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Posição da APF sobre o debate parlamentar sobre IVG agendado para o próximo dia 3 de Julho 

 
Perante o agendamento da discussão na Assembleia da República, da petição “Pelo direito a nascer”,  
para o próximo dia 3 de Julho: 
 
1. A APF considera que qualquer mudança na legislação existente tem de ser baseada na audição 

prévia dos profissionais de saúde, Direção Geral da Saúde (DGS) e organizações da sociedade 
civil que têm estado envolvidas na problemática da IVG. Neste contexto, a APF manifesta a sua 
oposição a qualquer tentativa de mudança da lei que seja aprovada no quadro do debate 
parlamentar agendado para a próxima semana. 

 
2. A APF considera infundados os motivos que os proponentes da petição apresentam para mudar 

a lei 17/2007.  
 

3. Por um lado, não é verdade que a IVG esteja a ser banalizada e, muito menos, promovida. Tão 
pouco é verdade que as mulheres portuguesas estejam a usar a IVG para substituir a 
contraceção:  

 
 os dados existentes (DGS e outros) revelam que nos últimos anos, aumentou o uso de 

contracetivos em Portugal, aumentou o recurso às consultas de planeamento familiar, e 
diminuiu o número de IVG realizadas; 
 

 é muito baixo o número de mulheres que repetem IVG; 
 

 na comparação internacional, o recurso à IVG em Portugal é menor do que na maioria 
dos países da EU. 

 
4. Os dados da Segurança Social revelam que é baixíssimo o número de mulheres que gozam 

baixas ou têm subsídios de maternidade em casos de IVG a pedido da mulher. De facto, estes 
números são sofreram alterações antes e depois da legislação de 2007. 

 
5. A implementação da lei da IVG no Serviço Nacional de Saúde com recurso a algumas clínicas 

privadas tem sido clara e transparente, tem sido acompanhada, avaliada e regularmente 
inspecionada pelo Ministério da Saúde e não existem queixas relacionadas com más práticas 
profissionais, nomeadamente sobre quaisquer tentativas de convencimento das mulheres a 
optar pela IVG. Pelo contrário, as mulheres têm sempre a possibilidade de conversar e, se 
necessário, pedir ajuda psicológica ou social. O processo tem sido claro, acompanhado e 
transparente 

 
6. Os dados existentes revelam ainda que a grande maioria das mulheres escolhem um método 

contracetivo após a IVG e que as hospitalizações de mulheres por complicações, nomeadamente 
as complicações graves relacionadas com IVG legal ou ilegal diminuíram de forma muito 
significativa desde o início da aplicação da lei. 

 
7. As propostas dos autores da petição “Pelo direito a nascer” constituem uma tentativa de 

obstaculizar o acesso das mulheres à IVG porque: 



 
 
 

 
Rua Eça de Queiroz, N.º 13, 1º . 1050-095 Lisboa . (+351) 213853993 

www.apf.pt . facebook.com/apfamilia . twitter.com/APF_SRHR 

 
 propõem um processo complexo e moroso que vai dificultar a resposta aos pedidos das 

mulheres no período previsto na lei; 
 sujeitam as mulheres a uma inaceitável invasão da sua privacidade, obrigando-as a 

revelar as razões da sua decisão; 
 enviesam um processo de aconselhamento isento e profissional, tornando-o um 

processo de convencimento das mulheres a não optarem pela IVG, negando-lhes assim 
o direito à escolha; 

 sujeitam as mulheres a procedimentos maldosos, humana e eticamente  inaceitáveis e 
sem qualquer justificação técnica, tais como a assinatura da declaração da aceitação da 
IVG pela mulher ter de ser acompanhada com uma ecografia por ela assinada. 

 
8. A APF manifesta também a sua oposição à aprovação de quaisquer taxas moralizadoras ou 

punitivas das mulheres que recorrem à IVG. A APF considera que a IVG é um ato médico, legal e 
prestado por entidades do SNS ou outras autorizadas para tal. Como tal a IVG não pode ser um 
ato médico considerado menor ou sujeito a punições e a outras formas de estigmatização.  
 
A APF está disponível para participar num processo de discussão sobre as taxas moderadoras 
aplicadas a cuidados de saúde sexual e reprodutiva, e considera que este debate, que é um 
debate de natureza técnica e administrativa, e tem de ser feito nas instâncias adequadas e não 
no âmbito da discussão desta petição. 
 

9. Por último, a APF considera que este debate tem também de ser feito no contexto mais vasto 
da promoção da saúde sexual e reprodutiva em Portugal e neste sentido, informa que acaba de 
entregar ao Diretor Geral da Saúde o documento “Para um Programa Nacional de Saúde Sexual 
e Reprodutiva” que integra um conjunto de propostas nesta área, nomeadamente sobre as 
questões da IVG. 

 
 
Lisboa, 26 de Junho de 2015 
 
A Direção Nacional da APF 
 

 
 
 

 


