais, julgamos nós, somente poderá derivar um consequente 

obscurecimento das relações familiares. 

Mas ainda mais grave, estamos em crer, são os artifícios que envolvem a família e 

também a criança para que esta seja afastada e impedida de conhecer a sua verdade. Esta 

situação de mistério e secretismo poderá prolongar-se durante grande parte da existência deste 

ser ou, provavelmente, poderá nunca vir a ser desvendada.   

Embora não tenhamos conhecimento de nenhum caso de famílias que tenham passado 

pelo sigilo em torno do dador, somos da opinião que esta omissão da verdade poderá não ser 

um assunto simples a resolver no meio familiar em que a criança se insere. Na nossa humilde 

opinião, a iniciativa dos pais revelarem a verdade aos seus filhos poderia até vir a fortalecer os 

vínculos afetivos. Todavia, não existem famílias iguais e, portanto, seria necessária uma análise 

                                                           
168 Cfr. Guilherme de OLIVEIRA, “Direitos fundamentais à constituição da Família e ao desenvolvimento da 
personalidade”, in Lex Familiae, n.º 17 e 18, ano 9, 2012, p. 8. O autor refere-se ao “[…] reconhecimento, em 
geral, de uma autonomia crescente dos jovens para a organização da sua própria vida e, concretamente, de um 
direito a ser ouvido nos assuntos importantes.” (supressão nossa). 
169 Cfr. Diogo Leite de CAMPOS, “A procriação medicamente assistida …”, op. cit., p. 86. “Não sei porque os pais 
amam os filhos – embora saiba que é este amor a causa e o sentido da procriação. Sejam estas razões biológicas, 
sociais, éticas – ou outras – a procriação heteróloga só as debilitará. O filho corre o risco de ser a primeira vítima 
das desavenças do “casal estável”.” (aspas no original). 
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concreta de cada uma das situações. Eventualmente, seria até necessário algum 

acompanhamento psicológico de todos os membros envolvidos na Procriação Assistida.  

No mesmo sentido, o entendimento de Judit Sándor: “Para além dos aspectos de 

natureza médica, pais e mães, genéticos ou não, e dadores e dadoras de gâmetas necessitam 

de informações acerca dos impactos destas técnicas a nível psicológico e familiar e de conhecer 

as experiências vividas pelos seus semelhantes nesta situação.”170. 

Além disso, a ocultação da verdade genómica não corresponde à satisfação da 

necessidade das pessoas, na sua maioria, têm o desejo de conhecer as suas origens, um 

elemento essencial para a sua integração psicossocial.  

 “Os progenitores têm a responsabilidade pelo ser que trouxeram à vida. São colocados 

numa relação de serviço: os interesses do novo ser têm primazia em relação aos deles. […] Por 

isso, se as técnicas disponíveis passam a ser utilizadas para satisfazer primacial ou 

exclusivamente interesses dos progenitores, há um desvio de finalidade que inquina o 

processo.”171. Por conseguinte, os pais devem garantir que também os interesses da criança são 

atendidos e, no nosso entender, o conhecimento da sua verdade biológica172 é um interesse de 

extrema relevância. É com base nestes fundamentos que ponderamos ser razoável permitir que 

a criança tenha acesso a informações sobre o seu nascimento através dos próprios pais, estes 

que lhe deverão revelar de forma progressiva173 a sua história, sem prejuízo de a criança vir a 

conhecer o dador assim que completar a maioridade e se encontrar preparada psicologicamente 

para tal. 

Perspetivando a questão pelo dador, “[…] que consequências pejorativas teria essa 

identificação para o dador a ponto de inviabilizar as doações? Se se considera que a doação 

acarreta efeitos negativos para o doador, significa que, pelo menos do ponto de vista psicológico, 

                                                           
170 Cfr. Judit SANDOR, Legal Rhetoric of Reproduction, Porto, U. Porto Editorial, 2009, tradução portuguesa de 
Susana SILVA, “A Retórica Legal em Torno da Reprodução”, in Susana Silva e Luísa Veloso (coord.), Representações 
Jurídicas das Tecnologias Reprodutivas, Porto, U. Porto Editorial, 2010, p. 39. 
171 Cfr. José de Oliveira ASCENSÃO, “O início …”, op. cit., p. 11. 
172 Não nos alienamos sequer da possibilidade de a criança vir a obter informações sobre a sua história por terceiros 
que possam revelar-lhe uma verdade que, até ao momento, era dela desconhecida. Também assim, Stela BARBAS, 
“Investigação …”, op. cit., p. 40. 
173 Neste sentido, Stela BARBAS, “Investigação …”, op. cit., p. 40. 
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a cedência dessa carga genética está a ser vista na perspetiva de um objecto, de uma coisa, de 

uma res.”174. 

A derrogação do seu sigilo, por um lado, não prejudicaria o número de doações, como já 

vimos anteriormente com exemplos internacionais e, por outro lado, consciencializaria o próprio 

para o ato a realizar. É imprescindível a compreensão de que o próprio ato de doação não deve, 

nem poderá ser, entendido de forma leviana porque desse ato resultará uma vida que dependeu 

inteiramente dessa doação. 

No nosso entender, não existem motivos para admitir a possibilidade de uma diminuição 

drástica de doações após a entrada em vigor de uma solução que permitisse o conhecimento do 

dador. Porém, temos também consciência que a população portuguesa doadora de material 

genético poderia não aprovar tal medida inicialmente mas, exemplos há, que o processo de 

doação sem o anonimato do dador é possível e viável. 

 Defendemos que a criança tem direito a conhecer a sua identidade genética. Somos da 

opinião que partilha Vasco M. Almeida175 quando reconhece que a negação ao acesso às origens 

poderá constituir violação dos direitos de personalidade, essencialmente da integridade e da 

dignidade176. 

Contudo, não se confunda o conhecimento das origens genéticas com o estabelecimento 

da filiação. Na nossa perspetiva, o dador poderá ser conhecido pela criança, mas não poderão 

ser criados vínculos de filiação entre a criança e o dador. Até porque tal solução apenas 

originaria questões de multiparentalidade que, a nosso ver, se demonstram despropositadas. 

Com o mesmo ponto de vista, temos José de Oliveira Ascensão. Este autor salienta que 

“o conhecimento da identidade não implica o estabelecimento de um vínculo de filiação jurídica 

                                                           
174 Cfr. Stela BARBAS, “Investigação …”, op. cit., p. 39. 
175 Cfr. Vasco M. ALMEIDA, “Acesso às Origens …”, op. cit., p. 42. 
176 No mesmo sentido, Ana Sofia de Magalhães e CARVALHO, e Lígia Carvalho ABREU, “A europeização do direito 
constitucional português em matéria de direitos fundamentais – o caso do direito à identidade genética”, in Revista 
da Faculdade de Direito da Universidade Lusófona do Porto, texto disponível em: 
http://recil.grupolusofona.pt/xmlui/bitstream/handle/10437/3465/3269-11297-1-PB.pdf?sequence=1 
[28.12.2016]: “De todo o estudo e análise efectuados, verificamos que as questões ligadas à biomedicina e à 
engenharia genética, entre as quais se encontra o direito à identidade genética e a sua proteção, não mais podem 
ser dissociadas das grandes directrizes (as atuais e as futuras) mundiais e sobretudo europeias nestes âmbitos, pois 
só assim poderá ser protegida a identidade genética individual e a identidade genética do ser humano enquanto 
espécie.”. 

https://sigarra.up.pt/fpceup/pt/pub_geral.revista_view?pi_revista_id=3867
https://sigarra.up.pt/fpceup/pt/pub_geral.revista_view?pi_revista_id=3867
http://recil.grupolusofona.pt/xmlui/bitstream/handle/10437/3465/3269-11297-1-PB.pdf?sequence=1
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[e, por isso,] [e]sta orientação é de aplaudir, devido antes de mais aos interesses pessoais 

relevantes que estão ligados a esse conhecimento.”177. 

Seguimos de perto o Parecer 44/CNECV/2004 que deliberou que nas situações de 

recurso a dador, “deverá ser salvaguardada a possibilidade de identificação do dador, a pedido 

do seu filho biológico e a partir da maioridade legal deste, no reconhecimento ao direito do 

próprio à identidade pessoal e biológica. A informação genética relevante para a saúde do filho 

biológico e não identificável do dador deverá manter-se permanentemente disponível, podendo 

ser solicitada, antes da maioridade do filho biológico, pelos representantes legais deste.”. Mais 

ainda, reconhecemos que “[o] conhecimento da identidade do dador de gâmetas não poderá 

implicar, por parte do filho biológico, a reivindicação de quaisquer direitos em relação àquele ou 

de deveres daquele para com o próprio.” 178. 

O legislador português optou por se basear no princípio do anonimato do dador para, a 

partir daí, considerar as situações que podem ser relevantes para derrogar essa regra. A verdade 

é que o sigilo que impera sobre o recurso ao dador não proporciona que, por exemplo, o dador 

autorize a sua identidade. Primeiramente porque não tem necessidade de o fazer e, em segundo 

lugar, no nosso entender, não existe ainda a consciencialização (deste elemento e dos demais 

intervenientes no processo) de que a criança que vier a nascer não terá toda a sua história 

completa. 

Acentuando também esta questão, José de Oliveira Ascensão refere que nada 

assegurará de que a criança nascida por recurso à PMA heteróloga conheça a sua proveniência 

visto que “[s]ó o sabe se o casal de destino, ou alguém que teve conhecimento particular, lho 

revelar. Se nada lhe disserem, não lhe adianta dar-lhe o direito de se informar sobre 

impedimento legal para projectado casamento, por exemplo (art. 15/3), porque nem se 

apercebe da eventualidade.” Acrescenta que “[…] o denso silêncio imposto quanto ao dador 

                                                           
177 Cfr. José de Oliveira ASCENSÃO, “Procriação Assistida …”, op. cit., p. 658.  
178 Informação obtida na página oficial do CNECV: 
http://www.cnecv.pt/admin/files/data/docs/1273057172_P044_ParecerPMA.pdf [28.07.2016]. No mesmo 
sentido, a informação obtida na página oficial do CNECV 
http://www.cnecv.pt/admin/files/data/docs/1483441465_Relatorio%20e%20Parecer%2090%20PMA%20aprovado.
pdf [19.01.2016]: “[…] deveriam «ser tidos em consideração os direitos do/a filho/a à sua identidade pessoal, ao 
conhecimento das suas origens parentais, bem como a conhecer eventuais riscos para a sua saúde associados aos 
processos tecnológicos usados na sua geração». […] A identidade pessoal assume-se como um direito individual, 
pelo que devem estar consagrados em lei mecanismos para proporcionar informação sobre a origem parental 
quando for exigida em tempo próprio por quem nascer por aplicação deste tipo de técnicas.”. (aspas no original e 
supressão nossa). 

http://www.cnecv.pt/admin/files/data/docs/1273057172_P044_ParecerPMA.pdf
http://www.cnecv.pt/admin/files/data/docs/1483441465_Relatorio%20e%20Parecer%2090%20PMA%20aprovado.pdf
http://www.cnecv.pt/admin/files/data/docs/1483441465_Relatorio%20e%20Parecer%2090%20PMA%20aprovado.pdf


 

70 
 

acaba por se virar contra o próprio ser que for gerado por PMA heteróloga.”179. Não poderíamos 

estar mais de acordo180. 

Estamos em crer que o regime mitigado do nosso ordenamento jurídico embora 

incompleto não se afigura insensível. Muito embora consagre o anonimato, não o faz de forma 

absoluta. Não obstante, na prática, assemelha-se a um regime absoluto pois que as exceções 

relativas à autorização expressa do dador e às razões ponderosas para o reconhecimento judicial 

não são, a nosso ver, suficientes para assegurar o direito da criança à sua identidade pessoal, 

pois que parte da sua história ficará em total e imperioso sigilo. 

Um outro aspeto que não pretendemos deixar em aberto será o da possibilidade de 

restrição deste direito nos casos em que a saúde mental do dador assim justifique181. Esta 

questão, no nosso entender, deverá ser prévia à doação de material genético. Por outras 

palavras: entendemos ser de especial importância aferir da saúde psíquica do dador antes da 

doação, não posteriormente. Este argumento não poderá ser utilizado com o intuito de afastar o 

direito ao conhecimento das origens pois que, na nossa perceção, a doação só deverá 

prosseguir logo que se verifique que o dador, além de ter conhecimento do regime da 

derrogação do anonimato, se encontra psiquicamente capaz de avançar nesse mesmo sentido. 

Concluímos com uma opinião da qual partilhamos inteiramente: “Um ser que nasce 

sem história, a partir de gâmetas anónimos, pelo menos no que respeita a uma das suas 

vertentes, é um ser amputado. O conhecimento da origem biológica pode ser muito importante 

para restabelecer a sua inserção na cadeia geracional. O direito à identidade genética implica 

                                                           
179 Cfr. José de Oliveira ASCENSÃO, “A Lei n.º 36/06, sobre Procriação Medicamente Assistida” in José de Oliveira 
Ascensão (coord.), Estudos de Direito …, op. cit., Vol. III, p. 33.   
180 Cfr. Jacques TESTART, La procréation …, op. cit., p. 84: “O discurso sobre o bem da criança, como objectivo 
último da PMA, é contrariado pelas decisões profissionais e, depois, legislativas respeitantes ao anonimato do 
dador: apesar da oposição quase unânime dos psicólogos, a criança nascida de IAD [inseminação artificial com 
dador] e que descobre a particularidade de ter, ao mesmo tempo, um pai genético e um pai social, será interdita de 
conhecer o pai genético, quando atingir a maioridade. Esta negação da carta da UNESCO («toda a criança tem 
direito a conhecer as suas origens») justifica-se pela rarefacção prevista do dador de esperma, se recearem o 
confronto com a criança nascida dos seus gâmetas. Visto que o sistema IAD necessita de dadores em número 
suficiente, só pode funcionar através de uma manutenção rigorosa do anonimato, e esta exigência torna-se uma 
regra ética. De onde se depreende que a criança é o meio de perpetuar a PMA, mais do que o objectivo desta PMA, 
visto que se passa da reivindicação da criança sujeito à realidade da criança objecto, do direito da criança ao direito 
à criança.”. 
181 Cfr. Rafael Vale e REIS, O direito ao conhecimento …, op. cit., p. 223.  
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também a origem genética e pode não se bastar com a mera indicação anónima de dados 

genéticos. Eis porque nos permitimos considerar que a questão continua em aberto.182”. 

Consideramos, sim, que a questão continua em aberto e deverá ser de ponderar um 

regime que permita à criança conhecer o dador. Para tanto entendemos que pode vir a ser 

necessário o acompanhamento psicológico de todos os elementos que tenham tido intervenção 

nos métodos de Reprodução Assistida. Será, portanto, de admitir que a criança, logo que atinja a 

maioridade183, possa ter acesso a todas as informações relevantes sobre a sua conceção e 

nascimento, à semelhança do que acontece já em alguns países184. 

                                                           
182 Cfr. José de Oliveira ASCENSÃO, “A Lei n.º 36/06 …”, op. cit., p. 33.  
183 Na mesma posição, a proposta de legislação oferecida por Stela BARBAS, “Investigação …”, op. cit., p. 38. 
184 Veja-se as já referidas Lei Sueca e Lei Inglesa. 
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CAPÍTULO III. Procriação Assistida e Estabelecimento da Filiação 

“Uma outra situação que demonstra esta supremacia dos vínculos afectivos ou sociais sobre o 

vínculo biológico é a que surge na sequência de uma dação de esperma, no quadro de uma 

inseminação artificial.” 185.  

 

 A Reprodução Assistida heteróloga é uma das formas de constituição de família 

nas quais, para além de poderem existir vínculos biológicos, relevam os laços afetivos que 

são gerados entre os membros que não têm ligações de sangue186. 

 

A. Análise de normas jurídicas relevantes 

1. Estabelecimento da maternidade 

De acordo com o artigo 1796.º, n.º1, do Código Civil, a filiação materna resulta do facto 

do nascimento e será estabelecida nos termos dos artigos 1803.º a 1825.º. Determinam estes 

artigos que o estabelecimento da maternidade poderá ocorrer por uma de três formas: 

declaração de maternidade (artigos 1803.º a 1807.º), averiguação oficiosa (artigos 1808.º a 

1813.º) ou reconhecimento judicial (artigos 1814.º a 1825.º). No caso de a mãe não constar do 

registo do nascimento haverá lugar a averiguação oficiosa da maternidade ou a investigação de 

maternidade no âmbito do reconhecimento judicial. 

Nos termos do artigo 1.º, n.º1, alínea a), do Código de Registo Civil, o nascimento é um 

facto obrigatoriamente sujeito a registo. O artigo 112.º trata da declaração da maternidade, em 

termos semelhantes ao artigo 1803.º, da Lei Civil. Os artigos 113.º e 114.º contêm disposições 

semelhantes às dos artigos 1804.º e 1805.º, do Código Civil, dizendo respeito ao tempo em que 

é feita a declaração de nascimento. Por sua vez, os artigos 96.º e 97.º tratam, respetivamente, 

dos prazos da declaração de maternidade e da competência em termos de obrigatoriedade da 

                                                           
185 Cfr. Guilherme de OLIVEIRA, “O sangue e o direito …”, op. cit., p. 269 (itálico nosso). 
186 No mesmo sentido, Maria da Conceição Ferreira da SILVA, Reprodução humana e manipulação da fertilidade, 
Tese de Mestrado na Universidade do Minho, Escola de Ciências, 2012, p. 51: “A procura progressiva por parte dos 
casais das técnicas de PMA demonstra uma aceitação por parte da sociedade e uma vontade em querer controlar a 
sua própria fertilidade, o que leva a uma mudança radical da estrutura da família”. 
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declaração do nascimento. Por fim, o artigo 99.º diz respeito às pessoas que poderão fazer a 

declaração voluntária do nascimento.  

No que concerne à Reprodução Assistida o estabelecimento da maternidade era, até à 

entrada em vigor da Lei n.º 25/2016, de 22 de agosto, “inspirado pela ideia de respeitar a 

verdade biológica da filiação.”187. O nascimento seria o facto jurídico relevante para que se 

estabelecesse a maternidade a favor da mulher que suportou a gravidez, conforme o já 

mencionado artigo 1796.º, n.º1, do Código Civil.  

Atualmente, na redação dada pela referida Lei, nos contratos de maternidade de 

substituição, a filiação será estabelecida a favor dos beneficiários, afastando-se o anterior critério 

geral. O artigo 8.º, da LPMA, determina a possibilidade de celebrar este tipo de negócios a título 

excecional e gratuito. Desta forma, verificando-se que o contrato não se encontra ferido de 

nulidade (artigo 8.º, n.º12), pelo artigo 8.º, n.º7, da referida lei: “A criança que nascer através do 

recurso à gestação de substituição é tida como filha dos respetivos beneficiários.”.  

O nosso legislador, introduzindo a possibilidade de recorrer a negócios jurídicos de 

gestação de substituição, pretendeu possibilitar o recurso à Conceção Medicamente Assistida 

“[…] nos casos de ausência de útero, de lesão ou de doença deste órgão que impeça de forma 

absoluta e definitiva a gravidez da mulher ou em situações clínicas que o justifiquem.”188, 

alargando as situações de infertilidade às quais a PMA poderá dar resposta. 

Pode concluir-se que o nosso ordenamento jurídico entendeu que, em prol da 

estabilidade da família constituída através da maternidade de substituição, os laços afetivos 

deveriam prevalecer sobre a verdade biológica189, admitindo-se que a mãe poderia ser a mulher 

cujo projeto parental somente seria concretizável através deste negócio jurídico. 

 

                                                           
187 Cfr. Guilherme de OLIVEIRA, O estabelecimento da filiação: mudança recente e perspectivas, Separata do vol. LXI 
do Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra, 1985, p. 5. 
188 Artigo 8.º, n.º 2, da LPMA. 
189 Cfr. José da Costa PIMENTA, Filiação, op. cit., p. 28: “No domínio do estabelecimento da filiação, o que prevalece 
é o interesse abstrato: segundo a lei, o que, em princípio, sempre convém aos filhos é estarem ligados por vínculos 
jurídicos a quem já se encontram ligados por vínculos de sangue: o que importa é a verdade biológica.” (itálico no 
original). 
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2. Estabelecimento da paternidade  

Primeiramente, cabe referir o artigo 1796.º, n.º2, da Lei Civil, que dispõe que a 

paternidade poderá resultar de presunção a favor do marido da mãe e se não existir casamento 

será estabelecida através de reconhecimento. 

Nos casos em que a mulher é casada, funcionará a presunção da paternidade, de 

acordo com os artigos 1826.º a 1846.º. Isto é, pelo disposto no artigo 1826.º, n.º1: “Presume-

se que o filho nascido ou concebido na constância do matrimónio tem como pai o marido da 

mãe.”.  

Esta paternidade presumida constará obrigatoriamente do registo de nascimento do filho 

conforme o artigo 1835.º, n.º1, e apenas poderá ser impugnada nos casos dos artigos 1839.º e 

seguintes, consoante a previsão do artigo 1838.º. 

No caso de a mulher não ser casada, regem os artigos 1849.º a 1863.º que tratam dos 

casos em que, não sendo possível lançar mão da presunção, por não existir casamento, deverá 

ter lugar a perfilhação. O artigo 1847.º define as formas de reconhecimento do filho nascido ou 

concebido fora do casamento podendo este ser feito através de perfilhação ou decisão judicial 

em ação de investigação da paternidade. 

 Na temática da Procriação Assistida, para além de vigorar, naturalmente, o regime geral 

da presunção da paternidade do Código Civil, temos também a introdução da figura do 

consentimento. Consoante dispõe o n.º1 do artigo 20.º, da Lei de PMA: “Se do recurso às 

técnicas de procriação medicamente assistida previstas na presente lei vier a resultar o 

nascimento de uma criança, é esta também havida como filha de quem, com a pessoa 

beneficiária, tiver consentido no recurso à técnica em causa, nos termos do artigo 14.º, 

nomeadamente a pessoa que com ela esteja casada ou unida de facto, sendo estabelecida a 

respetiva parentalidade no ato de registo.”.  

Apesar de as normas dos artigos 1826.º, do Código Civil, e 20.º, n.º1, da LPMA, 

parecerem similares é necessário ter em conta que esta última acrescenta o consentimento 

como fator determinante para o estabelecimento da paternidade. Quer isto dizer que, para 

efeitos de estabelecimento da paternidade em sede de Procriação Assistida, não basta que a 
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mulher se encontre casada ou unida de facto; é necessário que o seu companheiro preste 

validamente o seu consentimento. 

Por sua vez, o n.º 4 regulamenta os casos em que o estabelecimento da parentalidade 

pode ser impugnado, seja devido à inexistência desse consentimento, seja pelo facto de a 

criança não ter nascido da inseminação para o qual foi prestado. Desta forma, será o 

consentimento que determinará o estabelecimento da paternidade em favor de cônjuge ou 

pessoa em união de facto com a pessoa beneficiária.  

Por outras palavras: a criança será filha, no caso de casal heterossexual, da beneficiária 

e do seu companheiro, casado ou unido de facto, que tenha consentido. Como vimos, a regra do 

anonimato do dador implica, naturalmente, a sua desvinculação em termos de estabelecimento 

de paternidade.  

Em caso algum, nem mesmo nos casos em que este sigilo possa vir a ser derrogado, o 

dador desenvolverá vínculos de paternidade com a criança, consoante as disposições dos artigos 

10.º, n.º2190, e 21.º191, da LPMA. “No que respeita ao dador, juridicamente não é pai, nenhuma 

ligação de filiação pode ser estabelecida entre o dador e a criança concebida. Se a sua 

contribuição é meramente biológica, não participando de nenhum projecto de paternidade, não 

deverá ter nenhum direito em relação ao novo ser […].”192. 

 

B. Consentimento  

O artigo 14.º, da Lei n.º 32/2006, de 26 de julho, refere-se ao consentimento que, nos 

termos do artigo 20.º, deve ser prestado pela pessoa que viva em união de facto ou seja casada 

com a beneficiária de PMA por forma a estabelecer-se a parentalidade em relação a si.  

O artigo 20.º destina-se à determinação da parentalidade nos casos de Reprodução 

Assistida heteróloga. Pode dizer-se que o consentimento terá duas vertentes pois que, por um 

                                                           
190 Este artigo determina que: “Os dadores não podem ser havidos como progenitores da criança que vai nascer.”. 
191 Que consagra: “O dador de sémen não pode ser havido como pai da criança que vier a nascer, não lhe cabendo 
quaisquer poderes ou deveres em relação a ela.”. 
192 Cfr. Ana Paula GUIMARÃES, Alguns Problemas Jurídico-Criminais da Procriação Medicamente Assistida, Coimbra, 
Coimbra Editora, 1999, p. 46. 
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lado, determina que a pessoa admite o recurso à procriação heteróloga e, por outro lado, vincula 

juridicamente essa mesma pessoa à criança que vier a nascer dessa técnica193.  

O consentimento deve ser prestado na PMA194, quer se tratem de técnicas homólogas ou 

heterólogas, de forma livre, esclarecida, expressa e por escrito, sendo este ato realizado perante 

o médico responsável, de acordo com o disposto no artigo 14.º, da LPMA. 

Para tanto, os beneficiários devem anteriormente ter sido informados dos riscos, 

benefícios e implicações (éticas, sociais e jurídicas) desse mesmo ato, tendo em conta que o 

esclarecimento se trata de um requisito de validade195. A exigência de todas estas caraterísticas 

funciona como garante de “[…] certeza jurídica e uma certa reflexão por parte dos potenciais 

beneficiários das técnicas.”196.  

Supondo que dessa reflexão surge uma reconsideração por parte de qualquer um dos 

beneficiários capaz de motivar a revogação do consentimento, tal poderá ocorrer desde que, nos 

termos do n.º 4 do artigo 14.º, tenha tido lugar até ao início dos tratamentos. 

Para além da admissão ao recurso da PMA heteróloga e da consequente constituição de 

vínculos em relação à criança que vier a nascer, é necessário ter em conta que o consentimento: 

“É relevante e produz efeitos a nível das relações conjugais.” 197.  

No que concerne às relações conjugais, há quem entenda que a não verificação do 

consentimento do marido na procriação heteróloga será fundamento de divórcio por se 

                                                           
193 Neste sentido, Jorge Duarte PINHEIRO, O Direito da Família Contemporâneo - Lições, 5.ª edição, Coimbra, 
Almedina, 2016, p. 255. “[P]rovado que não foi prestada informação ou que aquela foi insuficiente para sustentar 
um consentimento esclarecido, o consentimento obtido é anulado e o acto médico passa a ser tratado como um 
acto não autorizado, com as consequências civis e penais […].” (supressão nossa). 
194 Cfr. SILVA, Susana, “Consentir incertezas: o consentimento informado e a (des) regulação das tecnologias de 
reprodução assistida”, in Cadernos de Saúde Pública, 24 (3), 2008, p. 526: “Mais do que um dever deontológico, a 
obtenção de um consentimento é perspectivada como um direito dos cidadãos, cujo âmago é a prestação de 
informações “corretas” sobre os respectivos estados clínicos, assim como sobre todos os “benefícios e riscos 
conhecidos” associados às tecnologias de reprodução assistida e as alternativas existentes.” (aspas no original). 
195 Cfr. Guilherme de OLIVEIRA, “Estrutura jurídica o acto médico, consentimento informado”, in Temas de Direito da 
Medicina, op. cit., p. 69 (supressão nossa). 
196 Cfr. Paula Martinho da SILVA e Marta COSTA, A Lei da Procriação Medicamente Assistida …, op. cit., p. 86 
(supressão nossa). 
197 Cfr. José de Oliveira ASCENSÃO, “Procriação assistida e direito” in Estudos em homenagem …, op. cit., p. 663. 
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considerar ter sido violado o interesse de exclusividade genética relacionado com o dever de 

fidelidade198.  

Este é também o entendimento do Supremo Tribunal de Justiça. “A regra do «pater is 

est...», em que se sustenta a presunção de paternidade […], seria um efeito pessoal do 

casamento, derivado do dever de coabitação e fidelidade recíproca entre os cônjuges, enquanto 

essência da instituição matrimonial monogâmica, mesmo nos casos em que esta base de 

sustentação não está presente, como acontece, por exemplo, na hipótese de adultério da 

mulher.”199.  

O facto de uma mulher vir a ser inseminada com material genético de uma pessoa que 

não faz parte do casal, poderá significar uma violação do dever de fidelidade por se tratar de um 

desvio ao dever de fidelidade, quando este ato não seja consentido200. 

 “A suposta ausência de relação pessoal e sexual entre a mulher e o dador de sémen 

[…] é obrigatoriamente mediada pela concordância e consentimento escrito de um elemento 

masculino […]. A estes princípios subjaz um quadro normativo que, por um lado, assenta na 

preservação do casamento ou da união de facto institucionalizada como a base da vida familiar 

e, por outro lado, estipula que a mulher deve procriar e ter relações sexuais apenas dentro 

destes enquadramentos institucionais e, obviamente, apenas com um parceiro sexual – o 

marido ou aquele com quem vive em união de facto.”201. 

                                                           
198 Cfr. Fernando ARAÚJO, A Procriação Assistida …, op. cit., p. 25. Neste sentido também Antunes VARELA, Direito 
da Família, Lisboa, Livraria Petrony, 1982, p. 68, que entende que o dever de fidelidade poderá ser violado no caso 
de ocorrerem relações sexuais com outra pessoa que não o cônjuge, tratando-se de uma infidelidade material, ou na 
hipótese de inseminação artificial com esperma de outro homem (entre outras), tratando-se de uma infidelidade 
moral. Por sua vez, Fernando Brandão FERREIRA-PINTO, Causas do divórcio, 2.ª edição revista e actualizada, Porto, 
Ecla Porto, 1992, p. 74, entende que a inseminação realizada sem consentimento do cônjuge se trata de uma 
violação do dever de respeito. 
199 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, Secção Cível, de 16 setembro de 2014, Processo 
973/11.8TBBCL.G1:S1, disponível em: 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/c77b4bb82ef2248e80257d5500555d97?Ope
nDocument [05.12.2016]. 
200 Cfr. Andreia CHORA et. al., “Os deveres pessoais dos cônjuges”, 2009, texto disponível em: 
http://www.fd.unl.pt/docentes_docs/ma/mlr_ma_10312.pdf [03.12.2016]. ““No Direito português tem 
prevalecido a posição que identifica este dever como um dever duplo de abstenção: fidelidade física e moral (não 
carnal). […] A tendência para a plena comunhão de vida que o casamento almeja tem que incluir uma preocupação 
no sentido de impedir que sejam mantidos casamentos desapaixonados, por exemplo por mera conveniência 
patrimonial. Assim, é aceitável esta vertente dupla do dever, que assenta também num sub-dever de lealdade ou 
sinceridade, que podemos também encontrar presentes no dever da plena comunhão de vida (não pode haver plena 
comunhão de vida quando um dos cônjuges repetidamente mente e é desleal para com o outro).” (parenteses no 
original e supressão nossa). 
201 Cfr. Susana SILVA, Médicos, juristas e “leigos”…, op. cit., p. 110. 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/c77b4bb82ef2248e80257d5500555d97?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/c77b4bb82ef2248e80257d5500555d97?OpenDocument
http://www.fd.unl.pt/docentes_docs/ma/mlr_ma_10312.pdf
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Consideramos que a falta de consentimento válido para o ato da inseminação poderá 

constituir uma violação do dever de fidelidade porque se trata de uma intromissão de um 

terceiro na vida íntima do casal que, no caso de não ter sido “autorizada” pela pessoa que está 

numa relação com a pessoa inseminada, deve ser entendida como uma violação do dever de 

fidelidade na sua componente de sinceridade e lealdade mútua. 

Tendo em consideração o estudo vertente, interessará indagar ainda sobre a 

constituição do vínculo de paternidade assente no consentimento. Nas palavras de Rafael Luís 

Vale e Reis, esta autorização quanto ao recurso aos métodos de tratamento de infertilidade “[…] 

não assume as singelas vestes de um estrito consentimento para o acto médico, apresentando-

se verdadeiramente dotado de efeitos ultra-constitutivos, com reflexos importantes e directos em 

matéria de estabelecimento dos vínculos de filiação, espoletando efeitos legais derrogatórios das 

regras gerais.”202. 

Esta vinculação irá dizer respeito a todos os beneficiários. O marido ou companheiro da 

beneficiária, prestando o seu consentimento, assume o estabelecimento do vínculo de 

paternidade, não podendo afastar as consequentes implicações daí decorrentes, mesmo que 

invoque que não existe vínculo biológico entre si e a criança. O mesmo acontecerá nos casos em 

que a mulher tenha sido implantada com material genético pertencente a outra mulher 

(inseminação artificial com recurso à doação de óvulos), a outro casal (inseminação artificial com 

recurso a embrião excedentário) e também em casos de maternidade de substituição, para 

efeitos de estabelecimento da parentalidade. 

 Problema diverso será o da não verificação de consentimento validamente prestado ou 

prestado para ato diverso daquele que originou a criança. No caso de o consentimento não ser 

validamente prestado, não se verifica o estabelecimento de vínculos entre a criança. Na hipótese 

de não existir o consentimento do beneficiário masculino, atualmente, a LPMA permite que a 

criança seja filha apenas da mulher solteira. 

                                                           
202 Cfr. Rafael Luís Vale e REIS, O direito ao conhecimento …, op. cit., p. 445 (supressão nossa). 
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Isto posto, consideramos que somente haverá lugar ao estabelecimento da maternidade 

e não serão de aplicar as normas dos artigos 1864.º a 1866.º. Não é possível estabelecer 

vínculos em relação à pessoa que não quer assumir a paternidade203.  

O dador, naturalmente, sendo um elemento exterior à decisão do casal beneficiário de 

procriar de forma medicamente assistida, não presta o seu consentimento face à criação de 

vínculos entre si e a criança, pelo que não poderá vir a ser a paternidade estabelecida a seu 

favor. Portanto, esse vínculo não existirá e o dador não poderá ser considerado pai da criança 

até porque sempre faltará o requisito do consentimento204.  

Por outras palavras, a criança verá apenas a filiação ser estabelecida entre si e a pessoa 

que tenha consentido na sua conceção. Desta forma, poder-se-á aferir que os vínculos serão 

estabelecidos apenas em relação a quem pretendeu constituir família através das técnicas de 

Reprodução Assistida. De nada interessaria atribuir a paternidade ou a parentalidade a alguém 

que, em nenhum momento, pretendeu vir a fazer parte deste projeto parental. 

Vimos até ao momento que a falta de consentimento afasta a possibilidade de 

estabelecimento da paternidade em relação ao companheiro ou marido da mulher beneficiária 

de PMA. Também assim será no caso em que este consentimento exista mas não tenha sido 

validamente prestado ou tenha sido prestado para ato diverso daquele que originou a criança. 

Face a esta conclusão, instala-se a dúvida de saber quem serão considerados pais da criança 

ou, em alternativa, se no caso de apenas se estabelecer a maternidade, a criança será registada 

sem menção do pai. 

Fernando Araújo, refletindo sobre a problemática, entende que existem muitas reservas 

quanto a esta última solução discordando que o registo da criança possa conter exclusivamente 

a maternidade da criança. Não poderá haver lugar à averiguação oficiosa da paternidade e, por 

inerência, afasta-se a possibilidade de o dador ser considerado como pai da criança. No seu 

entender: “Que a pura e simples desconsideração do dador não é uma boa opção, prova-o 

igualmente a inseminação artificial de uma mulher solteira, não havendo aí nenhuma 
                                                           
203 Cfr. Tiago DUARTE, In Vitro Veritas?..., op. cit., p. 110 Nas palavras de Tiago Duarte, “[…] de nada vale impor 
uma paternidade àquele que não consentiu pois o estabelecimento desta nova forma de filiação está dependente 
desse mesmo consentimento não fazendo sentido, nesta sede, qualquer paternidade “forçada”.” (aspas no 
original”. Na mesma perspetiva, Jorge Martins RIBEIRO, O direito do homem a rejeitar a paternidade de filho 
nascido contra a sua vontade: a igualdade na decisão de procriar, Coimbra, Coimbra Editora, 2013, p. 131 quando 
defende que “[…] uma paternidade estabelecida contra a vontade dificilmente é exercida.” (supressão nossa).  
204 Cfr. Tiago DUARTE, In Vitro Veritas?..., op. cit., p. 110. 
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consideração moral a obstar a que o dador possa, renunciando a um eventual interesse do 

anonimato, perfilhar a criança, convertendo-se de «pai biológico» em «pai social»”205. 

Algumas considerações quanto a este entendimento. Em primeiro lugar, o anonimato do 

dador é um princípio do nosso ordenamento jurídico que apenas em casos específicos poderá 

ser derrogado. A lei não atribui ao dador o estatuto de pai uma vez que este é apenas um 

elemento que auxilia na Procriação Assistida e que, em momento algum, se confundirá com a 

figura de pai206. Em segundo lugar, a lei em vigor possibilita o recurso à PMA de mulheres 

solteiras que não se encontrem em qualquer relação. Nessa eventualidade, o legislador não 

estabelece a paternidade da criança e, naturalmente, não atribui ao dador o estatuto de pai 

(social ou biológico). Por fim, consideramos que não existe nenhum obstáculo moral, como 

salienta o autor, na atribuição ao dador do estatuto de pai. Porém, existe um obstáculo legal que 

impede, de forma absoluta, essa vinculação de acordo com o artigo 10.º, n.º2, da Lei de 

Procriação Medicamente Assistida.  

Deste modo, a solução passará apenas por estabelecer a filiação da criança em relação 

à pessoa que preste validamente o seu consentimento, pois que, nestes casos, não se poderá 

lançar mão da descoberta da verdade biológica através de averiguação judicial. O vínculo de 

filiação será somente definido quanto ao beneficiário que consentiu. O outro elemento que não 

presta o seu consentimento não verá ser-lhe atribuído nenhum vínculo. 

Estamos em crer que a não imposição de vínculos de filiação entre a criança e a pessoa 

que não consentiu será uma solução passível de proteger e respeitar “[…] a constituição familiar 

que melhor convier aos indivíduos que a compuserem, resguardadas a intimidade e a vida 

privada familiar, num contexto de autodeterminação.”207.  

Levanta-se ainda uma outra questão quanto ao consentimento. Determina o artigo 

1839.º, n.º3, do Código Civil: “Não é permitida a impugnação de paternidade com fundamento 

em inseminação artificial ao cônjuge que nela consentiu.”.  

                                                           
205 Cfr. Fernando ARAÚJO, A Procriação Assistida …, op. cit., p. 26 (aspas no original). 
206 Nem mesmo, como vimos, num cenário em que se derrogue o anonimato do dador. Este elemento, até nos casos 
em que possa vir a ser identificado, não poderá vir a considerado pai social ou biológico da criança. No mesmo 
sentido, Paula Martinho da SILVA e Marta COSTA, A Lei da Procriação Medicamente Assistida …, op. cit., p. 111, e 
Tiago DUARTE, In Vitro Veritas?..., op. cit., p. 67. 
207 Cfr. Sandra Marques MAGALHÃES, Aspectos Sucessórios …, op. cit., p. 35. 
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Por um lado há autores que defendem que, no caso de o beneficiário de PMA ter 

prestado o seu consentimento e posteriormente refutar a paternidade que lhe foi atribuída, tal 

consubstanciará uma situação de abuso de direito na modalidade de venire contra factum 

proprium208. Por outro lado, há quem entenda que não estamos perante um caso de abuso de 

direito considerando que a norma se pretende referir a um vínculo estabelecido de forma 

voluntária209.  

Nas palavras de Guilherme de Oliveira, os países anglo-saxónicos ou de sua influência 

tendem a considerar que o direito de impugnar a paternidade consentida é limitado pelo facto de 

o pai, através do consentimento prestado, ter assumido um papel “juridicamente relevante e 

irrevogável”. Já os países influenciados pelo direito germânico entendem estar presente um 

abuso de direito que determina a impossibilidade do pai impugnar a paternidade210.  

A ideia de que a norma consagra uma proibição do venire contra factum proprium está 

ainda aliada à possibilidade de originar a impugnação da paternidade pelo filho resultante de 

PMA uma vez que este não consentiu no ato211. Se assim se entendesse, então, o filho poderia 

até descobrir a identidade do dador212.  

Em nossa humilde opinião esta visão merece alguns reparos. O dador, sendo apenas 

um terceiro elemento e externo ao projeto parental do casal, não irá querer ver estabelecido o 

vínculo de paternidade a seu favor, pois que a sua função é meramente a de auxiliar na 

conceção. Mesmo que se entenda que o dador pode pretender assumir esse vínculo, 

consideramos que tal representa uma visão longínqua da realidade nacional, porque é a própria 

                                                           
208 Assim consideram Pereira COELHO e Guilherme de OLIVEIRA, Curso de Direito…, op. cit., pp. 143-144, Pires de 
LIMA e Antunes VARELA, Código Civil Anotado, volume V, Coimbra Editora, 1995, pp. 187 e 188; José da Costa 
PIMENTA, Filiação, Coimbra, Livraria da Universidade, 1993, pp. 104-105; Fernando Brandão FERREIRA-PINTO, 
Dicionário de direito da família e direito das sucessões, Lisboa, Livraria Petrony, 2004, pp. 332-334. 
209 Partilham deste entendimento, José de Oliveira ASCENSÃO, “Procriação assistida …”, op. cit., pp. 660-661, 
Carlos Pamplona CORTE-REAL, “Os efeitos familiares …”, op. cit., pp. 356-357 e Tiago DUARTE, In Vitro Veritas?…, 
op. cit., pp. 56, 59 e 60. 
210 Cfr. Guilherme de OLIVEIRA, Critério jurídico da paternidade, Coimbra, Livraria Almedina, 1998, pp. 349-350.  
211 Posição defendida por Pires de LIMA e Antunes VARELA, Código Civil…, op. cit., p. 188. Veja-se ainda Fernando 
Brandão FERREIRA-PINTO, Dicionário…, op. cit., p. 334 que a este respeito afirma que “[…] sendo apenas proibido 
ao cônjuge que nela consentiu impugnar a paternidade com fundamento em inseminação artificial até o terceiro que 
cedeu o sémen, não está livre de mais tarde, com a conivência do próprio casal, vir a ser considerado o pai 
biológico. Para tanto basta que estes induzam o filho a impugnar a paternidade do pai presumido, e a propor uma 
acção de investigação de paternidade contra aquele terceiro.” (itálico no original). 
212 Cfr. Rafael Luís Vale e REIS, O direito ao conhecimento …, op. cit., p. 480. “[…] se o filho impugna a paternidade 
falsa estabelecida por presunção, descobre a identidade do dador de sémen e este aceita perfilhá-lo não 
compreendemos a bondade material de uma eventual solução que impeça esse estabelecimento.” (supressão 
nossa). 
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lei que veda essa possibilidade, desde logo, pela regra do anonimato. Se o dador anónimo é tido, 

para todos os efeitos, como alguém que não terá nenhum vínculo com a criança, mesmo que 

venha a consagrar-se uma regra de descoberta da identidade do dador, não deverá ser imposto 

a este que assuma deveres para os quais não consentiu. 

O Tribunal Constitucional também já se pronunciou quanto ao artigo que agora 

estudamos, tendo concluído pelo afastamento da impugnação da paternidade pela pessoa que 

tenha consentido o ato de PMA. Entendeu que: “O Código Civil prevê uma série de situações de 

biointerferência de terceiro na família, tendo apenas por pressuposto a existência de 

consentimento […]. Importa também recordar que o fenómeno da procriação com recurso a 

sémen de dador é, desde há anos, conhecido pelo ordenamento jurídico português, resultando 

da norma constante do artigo 1839.º, n.º 3, do Código Civil, a impossibilidade de o marido da 

mãe impugnar a paternidade do filho nascido de inseminação artificial com esperma de dador, 

quando nela tenha consentido.”213. 

Numa outra perspetiva, há quem entenda que: “[…] [O] art. 1839.º, n.º3 consagra uma 

nova modalidade de constituição de um vínculo de filiação, não necessariamente genética 

porque legitimada precisamente por situações de infertilidade, mas situada bem ao lado da 

filiação biológica e da filiação adoptiva. Um tertium genus, o que faz acrescer a importância da 

PMA, mas lhe retira, como aliás decorre em boa parte do art. 67.º, n.º2, al. e) da CRP, qualquer 

cunho excepcional. […] estando em causa uma norma especial que não excepcional.”214. No 

mesmo sentido, José de Oliveira Ascensão215.  

Consideramos estar perante uma norma que atribui a paternidade ao marido da mãe 

que foi sujeita aos procedimentos de PMA não havendo lugar ao instituto de abuso de direito. A 

partir do momento em que a paternidade é consentida, não haverá lugar à sua impugnação pelo 

                                                           
213 Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 101/2009, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 1 de abril de 
2009 (supressão nossa). 
214 Cfr. Carlos Pamplona CORTE-REAL, “Os efeitos familiares …”, op. cit., pp. 356-357 (itálico no original e 
supressão nossa). 
215 Cfr. José de Oliveira ASCENSÃO, “Procriação assistida …”, op. cit., pp. 660-661. O autor considera considera que 
este artigo “[…] cria um novo tipo de filiação, além dos já conhecidos. A lei não está então a falsificar a vontade 
biológica, mas a admitir um nexo de paternidade de tipo diferente […]. [A] filiação tem neste caso como fundamento 
o facto da inseminação artificial consentida. O que implica portanto um novo fundamento para a filiação – e 
portanto uma nova modalidade de vínculo de paternidade.” (supressão nossa). 



 

84 
 

facto de estarmos perante um terceiro modo de estabelecimento da paternidade, que será o 

consentimento na utilização das técnicas216. 

Concordamos com Jorge Duarte Pinheiro quando afirma: “De facto, num domínio 

particularmente marcado pelo interesse público como é o do estabelecimento da filiação, parece-

nos muito questionável a escolha de um caminho interpretativo assente na figura do abuso do 

direito. Com maior facilidade se inscreve no espírito do Direito da Filiação o propósito de uma 

definição clara e estável do vínculo de filiação do que a preocupação circunscrita de manter tal 

vínculo só para reprovar o comportamento contraditório de uma certa pessoa.”217. 

Partilhando este último ponto de vista temos José de Oliveira Ascensão que observa que 

“[…] o epicentro do preceito está na própria aceitação de um vínculo de novo tipo de 

paternidade. Este, uma vez admitido, não pode mais ser recusado, mas isto por força da 

vinculatividade que é contrapartida normal da autonomia privada.”218. 

Os efeitos do estabelecimento da filiação apenas se produzirão a partir do registo do 

nascimento e da respetiva filiação, tal como decorre das disposições das alíneas a) e b) do artigo 

1.º, n.º1, e também do artigo 2.º, do Código do Registo Civil. 

Da interpretação do n.º1 do artigo 20.º, da Lei de PMA, o registo será estabelecido a 

favor de quem tenha prestado o consentimento sendo que, pelo n.º2, este registo também 

poderá ser feito através de documento que o comprove. 

Mais uma vez se demonstra a importância do consentimento para o estabelecimento da 

filiação e, posteriormente, para o registo da criança como filha dos beneficiários da Reprodução 

Assistida, como decorre do n.º3 do preceito em análise. Este que dispõe: “Se apenas teve lugar 

o consentimento da pessoa submetida a técnica de PMA, nos termos do artigo 14.º, lavra-se 

apenas o registo de nascimento com a sua parentalidade estabelecida, sem necessidade de 

ulterior processo oficioso de averiguação.”. 

Podemos, novamente, realçar que o legislador não pretende que a criança tenha, 

obrigatoriamente, o registo a favor de um pai ou de uma mãe que não tenham prestado o seu 
                                                           
216 Cfr. José de Oliveira ASCENSÃO, “Procriação assistida …”, op. cit., p. 663. “[…] [P]ara o art. 1839/3 funcionar é 
necessário além disso que haja a intenção ulterior de constituir um vínculo de paternidade. Essa intenção, nos 
termos gerais, pode ser expressa ou tacitamente manifestada.” (supressão nossa). 
217 Cfr. Jorge Duarte PINHEIRO, O Direito da Família …, op. cit., p. 254. 
218 Cfr. José de Oliveira ASCENSÃO, “Procriação assistida …”, op. cit., p. 664. 
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consentimento. No que concerne à matéria relativa ao “meio familiar normal” destaca-se, então, 

que o legislador não considera que haja obstáculos à constituição de uma família monoparental 

assente no estabelecimento de vínculos consentidos apenas quanto a um dos elementos do 

casal. 

Adiante estudaremos novamente a questão da monoparentalidade associada às famílias 

de mulheres solteiras ou em relação homossexual que são atualmente permitidas pela nossa 

legislação. Até ao momento, não vislumbramos qualquer justificação plausível para que não se 

admita a constituição de famílias compostas apenas por um só pai ou mãe. 

 

C. Presunção da parentalidade 

A inseminação com recurso a um terceiro elemento estranho ao casal poderá ocorrer 

quando não se demonstre ser possível a obtenção de uma gravidez de outra forma, de acordo 

com o artigo 19.º, n.º1, da LPMA.  

Quer isto dizer que a Conceção Medicamente Assistida heteróloga poderá, no caso de 

casais heterossexuais, ter lugar quando não seja possível obter gravidez com recurso ao material 

genético do marido ou daquele que viva em comunhão de facto com a mulher a inseminar ou, 

no caso de mulheres, quando a realização do seu projeto parental dependa do recurso a estas 

técnicas (artigo 6.º). 

Há quem entenda que a presunção resultante da norma especial vigora mesmo que o 

nascimento da criança ocorra depois de uma eventual rutura da relação entre beneficiários. Será 

considerado pai da criança o indivíduo que prestou o seu consentimento mesmo que a mulher, 

após o nascimento da criança, já não se encontre casada ou unida de facto. Além desta 

hipótese, num eventual confronto entre a presunção e o consentimento, entende-se que deverá 

prevalecer o consentimento prestado. Ou seja, se a mulher, no momento da inseminação se 

encontrar numa relação que acabou por terminar e, entretanto, antes de a criança nascer, se 

case novamente, deverá prevalecer o estabelecimento da paternidade em relação ao indivíduo 
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que prestou consentimento (afastando-se a presunção de paternidade pelo casamento ou união 

de facto da disposição civil)219. 

Se a mulher for casada com um homem, será presumida a paternidade a favor do 

marido, de acordo com o n.º1 do artigo 20.º. Todavia, esta presunção poderá ser impugnada no 

caso de o consentimento não ter sido prestado de forma válida, seja porque não foi validamente 

prestado ou porque o foi mas para ato diferente daquele que originou o novo ser, conforme 

determina o n.º5. 

Também assim sucederá no caso em que a mulher se encontre numa união de facto 

com uma pessoa do sexo masculino. Nestes termos, a presunção da paternidade será a favor do 

seu companheiro nos termos do, anteriormente mencionado, n.º1. A possibilidade de ser 

impugnado resultará do referido n.º5. 

Na interpretação de Jorge Duarte Pinheiro, para o caso da união de facto, tratando-se de 

uma relação para familiar, a presunção será atípica e será necessária a perfilhação (nos casos 

em que reconheça a paternidade conforme o artigo 1853.º), um documento de prestação de 

consentimento (presume-se a paternidade do companheiro se for exigido no ato do registo do 

nascimento o documento comprovativo do respetivo consentimento nos termos dos artigos 14.º 

e 20.º, n.os 1 a 3, da LPMA) ou reconhecimento judicial (no qual o autor da ação poderá lançar 

mão das presunções legais dos artigos 1816.º, n.º1, e 1871.º, n.º1 ou provar a dupla intenção 

do consentimento prestado para o ato e consequente vínculo). Aqueles primeiros poderão ser 

impugnados segundo o n.º5220.  

No caso de o consentimento não ter sido validamente prestado ou tenha sido prestado 

para ato diverso do qual foi originada a criança, este pode ser impugnado. O consentimento, 

sendo impugnado, não produzirá o estabelecimento da filiação em relação ao pretenso 

beneficiário, que não consentiu, e à criança.  

No caso de transferência de embriões excedentários para um casal diverso do casal 

original, a filiação ficará estabelecida quanto ao novo casal quando este seja heterossexual. Na 

hipótese de o casal ser constituído por dois elementos do mesmo sexo, Jorge Duarte Pinheiro 

considera que a filiação deverá ser estabelecida apenas em relação à pessoa implantada com o 

                                                           
219 Neste sentido, Rafael Luís Vale e REIS, O direito ao conhecimento …, op. cit., p. 448.  
220 Cfr. Jorge Duarte PINHEIRO, O Direito da Família …, op. cit., pp. 257-259. 
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embrião, quer nos casos de se tratar de uma mulher solteira, quer nos casos em que se trate de 

uma mulher que componha um casal homossexual221. 

No nosso entender, será considerado pai da criança o elemento masculino do casal que 

tenha prestado o seu consentimento. Será mãe da criança o elemento feminino que, por um 

lado, tenha concebido a criança e, por outro lado, tenha consentido nas técnicas de PMA. 

Uma vez que presentemente se consagra a possibilidade de as mulheres solteiras ou 

que estejam numa relação homossexual recorrerem a estes procedimentos, o nosso sistema 

jurídico considerou que a anterior regra de estabelecimento da paternidade (a favor do 

companheiro da mulher beneficiária de PMA que tivesse consentido) poderia ser harmonizada 

por forma a abranger também estas novas situações.  

Estamos em crer que esta norma pretende englobar todas e quaisquer relações 

homossexuais femininas dado que permitiu, desde logo, que mulheres solteiras recorressem a 

estes procedimentos. A parentalidade será, então, estabelecida a favor da pessoa que, unida de 

facto ou casada com a beneficiária, tenha consentido validamente na Conceção Medicamente 

Assistida, quer se trate de um casal heterossexual ou homossexual feminino. 

No que respeita ao casal homossexual, será a parentalidade atribuída quer à mãe 

biológica quer, no caso desta se encontrar numa relação homossexual, à mãe que tenha 

prestado o seu consentimento. Nos casos em que exista apenas a mulher solteira, a 

parentalidade será estabelecida somente quanto a si. 

No que concerne ao estabelecimento da parentalidade em relação a duas mães, o artigo 

20.º permite que a criança seja registada a favor da pessoa beneficiária e da pessoa que esteja 

casada ou unida de facto com ela e que prestou o seu consentimento. O bebé que vier a nascer 

será registado com o nome das duas mães. 

 Presentemente no Reino Unido concretizou-se o nascimento de uma criança através da 

intervenção genética de três pessoas: o pai beneficiário, a mãe beneficiária e a dadora. Trata-se 

de um técnica de fertilização que permite que o DNA mitocondrial da mãe beneficiária seja 

substituído pelo material genético da dadora. Neste caso, a mãe beneficiária apresentava uma 

                                                           
221 Cfr. Jorge Duarte PINHEIRO, O Direito da Família …, op. cit., p. 259. 
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doença do foro genético e esta técnica permitiu que tal mutação não fosse transmitida ao 

bebé222. O primeiro caso de utilização deste método foi noticiado em setembro de 2016223. 

 Também aqui é colocada a questão do anonimato da dadora224, que em momento algum 

será identificada. Na verdade, tal como acontece nos demais casos de recurso a dador, não 

haverá estabelecimento da filiação a favor da dadora, mas apenas a favor dos pais beneficiários. 

Como já referimos, neste processo, a dadora só intervém com uma parte do seu DNA que será 

apenas o suficiente para que a doença da mãe beneficiária não se transmita para a criança que 

vier a nascer. 

 

D. A Lei n.º 17/2016 de 20 de junho  

A Lei n.º 17/2016 de 20 de junho veio alargar o âmbito dos beneficiários das técnicas 

de procriação medicamente assistida, procedendo à segunda alteração da Lei n.º 32/2006, de 

26 de julho, a Lei de Procriação Medicamente Assistida. 

Sendo assim, veio determinar que estas técnicas podem “ser utilizadas por todas as 

mulheres independentemente do diagnóstico de infertilidade” (artigo 4.º, n.º 3), por todos “os 

casais de sexo diferente ou os casais de mulheres, respetivamente casados ou casadas ou que 

vivam em condições análogas às dos cônjuges, bem como todas as mulheres 

independentemente do estado civil e da respetiva orientação sexual” (artigo 6.º, n.º1), 

permitindo-se “a inseminação com sémen de um dador quando não puder obter-se a gravidez de 

outra forma” (artigo 19.º, n.º1). 

O acesso aos métodos de manipulação da fertilidade alargado a pessoas solteiras ou 

numa relação com pessoa do mesmo sexo veio dar cumprimento ao estabelecido no artigo 36.º, 

da Constituição da República Portuguesa, que determina o direito a constituir família em 

                                                           
222 Cfr. Ibrahim E. NASSEH, et al. “Doenças Mitocondriais”, in Revista Neurociências, texto disponível em: 
http://revistaneurociencias.com.br/edicoes/2001/RN%2009%2002/Pages%20from%20RN%2009%2002-4.pdf 
[29.09.2016]. 
223 Informação obtida na página oficial do Jornal Público: https://www.publico.pt/ciencia/noticia/nasceu-bebe-com-
tres-pais-gracas-a-nova-tecnica-1745364 [05.11.2016]. 
224 Cfr. Reuven BRANDT, “Mitochondrial donation and ‘the right to know’” in Journal of Medical Ethics, texto 
disponível em: http://jme.bmj.com/content/early/2016/08/19/medethics-2016-103587.full.pdf+html 
[29.09.2016]. 

http://revistaneurociencias.com.br/edicoes/2001/RN%2009%2002/Pages%20from%20RN%2009%2002-4.pdf
https://www.publico.pt/ciencia/noticia/nasceu-bebe-com-tres-pais-gracas-a-nova-tecnica-1745364
https://www.publico.pt/ciencia/noticia/nasceu-bebe-com-tres-pais-gracas-a-nova-tecnica-1745364
http://jme.bmj.com/content/early/2016/08/19/medethics-2016-103587.full.pdf+html
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condições de plena igualdade. Sucede porém que o legislador português optou por consagrar tal 

possibilidade unicamente para as mulheres225. 

 

1. No caso de casais de mulheres 

A anteriormente mencionada Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de 

reproducción humana assistida, no seu Artículo 7, 3 determina que a mulher que estiver casada 

com outra mulher poderá manifestar, conforme a Lei de Registo Civil espanhola, que consente 

na determinação a seu favor da filiação respeitante ao filho nascido da sua cônjuge226. 

A nível nacional, a Lei n.º 32/2006, de 26 de julho, determina que nos casos em que 

“apenas teve lugar o consentimento da pessoa submetida a técnica de PMA, nos termos do 

artigo 14.º, lavra-se apenas o registo de nascimento com a sua parentalidade estabelecida, sem 

necessidade de ulterior processo oficioso de averiguação.” (artigo 20.º, n.º3)227. 

Este é um assunto também abordado na jurisprudência e na legislação de países como 

os EUA, Brasil, Espanha e alguns países escandinavos que têm vindo a aceitar a 

multiparentalidade, admitindo a atribuição do estatuto de mãe à mulher casada ou unida de 

facto com a mãe biológica, permitindo o reconhecimento da existência de três figuras parentais 

(duas mães e um pai) e até o registo dos dois pais, o biológico e o social, juntamente com o 

registo da mãe228. 

Em nossa opinião, o legislador nacional entendeu que a criança que nasça no seio de 

uma família homossexual feminina deve ser considerada filha das pessoas que prestaram o seu 

                                                           
225 O que nos leva a crer que, efetivamente “[a]s tecnologias de RMA são perspectivadas como um dos pilares das 
políticas de reprodução transnacionais preferencialmente dirigidas às mulheres.”. Cfr. Susana SILVA, Médicos, 
juristas e “leigos”…, op. cit., p. 79. 
226 De acordo com a Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida: “Artículo 7, 3: 
Cuando la mujer estuviere casada, y no separada legalmente o de hecho, con otra mujer, esta última podrá 
manifestar conforme a lo dispuesto en la Ley del Registro Civil que consiente en que se determine a su favor la 
filiación respecto al hijo nacido de su cónyuge.”. Informação obtida na página de Legislação Espanhola: 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l14-2006.html [26.02.2016]. 
227 Quanto ao procedimento de registo, veja-se Patrícia Alexandra Gonçalves da Silva DUARTE, Reprodução 
medicamente assistida e Direito penal: Beneficiários, sanções e as perspetivas de futuro face ao contexto global, 
Tese de Mestrado na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Departamento de Direito, 2014, p. 
134. 
228 A este propósito, Guilherme de OLIVEIRA, “Critérios Jurídicos da Parentalidade”, in Guilherme de Oliveira (coord.), 
Textos de Direito da Família para Francisco Pereira Coelho, Coimbra, Imprensa da Universidade de Coimbra, 2016, 
pp. 290-297, texto disponível em: 
http://www.centrodedireitodafamilia.org/files/ficheiros_apensos/Textos_de_Direito_da_Familia.pdf [16.11.2016]. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l14-2006.html
http://www.centrodedireitodafamilia.org/files/ficheiros_apensos/Textos_de_Direito_da_Familia.pdf
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consentimento. Isto é: no caso de uma relação homossexual feminina o legislador permite que o 

registo da criança seja feito a favor duas “mães”.  

João Carlos Loureiro refere a este propósito que atualmente os assentos de nascimento 

espanhóis contêm fórmulas distintas de “pai” e “mãe”. A menção a “progenitor A” e “progenitor 

B” possibilita o englobamento dos casos em que a criança nasce através de PMA no seio de um 

casal homossexual229.  

Quer tenha sido um dos membros da relação inseminado com material genético do 

dador, quer se trate de um negócio jurídico de maternidade de substituição, a criança será filha 

das duas mulheres que pretenderam recorrer a estas técnicas e que, portanto, nelas 

consentiram. 

Segundo as disposições do nosso Código de Registo Civil, no seu artigo 1.º, n.º3230: 

“Quando os sujeitos da relação jurídica de filiação, adoção231 ou apadrinhamento civil estejam 

casados ou unidos de facto com pessoa do mesmo sexo, os assentos, averbamentos ou novos 

assentos de nascimento no registo civil são efetuados de forma idêntica à prevista nas leis em 

vigor para casais de sexo diferente.”. 

A alteração provocada pela Lei n.º 17/2016 não suscitou qualquer alteração no Código 

do Registo Civil. Portanto, a relação de filiação quanto a um casal homossexual reger-se-á de 

forma idêntica às previstas para casais heterossexuais. Com efeito, o registo apenas será 

realizado quanto às beneficiárias constando ambas como mães. 

                                                           
229 Cfr. João Carlos LOUREIRO, “Filho(s) de um gâmeta menor? Procriação medicamente assistida heteróloga”, in 
Revista Lex Medicinae, ano 3, n.º6, 2006, p. 8. 
230 Esta norma foi aditada pelo artigo 4.º, da Lei n.º 2/2016, de 29 de fevereiro que elimina as discriminações no 
acesso à adoção, apadrinhamento civil e demais relações jurídicas familiares e procedeu à vigésima terceira 
alteração ao Código do Registo Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 131/95, de 6 de junho. 
231 Apesar de não integrar o nosso estudo, o instituto da adoção é muitas vezes entendido como alternativa à 
Reprodução Assistida, compreendendo-se que o desejo dos pretensos pais ficará igualmente satisfeito através dessa 
mesma adoção. No entanto, concordamos com Pereira COELHO e Guilherme de OLIVEIRA, Curso …, op. cit., p 
263: “Outro remédio para a infertilidade do casal é a procriação medicamente assistida com gâmetas do casal ou 
de dador, e pode admitir-se que, no caso de a infertilidade ser devida ao marido, o casal prefira à adopção a 
inseminação artificial com esperma de dador, em que o filho é mais seu do que no caso de adopção, pois nasce da 
mulher e tem metade do património genético do casal.” (itálico no original). A adoção e a Procriação Assistida, 
embora visem o mesmo propósito, um filho para o casal, são necessariamente distintas pelo facto de aquela não se 
relacionar com vínculos biológicos mas apenas sociais, enquanto esta permite que, pelo menos um dos elementos 
do casal, veja ser-lhe atribuído um vínculo biológico com a criança que vier a nascer.  
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O nosso ordenamento jurídico adota, assim, uma norma que permite que a mulher 

casada ou unida de facto com a mãe biológica da criança seja, também ela, registada como 

mãe, tal como acontece já em alguns ordenamentos estrangeiros232. 

 

2. No caso de mulheres solteiras 

Tendo em consideração o que foi dito quanto aos casais homossexuais femininos, pode 

dizer-se que no caso de mulheres solteiras, a criança será filha apenas da mulher que consentiu 

na utilização da Reprodução Assistida e, portanto, será constituída uma família monoparental. 

Jorge Martins Ribeiro, referindo-se à mudança de conceito de família suscitado também 

pelas técnicas de Procriação Assistida, mesmo antes da redação atual da lei, entende que “[a] 

mulher, se quiser, envereda pela monoparentalidade, por mera opção. Esta realidade será 

criticada pelos defensores do direito da criança à biparentalidade […]. Contudo, parece-nos 

tratar-se de um argumento sofismável, pois também não é o direito da criança à biparentalidade 

que impede os seus ascendentes de poderem, de acordo com a lei, optar por uma separação ou 

por um divórcio, prosseguindo, na maior parte das vezes um desígnio próprio, não um qualquer 

superior interesse da criança.”233. 

Já quanto a esta questão refletia Guilherme de Oliveira que, em 1985, escrevia: “Uma 

das questões mais duvidosas é a de saber se as novas tecnologias de reprodução devem 

                                                           
232 Veja-se o exemplo da legislação da Colômbia Britânica relativa ao estabelecimento da parentalidade na PMA “(3) 
Subject to section 28 [parentage if assisted reproduction after death], in addition to the child's birth mother, a 
person who was married to, or in a marriage-like relationship with, the child's birth mother when the child was 
conceived is also the child's parent unless there is proof that, before the child was conceived, the person (a) did not 
consent to be the child's parent, or (b) withdrew the consent to be the child's parent.”. Informação obtida na página 
oficial British Columbia Laws: http://www.bclaws.ca/civix/document/LOC/complete/statreg/--%20F%20--
/Family%20Law%20Act%20[SBC%202011]%20c.%2025/00_Act/11025_03.xml [16.11.2016]. No mesmo sentido, 
o Artículo 7 da Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana assistida relativo à filiação na 
PMA, após a Ley 3/2007, de 15 de marzo, passou a consagrar: “Cuando la mujer estuviere casada, y no separada 
legalmente o de hecho, con otra mujer, esta última podrá manifestar ante el Encargado del Registro Civil del 
domicilio conyugal, que consiente en que cuando nazca el hijo de su cónyuge, se determine a su favor la filiación 
respecto del nacido.”. Informação obtida na página oficial de Legislação Espanhola: 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l3-2007.html [16.11.2016]. 
233 Cfr. Jorge Martins RIBEIRO, O direito do homem a rejeitar a paternidade..., op. cit., p. 131 (supressão nossa). 
Este autor refere que, p. 125: “[a] liberdade na constituição da família pode então colidir com o valor da 
biparentalidade (tradicional), que é de crucial importância também em matéria de procriação medicamente assistida 
(P.M.A.).”. Apesar do autor se referir à Lei de Procriação Medicamente Assistida antes da redação dada pela Lei n.º 
17/2006, de 20 de junho, a verdade é que o nosso ordenamento jurídico carateriza-se tradicionalmente pela 
biparentalidade no que concerne a relações familiares. No entanto, não é menos verdade que a consagração da 
possibilidade de mulheres solteiras ou em relações homossexuais poderem recorrer à PMA, demonstra ser um 
afastamento notório desta ideia tradicional de família constituída por um pai e uma mãe. 

http://www.bclaws.ca/civix/document/LOC/complete/statreg/--%20F%20--/Family%20Law%20Act%20%5bSBC%202011%5d%20c.%2025/00_Act/11025_03.xml
http://www.bclaws.ca/civix/document/LOC/complete/statreg/--%20F%20--/Family%20Law%20Act%20%5bSBC%202011%5d%20c.%2025/00_Act/11025_03.xml
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l3-2007.html
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aproveitar à mulher solteira, de um modo que favorece a constituição de «famílias incompletas». 

Não se discute, hoje em dia, que a mãe solteira goze de protecção social; também é respeitável 

a ideia de que a decisão de procriar é uma decisão «privada», no sentido de ser estranha às 

determinações do poder estadual; também é patente a generalização das «famílias 

monoparentais», por força do divórcio; e também é claro que a adopção singular cria famílias 

com um só «pai» adoptivo.”234. 

Desta forma, entendemos que o estabelecimento da filiação no caso do recurso às 

técnicas de PMA por mulheres solteiras será semelhante ao que acontece nos casos em que não 

existe consentimento do parceiro da mulher. Ou seja, tanto num caso como no outro, não 

existirá um elemento masculino ao qual se possa atribuir a paternidade, pelo que terá de se 

estabelecer o vínculo apenas quanto à mãe e à criança que vier a nascer. 

Esta solução poderá ser alvo de críticas por parte de defensores de famílias biparentais. 

No entanto, não consideramos ser plausível a atribuição de um vínculo a uma pessoa que 

apenas auxilia na conceção da criança, o dador, e que não demonstrou qualquer intenção de ser 

considerado pai social.  

Em conclusão, a criança que nasça mediante recurso a estas técnicas por mulheres 

solteiras serão apenas consideradas como filhas dessa mesma mulher pois que nenhuma outra 

hipótese se mostra viável. O dador não pode ser havido como pai, de acordo com as disposições 

da Lei de Procriação Medicamente Assistida, não haverá lugar a presunção de paternidade e, 

portanto, a criança nascerá no seio de uma família monoparental235.  

Seguimos o ponto de vista de Carlos Pamplona Corte-Real sobre a monoparentalidade 

suscitada por famílias constituídas por mães solteiras ou casais homossexuais. O autor 

considera não existirem fundamentos jurídicos de tal forma relevantes que possam afastar o 

reconhecimento de um direito a procriar artificialmente a este grupo de pessoas. Para tanto, 

refere o divórcio como causa de proliferação de famílias monoparentais e a proteção jurídica das 

                                                           
234 Cfr. Guilherme de OLIVEIRA, O estabelecimento da filiação: mudança recente e perspectivas, Separata do Boletim 
da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, n.º 61, Coimbra, Gráfica de Coimbra, 1985, p. 17. 
235 Cfr. Jorge Duarte PINHEIRO, O Direito da Família …, op. cit., p. 252. “Na hipótese de procriação assistida em 
benefício de uma só pessoa realizada com recurso às respectivas células reprodutoras, a filiação será estabelecida 
em relação a ela, nos termos gerais, e unicamente em relação a ela. O dador não será tido como pai. Na hipótese 
de PMA em benefício de casal homossexual em que um dos membros tenha contribuído com células reprodutoras, 
a filiação será estabelecida quanto a este. Em nome da regra da biparentalidade heterossexual, não será 
considerado pai jurídico o membro do casal que não tenha uma ligação biológica com a criança. E também não 
será pai jurídico o dador.”. 
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uniões de facto de casais homossexuais como situações que devem ser tratadas de forma 

semelhante aos casais heterossexuais, sob pena de colocar em causa os princípios 

constitucionais da igualdade e do respeito pela liberdade de orientação sexual236. 

Na nossa perspetiva, o legislador nacional quando determinou que as mulheres solteiras 

poderiam lançar mão dos métodos que temos vindo a estudar e não tendo estabelecido qualquer 

critério para determinação da paternidade, entendeu que, nestes casos, seria admissível a 

constituição de uma família monoparental. Esta solução legislativa baseia, desta forma, a família 

nos laços que são efetivamente pretendidos pelos seus membros, quer se tratem de laços 

biológicos ou de laços consentidos. 

A este respeito, no estabelecimento da filiação, entendemos que dever dar-se “[…] 

relevância [à] vontade de ser progenitor, sem prejuízo da regra da biparentalidade estritamente 

heterossexual: a filiação é estabelecida apenas quanto a uma pessoa, mesmo que ela integre 

um casal homossexual.”237. 

 

E. Outros casos  

  Para além do estabelecimento de filiação nos casos de PMA heteróloga e nos casos 

suscitados pela Lei n.º 7/2016 de 20 de junho, é importante refletir sobre a problemática em 

casos, por exemplo, de transferência de embriões e, no caso das hipóteses, de casais 

homossexuais masculinos ou até de homens solteiros. 

 Relativamente ao primeiro dos casos mencionados, o estabelecimento da filiação 

decorrerá, para a mãe, do nascimento do filho, nos termos gerais do estabelecimento da 

maternidade e, no caso do pai, aplicando-se o artigo 20.º, da LPMA, uma vez que se trata de um 

processo de Reprodução Medicamente Assistida. Não relevarão, para este caso, os vínculos 

biológicos da criança, ou seja, tudo se passará como se o material genético fosse efetivamente 

do casal beneficiário. 

                                                           
236 Cfr. Carlos Pamplona CORTE-REAL, “Os efeitos familiares …”, op. cit., pp. 355-356. A Lei n.º 9/2010, de 31 de 
maio, alterada pela Lei n.º 2/2016, de 29 de fevereiro, no seu artigo 3.º determina a “admissibilidade legal de 
adoção, em qualquer das suas modalidades, por pessoas casadas com cônjuge do mesmo sexo.”. Esta alteração 
legislativa, posterior ao texto do autor, vem reforçar a sua opinião no que concerne à não existência de “razões 
jurídicas convincentes” que permitam uma distinção entre as famílias monoparentais originadas por divórcio e as 
famílias monoparentais motivadas por mães solteiras ou casais homossexuais. 
237 Cfr. Jorge Duarte PINHEIRO, “Procriação Medicamente …”, op. cit, p. 784 (supressão e introdução nossas). 
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Na hipótese de os métodos de manipulação da fertilidade virem a ser possibilitados 

também a homens solteiros ou em relações homossexuais, a paternidade poderá ter de ser 

estabelecida de acordo com o disposto no artigo 1801.º, do Código Civil. Este que determina 

que: “Nas acções relativas à filiação são admitidos como meios de prova os exames de sangue e 

quaisquer outros métodos cientificamente comprovados”. Isto porque, apenas desta forma a 

criança teria o vínculo biológico estabelecido a favor do homem que beneficiaria destes 

processos.  

Entendemos que a presunção da parentalidade do artigo 20.º, da LPMA, deveria ser 

também aplicada futuramente aos casais homossexuais masculinos. No caso de dois homens 

constituírem família, o segundo homem deverá ser tido como pai, desde que consinta. 

Entendemos que a concretização do acesso de homens solteiros ou em relações 

homossexuais dependeria, naturalmente, do acesso à maternidade de substituição, que a LPMA, 

no seu artigo 8.º, considera ser um contrato ilícito no caso de não obedecer às disposições aí 

consagradas. No seu n.º2 o legislador considera que poderá ser utilizada esta técnica quando se 

verifique lesão, doença ou ausência de útero que absoluta e definitivamente a gravidez da 

mulher. Torna-se evidente a intenção de auxiliar exclusivamente mulheres com problemas de 

infertilidade.  

A maternidade de substituição poderá ser considerada como um contrato válido quando 

se encontrem preenchidos certos requisitos que, no seu todo, comprovem que será impossível a 

obtenção de uma gravidez por outra forma, tendo sido também esta a solução adotada pela 

nossa legislação.  

Estamos em crer que a maternidade de substituição poderia ser também alargada a 

casais heterossexuais, casais homossexuais ou solteiros, fosse qual fosse o seu sexo. Claro que 

estes contratos de gestação, além da rigorosa análise prévia do estado psicológico e das 

motivações de todas as pessoas envolvidas, deveriam ser sempre gratuitos (artigo 8.º, n.º2), sob 

pena de nulidade por violação do princípio da dignidade (artigo 8.º, n.º 12).  

Também a este respeito eram muitas as vozes que entendiam ser contra o bem-estar da 

criança e contra as disposições do n.º2 do artigo 69.º, da Constituição, a composição de famílias 

monoparentais ou de famílias biparentais homossexuais. Contudo, é visível que o nosso 

legislador entendeu que não existia qualquer motivo para que se obstasse a esta realidade.  
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Consideramos relevar, para esta temática, a visão de Carlos Pamplona Corte-Real e de 

José Silva Pereira: “a perfilhabilidade da criança privilegia a tutela do seu superior interesse, 

concluindo-se pois que a maternidade de substituição seria um meio idóneo para a procriação 

por um progenitor homossexual.”238. 

Acreditamos que não estamos longe de uma alteração legislativa que venha a consagrar 

a possibilidade de homens, seja qual for o seu estado civil, virem a beneficiar da Procriação 

Medicamente Assistida através da maternidade de substituição. Comprova-o a evolução 

legislativa que o tema tem vindo a presenciar recentemente239. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
238 Cfr. Carlos Pamplona CORTE-REAL e José Silva PEREIRA, Direito da Família – Tópicos para uma resolução crítica, 
2.ª edição atualizada, Lisboa, AAFDL, 2011, p. 260. 
239 Sobre a evolução do tema veja-se a referência de Jorge Duarte PINHEIRO, “O Estatuto do Cidadão Homossexual 
no Direito da Família: O lugar de Portugal no movimento nacional”, in Armando Marques Guedes et. al. (coord.), 
Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor José Lebre de Freitas, vol. I, Coimbra, Coimbra Editora, 2013, p. 390. O 
autor admite que: “Na óptica do relatório geral do 18.º Congresso da Academia Internacional do Direito Comparado, 
é previsível que Portugal confira em breve às pessoas casadas do mesmo sexo um estatuto idêntico ao das pessoas 
casadas de sexo oposto, em matéria de adopção e procriação.”.    
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CAPÍTULO IV. Procriação Assistida e Aspetos Sucessórios 

“ Desaguam no estudo das sucessões todos os problemas dos demais ramos do direito civil. […] 

As relações patrimoniais e existenciais do direito de família, tudo isso escoa a um só tempo no 

vale das sucessões. Questões que não tenham sido bem resolvidas nas demais matérias 

transformam-se aqui em nó górdio, chegando mesmo a parecer cruel aos olhos dos profissionais 

do direito.”240. 

  

 O capítulo que agora iniciamos é dedicado ao fenómeno sucessório em sede de 

Reprodução Assistida. Sendo um assunto delicado, o da heterologia da procriação, será neste 

capítulo que escoaram as questões suscitadas anteriormente aquando da análise do 

estabelecimento da filiação, as quais pretendemos solucionar. 

   

A. Considerações gerais 

Após o estudo do estabelecimento da filiação releva para o presente o estudo das 

sucessões241. A sucessão é, de acordo como o artigo 2024.º, “o chamamento de uma ou mais 

pessoas à titularidade das relações jurídicas patrimoniais de uma pessoa falecida e a 

consequente devolução dos bens que a esta pertenciam.”. Por outras palavras, o fenómeno 

sucessório carateriza-se por “[…] um subentrar de uma pessoa em determinada posição que 

outra pessoa ocupava.”242. 

O artigo 2025.º determina que apenas serão objeto da sucessão as relações jurídicas 

que não devam extinguir-se com a morte do seu titular. Quer isto dizer que os sucessores irão 

preencher, assim, o anterior lugar ocupado pelo autor da sucessão, sendo certo que apenas as 

                                                           
240 Cfr. Gustavo TEPEDINO no prefácio a Ana Luiza Maia NEVARES, A tutela sucessória do cônjuge e do companheiro 
na legalidade constitucional, Rio de Janeiro, Renovar, 2004, s/p. Texto retirado de Sandra Marques MAGALHÃES, 
Aspectos Sucessórios …, op. cit., p. 93 (itálico nosso). 
241 Nas palavras de Diogo Leite de CAMPOS, Lições de direito da família e das sucessões, 2.ª edição revista e 
actualizada, 6.ª reimpressão da 2.ª edição de 1997, Coimbra, Almedina, 2013, p. 329: “O problema da titularidade 
(propriedade) do filho assume […] um grande relevo. Pois o filho de um certo homem vai suceder (tem de suceder) 
nos bens deste, na sua posição social, na sua honra. E vai suceder por ter a legitimidade do mesmo sangue que lhe 
permite continuar a pessoa do falecido. O homem (o pai) teme que a sua vida seja em vão, que não se prolongue 
na eternidade terrestre, se não tiver descendentes legítimos.” (itálico e parenteses no original). 
242 Cfr. Cristina M. Araújo DIAS, Lições de Direito das Sucessões, 5.ª edição, Coimbra, Almedina, 2016, p. 33 
(supressão nossa). 
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mencionadas relações patrimoniais serão transmissíveis, ao contrário do que sucede com as 

relações pessoais que não serão integradas no objeto da sucessão. 

Nos termos do artigo 2026.º, do Código Civil, a sucessão poderá ser admitida por lei, 

por testamento ou por contrato. Na sucessão legal (artigo 2027.º) são abrangidas a sucessão 

legítima e legitimária. A sucessão testamentária é aquela que deriva de testamento e a 

contratual (artigo 2028.º), por sua vez, de contrato. 

O artigo 2031.º, do Código Civil, consagra que, aquando da morte do autor da sucessão, 

haverá lugar à abertura da sucessão. “A sucessão abre-se no momento da morte do seu autor, 

diz o artigo 2031.º, e esta fórmula logo sugere que a morte e a abertura da sucessão são coisas 

diferentes. A morte é o facto jurídico que produz o efeito «abertura da sucessão»; esta é um 

efeito jurídico da morte, um dos vários efeitos jurídicos que a morte produz.”243. Será, então, a 

morte do de cuius que originará a abertura da sucessão nos termos do artigo citado, sendo este 

acontecimento o impulso de todo o processo sucessório. 

Segundo o artigo 2032.º, na abertura da sucessão, desenrolar-se-á o chamamento dos 

herdeiros e legatários (artigo 2030.º). Isto significa que no momento do chamamento são 

verificados os requisitos da existência244 (ser-se sucessível no momento da morte do autor da 

sucessão, ou seja, o chamado terá de existir à data da morte do de cuius, sobrevivendo-lhe) e 

aptidão sucessória (tem de ter capacidade sucessória) para que se determinem os termos em 

que os sucessores ou legatários devem ser chamados a suceder (deve gozar de prioridade na 

classe dos sucessíveis). 

Relativamente ao pressuposto da capacidade ou aptidão sucessória relevam os artigos 

2033.º a 2038.º dos quais se poderá reter que não serão aptos a suceder os que, por motivo de 

indignidade consagrado no artigo 2034.º, careçam dessa mesma capacidade. A sentença 

declaratória de indignidade sucessória, dos artigos 2036.º e 2037.º, irá determinar que a 

devolução da sucessão seja havida como inexistente sem prejuízo de, na sucessão legal, haver 

lugar ao direito de representação pelos seus descendentes (artigos 2039.º a 2045.º). 

                                                           
243 Cfr. Abílio NETO, Código Civil Anotado, 19.ª edição reelaborada, Lisboa, Ediforum, 2016, p. 1565 citando, em 
anotação ao artigo 2031.º, Pereira COELHO, Sucessões, 2.ª edição, 1968, p. 85 (itálicos e aspas no original). 
244 Quanto à existência do chamado relevará o momento em que este adquira personalidade jurídica, sendo certo 
que, tratando-se do momento da conceção, o nascituro poderá ser também chamado a suceder, nos termos do 
artigo 2033.º, n.º2, alínea a). 
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Neste estudo interessa-nos analisar os diferentes tipos de sucessão, legal ou voluntária, 

uma vez que: “Na ideia de parentesco, a relação mais estritamente vinculada é a de filiação, a 

qual, uma vez estabelecida, influencia fundamentalmente o chamamento dos sucessíveis, por 

ocuparem os filhos, ao lado do cônjuge, a posição mais favorável no fenómeno sucessório: os 

descendentes […] são herdeiros legitimários, […] a eles é reservada uma quota intangível do 

acervo hereditário, sobre o qual o testador não pode dispor.”245.  

As disposições respeitantes à sucessão legítima encontram-se nos artigos 2131.º a 

2155.º. A sucessão legítima, como já adiantamos, é uma sucessão legal que pode ser afastada 

por vontade do autor, tendo por base a ideia de que os bens não devem ficar ao abandono 

quando o autor da sucessão não tiver disposto deles. Baseia-se essencialmente nas relações 

familiares do falecido. Deste modo, se o autor dispuser validamente da totalidade dos seus bens, 

não haverá lugar ao chamamento de herdeiros legítimos, pelo que poderá, por sua vontade, 

afastar a sucessão legítima. 

Serão havidos como herdeiros legítimos “o cônjuge, os parentes e o Estado” em 

conformidade com o artigo 2132.º. Estes serão chamados a suceder segundo as normas dos 

artigos 2133.º a 2138.º que consagram as regras relativas às classes de sucessíveis, 

preferência de classes e de graus de parentesco, sucessão por cabeça e, ainda, à ineficácia do 

chamamento e ao direito de representação. 

Importa aqui salientar que os descendentes são havidos como herdeiros legítimos pois 

que se encontram na primeira classe de sucessíveis, segundo as disposições do artigo 2133.º, 

n.º1, alínea a). Daqui decorre que o descendente, existindo à data da morte do autor da 

sucessão (se lhe sobreviver), tendo capacidade (for nascido ou concedido ao tempo da abertura 

da sucessão) e, dado que integrará a primeira classe de sucessíveis (de acordo com a referida 

alínea a) do n.º 1 do artigo 2133.º), será chamado a suceder, tendo direito aos bens sobre os 

quais o autor da sucessão “não tiver disposto válida e eficazmente, no todo ou em parte”, como 

prescreve o artigo 2131.º. 

  A sucessão legitimária surge nos artigos 2156.º a 2178.º. Relacionada com esta 

sucessão legal temos a legítima, a porção de bens sobre a qual o autor da sucessão não poderá 

dispor. A legítima encontra-se reservada aos herdeiros legitimários “o cônjuge, os descendentes 

                                                           
245 Cfr. Sandra Marques MAGALHÃES, Aspectos Sucessórios …, op. cit., p. 99 (supressão nossa). 
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e os ascendentes”, conforme o artigo 2157.º, devendo estes suceder de acordo com as regras 

anteriormente mencionadas dos artigos 2132.º e 2138.º respeitante à sucessão legítima. 

“Enquanto as normas que disciplinam a sucessão legítima são supletivas, pois só se 

aplicam quando o autor não as afastar validamente e têm por finalidade suprir a falta de uma 

manifestação de vontade deste, já as normas que disciplinam a sucessão legitimária são 

imperativas proibitivas – só para o autor da sucessão, note-se, e não já para os herdeiros, pois 

estes podem aceitar ou repudiar a herança –, uma vez que se aplicam mesmo contra a vontade 

do autor da sucessão, impondo que se abstenha de dispor de uma quota parte dos seus bens, a 

legítima.”246. 

No que aos descendentes concerne, para além do anteriormente referido quanto à 

sucessão legítima, estes serão também considerados herdeiros legitimários e, portanto, 

beneficiarão da porção de bens que o testador não pode dispor. Deste modo, a partir do 

momento em que a filiação tiver sido estabelecida, pode concluir-se que o descendente será, por 

um lado, herdeiro legítimo e, por outro lado, herdeiro legitimário.  

A sucessão pode ser legal, quando resulta da vontade do legislador, ou voluntária, se 

resultante da vontade do autor da sucessão. São voluntárias a sucessão contratual do artigo 

2028.º e a sucessão testamentária consagrada no artigo 2179.º, consoante o título da vocação 

sucessória seja um testamento ou um contrato. 

A sucessão voluntária testamentária carateriza-se pela autonomia da vontade do próprio 

testador. Pelo testamento, a pessoa manifesta a sua decisão sobre o destino a dar aos bens247. 

Tratando-se apenas de respeitar a vontade do testador, o testamento pode beneficiar qualquer 

pessoa e qualquer bem do testador, exceto os reservados na legítima.  

Por esse facto, entendemos que, no que concerne à Reprodução Assistida, no caso de o 

falecido não ter qualquer vínculo de filiação com a criança, esta apenas poderá beneficiar da 

sucessão testamentária, nos termos anteriormente referidos. 

A sucessão voluntária contratual deriva de um contrato e só é permitida, segundo o 

artigo 2028.º, n.º2, em casos excecionais de doações mortis causa feitas em convenção 

                                                           
246 Cfr. Fernando Brandão FERREIRA-PINTO, Sucessões por morte, Lisboa, Dikaion, 2013, p. 137. 
247 Cfr. Fernando Brandão FERREIRA-PINTO, Sucessões …, op. cit, p. 166. 
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antenupcial por um terceiro a favor de qualquer dos esposados ou de ambos, ou por um dos 

esposados a favor do outro ou pelos dois reciprocamente; e por qualquer dos esposados a favor 

de terceiros (artigos 1700.º a 1707.º e 1753.º a 1760.º).  

Este tipo de sucessão não releva para efeitos do nosso tema de Procriação Assistida pois 

que nos dedicamos apenas aos descendentes dos beneficiários. Sem prejuízo, podem os 

beneficiários da PMA vir a ser beneficiados pela sucessão voluntária contratual. 

O estudo que pretendemos realizar neste capítulo relaciona-se, fundamentalmente, com 

a sucessão dos filhos que nasçam através de procedimentos heterólogos (com dador ou 

maternidade de substituição), por um lado, e, por outro lado, no seio de famílias que a Lei n.º 

17/2016 veio admitir, por entendermos serem estes os casos mais problemáticos. 

 

B. Sucessão nas técnicas de PMA homólogas 

Antes de iniciarmos a análise da procriação heteróloga, algumas considerações quanto à 

sucessão em técnicas homólogas. Na Procriação Assistida homóloga a sucessão não suscita 

grandes questões. A criança que vier a nascer terá como pai e mãe legais os seus pais 

biológicos, pelo que, o filho será herdeiro do casal beneficiário dos procedimentos de 

Reprodução Assistida. 

Inserimos também aqui os casos de transferência de embriões pois que aquilo que fora 

dito relativamente às técnicas homólogas pode ser também dito a este respeito: a criança será 

filha do casal para o qual foi transferido o embrião e, portanto, suceder-lhe-á. 

 

C. Sucessão nas técnicas de PMA heterólogas 

No que toca à procriação heteróloga teremos de partir do estabelecimento da filiação 

para compreender de quem a criança será herdeira. Serão estudados os casos de recurso a 

dador e também de maternidade de substituição. 
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1. Sucessão no caso de dador  

No caso do dador, um elemento externo ao casal beneficiário, este não terá qualquer 

vínculo com a criança como vimos anteriormente. Conforme o artigo 10.º, n.º2, da Lei n.º 

32/2006, “[o]s dadores não podem ser havidos como progenitores da criança que vai nascer” 

e, portanto, não será considerados para efeitos de sucessão legal.  

A criança nunca terá o direito de herdar legalmente do dador que lhe conferiu o direito a 

nascer uma vez que, como determina a LPMA, as pessoas que nasçam através destes meios de 

manipulação da fertilidade apenas poderão obter as informações de natureza genética que lhe 

digam respeito excluindo a identificação do dador, segundo o artigo 15.º, da referida lei. 

Em suma, o dador não adquire o estatuto de pai da criança, pelo que não existe 

qualquer vínculo e, portanto, não existirão direitos ou deveres “originados” pelo ato da doação. 

Desta forma, como não se estabelece a filiação em relação ao dador, não haverá lugar a 

sucessão legal. 

No entanto, é necessário ter em conta os casos, meramente hipotéticos, em que o dador 

possa vir a conhecer a criança. Estes casos não darão lugar ao estabelecimento da filiação. 

Porém, poderão suscitar relações afetivas entre o dador e a criança. Na eventualidade de o 

dador pretender que esta criança venha a suceder-lhe, terá de lançar mão da sucessão 

voluntária testamentária porque, como referimos, a sucessão legal248 decorre apenas do 

estabelecimento de filiação.  

Posto isto, o dador será sempre considerado como um terceiro, alguém que não tem 

qualquer vínculo e, talvez, nenhum contacto com a criança oriunda da Conceção Medicamente 

Assistida na qual auxiliou. Não se pode então vislumbrar qualquer tipo de sucessão legal. 

Poderá, no entanto, haver lugar a sucessão voluntária testamentária se, no caso do n.º 3 ou n.º4 

do artigo 15.º, a criança tiver acesso a informações sobre a identidade do dador e, nessas 

hipóteses, vir a desenvolver-se alguma relação entre dador e criança. 

Na eventualidade de tal ocorrer, a criança poderia vir a ser herdeira do dador, sendo 

certo que apenas beneficiaria dos bens que não prejudicassem a legítima destinada aos 

herdeiros legitimários que vierem a suceder ao testador.  

                                                           
248 Apenas seria possível a sucessão legal se o dador viesse a ser considerado pai da criança. 
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Uma outra questão que poderá ser suscitada na sequência do que estudamos 

anteriormente aquando da filiação relaciona-se com o estabelecimento da filiação a favor do 

dador, como defendia Rafael Luís Vale e Reis249. Apesar de esta solução não nos parecer 

inteiramente viável, pelas razões que exprimimos no capítulo anterior, no caso de o dador vir a 

consentir que lhe seja atribuída a paternidade, será a criança sua descendente e, portanto, sua 

herdeira legítima e legitimária.  

 Concluímos que o dador, sendo um elemento externo, não deverá ser tido em 

consideração em matéria de filiação ou sucessão. Defendemos que poderá vir a ser conhecido 

pela criança e, eventualmente, desse modo, possa esta vir a ser sua sucessora mediante 

testamento. A sucessão legal, reservada aos descendentes, depende do estabelecimento da 

filiação que, tendo em conta que nos referimos a uma doação de material genético, não deverá 

ter lugar250. 

 

2. Sucessão no caso de maternidade de substituição 

Atualmente, a maternidade de substituição é admitida no nosso ordenamento e o 

legislador determina que será mãe a mulher beneficiária do recurso a esta técnica. Assim sendo, 

não existem grandes obstáculos que impeçam que a criança suceda aos seus pretensos pais, 

pois que, para todos os efeitos, a mãe de substituição não será tida em consideração.  

Diferentemente do que acontecia antes da entrada em vigor da Lei n.º 25/2016, 

reconhece-se que a mulher que suporta a gravidez não deve ser a mãe da criança até porque 

não faz parte do projeto parental. Somente os pretensos pais serão considerados para efeitos de 

filiação e sucessão. 

Os negócios de gestação de substituição, admitidos pelo artigo 8.º, podem auxiliar na 

Conceção Medicamente Assistida, quer por casal heterossexual, quer por casal homossexual 

feminino e até por mulher solteira. Se a criança nascer no seio de uma família constituída por 

um pai e uma mãe será herdeira legítima e legitimária desse mesmo casal. No caso de ser filha 

de um casal composto por duas mães será herdeira legal de ambas, uma vez que é registada a 
                                                           
249 Cfr. Rafael Luís Vale e REIS, O direito ao conhecimento …, op. cit., p. 480. 
250 Esta solução é a que apoiamos também nos casos em que estejamos perante uma dadora como, por exemplo, 
na situação que mencionamos relativamente à criança nascida no Reino Unido com o material genético de duas 
mães. Trata-se de um caso evidente de doação, de mero auxílio à Conceção Medicamente Assistida. 
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favor das duas mães. Na hipótese de a criança ter apenas uma mãe, será herdeira legal 

somente dessa mulher. 

Em qualquer um dos casos possíveis, a mãe de “aluguer” é considerada com um 

elemento alheio ao casal, sendo que o seu tratamento, em termos de sucessão, será 

semelhante ao que referimos para o dador. Em princípio, a criança nunca conhecerá esta 

mulher, pelo que nenhum vínculo de filiação será originado e, portanto, não haverá lugar à 

sucessão legal. Se, por hipótese meramente académica, a mulher pretender fazer da criança sua 

sucessora, terá de recorrer à sucessão voluntária testamentária. 

 

D. A Lei n.º 17/2016 de 20 de junho 

1. Mulheres solteiras 

Como vimos anteriormente, a criança que nasça de procedimentos de manipulação da 

fertilidade utilizados por mulher solteira, será considerada como filha dessa mulher e não verá 

nenhum outro vínculo ser estabelecido. 

Referimos previamente autores251 que entendiam não haver impedimentos no 

estabelecimento da paternidade em favor do dador, desde que este consentisse. Ora, no caso de 

tal se verificar, a criança poderá também herdar desse dador, pelo facto de, nesta perspetiva, se 

considerar que será sua filha e, pelo artigo 2133.º, do Código Civil, fará parte da classe de 

sucessíveis. 

Tendo em conta a LPMA e as disposições civis gerais, a sucessão no caso de recurso à 

Reprodução Assistida por mulheres solteiras significará que a criança herda dessa mulher. 

Haverá sempre lugar à sucessão legal da mãe biológica por força do estabelecimento da 

maternidade a favor da mulher que concedeu a criança. 

Naturalmente, o recurso à Reprodução Medicamente Assistida por mulher solteira terá 

de ser realizado através de dador. Reiterando o que expusemos anteriormente, quanto ao dador 

não existe sucessão legal e poderá, hipoteticamente, ocorrer a sucessão testamentária. Se o filho 

                                                           
251 Cfr. Rafael Luís Vale e REIS, O direito ao conhecimento …, op. cit., p. 480. 



 

105 
 

tiver sido concedido através de um homem “a pedido”252 a solução será idêntica, a menos que 

este homem pretenda assumir a paternidade.  

Neste último caso, a questão já não será de integrar no estudo do recurso a PMA por 

mulheres solteiras, dado que o filho será de ambos e, como tal, poderá ser herdeiro legal de 

ambos. Esta situação terá um tratamento semelhante ao que referimos anteriormente aquando 

da análise do recurso às técnicas homólogas. 

 

2. Mulheres em relação homossexual 

Se a criança nascer no seio de uma relação homossexual feminina, admitida pelo nosso 

ordenamento jurídico, será considerada filha da mulher que tenha ligação genética com a 

criança, assim como da mulher que tenha consentido nestas técnicas. Desta forma, podemos 

dizer que é estabelecida uma “segunda maternidade” e do registo constarão “duas mães”. 

A solução legislativa agora em vigor entende que a criança será filha de duas mulheres. 

Deste modo, a criança sucederá legalmente a ambas as mulheres, consideradas mães da 

criança. 

Nas relações homossexuais femininas a sucessão legal decorrerá dos vínculos biológicos 

estabelecidos entre a criança e a mulher que a concedeu e dos vínculos consentidos em relação 

à outra mulher do casal que consentiu na PMA tendo em conta que ambas serão consideradas 

mães à luz da legislação em vigor. 

 

E. A hipótese do recurso à PMA por homens 

Presentemente a nossa legislação não permite que os homens, solteiros ou em relações 

homossexuais, recorram a técnicas de manipulação da fertilidade, apesar de ter admitido 

recentemente a utilização da maternidade de substituição. 

 Se o nosso legislador viesse a permitir este recurso, tendo em conta a legislação em 

vigor, o estabelecimento de vínculos dependeria de averiguação através de testes de ADN, como 

permite o artigo 1801.º, do Código Civil, pois que só dessa forma a verdade biológica iria 

                                                           
252 Veja-se Jorge Martins RIBEIRO, O direito do homem a rejeitar a paternidade..., op. cit., p. 131. 
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prevalecer e, desse modo, a criança seria filha do homem que tivesse contribuído com o seu 

material genético. 

 Quer isto dizer que a filiação, que iria influenciar a sucessão, seria estabelecida de 

acordo com a verdade biológica quer o homem fosse solteiro quer estivesse em relação 

homossexual, sendo que estaríamos perante sucessão legal.  

A ser permitido tal acesso, quanto ao segundo elemento do casal homossexual 

masculino, no caso de a lei vir a admitir uma solução semelhante à que adota para os casais 

homossexuais femininos, este seria considerado como um segundo pai e, portanto, a criança 

seria sua herdeira legal. Imaginando que a lei apenas permitisse o estabelecimento de vínculos 

em relação ao elemento que fosse o pai biológico, aí o segundo homem que não tivesse 

contribuído com o seu material genético não seria considerado pai e apenas poderia beneficiar a 

criança através de sucessão voluntária testamentária. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A evolução da Tecnologia não passa despercebida na nossa sociedade. Embora os 

avanços que presenciamos conduzam a uma imensidão de possibilidades, caberá sempre ao 

Direito a imposição de limites que congreguem o progresso e a dignidade humana de modo a 

que o valor do ser humano não seja menosprezado. 

“Numa sociedade democrática de homens e mulheres livres temos a opção de efetuar 

as nossas escolhas e definir o nosso rumo. Neste caso concreto, procriação medicamente 

assistida, é necessário estabelecer regras relativamente a algo que implica vida humana e, 

consequentemente, contribuir para dar sentido à razão de viver; onde há o amor, a maternidade, 

aqui no sentido mais amplo, incluindo a paternidade, e a razão, deverão estar sempre presentes, 

contribuindo para a felicidade e liberdade humanas.”253. 

As técnicas de Reprodução Assistida permitem que a conceção beneficie desse 

progresso tecnológico capaz de superar os obstáculos da natureza254. As técnicas heterólogas 

são, certamente, um dos temas mais controversos no que concerne a estes procedimentos. Para 

além da limitação necessária que a Tecnologia reclama, a doação de material genético origina 

certas dúvidas quanto ao papel que deverá caber ao dador. 

 Os procedimentos artificiais permitem a constituição de famílias baseadas em vínculos 

afetivos. Os laços de afetividade são essenciais para a constituição familiar, sendo este também 

o entendimento do Supremo Tribunal de Justiça255. 

Na PMA esta afetividade demonstra-se pelo consentimento de uma pessoa que, sabendo 

que não poderá auxiliar na conceção da criança, autoriza que um terceiro elemento anónimo 

                                                           
253 Cfr. Salvador Massano CARDOSO, “PMA …”, op. cit., p. 14. 
254 Para uma perspetiva emocional da Reprodução Medicamente Assistida, muitas vezes compreendida como último 
recurso para os casais inférteis, veja-se Ana Larissa Marques PERISSINI, A vivência afetivo-sexual de casais inférteis, 
Programa de Pós-graduação em Psicologia na Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
de Ribeirão Preto, 2010, p. 44, que entende: “ […] utilizar as técnicas laboratoriais como último recurso ou como a 
solução para os casais que não teriam chances de engravidar por vais naturais, constitui-se em uma nova fonte de 
esperança de ter um filho ou em desapontamentos pessoais.”. 
255 A este propósito, veja-se o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 8 de julho de 2004, Processo 04A3795, 
disponível em: 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/4b967a16b044acab80256f88006917ad?Ope
nDocument [03.12.2016]. Também assim o recente do Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 2 de maio de 
2016, Processo 1233/14.8TBGMR.G1.S1, disponível em: 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/7f288e2b576dc2f380257fc70037824a?Open
Document [20.12.2016]. 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/4b967a16b044acab80256f88006917ad?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/4b967a16b044acab80256f88006917ad?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/7f288e2b576dc2f380257fc70037824a?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/7f288e2b576dc2f380257fc70037824a?OpenDocument
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integre o seu projeto parental. Demonstra-se também pela celebração de um negócio no qual se 

assume que o período de conceção fará parte da vida de uma outra mulher. 

Terá sido com base no respeito pela estabilidade desses vínculos que a nossa legislação 

veio a considerar que o dador não deve ser conhecido pela criança, tratando-se de um anónimo 

que apenas auxilia na conceção e que, em princípio, não virá a conhecer a criança, a menos que 

se demonstrem existir “razões ponderosas”.  

O legislador nacional entendeu, e em nosso entender bem, que nem sempre a verdade 

biológica deverá prevalecer sobre a vontade de constituir família mesmo que através conceção 

artificial. “A solidariedade, o afecto, a tutela de subcondições existenciais das crianças, a 

superação de questões de infertilidade e, dir-se-ia, o exercício do direito à liberdade com 

responsabilidade (também relevante na ponderação do exercício do direito à procriação por 

casais homossexuais e, do mesmo modo, por mães solteiras), são valores que cada vez mais se 

impõem ao legislador ordinário.”256.  

É inegável que a criança, seja ela nascida através de métodos artificiais ou naturais, 

deve ser integrada no seio de uma família que a proteja e que vele pelo seu bem-estar. Nesta 

perspetiva, discordamos da regra do anonimato que o nosso ordenamento jurídico estabelece 

quanto ao dador. Estamos em crer que o bem-estar de uma pessoa passará pela descoberta e 

pelo conhecimento de tudo o que lhe diga respeito, sob pena de a família (e a vida da criança 

que vier a nascer) ser suportada por inverdades que, em nossa humilde opinião, em nada 

beneficiam os pais ou os filhos. 

“O direito contribui desta forma para manter o secretismo que tende a caracterizar estas 

situações, facilitando a passagem da imagem dos casais heterossexuais que recorrem a esta 

técnica como uma família que se enquadra nas regras gerais básicas da tradição jurídico-legal 

dominante em Portugal – a filiação jurídica acompanha a filiação natural, baseada na ligação 

genética que une os pais aos filhos; e cada criança pode e deve ter apenas uma mãe legal e um 

pai legal que, em termos ideais, devem ser casados ou, se não forem casados, devem partilhar 

um projeto parental.”257. 

                                                           
256 Cfr. Carlos Pamplona CORTE-REAL e José Silva PEREIRA, Direito da Família …, op. cit., p. 247. 
257 Cfr. Susana SILVA, Médicos, juristas e “leigos”…, op. cit., pp. 115-116. 
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Concordamos inteiramente com esta visão que determina que o legislador pretendeu 

salvaguardar a família tradicional e, para tanto, entendeu que a regra do anonimato do dador 

seria a solução mais viável. No entanto, esta família tradicional começa a sofrer alterações pois 

que as mães solteiras ou o casal de mães não podem, naturalmente, ocultar que a conceção da 

criança não tenha tido a intervenção de um terceiro. Se a proteção da família constituída por um 

pai e por uma mãe fica salvaguardada através de um dador anónimo, nestas novas situações de 

famílias não tradicionais, a regra do anonimato do dador, ou pelo menos, o secretismo 

relativamente à sua existência, não faz aqui qualquer sentido.  

No que diz respeito ao anonimato do dador foram estudados os direitos fundamentais à 

identidade pessoal, à integridade pessoal e ainda ao desenvolvimento da personalidade. O dador 

poderá lançar mão desses mesmos direitos para se proteger de eventuais ingerências na sua 

vida pessoal para as quais não se encontrava preparado aquando da doação, pois que é desse 

modo que determina o artigo 15.º, da Lei n.º 32/2006.  

Porém, “[…] não será forçado dizer que [estes preceitos constitucionais] pesa[m] mais 

do lado do filho, para quem o direito de investigar é indispensável para determinar as suas 

origens, a sua família, numa palavra, a sua “localização” no sistema de parentesco.”258.   

Salientamos que integram as responsabilidades parentais o dever de respeitar os direitos 

do filho pois que “[o] menor não é objeto dos direitos dos pais, sendo ele próprio titular dos 

direitos […]. Como é natural, os pais sentir-se-ão realizados sempre que, de acordo com as suas 

capacidades, proporcionarem aos filhos um desenvolvimento harmonioso e a melhor preparação 

para a vida.”259. 

Salvo melhor opinião, entendemos que o desenvolvimento harmonioso de uma criança 

passará pela sua compreensão, sem reservas, do que lhe diga respeito, uma vez que lhe assiste 

o direito de conhecer a forma como foi procriada.  Em nosso entender, o argumento da 

estabilidade familiar não colhe. Isto porque, a paz familiar que se deseja através do anonimato 

do dador será apenas aparente, o que não consideramos ser o melhor para a criança nem para 

os próprios pais. Uma família baseada na verdade e no conhecimento de tudo o que diz respeito 

aos seus membros é uma família estável e não apenas aparentemente, como se pretende com o 

sigilo e secretismo em torno no dador. 

                                                           
258 Cfr. Pereira COELHO e Guilherme de OLIVEIRA, Curso …, op. cit., pp. 248-249 (supressão e introdução nossas). 
259 Cfr. Jorge Augusto Pais de AMARAL, Direito da Família …, op. cit., p. 231 (supressão e introdução nossas). 
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 A introdução da possibilidade de quaisquer mulheres recorrerem a esta possibilidade de 

procriação veio, não só, alargar o âmbito de acesso aos métodos artificiais, como também, 

demonstrar que o nosso ordenamento jurídico entende que será este um meio viável de 

realização do desejo de ser mãe. No entanto, a lei ainda não atribui o mesmo peso ao desejo de 

ser pai260 que, como vimos, seria possível de concretizar através da maternidade de substituição. 

Também na regulamentação da filiação no tema da Conceção Medicamente Assistida 

consideramos que o legislador demonstrou a prevalência dos laços afetivos, valorizando a 

vontade dos beneficiários e considerando que serão estes os verdadeiros pais da criança. Assim 

será na procriação heteróloga, na maternidade de substituição e no caso de acesso de 

mulheres, em que apenas predominarão os laços que efetivamente se pretenderam constituir. 

Apesar de estar vetado o acesso de homens à PMA, cremos estar para breve uma 

reformulação legislativa que venha admitir o acesso a estas técnicas a todos que, de forma 

viável, pretendem ser pais e mães.  

A nossa posição está longe de ser isenta de discussão e alvo de observações que 

consideramos serem oportunas para uma abordagem cada vez mais aprofundada do tema cujo 

estudo damos, por agora, terminado. Com ele pretendemos, não só, dar a conhecer a nossa 

opinião através da abordagem do que nos afigurou ser mais importante, como também, permitir 

que se formulem opiniões que possam vir a contribuir para um melhor enquadramento deste 

estudo. 

 

 

 

 

 

                                                           
260 De acordo com Jorge Duarte PINHEIRO, Estudos de Direito da Família e das Crianças, Lisboa, AAFDL, 2015, p. 
405. “Hoje pode ser pai aquele que tenha relações sexuais com a pessoa do sexo oposto, que se candidate á 
adoção e que recorra à procriação medicamente assistida.”. Acrescentados que esta última possibilidade de ser pai 
apenas será possível, atualmente e pela lei em vigor, desde que numa relação heterossexual. 
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