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A gestação de substituição face aos direitos reprodutivos na Europa do 

século XXI: algumas reflexões 

 

 

Sumário: O nosso artigo versa sobre os direitos reprodutivos das mulheres na 

Europa, em particular a sua análise à luz da temática da gestação de substituição. Partimos 

do conceito de direitos reprodutivos, do respetivo enquadramento histórico-legislativo e 

do seu reconhecimento enquanto direitos humanos para debater a gestação de substituição 

no contexto europeu. Não almejamos fazer um estudo de direito comparado, mas tão só 

refletir sobre algumas das questões suscitadas em torno deste tema, analisar a posição dos 

estados europeus e perceber se o recurso à gestação de substituição poderá constituir um 

direito reprodutivo.  

 

Abstract: Our article is based on the reproductive rights of women in Europe, in 

particularly in the context of surrogacy. We start from the concept of reproductive rights, 

from its historical-legislative framework and from its recognition as human rights to 

discuss the surrogacy in the European context. We don’t aim to do a study of comparative 

law, but only to reflect on some of the main issues raised around this theme, to analyse 

the position of the European states and to realize if the recourse to the surrogacy could 

constitute a reproductive right.  

 

Introdução 

O final do século XX ficou marcado pela consagração dos direitos reprodutivos 

(e também dos direitos sexuais) como direitos humanos. Para este reconhecimento 

“oficial” contribuíram algumas conferências internacionais, a saber, a Conferência 

Internacional sobre População e Desenvolvimento (Cairo, 1994) e a 4.ª Conferência 

Mundial sobre a Mulher (Pequim, 1995).   

O direito à reprodução, por via natural ou assistida, é um dos temas mais 

discutidos no âmbito dos direitos reprodutivos. Neste contexto, chamamos ao nosso 

estudo a reprodução com recurso à gestação de substituição. Decorria o ano de 2016 

quando em Portugal foi permitido o acesso à gestação de substituição em casos 

excecionais e a título gratuito. No entanto, a sua regulamentação não foi isenta de críticas, 

tendo culminado com a decisão do Tribunal Constitucional (TC) no acórdão n.º 225/2018 

e consequente suspensão do recurso à gestação de substituição. Na Europa assistimos a 
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posições (e a práticas) diferenciadas: a aceitação sem restrições dos contratos de gestação 

de substituição, a posição intermédia de admissibilidade mediante o preenchimento de 

requisitos, os casos de proibição expressa e a ausência de regulamentação.  

No presente artigo, procuramos fazer uma breve reflexão sobre a relação entre os 

direitos reprodutivos e a gestação de substituição.  

 

1. Dos Direitos Reprodutivos 

1.1. Breve enquadramento histórico-legislativo 

A 2.ª metade do século XX ficou marcada pela emergência e reconhecimento dos 

direitos humanos. A discussão em torno de questões como o planeamento familiar, a 

sexualidade, a liberdade de disposição sobre o próprio corpo, a infertilidade, a utilização 

de métodos contracetivos, o planeamento familiar, a emancipação feminina, entre outras, 

fomentaram a emergência dos direitos reprodutivos à categoria de direitos humanos. 

Várias organizações europeias e internacionais desempenharam um papel fulcral no 

reconhecimento e tratamento dos diretos reprodutivos como direitos humanos1 (por 

exemplo, a Organização Mundial de Saúde e a Organização das Nações Unidas). 

Contudo, o caminho para a consagração dos direitos reprodutivos como direitos humanos 

foi um processo longo, bastante trabalhoso e ainda não está concluído. Apesar dos 

avanços das últimas décadas continuamos a assistir, um pouco por todo o Mundo, a 

violações, desrespeito e não reconhecimento dos direitos das mulheres (incluindo dos 

direitos reprodutivos). De seguida referimos, ainda que sucintamente2, os principais 

marcos e etapas da história dos direitos reprodutivos como direitos humanos, ou seja, 

enquanto direitos universais, indivisíveis e inegáveis, com todas as consequências 

jurídicas que tal reconhecimento acarreta. Como refere Miriam Ventura “o 

reconhecimento da natureza dos direitos reprodutivos como direitos humanos é 

fundamental para a reconstrução dos direitos e obrigações, que envolvem o exercício das 

                                                           
1 OLIVEIRA, P. F. C. M., Uma análise do direito de gerar enquanto direito humano à saúde reprodutiva, 

[Em linha], Monografia do Curso de Extensão em Biodireito, Instituto de Direito da Pontifícia, 

Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO), 2010, p.3. [Consult.20.02.2018]. Disponível em 

WWW: <URL: http://www.patriciamagno.com.br/wp-content/uploads/2014/08/PM_Analise-Dir-Gerar-

enqto-DH-saude-sexual-e-reprod.pdf?x20748>.  
2 Não é nosso objetivo fazer uma análise aprofundada dos direitos reprodutivos, mas tão- só focar alguns 

aspetos que consideramos relevantes para a articulação com a temática da gestação de substituição. Para 

um estudo aprofundado sobre direitos reprodutivos veja-se, por exemplo, RAPOSO, Vera, O Direito à 

Imortalidade: o exercício de direitos reprodutivos mediante técnicas de reprodução e o estatuto jurídico 

do embrião in vitro, Almedina, Coimbra, 2014.  

http://www.patriciamagno.com.br/wp-content/uploads/2014/08/PM_Analise-Dir-Gerar-enqto-DH-saude-sexual-e-reprod.pdf?x20748
http://www.patriciamagno.com.br/wp-content/uploads/2014/08/PM_Analise-Dir-Gerar-enqto-DH-saude-sexual-e-reprod.pdf?x20748
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funções reprodutivas e da sexualidade.”3 Por conseguinte, tal reconhecimento permite 

que as “diferenças de género, geração, classe, cultura e outras passam a ser consideradas, 

ao mesmo tempo em que são reconhecidas necessidades sociais específicas”4.  

O art. 1.º da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH)5  refere que 

“todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos” e o art. 1.º 

da Constitução da República Portuguesa (CRP) consagra o princípio da dignidade da 

pessoa humana. Cada individuo é titular de um conjunto de direitos universais, 

inalienáveis, inerentes, indivisíveis e inegáveis. Neste conjunto de direitos, denominados 

de direitos humanos ou direitos fundamentais6, encontram-se os direitos reprodutivos. Da 

Conferência sobre Direitos Humanos, realizada no Irão no final da década de 60, resultou 

o reconhecimento do direito dos casais a decidir sobre o número de filhos e o intervalo 

entre os nascimentos. Este direito foi reforçado na Conferência Mundial sobre a 

População, realizada em Bucareste em 1974, com o reconhecimento das funções dos 

Estados na garantia desses direitos, na transmissão de informação e no acesso a métodos 

contracetivos7. Na Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

Contra as Mulheres (CEDAW)8, datada de 1979, consagrou-se um conjunto de direitos 

(civis, políticos e económicos)9 que se traduziram também numa proteção dos direitos 

sexuais e reprodutivos das mulheres.  A CEDAW considera discriminação contra as 

mulheres “qualquer distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo que tenha como 

efeito ou como objetivo comprometer ou destruir o reconhecimento, o gozo ou o exercício 

pelas mulheres, seja qual for o seu estado civil, com base na igualdade dos homens e das 

mulheres, dos direitos humanos e das liberdades fundamentais nos domínios, político, 

económico, social, cultural e civil ou em qualquer outro domínio” (art. 1.º). Estabelecendo 

que “os Estados Partes comprometem-se a tomar todas as medidas apropriadas para 

                                                           
3 VENTURA, Miriam, Direitos Reprodutivos no Brasil, [Em linha], 3.ª edição, Fundo de População das 

Nações Unida– UNFPA, Brasília, 2009, p.35. [Consult.20.02.2018]. Disponível em WWW: 

<URL:http://www.unfpa.org.br/Arquivos/direitos_reprodutivos3.pdf>.  
4 Idem, ibidem.  
5 Datada de 1948.  
6 No contexto internacional, a designação mais utilizada é direitos humanos. No contexto nacional, 

atendendo à própria consagração do texto constitucional, a expressão mais utilizada é direitos fundamentais. 

Sobre esta designação crf. RAPOSO, Vera, O direito à imortalidade, pp. 66-67.  
7 Crf. RAPOSO, Vera, O Direito à imortalidade, op. cit., pp. 353-354.  
8 Em 1946 foi criada a Comissão para a Estatuto da Mulher (CEW), principal responsável pela criação desta 

Convenção após anos de luta na defesa e promoção dos direitos das mulheres.  
9 Crf. MOREIRA, Vital/ GOMES, Carla Marcelino (coord.), Compreender os Direitos Humanos: Manual 

de Educação para os Direitos Humanos, [Em linha], Ius Gentium Conimbrigae/Centro de Direitos 

Humanos Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (FDUC), p.196. [Consult.21.08.2018]. 

Disponível em WWW: <URL: http://igc.fd.uc.pt/manual/pdfs/manual_completo_capas.pdf>.  

http://www.unfpa.org.br/Arquivos/direitos_reprodutivos3.pdf
http://igc.fd.uc.pt/manual/pdfs/manual_completo_capas.pdf
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eliminar a discriminação contra as mulheres no domínio do emprego com o fim de 

assegurar, com base na igualdade dos homens e das mulheres. Os mesmos direitos, em 

particular: o direito à proteção da saúde e à segurança nas condições de trabalho, incluindo 

a salvaguarda da função de reprodução” (crf. art. 11.º, n.º1, alínea f). Para cumprimento 

e garantia destes direitos estabeleceu-se que “Os Estados Partes tomam todas as medidas 

apropriadas para eliminar a discriminação contra as mulheres no domínio dos cuidados 

de saúde, com vista a assegurar-lhes, com base na igualdade dos homens e das mulheres, 

o acesso aos serviços médicos, incluindo os relativos ao planeamento da família. 2 - Não 

obstante as disposições do parágrafo 1 deste artigo, os Estados Partes fornecerão às 

mulheres durante a gravidez, durante o parto e depois do parto serviços apropriados e, se 

necessário, gratuitos, assim como uma nutrição adequada durante a gravidez e o 

aleitamento” (crf. art. 12.º). Posteriormente, em 1999, a Assembleia-Geral da ONU 

adotou o Protocolo Opcional à Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra as Mulheres10. Este protocolo veio estabelecer mecanismos de 

queixa, participação e investigação de eventuais violações da CEDAW. Na promoção e 

defesa dos direitos das mulheres destaca-se, ainda, a Conferência Mundial sobre os 

Direitos Humanos (1993) realizada em Viena. Desta conferência resultou a Declaração 

de Viena e o Programa de Ação, na qual se declarou que “os direitos humanos das 

mulheres e das meninas são uma parte inalienável, integral e indivisível dos direitos 

humanos universais”11. 

 

1.2. A noção de saúde como pré-caminho para a construção do conceito de 

saúde reprodutiva e dos direitos reprodutivos 

A OMS define saúde como “um estado de completo bem-estar físico, mental e 

social e não somente ausência de afeções e enfermidades”12. A defesa e promoção do 

direito à saúde é, em grande medida, condicionado pelo contexto económico, social e 

politico onde a mulher está inserida, assim como por razões de ordem biológica13. De 

facto, existem vários motivos que condicionam ou limitam o exercício pleno dos direitos 

reprodutivos: “a saúde é tão afetada pelos genes e pelas hormonas quanto o é pela vivência 

social, sendo virtualmente impossível determinar se é a biologia ou a sociedade e o meio 

                                                           
10 Idem, p. 198. 
11 Idem, ibidem.  
12 A definição encontra-se consagrada no primeiro princípio da Declaração de Alma Ata (1978).  
13 MOREIRA, Vital/ GOMES, Carla Marcelino (coord.), Compreender os Direitos Humanos, op. cit., p. 

199.  
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social o responsável pela saúde das mulheres. Além disso, a saúde das mulheres, das 

raparigas e das meninas também está em perigo devido à falta de consciência sobre as 

características e aspetos de sexo e de género, em particular o feminino, nos estudos 

médicos e na farmacologia, e mesmo entre profissionais de saúde, o que pode conduzir 

ao reforço de preconceitos de género na medicina e a um acesso e gozo desigual do direito 

à saúde enquanto direito humano fundamental”.14 

O direito à saúde está consagrado no art. 64.º da CRP, no art. 12.º, alínea a) do 

Pacto Internacional sobre Direitos Económicos, Sociais e Culturais (1966) e em outros 

diplomas. Todos os cidadãos têm direito à saúde sem distinção de religião, raça, ideologia 

politica ou condição socioeconómica. Trata-se de um direito fundamental na vertente de 

direitos económicos, sociais e culturais (DESC), ou seja, está em causa um valor coletivo, 

um bem de todos, que é gozado individualmente, mas sem prejuízo dos direitos de outrem 

e, solidariamente, com todos. Assim, o direito à saúde tem duas dimensões: positiva e 

negativa. A dimensão positiva traduz-se no direito a prestações do Estado e a dimensão 

negativa traduz-se no “direito subjetivo a que o Estado e terceiros se abstenham de 

prejudicar o bem jurídico saúde”15. Constituindo um DESC, via regra, “não beneficia do 

regime específico dos direitos liberdades e garantias”16, ou seja, do regime previsto no 

art. 18.º da CRP, sem prejuízo de uma interligação com aqueles direitos e um eventual 

aplicação análoga17.   

A definição de saúde da OMS, referida supra, foi o ponto de partida para se 

estabelecer uma definição de direitos reprodutivos (e de direitos sexuais). Tal veio a 

acontecer na Conferência Internacional sobre a População e Desenvolvimento18 (CIDP), 

realizada cidade do Cairo, no Egipto, em 1994. Nesta conferência foram definidos, 

expressamente, o conceito de saúde reprodutiva e saúde sexual que analisaremos infra. 

Os direitos reprodutivos interligam-se com o conceito de saúde, na vertente de saúde 

reprodutiva. Um ano depois, em 1995, realizou-se a 4.ª Conferência Mundial sobre a 

                                                           
14 PLATAFORMA PORTUGUESA PARA OS DIREITOS DAS MULHERES, Das palavras à ação: 1995-

2015 um compromisso para o empoderamento das mulheres, [Em linha], p. 16. [Consult.21.08.2018]. 

Disponível em WWW: <URL: http://plataformamulheres.org.pt/wp-content/ficheiros/2016/01/PpDM-

beijing_pt-WEB.pdf>.  
15 MEDEIROS, Rui, “Anotação ao Artigo 64.º (Saúde) ”, in A Constituição da República Portuguesa 

Anotada, Jorge Miranda e Rui Medeiros (coord.), Tomo I, 2.ª edição, Coimbra Editora, Coimbra, 2010, p. 

1310.  
16 Idem, ibidem.  
17 Idem, ibidem.  
18 Da Organização das Nações Unidas (ONU).  

http://plataformamulheres.org.pt/wp-content/ficheiros/2016/01/PpDM-beijing_pt-WEB.pdf
http://plataformamulheres.org.pt/wp-content/ficheiros/2016/01/PpDM-beijing_pt-WEB.pdf
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Mulher, em Pequim19, onde foram aprofundadas as questões da Conferência de Cairo, 

reconhecendo que os direitos reprodutivos e (sexuais) se baseiam nos direitos humanos20 

à igualdade e à dignidade (artigo 96.º) e foram desenvolvidas políticas e estratégias para 

a “promoção, proteção e fortalecimento dos seus direitos humanos”21.  

Podemos afirmar que a igualdade e não discriminação sexual e reprodutiva 

existem quando há mútuo consentimento, respeito e responsabilidade partilhada22. 

Enquanto existir violência sexual e reprodutiva (física e moral), o não tratamento ou a 

inexistência de cuidados de saúde (por impossibilidade de acesso, por inexistência de 

condições, por não informação, por obstrução de costumes religiosos e culturais, etc) não 

se alcançou o pleno exercício destes direitos. Por conseguinte, a luta pelo alcance dos 

direitos reprodutivos (e dos direitos sexuais) passa pela mudança de mentalidades (não 

podem existir relações sem consentimento mútuo), respeito pela decisão do par, 

promoção e criação de medidas que permitam que esses direitos sejam obtidos e 

garantidos (medidas de prevenção, acompanhamento, esclarecimento, acesso a cuidados 

médicos e tratamento de problemas de saúde reprodutiva, infertilidade, apoio pré e pós 

parto, promover a educação sexual e reprodutiva, etc). É necessário reconhecer (e 

garantir) que todos têm direito a uma vida sexual livre, sem coação moral ou física, por 

vontade própria e que a reprodução seja também uma escolha livre e sem 

condicionamentos externos. É necessário aceitar as opções sexuais e reprodutivas de cada 

um, respeitar a decisão de ter filhos ou não sem nunca esquecer os limites dos direitos de 

outrem. Pois, o exercício de um direito sexual ou reprodutivo poderá, porventura, ser 

afastado ou restringido se tal afetar o exercício de outros direitos humanos, do próprio 

sujeito ou de terceiros, conforme veremos melhor infra.  

Relacionados (direta ou indiretamente) com a proteção e promoção dos direitos 

reprodutivos e sexuais23 temos um conjunto de diplomas internacionais, a saber, a 

                                                           
19 Organizada pela CEDAW. A 1.ª conferência sobre os direitos das mulheres teve lugar na Cidade do 

México, em 1975.  
20 Ainda que tenha sido um reconhecimento na vertente negativa, isto é, o reconhecimento dos direitos 

reprodutivos enquanto forma de controlo da fertilidade através da utilização de métodos contracetivos. No 

entanto, como refere Vera Raposo, tratou-se de um marco importante que abriu a história dos direitos 

reprodutivos. Crf. RAPOSO, Vera, O direito à imortalidade, op. cit., p. 354.  
21 OLIVEIRA, P. F. C. M., Uma análise do direito de gerar enquanto direito humano à saúde reprodutiva, 

op. cit., p. 4.  
22 MOREIRA, Vital/ GOMES, Carla Marcelino (coord.), Compreender os Direitos Humanos, op. cit., p. 

199.  
23 Os direitos reprodutivos surgem frequentemente associados ao feminismo: o feminismo enquanto motor 

de defesa dos direitos reprodutivos das mulheres. O feminismo surge, sobretudo, associado ao direito das 

mulheres a disporem sobre o próprio corpo, à emancipação feminina como forma de tomada de decisões 

livres e próprias, à liberdade reprodutiva. Todavia, importa salientar que os direitos reprodutivos não são 
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Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

Racial; a Carta dos Direitos Sexuais e Reprodutivos da IPPF (International Planned 

Parenthood Federation), a Convenção Sobre os Direitos das Crianças; a Convenção Sobre 

os Direitos dos Povos Indígenas; a Declaração Sobre a Eliminação da Violência Contra 

as Mulheres; a Declaração da Assembleia Geral da ONU Sessão Especial Sobre VIH/ 

SIDA; a Declaração da Assembleia Geral da ONU Sobre Orientação Sexual e Identidade 

de Género, entre outros. 

No contexto europeu, destacamos os artigos 8.º, 9.º e 19.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia (TFUE), que dizem respeito ao combate à 

discriminação em razão do sexo e à proteção da saúde humana; a Convenção Europeia 

dos Direitos do Homem (CEDH) e respetivos protocolos; a Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia; a Resolução 1399 da Assembleia Parlamentar do 

Conselho da Europa de 2004 sobre a Estratégia Europeia de Promoção da Saúde e dos 

Direitos Sexuais e Reprodutivos; a Resolução 1607 da Assembleia Parlamentar do 

Conselho de Europa de 2008 sobre o acesso ao aborto legal e seguro na europa; o 

Regulamento (CE) n.º 1567/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de julho 

de 2003, relativo à ajuda para políticas e ações em matéria de saúde reprodutiva e sexual 

e direitos conexos nos países em desenvolvimento; o Regulamento (CE) n.º 1922/2006 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de dezembro de 2006, que criou o Instituto 

Europeu para a Igualdade de Género, o Regulamento (CE) n.º 851/2004 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 21 de abril de 2004, que cria um Centro Europeu de Prevenção 

e Controlo das Doenças, entre outros. 

 

1.3. Saúde reprodutiva vs saúde sexual e direitos reprodutivos vs direitos 

sexuais 

No final da década de 80, a OMS utilizava a expressão saúde reprodutiva 

referindo-se à “condição de bem-estar físico, mental e social relacionada com o sistema 

reprodutivo”24. Da Conferência de Cairo (1994) resultou a consagração dos direitos 

reprodutivos e a definição de saúde reprodutiva, designadamente, no capítulo VII do 

Relatório de Cairo. No parágrafo 7.2 define-se saúde reprodutiva como “um estado de 

                                                           
um resultado apenas da luta feminista, nem se limitam aos direitos das mulheres mas também se estendem 

ao sexo masculino. Neste sentido, crf. RAPOSO, Vera, O direito à imortalidade, op. cit., pp. 124-125.  
24 CONCEITO, Conceito de saúde reprodutiva. [Consult.21.08.2018]. Disponível em WWW: <URL: 

https://conceito.de/saude-reprodutiva>.   

https://conceito.de/saude-reprodutiva
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completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou 

enfermidade, em todas as matérias relacionadas com o sistema reprodutivo, suas funções 

e processos”25. Assim, ao conceito de saúde estabelecido pela OMS, referido supra, a 

ONU acrescentou (ou especificou) ao conceito de saúde reprodutiva as matérias 

relacionadas com a reprodução. Por conseguinte, a saúde reprodutiva implica “que a 

pessoa possa ter uma vida sexual segura e satisfatória, tenha a capacidade de reproduzir 

e a liberdade de decidir sobre quando, e quantas vezes o deve fazer”26. Por sua vez, a 

assistência à saúde reprodutiva “é definida como a constelação de métodos, técnicas e 

serviços que contribuem para a saúde e o bem-estar reprodutivo, prevenindo e resolvendo 

problemas de saúde reprodutiva”27. Conforme refere Duarte Vilar, a saúde reprodutiva 

traduz-se na capacidade das pessoas se reproduzirem, na liberdade de decidirem se 

querem reproduzir e quando se querem reproduzir28.  

Do conceito de saúde reprodutiva nasce também a génese dos direitos 

reprodutivos, contudo importa salientar que apesar de interligados são conceitos 

autónomos. Os direitos reprodutivos devem ser exercícios “sem intromissões proibitivas 

ou excessivamente restritivas dos Estados”29. Os direitos reprodutivos traduzem-se no 

reconhecimento da liberdade reprodutiva e da capacidade reprodutiva. Por outras 

palavras, os direitos reprodutivos abrangem o direito de todos os casais e indivíduos 

decidirem livremente e responsavelmente o número de filhos que querem ter, o intervalo 

e o espaço entre os nascimentos30 (e decidir com que parceiro se quer manter relações 

sexuais); o direito de acesso a informações e meios31 (ou não) para procriar e à prevenção 

de gravidezes indesejadas (por exemplo, o direito de acesso a métodos contracetivos, 

esterilização e aborto desde que permitidos por lei)32; o direito a tomar decisões sobre a 

                                                           
25 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU), Programme of Action- Conference on 

Population and Development, [em linha], International Conference on Population and Development Cairo, 

5–13 September 1994, parágrafo 7.2, p.59. [Consult.21.08.2018]. Disponível em WWW: 

<URL:https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/programme_of_action_Web%20ENGLISH.pdf>.  
26 Idem, pp.59- 60. 
27 Idem, ibidem.  
28 VILAR, Duarte, “Contributo para a história das políticas de saúde sexual e reprodutiva em Portugal”, in 

Representações sobre o aborto: Acção colectiva e (i)legalidade num contexto em mudança, [em linha], 

Ana Cristina Santos, Madalena Duarte, Carlos Barradas e Magda Alves (org.), , e- Cadernos CES, n.º4, 

Centro de Estudos Sociais, Coimbra, 2009, p. 7. [Consult.21.08.2018]. Disponível em WWW: 

<URL:https://ctne.fct.unl.pt/pluginfile.php/38057/mod_resource/content/0/SEXUALIDADE/HISTORIA

_DAS_POLITICAS_DE_SAUDE_SEXUAL_E_REPRODUTIVA.pdf>.  
29 RAPOSO, Vera, O Direito à imortalidade, op. cit., p. 374.  
30 Ou seja, o direito à reprodução em sentido lato.  
31 Devendo ressalvar-se que o acesso aos meios pode não ser absoluto. Isto é, no caso da reprodução 

mediante o auxílio das técnicas de PMA depende da posição adoptada pelo ordenamento jurídico em causa.  
32 Forçar a prática de qualquer destes meios é considerado uma violação de um direito reprodutivo, além 

de possíveis sanções penais.  

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/programme_of_action_Web%20ENGLISH.pdf
https://ctne.fct.unl.pt/pluginfile.php/38057/mod_resource/content/0/SEXUALIDADE/HISTORIA_DAS_POLITICAS_DE_SAUDE_SEXUAL_E_REPRODUTIVA.pdf
https://ctne.fct.unl.pt/pluginfile.php/38057/mod_resource/content/0/SEXUALIDADE/HISTORIA_DAS_POLITICAS_DE_SAUDE_SEXUAL_E_REPRODUTIVA.pdf
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reprodução sem discriminação, coação e violência; o direito de acesso ao planeamento 

familiar, o direito de acesso a serviços de saúde para tratamento e acompanhamento da 

gestação e do pós-parto, o direito ao tratamento eventuais dificuldades verificadas no 

processo de reprodução combatendo problemas de infertilidade e auxilio ao processo 

reprodutivo através do recurso às técnicas de PMA, entre outras33. 

Os direitos reprodutivos são conferidos a qualquer individuo, homem ou mulher. 

No entanto, é frequente associar os direitos reprodutivos às questões relacionadas com os 

direitos das mulheres, a igualdade de género, a luta contra discriminação e violência 

sexual e psicológica. Esta ligação mais próxima com a mulher deriva da sua natural 

capacidade reprodutiva (a capacidade de gerar e dar à luz um filho) conferindo-lhe a 

devida proteção e acompanhamento nesse processo. De facto, razões de natureza 

biológica intrínsecas ao sexo feminino e características específicas femininas suscitam, 

por regra, uma maior preocupação com a saúde reprodutiva das mulheres34. Daqui deriva 

a intrínseca ligação dos direitos reprodutivos a outros direitos humanos, por exemplo, o 

direito à proteção da vida, o direito à integridade física e psíquica, o direito a constituir 

família, entre outros. O exercício pleno dos direitos reprodutivos e sexuais só é alcançado 

quando são garantidos os demais direitos35. Por conseguinte, conforme referido 

anteriormente, o exercício pleno desses direitos implicará, por um lado, o respeito por 

outros direitos fundamentais (do próprio e de terceiro) e o inverso, ou seja, no exercício 

dos demais direitos também deve ser respeitado este direito humano. Por outro lado, o 

exercício dos direitos reprodutivos poderá ser restringido quando estejam em causa outros 

direitos fundamentais (nos termos do art. 18.º da CRP). Temos assistido a justificações 

de restrição dos direitos das mulheres, incluindo dos direitos reprodutivos, com base em 

padrões e tradições culturais e religiosas. Não nos parece que tal restrição possa ser 

analisada e justificada - tão-só- à luz desses padrões. Referia-se que já na Conferência de 

Viena, mencionada supra, se reconheceu a necessidade de respeito pelas tradições 

culturais, históricas e religiosas de cada Estado/povo. Todavia, tais tradições não afastam 

ou desoneram a obrigação dos Estados promoverem e assegurarem os direitos humanos36, 

                                                           
33Sobre a evolução da saúde sexual e reprodutiva em Portugal, crf. VILAR, Duarte, “Contributo para a 

história das políticas de saúde sexual e reprodutiva em Portugal”, op. cit., pp. 14-24.  
34 PLATAFORMA PORTUGUESA PARA OS DIREITOS DAS MULHERES, Das palavras à ação..., op. 

cit., p.16 e RAPOSO, Vera, O Direito à imortalidade, op. cit., pp. 124-125.  
35 VILAR, Duarte, “Contributo para a história das políticas de saúde sexual e reprodutiva em Portugal”, op. 

cit.p. 8). 
36 MOREIRA, Vital/ GOMES, Carla Marcelino (coord.), Compreender os Direitos Humanos: Manual de 

Educação para os Direitos Humanos, op. cit., p. 207 
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em particular aqueles que são afetados negativamente pelo exercício de tais tradições ou 

costumes. Assim, a partir do momento que consideramos os direitos reprodutivos como 

direitos humanos é necessário respeitar as suas características de universalidade, 

indivisibilidade e interdisciplinaridade.  

Os direitos reprodutivos podem implicar o direito à saúde sexual, mas o inverso 

não acontece. Torna-se importante, portanto, distinguir saúde reprodutiva (e direitos 

reprodutivos) de saúde sexual (e direitos sexuais). Apesar de os conceitos estarem 

interrelacionados e, não raras vezes, são utilizados como sinónimos, referem-se a aspetos 

distintos37, ora vejamos.  

A saúde sexual é definida pela ONU como uma forma de “intensificação das 

relações vitais e pessoais e não simples aconselhamento e assistência relativos à 

reprodução e a doenças sexualmente transmissíveis”. Em 1978, a OMS definiu saúde 

sexual como sendo a “integração somática, emocional, intelectual e aspetos sociais do 

bem-estar sexual, de forma que estes sejam positivamente enriquecedores e realçam a 

personalidade, comunicação e amor”. Ora, o processo de procriação humana implica a 

prática de um ato sexual (um direito sexual), com ressalva dos casos de procriação 

mediante o apoio a técnicas de procriação medicamente assistida (PMA) e, 

eventualmente, o caso da gestação de substituição. Pelo contrário, os direitos sexuais não 

pressupõem, necessariamente, o exercício de direitos reprodutivos. Da noção de saúde 

reprodutiva retirámos que os indivíduos têm direito a uma vida sexual segura e 

satisfatória, ou seja, para concretizarem os seus direitos reprodutivos têm direito ao 

exercício de direitos sexuais (a saúde reprodutiva incorpora a saúde sexual). Pelo 

contrário, todo o individuo terá direito a uma vida sexual segura e satisfatória sem 

necessidade de preocupação (nem implicações) com as questões de reprodução e as 

doenças sexualmente transmissíveis, ou seja, terá direito à saúde sexual38. Referia-se 

ainda que do parágrafo 7.3 do Relatório de Cairo resulta (direta e indiretamente) o 

conteúdo dos direitos reprodutivos e a sua interligação com outros direitos humanos39: o 

direito a constituir família, o direito de procriar e ao planeamento familiar (decidir ter 

filhos, quantos filhos, a diferença de idade entre os filhos ou o direito a prevenir uma 

                                                           
37 OLIVEIRA, P. F. C. M., Uma análise do direito de gerar enquanto direito humano à saúde reprodutiva, 

op. cit., p. 4. 
38 Vera Raposo entende que os direitos sexuais dividem-se numa vertente positiva (“livre disposição das 

potencialidades sexuais”) e numa vertente negativa (“direito a não ser envolvido em práticas sexuais contra 

a sua vontade”) – RAPOSO, Vera, O direito à imortalidade, op. cit., p. 123 
39 Ao encontro daquilo que já referimos anteriormente.  
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gravidez e respetivo acesso a informação e métodos contracetivos), o direito aos cuidados 

e tratamentos durante a fase de gestação (cuidados pré-natais), durante o parto e pós-

parto, o direito à saúde sexual, o direito à prevenção e tratamento de doenças sexualmente 

transmissíveis, o direito à não discriminação, o direito de autonomia da vontade e de 

liberdade de disposição sobre o próprio corpo na esfera reprodutiva, o direito à 

integridade física/psicológica, o direito à reserva da intimidade da vida privada entre 

outros. Os direitos sexuais abrangem o direito à autonomia e liberdade individual, o 

direito à sexualidade com prazer, o bem-estar sexual, o respeito mútuo nas relações 

interpessoais40, o direito à privacidade/intimidade, o direito à não discriminação e 

igualdade de género, o direito à prevenção de atos de violência sexual, entre outros.  

Por fim, não se pense que a violação de direitos reprodutivos no século XXI só 

ocorre em países menos desenvolvidos, nos países não ocidentais ou com culturas 

diferentes das vivenciadas na Europa. Na verdade, na Europa assistimos à violação e 

desigualdade dos direitos reprodutivos e sexuais. É certo que os problemas e violações 

podem não ser os mesmos, ou nas mesmas proporções e dimensões, de outros países não 

europeus41. Contudo, a verdade é que o sonho da igualdade e do pleno exercício dos 

direitos reprodutivos não é ainda uma realidade como consagram os diversos textos 

internacionais e almejam as diversas instituições. No Relatório do Conselho da Europa, 

do final de 2017, realçou-se que os direitos reprodutivos são direitos humanos, chamando 

a atenção para o facto de na Europa estes direitos ainda serem negados ou restringidos a 

muitas mulheres, reconduzindo-se a eventuais problemas de igualdade de género e 

discriminação. No Relatório são estabelecidas várias recomendações, para ajudar os 

países europeus a promover e assegurar o exercício dos direitos reprodutivos (por 

exemplo, acesso a contraceção, cuidados e assistência devida nos casos de aborto legal, 

acesso e cuidados na saúde materna, etc).  

 

 

 

 

                                                           
40 OLIVEIRA, P. F. C. M., Uma análise do direito de gerar enquanto direito humano à saúde reprodutiva, 

op. cit., p. 6. 
41 Destacam-se problemas como violência sexual, fundamentalismos e práticas ultraconservadoras, aborto 

ilegal, não acesso a cuidados de saúde básico, elevada taxa de mortalidade infantil, doenças sexualmente 

transmissíveis, não utilização de métodos contracetivos, mutilação genital, infanticídio feminino, 

casamentos infantis, entre tanto outros.  
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1.4. Os direitos reprodutivos à luz da Constituição da República Portuguesa 

Partindo da elevação dos direitos reprodutivos à categoria de direitos humanos, 

importa perceber qual é o alcance que efetivamente têm na Constituição da República 

Portuguesa. A CRP não consagra numa norma isolada os direitos reprodutivos42, pelo 

contrário, tais direitos resultam de várias disposições legais: do art. 1.º (principio da 

dignidade da pessoa humana), do art. 26.º, n.º1 (direito ao livre desenvolvimento da 

personalidade), do art. 36.º (direito a constituir família)43 e do art. 67.º, n.º 1, alínea e) 

(dever do legislador regulamentar a PMA). O facto de não existir uma norma específica 

sobre os direitos reprodutivos deve ser analisado, por um lado, numa perspetiva histórico-

social e, por outro lado, face à natureza própria dos direitos fundamentais. Queremos dizer 

com isto o seguinte: a CRP foi aprovada em 1976, altura em que os direitos reprodutivos 

estavam a dar os primeiros passos e longe de ter um valor constitucional, portanto, não é 

de estranhar a sua ausência expressa na CRP. Acresce ainda que o catálogo de direitos 

fundamentais é um catálogo aberto que pode sofrer alterações no tempo consoante a 

evolução dos valores de uma sociedade44. Nesta medida, partilhando a posição de Vera 

Raposo, os direitos fundamentais não se resumem aos contemplados expressamente na 

CRP (poderiam resultar sempre de textos internacionais) e “mesmo quanto a esses, para 

além dos direitos textualmente definidos, há ainda que contar com o conteúdo que deles 

resulta, mesmo que não expresso no texto da norma”, sem ultrapassar “as barreiras ditadas 

pelo seu teor textual”45.  

Começamos por nos focar no art. 36.º da CRP que consagra no seu n.º 1 o direito 

a “constituir família e contrair casamento em condições de plena igualdade”. Rui 

Medeiros refere que a configuração do art. 36.º da CRP revela uma “abertura à pluralidade 

e diversidade das relações familiares do nosso tempo”46, demonstrando a adaptação da 

CRP à realidade dos dias atuais. Deste artigo decorre o exercício de direitos reprodutivos, 

nomeadamente, a liberdade de ter filhos (constituindo família) de forma natural, com 

recurso às técnicas de PMA ou através da adoção. Rui Medeiros entende que o art. 36.º 

contempla uma dimensão que se traduz num “direito fundamental a procriar”47. Para estes 

                                                           
42 Em concreto o direito à reprodução (ter ou não ter filhos, quando, com quem….), pois como vimos supra 

os direitos reprodutivos contém mais direitos do que o direito à reprodução em si mesmo.  
43 Crf. RAPOSO, Vera, O direito à imortalidade, op. cit., p. 372.  
44 Idem, p. 371 
45 Idem, pp.371-72.  
46 MEDEIROS, Rui, “Anotação ao artigo 36.º (Família, casamento e filiação)”, in Constituição Portuguesa 

Anotada, op. cit., p. 814.  
47 Idem, p. 813.  
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autores, o direito à reprodução ou procriação, resulta “da proteção constitucional da 

paternidade e maternidade (art. 68.º), do reconhecimento e preocupação da Constituição 

pela matéria da PMA, ao expressamente se consagrar um dever do Estado regular esta 

matéria nos termos do art. 67.º, n.º 2, alínea e) da CRP e da ligação com o art. 36.º, n.º4 

da CRP que proíbe qualquer discriminações de filhos nascidos fora do casamento”48. 

Quando o exercício dos direitos reprodutivos decorre de forma natural não se levantam 

grandes discussões, o mesmo não sucede quando o exercício implica recorrer a técnicas 

de PMA ou à gestação de substituição. Tem sido, tendencialmente, unânime a defesa da 

existência de um direito à reprodução com recurso às técnicas de PMA, que se 

consubstancia num DLG (auxiliado pelo art. 67.º, nº1, alínea e) da CRP). Assim, os 

direitos reprodutivos constitucionalmente protegidos pressupõem que o Estado (e 

terceiros) não deve(m) interferir e proibir a liberdade reprodutiva49. Todavia, a maioria 

da doutrina também concorda que esse direito tem limites inultrapassáveis. Gomes 

Canotilho e Vital Moreira afirmam que não há o direito a toda e qualquer tipo de 

procriação com recurso à PMA, porquanto qualquer técnica deverá garantir o respeito 

pela dignidade da pessoa humana50. Tiago Duarte defende que o art. 36.º, n.º 1 não 

significa uma “via verde para a constituição de famílias a gosto e conveniência de cada 

um”51. Fernando Araújo refere que os limites ao direito de procriar não se reconduzem-

se apenas à reprodução mediante PMA, mas também nos casos do exercício deste direito 

por portadoras de doença genéticas ou contagiosas graves, dos incapazes, dos menores, 

entre outros52. Também Rui Medeiros reconhece que o direito à reprodução tem limites53. 

Concordamos que os direitos reprodutivos têm limites, designadamente, outros princípios 

constitucionais e, em particular, o princípio da proporcionalidade54.  

Além disso, tem-se entendido que o Estado não tem o dever de garantir o efetivo 

exercício dos direitos reprodutivos. Como bem refere Vera Raposo, “na ausência de uma 

                                                           
48 COUTINHO, Diana, “A constituição de novas´ famílias com recurso à gestação de substituição face ao 

direito a constituir família”, in Paradigmas do Direito Constitucional Atual, Irene Portela, Fábio Veiga e 

Rubin Miranda (coords.),edição e-book, Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, Barcelos, p. 172.  
49 Crf. RAPOSO, Vera, O direito à imortalidade, op. cit., pp.375.  
50 GOMES CANOTILHO, J./VITAL MOREIRA,V., Constituição da República Portuguesa Anotada, vol. 

I, 4.ª ed., Coimbra Editora, Coimbra, 2007, pp. 869-870.  
51 DUARTE, Tiago, In Vitro Veritas? - A Procriação Medicamente Assistida na Constituição e na Lei, 

Almedina, Coimbra, 2003, pp.36 e 37.  
52 ARAÚJO, Fernando, A Procriação Assistida e o Problema da Santidade da Vida, 1.ª edição, Almedina, 

Coimbra, 1999, pp.19 a 21.  
53 MEDEIROS, Rui, “Anotação ao artigo 36.º (Família, casamento e filiação)”, in Constituição Portuguesa 

Anotada, op. cit., p. 814.  
54 COUTINHO, Diana, “A constituição de novas´ famílias com recurso à gestação de substituição face ao 

direito a constituir família”, op. cit., pp. 170-176.  
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capacidade inata de procriar, atribuir ao Estado a obrigação de, a qualquer custo, garantir 

essa possibilidade, seria colocar sobre este um ónus demasiado pesado”55. Por um lado, 

no caso do direito à reprodução por via natural não se pode impor qualquer prestação a 

terceiro e ao Estado: “não se pode forçar alguém a procriar connosco, nem tão pouco 

pedir ao Estado que nos arranje um parceiro sexual”56. Trata-se do exercício dos direitos 

reprodutivos enquanto liberdade reprodutiva, uma dimensão negativa que se limita à não 

interferência do Estado e terceiros57. Por outro lado, no caso da reprodução assistida pode 

impor-se ao Estado uma prestação, nomeadamente, a de regulamentar as técnicas de PMA 

(art. 67.º, n.º 1, alínea e). No entanto, conforme referido supra, apesar de se reconhecer o 

direito à reprodução mediante as técnicas de PMA existem também limites. Além dos 

referidos, pense-se na exigências de razões de saúde sérias para se recorrer a estas 

técnicas, nos limites que existem à procriação heteróloga ou ao recurso do DGPI, entre 

tantos outros: o recurso apenas se realiza mediante verificação de certos requisitos e 

limites legais. Assim, a maioria da doutrina não entende os direitos reprodutivos como 

um DESC (no caso, direitos sociais). Como vimos supra, tem-se entendido o direito à 

reprodução como uma liberdade, sem qualquer prestação positiva que se impõe ao Estado. 

É certo que a conexão dos direitos reprodutivos com o direito à saúde, designadamente, 

à saúde reprodutiva faz suscitar este debate58. No entanto, não se pode impor 

economicamente ao Estado “o encargo de garantir ao individuo que este possa procriar a 

qualquer custo”59, a única prestação positiva que se pode exigir é a de regular as técnicas 

de PMA, conforme vimos60.  

 

2. A gestação de substituição 

2.1. Considerações gerais 

A reprodução através da gestação de substituição não é um fenómeno recente ou 

uma problemática nova61, porém está longe de ser um tema consensual e passível de 

uniformização. Na verdade, como refere Vera Raposo, podemos encontrar referências em 

                                                           
55 RAPOSO, VERA, O direito à imortalidade, op. cit., p. 375.  
56 RAPOSO, Vera, O direito à imortalidade, op. cit., p.177 
57 Idem, ibidem.  
58 Idem, p. 184 
59 Idem, p. 376 
60 A discussão não é pacífica, pois se se entender que a reprodução integra o conceito de saúde reprodutiva 

de per si poderá ser encarado como um direito social. Para mais desenvolvimentos sobre o tema crf. Idem, 

pp. 183-192.  
61 RAPOSO, Vera, De mãe para mãe: questões legais e éticas suscitadas pela maternidade de substituição, 

10, Centro de Direto Biomédico, Coimbra Editora, Coimbra, 2005, p. 9.  



15 
 

textos antigos, nomeadamente, na Bíblia62, no Código de Hamurabi63 e na ficção 

cinematográfica e televisiva. Vulgarmente conhecida como barriga de aluguer ou 

maternidade de substituição64, a gestação de substituição é um tema bastante controverso 

pelas inerentes problemáticas e divergências do foro ético, jurídico e moral. Assistimos a 

um tratamento e prática diferenciada nos diversos ordenamentos jurídicos: da proibição 

a práticas liberais e sem limites, da comercialização à natureza gratuita, do turismo 

reprodutivo à condenação deste método de reprodução. No nosso artigo, vamos focar-nos 

na gestação de substituição no contexto nacional e europeu.  

Em termos gerais, a gestação de substituição compreende “qualquer situação em 

que a mulher se disponha a suportar uma gravidez por conta de outrem e a entregar a 

criança após o parto, renunciando aos poderes e deveres próprios da maternidade” (n.º 1 

do art. 8.º da lei da PMA). A definição acolhida pela legislação portuguesa elucida-nos o 

que é a gestação de substituição e permite-nos dissociá-la das técnicas de PMA. Enquanto 

as técnicas de PMA têm como principal objetivo auxiliar o processo de reprodução (na 

fase de conceção e/ou fecundação), permitindo que pessoas com dificuldades naturais em 

engravidar (ou por outros motivos) consigam levar uma gravidez adiante, a gestação de 

substituição não é uma técnica de PMA. Neste último caso, temos uma outra forma de 

reprodução humana na qual uma mulher se compromete a gerar uma criança que vai 

entregar no final da gravidez. A gestação de substituição para se concretizar implicará o 

recurso a uma técnica de PMA, porém tal recurso não é necessariamente obrigatório. 

Passamos a explicar: nos países em que a gestação de substituição é legalmente aceite 

(independentemente de a título gratuito ou oneroso) a gestação de substituição é 

concretizada mediante a prática de uma técnica de PMA que auxilia o processo de 

conceção e fecundação dos materiais genéticos dos beneficiários (ou de eventual dador65). 

Todavia, tal não é necessariamente condição para a concretização da gestação de 

substituição. Pense-se nos casos “caseiros” de gestação de substituição que já existiam 

antes das técnicas de PMA ou que ainda existem atendendo a proibições legais de acesso 

à gestação de substituição, custos de acesso, etc. São vários os relatos de casais 

homossexuais que recorrem às técnicas “caseiras” para gerar um filho ou dos vários casos 

de turismo reprodutivo, conforme melhor veremos infra.  

                                                           
62 A história bíblica de Sara, Abraão e Hagar (Génesis 16) e a história de Raquel, esposa de Jacó (Génesis 

30) 
63 RAPOSO, Vera, De mãe para mãe, op. cit., p. 9. 
64 Optamos por utilizar a designação gestação de substituição pois é a expressão acolhida na nossa lei.  
65 E porventura da gestante (nos países em que tal é admitido).  
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Considerando a noção de gestação de substituição, referida supra, é preciso 

esclarecer que a mesma se pode desdobrar em vários modelos atendendo à sua natureza, 

requisitos ou pressupostos de admissibilidade. Assim, a natureza da gestação de 

substituição varia entre a onerosidade (pressupõe o pagamento à gestante e/ou a uma 

clínica/agência) e a gratuitidade (total ou parcial). As razões para recorrer à gestação são 

as mais diversas, desde os problemas de infertilidade, doença grave ou outro problema 

que impossibilita de forma absoluta suportar uma gestação até bom termo, a 

impossibilidade natural/biológica (no caso dos casais homossexuais ou de solteiros) e 

outras razões (motivos profissionais, morosidade dos processos de adoção, desejo do filho 

biológico, motivos estéticos, o desejo de não passar pelo processo da gravidez e parto, 

entre outras). A gestação poderá ocorrer com recurso obrigatório a material genético dos 

beneficiários ou de pelo menos um dos beneficiários (e o restante de um dador de óvulos 

ou esperma) ou ainda a utilização de material genético da própria gestante. A 

regulamentação da gestação de substituição não é consensual, inclusive em muitos 

Estados é omissa, mas alguns Estados optam por regular a gestação de substituição 

(proibindo ou estabelecendo as condições em que é admitido, assim como o processo e 

as devidas consequências legais de uma eventual violação).  

Podemos, assim, depreender que o elemento comum a qualquer gestação de 

substituição, independentemente do país, reside no facto de uma mulher se comprometer 

a suportar uma gravidez por conta de outrem (mediante entrega de um preço ou não; 

utilizando material genético da gestante ou não) e a entregar a criança no final do processo 

de gestação, renunciando a quaisquer direitos e deveres parentais (mesmo neste caso há 

variações entre os ordenamentos jurídicos, conforme veremos infra). Os demais 

elementos (natureza, condições, requisitos de admissibilidade, consequências jurídicas, 

etc) variam de ordem jurídica para ordem jurídica.  

 

2.2. Em Portugal 

Há mais de 10 anos, com a entrada em vigor da lei n.º 32/2006, de 26 de julho66, 

foi criado o regime da PMA67. Esta lei proibia expressamente, no art. 8.º, o recurso à 

“maternidade de substituição” e sancionava com nulidade a prática de qualquer (gratuito 

ou oneroso) negócio jurídico de maternidade de substituição (nº 1 do art. 8.º). Para efeitos 

                                                           
66 Doravante designado por lei da PMA ou lei n.º32/2006.  
67 A lei continua em vigor com as alterações introduzidas pela lei n.º59/2007, de 04/09; lei n.º 17/2016, de 

20/06 e lei n.º 25/2006, de 22/08.  
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de estabelecimento da filiação, no caso de incumprimento legal, considerava-se que a 

gestante seria considera a mãe da criança que viesse a nascer (n.º 3 do art. 8.º). Em 2016 

assistimos a duas alterações significativas. Em primeiro lugar, em Maio de 2016, foi 

aprovada a lei (n.º 17/2016, de 20/06) que alargou o acesso às técnicas de PMA a casais 

de mulheres e a todas as mulheres “independentemente do estado civil e da respetiva 

orientação sexual” (n.º 1 do art. 6.º da lei da PMA)68. Até então os beneficiários das 

técnicas de PMA eram apenas os casais heterossexuais, cujo diagnóstico de infertilidade 

ou o tratamento de doença ou risco de transmissão de doenças de origem genética, 

infeciosa ou outra, obstava à reprodução natural. Em segundo lugar, na mesma data, foi 

vetada pelo Presidente da República uma lei que passaria a admitir a gestação de 

substituição. O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa entendeu que a lei precisava de 

alterações. Três meses depois, em finais de Agosto de 2016, entrou em vigor a lei n.º 

25/2016, que modificou o art. 8.º da lei n.º 32/2006, passando a admitir o acesso à 

gestação de substituição69. 

Começando pela alteração da nomenclatura passamos de “maternidade” para 

“gestação” de substituição, o que resultou da intenção de dissociar a maternidade do 

processo de gestação através deste método, afastando da gestante qualquer conotação de 

“mãe” e das respetivas consequências, direitos e deveres que tal estatuto acarreta. Pois, 

com a alteração legislativa, a gestante não é considerada mãe da criança que vier a nascer: 

a filiação é estabelecida em relação aos beneficiários (n.º 7 do art. 8.º da Lei da PMA). 

Com ressalva da alteração terminológica, a noção de gestação de substituição manteve-

se (n.º 1 do art. 8.º da Lei da PMA). As condições de admissibilidade são restritas e 

excecionais. Assim, de acordo com o n.º 2 do art. 8.º da lei da PMA as razões abrangem, 

unicamente, “os casos de ausência de útero, de lesão ou doença deste órgão que impeça 

de forma absoluta e definitiva a gravidez da mulher ou em situação clínicas que o 

justifiquem”. Portanto, ocorre apenas por motivos de saúde que impossibilitam uma 

gravidez natural ou com recurso às técnicas de PMA. O modelo português de gestação de 

substituição exige obrigatoriamente que o contrato seja celebrado a título gratuito, com 

ressalva do pagamento das despesas decorrentes do acompanhamento médico (cfr. n.º2 e 

n.º 5 da lei da PMA). Além disso, não pode existir qualquer relação de subordinação 

                                                           
68 O carácter subsidiário das técnicas de PMA, consagrado no art. 4.º da Lei da PMA, não tem aplicabilidade 

em relação às beneficiárias mulheres solteiras ou casais de mulheres, porquanto independentemente de 

problemas de infertilidade estas mulheres podem recorrer à PMA heteróloga (necessitam do material 

genético de dador de sexo masculino).  
69 Analisaremos o consagrado na lei até à decisão do Acórdão do Tribunal Constitucional n.º225/2018.  
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jurídica ou económica entre as partes (n.º 6), é obrigatório a utilização de material 

genético de pelo menos um dos beneficiários e proibido a utilização, em qualquer 

circunstância, de material genético da gestante (n.º 3 do art. 8.º da referida lei)70. A 

gestação de substituição obedece ao cumprimento de um procedimento prévio, 

nomeadamente, a obtenção de uma autorização do Conselho Nacional de PMA 

(CNPMA), cuja regulamentação ficou definida no decreto-regulamentar n.º6/2017, de 31 

de julho. O regime da lei da PMA é aplicável, com as devidas adaptações, à gestação de 

substituição (n.º 2, do art. 2.º da lei), por exemplo, em matéria de direitos e deveres dos 

beneficiários (arts. 12.º e 13.º), consentimento (art. 14.º), confidencialidade (art. 15.º), 

entre outros.  

Quanto aos beneficiários da gestação de substituição gerou-se a dúvida sobre 

quem podia recorrer. Por um lado, face à alteração legislativa à lei da PMA que permitiu 

o acesso às técnicas de PMA a mais beneficiários (casais de mulheres e mulheres 

solteiras). Por outro lado, a redação do novo art. 8.º ao estabelecer a utilização de gâmetas 

de pelo menos um dos beneficiários hipoteticamente permitiria que mulheres solteiras 

pudessem contribuir com os seus ovócitos. Contudo, a lei fala em beneficiários (plural), 

sendo necessário a conjugação do art.º 8 com o art. 6.º da Lei da PMA, pois como a lei 

exige a utilização de material genético de pelo menos um dos beneficiários (e fala em 

beneficiários) só podem recorrer à gestação de substituição casais heterossexuais ou 

casais de mulheres. Assim, são excluídas do acesso as mulheres solteiras (que podem 

aceder às técnicas de PMA), os homens solteiros ou os casais de homens.  

Após a regulamentação da lei da gestação de substituição surgiu o primeiro pedido 

de recurso a este modo de reprodução, o qual foi feito por beneficiários portugueses e a 

gestante era a mãe da beneficiária (futura avó da criança). As alterações legislativas em 

Portugal suscitaram o interesse além-fronteiras: diversos casais estrangeiros, destacando-

se os de nacionalidade espanhola, começaram a procurar Portugal com o único interesse 

de se inscreverem no procedimento, uma vez que o decreto-regulamentar não limitou o 

acesso aos cidadãos nacionais. Portanto, quer os beneficiários quer a gestante podem ter 

nacionalidade estrangeira, desde que cumpram os requisitos legais. 

Acontece, porém, que a admissão (e respetiva regulamentação) da gestação de 

substituição no ordenamento português não foi pacífica e isenta de críticas. Vários vozes 

se ergueram contra a alteração legislativa e/ou atacaram a incompletude e lacunas da 

                                                           
70 Proibida a chamada gestação de substituição genética.  
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regulamentação. As manifestações contra a lei da gestação de substituição culminaram 

com apresentação à Assembleia da República, por um grupo de deputados, de um pedido 

de inconstitucionalidade com força obrigatória geral de alguns preceitos da lei da PMA71. 

Os deputados argumentaram72 que o modelo português de gestação de substituição 

violava o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana; o dever do Estado de 

proteção da infância, o princípio da igualdade e o princípio da proporcionalidade. Na 

sequência deste pedido o Tribunal Constitucional, em final de abril de 2018, proferiu o 

acórdão n.º 225/201873. Muito resumidamente,74 indicamos infra os principais pontos da 

decisão do Tribunal Constitucional. O TC considerou que o modelo português de 

gestação de substituição, só por si, não viola a dignidade da pessoa humana, nem tão-

pouco o dever do Estado de proteção à infância. O TC considerou que o “problema” do 

modelo de gestação de substituição português está em certas soluções adotadas na 

concretização legislativa. Nessa medida, o TC pronunciou no sentido da 

inconstitucionalidade de algumas normas da lei, mas sem efeitos retroativos em relação 

aos processos terapêuticos de contratos já em execução (com exceção da 

inconstitucionalidade invocada quanto ao regime da nulidade previsto no n.º 12 do artigo 

8.º). Foram três os principais argumentos do TC: a excessiva indeterminação da lei (caso 

dos n.ºs 4, 10 e 11 do art. 8.º), a ausência do direito ao arrependimento da gestante 

(restringida à possibilidade de revogação do consentimento prestado pela gestante apenas 

até ao início dos processos terapêuticos de PMA) e a ausência de concretização do regime 

de nulidade do contrato de gestação de substituição (n.º 12 do art. 8.º, pois a lei não faz 

distinção entre os efeitos de um contrato válido e de um contrato nulo)75. Portanto, após 

o Acórdão do TC, o recurso à gestação de substituição ficou suspenso, continuando-se 

aguardar pelas alterações legislativas para perceber por onde passará o futuro da gestação 

de substituição em Portugal. Somos a crer que a ligação familiar ou próxima entre a 

                                                           
71 Diretamente relacionado com a gestação de substituição: art. 8.º, n.º1 a n.º 12; art. 2.º, n.º, 2; art. 3.º, n.º1; 

art. 5.º, n.º1; art. 14.º, n.º 5 e 6; art. 15.º, n.º1 e 5; art. 16.º, n.º1; art. 30.º, alínea p; art. 34.º; art. 39.º e art. 

44.º, n.º1, alínea b).  
72 Os deputados pediram ainda a inconstitucionalidade com força obrigatória geral do art. 15.º e do art. 20.º 

da lei da PMA.  
73O Acórdão do TC n.º 225/2018 foi publicado em DIÁRIO DA REPÚBLICA, n.º 87/2018, Serie I de 7 de 

Maio de 2018. [Consult.08.05.2018]. Disponível em WWW: <URL: https://dre.pt/home/-

/dre/115226940/details/maximized>.  
74 O presente artigo não nos permite uma análise exaustiva da decisão do TC, remetendo para uma melhor 

análise em futuros estudos.  
75 De referir ainda a declaração de inconstitucionalidade quanto ao direito ao anonimato dos dadores e da 

gestante de substituição (posição diferente do Acórdão n.º 101/2009 do TC). Os juízes do TC consideraram 

que o anonimato restringe em demasia o direito à identidade e ao livre desenvolvimento da criança nascida 

por qualquer técnica de PMA heteróloga ou com recurso à gestação de substituição. 

https://dre.pt/home/-/dre/115226940/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/115226940/details/maximized
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gestante e os beneficiários (por exemplo, uma amiga chegada) deveria ser considerado 

requisito de recurso a este método, porquanto parece ser a relação que melhor representa 

o tal ato de ajuda, o altruísmo da gestante em gerar um filho que não será seu. Esta 

gestante saberia as dificuldades pelas quais os beneficiários passaram para ter o filho 

desejado, estaria mais próxima da realidade daquela família e com menor probabilidade 

de querer lucrar com o seu ato. É certo que também no seio de ligações familiares 

próximos podem existir os riscos de pagamentos ou interesses meramente negociais para 

alguém se oferecer como gestante, mas num panorama geral de prós e contras entre a 

ligação próxima com a gestante e uma ligação mais afastada (ou sem qualquer ligação) o 

que será melhor? Devem, pelo contrário, os laços entre a gestante e os beneficiários serem 

os mínimos possíveis? A regulamentação do modelo português, atualmente suspensa, 

estabelecia o contato reduzido ao mínimo possível, com exceção dos casos em que a 

gestante (uma avó, uma prima, uma irmã, etc) tivessem laços familiares (ou de amizade, 

por exemplo, uma amiga) que justifiquem essa proximidade. Nos restantes casos, 

recomenda-se que o contacto fosse reduzido por forma a diminuir (ou evitar) os riscos de 

danos psicológicos, emocionais.  

 

3.2. A gestação de substituição no contexto europeu 

Os países europeus76 têm posições distintas sobre a gestação de substituição. Os 

argumentos dos Estados contra a gestação de substituição variam entre considerarem uma 

prática atentatória da dignidade da pessoa humana (em particular, da gestante e da 

criança), a condição de exploração e vulnerabilidade da mulher, o risco de comércio e 

tráfico humano, questões ético-morais, entre outros77. Os argumentos a favor variam entre 

o direito à liberdade de disposição sobre o próprio corpo e autonomia pessoal, o direito a 

constituir família, o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, entre outros78. 

Assim, o cenário europeu da gestação de substituição é muito diverso: da prática 

clandestina (clinicas ilegais) às clinicas legais, dos processos morosos a custos 

elevadíssimos, dos contratos onerosos à obrigatoriedade de contratos gratuitos, diferentes 

formas de estabelecimento da filiação, etc. Cada vez mais assiste-se à deslocação de 

muitos casais (ou solteiros) dos países onde a prática é proibida ou admitida em termos 

restritos (país de origem) para os países onde a prática é admitida (país de destino): o 

                                                           
76 Quer no contexto da União Europeia, quer no entendimento do continente europeu.  
77 Para um maior desenvolvimento, crf. RAPOSO, Vera, De mãe para mãe, op. cit., pp.47-63.  
78 Idem, pp. 63-89.  
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chamado turismo reprodutivo. A procura transfronteiriça deste método de reprodução 

abre o debate sobre a cidadania e estabelecimento da filiação da criança nascida através 

da gestação de substituição e os direitos parentais dos beneficiários e da gestante. Releva-

se extremamente importante a necessidade de garantir o superior interesse da criança e 

protege-las contra práticas ilícitas, algumas das quais podem conduzir ao tráfico 

humano79.  

Alguns países proíbem, por força de lei80, a gestação de substituição, tais como, a 

Espanha, a França, a Alemanha, a Áustria, a Itália, a Suíça, a Suécia, a Bulgária, a 

Croácia, a Dinamarca, a Noruega e Malta. Outros países autorizam (com ou sem 

restrições), por exemplo, Portugal, o Reino Unido, a República da Irlanda, a Grécia, a  

Ucrânia ou a Rússia81. Nos demais Estados a legislação não expressa uma abordagem 

clara (nem proíbem nem admite expressamente) ou simplesmente existe um vazio legal. 

Vejamos, em específico, alguns desses ordenamentos.  

Em Espanha quando foi aprovada a lei n.º 35/1988, de 22 de novembro sobre as 

técnicas de PMA nada se regulamentou sobre a gestação de substituição. Apesar de não 

estar expressamente proibida, o entendimento geral era no sentido da proibição, pois do 

art. 10.º, n.º2 da lei retirava-se que a filiação se determinava pelo parto, logo, a gestante 

seria sempre considerada a mãe, o que se coadunava com o art. 39.º, n.º2 da Constituição 

espanhola e com o art. 110.º do Código Civil Espanhol. Encontra-se em vigor a lei n.º 

14/2006, de 26 de maio, que expressamente (no art. 10.º) refere que é nulo qualquer 

contrato de gestação de substituição, proibindo a sua prática e punido criminalmente nos 

termos do art. 221.º do Código Penal Espanhol. Todavia, tem sido muito discutido a 

admissibilidade da gestação de substituição, foram apresentadas várias propostas de lei, 

apesar de surgirem vozes (associações ou grupos) contra.  

A França proíbe expressamente desde 1994, após a entrada em vigor das leis 

bioéticas (lei 94-653 e a lei 94-654), considerando nulo o contrato celebrado (art. 16-7 do 

Código Civil francês) e punindo criminalmente (art. 227-12, primeiro parágrafo). Várias 

questões sobre gestação de substituição têm chegado aos tribunais franceses82, sobretudo 

                                                           
79 Idem, p. 101.  
80 Direta ou indiretamente.  
81 Falamos do continente europeu e não apenas da União Europeia (UE). Na perspetiva da UE, Portugal foi 

o 3.º país a admitir a gestação de substituição, estabelecendo regras específicas (juntando-se à Grécia e ao 

Reino Unido, sendo que este último em breve saíra da UE).  
82 O ordenamento jurídico francês é omisso quanto à determinação da filiação das crianças nascidas através 

da gestação de substituição. Os casos jurisprudenciais mais conhecidos são os casos Mennesson, Labasse, 

Foulon e Bouvet, que veremos melhor infra.  
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relacionadas com o estabelecimento e reconhecimento da filiação em relação a casais 

beneficiários que recorrem à gestação de substituição no estrangeiro e que, conforme 

veremos infra, representam os casos mais comuns nos tribunais dos países que proíbem 

a gestação de substituição.  

Na Alemanha é proibida por força da Lei de Proteção de Embriões de 199083. Esta 

lei refere que “nenhum médico poderá levar a cabo uma inseminação artificial ou doação 

de embriões quando a mulher pretende entregar a criança a outra pessoa e renunciar aos 

seus direitos parentais”84. No entanto, no caso de se concretizar a gestação de substituição 

apenas estão previstas sanções penais para quem realiza a intervenção e implante o 

embrião na gestante85. A proibição resulta ainda do Código Civil alemão (determina a 

nulidade do contrato de gestação de substituição e estabelece a determinação da 

maternidade com base no facto do nascimento e regras determinação da paternidade) e da 

Lei Alemã da Adoção (que proíbe a mediação de acordos de gestação e pune 

criminalmente os seus mediadores). 

Em Itália é proibida e criminalizada pelo Código Deontológico dos Médicos 

(1995) e pela lei n.º 40, de 19/02 de 200486 (que regula a reprodução assistida) nos termos 

do seu art. 12.º n.º 6.  

 Na Grécia é permitida e regulada expressamente no código civil grego (cfr. 1458.º 

código civil grego) e artigo 13.º da lei n.º 3305/2005. A gestação de substituição é 

permitida desde que haja uma autorização judicial prévia para que os ovócitos da 

beneficiária sejam colocados no útero da gestante, ou seja, uma decisão que aprecie os 

requisitos legais de validade do contrato. Só é admitida a título gratuito, são proibidos os 

contratos onerosos e sancionando-os criminalmente. O acesso limita-se aos casais 

heterossexuais e mulheres solteiras (nos casos em que a beneficiária apresente 

impossibilidade de gerar ou realizar o parto) e é obrigatório a utilização de material 

genético de pelo menos um dos beneficiários (proibindo-se a gestação de substituição 

genética). Além disso, é exigido que os beneficiários tenham nacionalidade grega ou 

residam no país, pretendendo-se com isso evitar as práticas de turismo reprodutivo87. Nos 

casos dos contratos validamente celebrados a filiação é estabelecida em relação aos 

beneficiários: vigora a presunção de que a beneficiária (que obteve a autorização judicial) 

                                                           
83 Embryonenschutzgestz 
84 RAPOSO, Vera, De mãe para mãe, op. cit., p. 104.  
85 Idem, ibidem.  
86 Legge 19 febbraio 2004 
87 Crf. Acórdão n.º 225/2018, p. 1905.  
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é a mãe. Trata-se de uma presunção ilidível, pois pode ser afastada pela gestante ou pela 

beneficiária no prazo de 6 meses após o nascimento, se provarem que a criança foi 

concebida com material genético da gestante. Nesse caso, a filiação constituir-se-á em 

favor desta última. Os contratos que não cumprem estes requisitos são nulos e a filiação 

é constituída em favor da gestante nos termos gerais do Código civil grego.  

No Reino Unido é permitida somente a título gratuito88 (sem compensações 

financeiras, os contratos onerosos são expressamente proibidos) e com carácter 

excecional (apenas quando seja a única forma da mulher ter um filho)89. Os requisitos 

(secção 54 do Human Fertilization and Embryology Act)90 para recorrer à gestação de 

substituição são exigentes: o acesso é permitido a casais, homossexuais ou 

heterossexuais, que se encontrem casados (pelo civil) ou viviam em união de facto 

(excluem-se os solteiros); só pode ser utilizado material genético de pelo menos um dos 

beneficiários (não podem ser utilizados gâmetas da gestante) e exige-se o consentimento, 

livre e esclarecido dos beneficiários, da gestante e do seu marido (ou companheiro) após 

o nascimento da criança, mas nunca antes do prazo de 6 semanas após o nascimento. No 

Reino Unido vigora o direito ao arrependimento da gestante91 e os contratos de gestação 

não são executáveis contra vontade das partes envolvidas. Assim, a gestante pode 

arrepender-se e não entregar a criança, ficando a cargo do tribunal decidir no superior 

interesse da criança. De facto, nos termos gerais, o estabelecimento da filiação é feito em 

relação à gestante (secção 33), vigorando o modelo de transferência judicial da 

parentalidade da criança após o nacimento da criança. Isto é, o vínculo de filiação é 

constituído pelo nascimento sendo a gestante considerada legalmente a mãe da criança e, 

nos seis meses após o nascimento da criança, os beneficiários têm que requerer junto do 

tribunal uma ordem de parentalidade (parental order). Cumprindo os requisitos legais92, 

a decisão judicial determinará a transferência da parentalidade para os beneficiários em 

detrimento da gestante.  

                                                           
88 Regulamentação legal: Surrogacy Arragment Act de 1985, alterado pelo Human Fetilisation and 

Embryology Act, de 1990.  
89 RAPOSO, Vera, De mãe para mãe, op. cit., p. 102.  
90 Desde 1985, com a entrada em vigor da Surrogacy Arrangements Act, o Reino Unido admitiu o recurso 

à gestação de substituição. Atualmente, a regulamentação desta temática encontra-se no diploma referido 

no corpo do texto.  
91 Consagrando o princípio da liberdade contratual e autonomia da vontade.  
92 Ser intentada dentro do prazo referido, existir uma comprovação judicial da inexistência de contrato de 

gestação a título oneroso, o consentimento válido da gestante e do seu cônjuge, a criança residir com o casal 

beneficiário no Reino Unido no momento em que o pedido é efetuado.  
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Na Rússia é permitida a qualquer título e encontrando-se regulada pelas cláusulas 

77-83 do Despacho de Saúde da Rússia n.º107 datado de 30.08.2012. Entre as causas 

admitidas para se recorrer estão, por exemplo, doenças e patologias uterinas e falhas 

repetidas de tentativas de fertilização in vitro. Na Ucrânia é expressamente permitida a 

título gratuito e não é expressamente proibida nem proibida a título oneroso. O acesso é 

permitido somente a casais unidos pelo matrimónio93, os beneficiários são considerados 

os pais biológicos desde o momento da conceção e constam da certidão de nascimento 

sem qualquer menção à gestante de substituição. A regulamentação legal é feita pelo 

Código de Família Ucraniano (art.123.º), pelo Código Civil Ucraniano (art. 281.º) e pela 

ordem do Ministério da Saúde da Ucrânia nº 771 de 23 de Dezembro de 2003“ em 

aprovação do despacho sobre o uso de tecnologias reprodutivas na Ucrânia”, registrado 

no Ministério da Justiça de Ucrânia 2 de outubro de 2013. A gestação de substituição 

exige a celebração de vários acordos: entre a gestante e os beneficiários, contrato com a 

instituição médica onde decorrerá o processo de fertilização e acompanhamento médico 

e a gestante e agências de substituição (se existir). A Ucrânia é um dos fortes destinos do 

turismo reprodutivo. As gestantes (jovens ucranianas) são atraídas pelas quantias 

elevadas e os beneficiários pelo reconhecimento e estabelecimento da filiação sem 

entraves.  

 

3.3. Para onde caminha a Europa? 

Será possível a harmonização das diferentes leis? Os estados europeus devem 

manter a diversidade ou devem tentar uma harmonização?94 O Tribunal Europeu dos 

Direitos do Homem (TEDH) têm-se pronunciado sobre questões atinentes à gestação de 

substituição. Conforme referimos anteriormente, muitas das decisões que chegam aos 

tribunais nacionais e ao TEDH prendem-se com o estabelecimento e/ou reconhecimento 

da filiação em países cuja prática é proibida. Ora, estas decisões têm demonstrado que a 

diversidade de regulamentação da gestação de substituição não é um obstáculo. Aliás, em 

2014, o TEDH, em duas decisões, reconheceu expressamente que um Estado tem o direito 

de proibir a gestação de substituição no seu território. O TEDH afirmou que impor a um 

                                                           
93 O código de família ucraniano presume que os pais biológicos da criança nascida por gestação de 

substituição são casados. O notário exige a certidão de casamento dos pais biológicos, traduzida, 

autenticada e reconhecida (pelo país do estado de origem).  

94 HERVIEU, Nicolas, “Ser ´mãe de aluguer´ na Europa”, in EURONEWS, [Em linha], 2014, 

[Consult.20.02.2018]. Disponível em WWW: <URL:http://pt.euronews.com/2014/10/31/ser-mae-de-

aluguer-na-europa>.  

http://pt.euronews.com/2014/10/31/ser-mae-de-aluguer-na-europa
http://pt.euronews.com/2014/10/31/ser-mae-de-aluguer-na-europa
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Estado o reconhecimento da filiação nestas circunstâncias implicaria a violação do 

princípio da indisponibilidade do estado das pessoas95. Porém, tal direito não inibe ou 

desonera os Estados de proteger os direitos da criança que tenha nascido através deste 

método, num país em que a prática era legal. Por esse motivo, o TEDH condenou a França 

a reconhecer os laços de filiação a crianças nascidas no estrangeiro através da gestação 

de substituição96, prevalecendo o superior interesse da criança em detrimento da proibição 

legal da gestação de substituição. Nos casos franceses que chegaram ao TEDH, a França 

recusou-se a transcrever, no registo civil, a certidão de nascimento das gêmeas 

Mennesson e da criança Labassee. Em ambos os casos, os casais beneficiários, cidadãos 

franceses, viajaram para os Estados Unidos – Califórnia e Minnesota - para recorreram à 

gestação de substituição utilizando material genético de pelo menos um dos 

beneficiários97, tendo obtido certidões de nascimento que reconheceram a filiação entre 

eles e as respetivas crianças. A França recusou o reconhecimento da filiação àquelas 

crianças porque considerava que tal significava aceitar a violação da legislação nacional 

(que proíbe a gestação de substituição) e, também, significava admitir e potenciar a 

diferença entre os pais que tem recursos financeiros para se deslocar ao estrangeiro e os 

que não tem (fomentando o turismo reprodutivo). Nos dois casos, depois dos casais 

tentarem em todas as instâncias judiciais obter o reconhecimento recorreram para o 

TEDH alegando discriminação e violação do direito a constituir família. O TEDH, 

conforme referido supra, entendeu que apesar de legítima a proibição da gestação de 

substituição pelo Estado francês deve prevalecer o superior interesse da criança, portanto, 

deve ser transcrito o registo de nascimento das crianças que nasceram no estrangeiro por 

um contrato que era válido no país estrangeiro (formal e substancialmente).  

Sobre esta temática o TEDH também entendeu que um Estado pode não 

estabelecer filiação de uma criança nascida através da gestação de substituição, não 

reconhecendo como filha do casal, quando não existem laços biológicos/genéticos entre 

o casal e a criança. Esta posição surge expressa na Decisão do Pleno do TEDH de 24 de 

janeiro de 2017, no caso Paradiso et Campanelli98 contra Itália. Neste caso, as autoridades 

                                                           
95 Crf. acórdão p. 1904 
96 Falamos aqui apenas dos acórdãos no caso Menesson e Labasee de 26 de junho de 2014, mas existiram 

outros casos e decisões semelhantes julgadas pelo TEDH.  
97 Não utilizaram material genético da gestante.  
98 O acórdão suscitou o debate sobe o conceito de vida familiar, crf. PEREIRA, Maria Margarida, “O 

conceito de vida familiar na jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem face a turismo 

reprodutivo e maternidade de substituição (A propósito da decisão do Tribunal Pleno de 24 de Janeiro de 

2017, Paradiso et Campanelli c. Italie, Queixa n.º 25358/12”, in Julgar, n.º 32, Maio- Agosto de 2017.  
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italianas decidiram retirar, a um casal italiano, a custódia de uma criança nascida com 

recurso à gestação de substituição na Rússia por considerarem que o casal violou as leis 

nacionais que proíbem o recurso a este método de reprodução. O TEDH entendeu que a 

decisão de retirar a criança ao casal foi a correta (e legitima), ocorreu dentro da 

competência dos Estados em julgarem a relação de filiação e também para salvaguarda 

da ordem pública99. Neste caso, os beneficiários não tinham qualquer ligação genética 

com a criança, pois foi utilizado material genético da gestante e de um dador. De facto, 

muitas vezes, os Estados não reconhecem caráter executório aos contratos de gestação de 

substituição, pois tal violaria a ordem pública e constituiria um facto ilícito100. A aceitação 

e regulamentação da gestação de substituição nos diversos Estados é influenciada por 

valores e princípios fundamentais de cada Estado (em particular do direito da família), 

em contraposição com o princípio da autonomia privada e da liberdade contratual. A 

harmonização de um tema (ética e legalmente) tão controverso está longe de acontecer e 

temos dúvidas que venha acontecer.   

A posição das instituições europeias (da União Europeia) é tendencialmente 

contra a gestação de substituição. Em 2015, o Parlamento Europeu condenou esta prática 

de reprodução por considerar que coloca em causa a dignidade da mulher, 

instrumentalizando o corpo e as funções reprodutivas, tratando-a como objeto de 

comércio e tornando-a vulnerável a abusos e aproveitamentos101. Por seu turno, a 

Assembleia do Conselho da Europa, em Outubro de 2016, rejeitou uma proposta de 

recomendação sobre a gestação de substituição nos países da União Europeia (83 votos 

contra 77 a favor), por entender que a mesma permitia aceitar o recurso à gestação de 

substituição. Maud de Boer-Buquicchio, relatora da ONU, em março de 2018, lançou um 

apelo aos Estados para regularem urgentemente a gestação de substituição102. Para Boer-

Buquichio, a prática a título oneroso equivale à comercialização (v.g.venda) de crianças, 

atentando contra os direitos humanos da criança e da gestante. Torna-se urgente proteger 

                                                           
99 O TEDH entendeu que o caso em questão não está inserido naquilo que define a categoria de “vida 

familiar” (art. 8.º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem. 

100 RAPOSO, Vera, De mãe para mãe, op. cit., p.101. 
101 PARLAMENTO EUROPEU, Relatório sobre a situação dos direitos fundamentais na União Europeia 

em 2015(2016/2009(INI)), Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos, Relator: 

József Nagy, 24 de novembro de 2016. [Consult.20.02.2018]. Disponível em WWW: <URL: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-

0345+0+DOC+XML+V0//PT>.  
102EXPRESSO, ONU pede regulação urgente da gestação de substituição para evitar “venda de crianças”, 

06.03.2018. [Consult.06.03 2018]. Disponível em WWW: <URL: https://expresso.sapo.pt/sociedade/2018-

03-06-ONU-pede-regulacao-urgente-da-gestacao-de-substituicao-para-evitar-venda-de-criancas  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0345+0+DOC+XML+V0//PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0345+0+DOC+XML+V0//PT
https://expresso.sapo.pt/sociedade/2018-03-06-ONU-pede-regulacao-urgente-da-gestacao-de-substituicao-para-evitar-venda-de-criancas
https://expresso.sapo.pt/sociedade/2018-03-06-ONU-pede-regulacao-urgente-da-gestacao-de-substituicao-para-evitar-venda-de-criancas
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as crianças nascidas “através de uma gestação de substituição feita ao abrigo de acordos 

comerciais internacionais”, porquanto “apresentam um risco especial e devem ser 

protegidas pelos Estados”103.  

 

3.4. A gestação de substituição é um direito reprodutivo?   

Chegamos ao último ponto do nosso artigo, o momento em que pretendemos 

concluir se é possível uma articulação entre os direitos reprodutivos estudados no ponto 

1 e a gestação de substituição analisada no ponto 2.  

Admitindo que o modelo português de gestação de substituição não atenta contra 

a dignidade da pessoa humana (nem da gestante nem da criança), conforme decorre do 

acórdão do TC referido anteriormente, partimos para a análise da “eventual” articulação 

com os direitos reprodutivos. Assim, ao admitir-se a gestação de substituição a título 

gratuito, excecional e com cariz altruísta, parece-nos que não se pensa a reprodução (e 

por conseguinte a cidadania reprodutiva) enquanto trabalho ou contrato de cariz 

comercial e oneroso, mas sim enquanto ato de entreajuda, solidariedade e altruísmo para 

quem não pode ter filhos de forma natural ou com o mero auxílio das técnicas de PMA. 

Veja-se que os juízes do TC consideram que a natureza gratuita é um elemento essencial 

para a validade do contrato de gestação de substituição, pois representa uma atuação livre 

e autónoma da gestante104. Nesta medida, este modelo de gestação de substituição parece-

nos aproximar-se mais da essência dos direitos reprodutivos entendidos como a liberdade 

de reprodução. Porém, será que tal é suficiente para considerar o recurso à gestação de 

substituição como um direito reprodutivo, nomeadamente, um direito à reprodução?  

Como referimos supra, Gomes Canotilho e Vital Moreira consideram que não 

existe o direito a toda e qualquer forma de reprodução, nomeadamente, com recurso às 

técnicas de PMA, pois o acesso estará excluído quando essas formas atentam contra a 

dignidade humana. Ora, tendo como premissa a decisão do TC será que podemos concluir 

que a gestação de substituição constitui um direito à reprodução? Pois, se o entrave é a 

violação da dignidade humana (tal como acontece nas técnicas de PMA), se aceitarmos 

que este modelo não viola a dignidade poderíamos, a contrario sensu, considerá-lo como 

um direito reprodutivo. Todavia, este silogismo não está correto, porquanto faltam 

elementos nesta equação, nomeadamente, outros requisitos que fazem a diferença entre 

as meras técnicas de PMA e a gestação de substituição. Desde logo, ao passo que nas 

                                                           
103 Idem, ibidem.  
104 Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 225/2018, p. 1908 
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técnicas de PMA a gravidez ocorre no corpo da beneficiária, contrariamente, na gestação 

de substituição, ocorre no corpo de um 3.º elemento (a gestante). Como referimos no 

ponto 2, a gestação de substituição não é uma técnica de PMA, não obstante ser necessário 

recorrer a uma técnica para que se possa concretizar (na maior parte dos modelos, como 

é o caso português). Apesar do TC considerar que o modelo português tem uma 

“relevância constitucional positiva, enquanto modo de realização de interesses jurídicos 

fundamentais dos beneficiários que, por razões de saúde, ficaram prejudicados”105, 

admitindo o modelo e considerando que não atenta contra a dignidade humana, o mesmo 

tribunal considera que não há um direito constitucional de procriar recorrendo à gestação 

de substituição106. Para os juízes do TC, a gestação de substituição apenas “corresponde 

a uma opção do legislador que, além de não ser arbitrária, favorece bens 

constitucionalmente protegidos e, como tal, não deve ser afastada sem razões fortes”107, 

mas não significa que haja um direito a constituir família e a procriar através deste 

método. O TC, seguindo a posição do Acórdão n.º 101/2009 que considerou que a 

procriação heteróloga não é constitucionalmente imposta, também não entende que o 

recurso à gestação de substituição possa ser constitucionalmente imposto108. Por um lado, 

atendendo que a concretização da gestação de substituição implica o recurso à PMA 

heteróloga, logo, se a última não é constitucionalmente imposta pela mesma razão 

também a primeira não o pode ser (o que não impede a consagração legal de ambas)109. 

Por outro lado, considera o TC que “a relativa novidade de tal prática e as incertezas 

quanto aos efeitos, de longo prazo, da sua utilização apontam igualmente no sentido desse 

instituto jurídico não dever ter-se por constitucionalmente imposto”110. 

Vera Raposo considera que a gestante de substituição não pode invocar os direitos 

reprodutivos como forma de justificar a decisão de suportar uma gravidez por conta de 

outrem111. Para a autora, o direito à reprodução implica cumulativamente “a intenção de 

transmitir material genético e de estabelecer com a criança um laço jurídico de filiação, 

de forma a assumir os respetivos encargos”112. Se só se verificar o primeiro requisito está-

                                                           
105Nomeadamente, permitir a concretização de um projeto parental (o exercício do direito constituir uma 

família com filhos). Idem, pp. 1910-1911.  
106 Idem, pp. 1910-1913 
107 Idem, p. 1911 
108 Idem, ibidem.  
109 Idem, ibidem.  
110 Idem, ibidem  
111 RAPOSO, Vera, O direito à imortalidade, op. cit., p. 162. 
112 Idem, ibidem.  
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se perante o direito a dispor sobre o próprio corpo113 (pensamos nos casos de doação de 

gâmetas e embriões e na gestação de substituição genética). Se só se verificar o segundo 

requisito está-se perante o direito a constituir família114 (pensamos no caso da adoção). 

Assim, no modelo português, que se encontra suspenso, a gestante de substituição não 

preenchia os requisitos: não podia fornecer o seu material genético e a filiação era 

constituída em relação aos beneficiários. Portanto, do ponto de vista da gestante o seu 

papel não se justificaria como sendo o exercício de um direito reprodutivo. Pelo contrário, 

os beneficiários preenchiam os requisitos: o material genético era de pelo menos um deles 

e tinham intenção de constituir família. O que não afasta, porém, o que referimos supra 

sobre constituir apenas uma “opção” do legislador permitir esta forma de reprodução. 

Nesta linha de pensamento, desconhecendo as alterações legislativas, mesmo que se 

venha a incluir o direito ao arrependimento por parte da gestante esta continuará a 

preencher apenas um dos requisitos do direito à reprodução: estará apenas em causa o 

direito a constituir família.  

Assim, a doutrina e a jurisprudência têm manifestado uma posição que não 

contempla a gestação de substituição como um direito reprodutivo ou como um direito à 

reprodução constitucionalmente imposto.  

 

4. Notas conclusivas  

O reconhecimento dos direitos reprodutivos como direitos humanos representa a 

luta de muitos anos pela liberdade e autonomia reprodutiva. Estes direitos partem da 

premissa que todo o ser humano tem direito a uma vida sexual saudável e plena, sem que 

para tal se tenha de reproduzir. A escolha pela reprodução deve ser livre, sem qualquer 

tipo de ameaça física ou psicológica e passa por uma decisão pessoal e consensual. Todos 

têm o direito a ter acesso a informação suficiente sobre a sua saúde reprodutiva e acesso 

aos serviços de saúde primários (por exemplo, para acesso ao planeamento familiar, 

acompanhamento da gravidez ou do pós-parto, etc).   

O direito à reprodução pode ser exercido por via natural ou meio de acesso às 

técnicas de PMA. A doutrina e a jurisprudência têm manifestado uma posição que não 

contempla a gestação de substituição enquanto direito reprodutivo ou como um direito à 

reprodução constitucionalmente protegido.  

                                                           
113 Idem, ibidem.  
114 Idem, ibidem.  


