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Inseminação artifi cial em mulher 
solteira leva IGAS a investigar clínica

O processo repete-se nas conservató-

rias de registo civil. Sempre que uma 

mulher solteira vai registar o fi lho e 

diz que não sabe quem é o pai, por 

ter engravidado recorrendo a um 

dador anónimo, o facto é comuni-

cado ao Ministério Público, que abre 

o chamado processo de averiguação 

ofi ciosa da paternidade. Só que, des-

ta vez, o Tribunal de Família e Me-

nores remeteu também o caso para 

a Inspecção-Geral das Actividades 

em Saúde (IGAS), para investigar o 

envolvimento de uma clínica em Lis-

boa no processo de inseminação ar-

tifi cial de uma mulher sem parceiro, 

prática que é proibida em Portugal. 

O Conselho Nacional de Procriação 

Medicamente Assistida diz, em pare-

cer do mês passado, que não houve 

ilícito, uma vez só alguns actos mé-

dicos foram realizados em Portugal.

A lei portuguesa apenas permite 

o recurso a técnicas de procriação 

medicamente assistida a casais hete-

rossexuais, casados ou em união de 

facto há pelo menos dois anos, desde 

que sofram de problemas de fertilida-

de. Não permite o uso destas técnicas 

quando não há razões de saúde. Mas 

esse não é o caso de, por exemplo, 

Espanha, Reino Unido, Bélgica, Di-

namarca. A maioria das mulheres 

sem parceiro ruma ao país vizinho 

para fugir à proibição portuguesa.

Foi o que fez a mulher deste caso, 

embora tenha sido seguida clinica-

mente durante todo o processo em 

Portugal. Quando foi registar o fi lho 

à conservatória, a ausência do nome 

do pai foi comunicada ao Ministério 

Público, que abriu o processo de ave-

riguação ofi ciosa da paternidade. Em 

Portugal, é proibido haver fi lhos de 

pais ou mães desconhecidas, mas, 

nos casos de gravidezes que tiveram 

a origem em dadores anónimos, o 

destino do processo costuma ser o 

arquivamento. 

Só que, desta vez, o Tribunal de 

Família e Menores onde correu o pro-

cesso decidiu também remeter uma 

certidão do caso à IGAS para que in-

vestigasse o envolvimento da clínica, 

localizada em Lisboa, no processo de 

inseminação artifi cial, no sentido de 

saber se a sua conduta podia ser con-

siderada ilícita. A IGAS pediu então 

um parecer ao Conselho Nacional de 

Procriação Medicamente Assistida 

(CNPMA) que deliberou que, neste 

caso, não foi praticado qualquer ilí-

cito em território português.

“Não obstante os actos médicos 

praticados terem objectivamente 

servido de apoio à concretização de 

tratamentos de Procriação Medica-

mente Assistida (PMA) que tiveram 

lugar fora de Portugal, os mesmos, 

quando confi gurados isoladamente e 

independentemente de ser ou não co-

nhecida pelos agentes a fi nalidade do 

apoio médico prestado, não entram 

no conceito de técnicas de PMA”, lê-

se no parecer de Janeiro. Acrescenta-

se ainda que, mesmo que os centros 

permitam o recurso a técnicas de 

PMA a mulheres solteiras, tal “não 

constitui a prática de um crime mas 

tão só uma contra-ordenação.”

Na esmagadora maioria destes 

casos, tudo decorre “de forma tran-

quila”. “É aberto o processo de ave-

riguação ofi ciosa da paternidade 

mas, quando são mostrados papéis 

da clínica estrangeira onde fi zeram 

a inseminação com recurso a dador 

anónimo, o processo costuma ser 

arquivado”, conta Isabel Advirta, 

vice-presidente da ILGA (Interven-

ção Lésbica, Gay, Bissexual e Trans-

género) e coordenadora das Famílias 

Arco-Íris. Em muito poucos casos, 

quando não há documentos do cen-

tro estrangeiro, o Ministério Público 

chega a chamar a mãe para pedir a 

identifi cação do dador, refere, mas 

o processo costuma fi car por aí. É a 

primeira vez que ouve falar de uma 

clínica investigada por esta razão.

O ritmo de mulheres portuguesas 

lésbicas que vão ao estrangeiro en-

gravidar “está a crescer”, nota Isabel 

Advirta. Estima que, nos últimos três 

a quatro anos, mais de 100 mulheres 

lésbicas tenham ido todos os anos 

engravidar com recurso a técnicas 

de PMA. São lésbicas que vivem em 

casal com outras mulheres ou que o 

fazem sozinhas.

O destino mais procurado, por 

cerca de 80% do total, é Espanha, 

Mais de 100 mulheres vão todos os anos ao estrangeiro para engravidar

Conselho de Procriação Medicamente 
Assistida diz que a unidade localizada 
em Lisboa fez apenas tratamentos 
auxiliares e que a inseminação foi feita 
em Espanha, logo, não há ilícito 

Saúde
Catarina Gomes

Um asterisco em vez do nome do pai

D
esde os 12 anos que 
Cristina Nunes sabe que 
quer ser mãe. O tempo foi 
passando e tinha definida 

na sua cabeça uma data-limite 
para tomar a decisão, os 33 
anos. Como quando chegou 
à idade não tinha parceira, 
decidiu avançar sozinha. Fez a 
primeira consulta em Portugal, 
mas decidiu que todo o resto 
do processo decorreria em 
Espanha, em Vigo, porque era a 
poucas horas de carro do Porto, 
cidade onde tinha onde ficar, 
pois teve que lá ir seis vezes. 
Engravidou aos 33 anos, Ana 
nasceu quando tinha Cristina 34 
anos. Fez o registo do bebé na 
Maternidade Alfredo da Costa, 
em Lisboa, onde a filha nasceu, 

mostrando uma declaração da 
clínica espanhola a dizer que 
tinha recorrido a um dador e 
que a lei espanhola não permitia 
a sua identificação. Foi aberto 
um processo de averiguação 
da paternidade, como sempre 
acontece. Lembra-se de ainda 
ter sido chamada ao Tribunal 
de Família e Menores de Lisboa, 
mas “estava tão feliz com a 
minha filha” que isso nem 
sequer a incomodou. Recebeu a 
decisão pelo correio, o processo 
não tinha tido continuidade 
“por ser não possível apurar 
a paternidade”. Os pais de 
Cristina, que é programadora 
informática e vive em Lisboa, 
aceitaram a sua orientação 
sexual mas foi diferente quando 

lhes contou, facto consumado, 
que iam ter um neto fruto de 
uma inseminação artificial com 
dador anónimo. A única coisa 
que sabe dele é que os seus 
traços físicos se assemelham 
aos de Cristina, em tom de pele, 
cabelo, olhos. O pai aceitou a 
inevitabilidade da decisão, “não 
há nada a fazer”, a mãe deixou 
de lhe falar durante toda a 
gravidez, até aos quatro meses 
se ter apaixonado pela neta. Ana 
vai fazer três anos, ainda não 
começou a fazer perguntas, mas 
estarão para breve — “pelo que 
eu li, é a partir dos três, quatro 
anos, que começam a perceber 
as estruturas familiares”. Cristina 
já tem algumas respostas 
preparadas. “Ela vai saber desde 
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Algumas vítimas nem dinheiro têm para telefonema de denúncia

Menos queixas e mais difi culdade 

em ajudar: a crise está fazer baixar 

o número de pedidos de apoio à 

Associação Portuguesa de Apoio à 

Vítima (APAV) e, por outro lado, a 

difi cultar a resposta às vítimas. “As 

pessoas aparecem não só com o pro-

blema da vitimação mas com uma sé-

rie de problemas relacionados, como 

a necessidade de casa, emprego, ali-

mentação e saúde. E, com a crise, os 

técnicos têm muita mais difi culdade 

em responder a essas necessidades”, 

adiantou José Duque, da APAV.

Em 2013, esta associação apoiou 

menos 212 vítimas directas de crime 

(8733, contra as 8945 de 2012). É uma 

descida que contrasta com as conse-

cutivas subidas verifi cadas nos últi-

mos anos. Por outro lado, apesar do 

menor número de pedidos de ajuda, 

foram necessários mais 14.475 epi-

sódios de atendimento para garan-

tir o respectivo encaminhamento: 

37.222 atendimentos em 2013, contra 

os 22.747 do ano anterior. “E os resul-

tados são muito menos evidentes. Os 

técnicos têm muito mais difi culdade 

em conseguir emprego e mudança 

de casa, e às vezes de cidade, para 

uma vítima de violência conjugal, 

por exemplo”, acentuou José Duque.

Do mesmo modo, “tornou-se mui-

to mais difícil encontrar respostas, 

nomeadamente num lar, para um 

idoso vítima de violência”. Isto por-

Vítimas de violência 
queixam-se menos 
por causa da crise

que a crise fez com que “a capacida-

de de resposta da sociedade diminu-

ísse consideravelmente” em todos 

os campos. “Se já antes as vítimas 

estavam no silêncio e não pediam 

ajuda, hoje temos a certeza de que 

há muitas mais vítimas que não che-

gam a pedir ajuda, com receio de não 

terem as condições económicas para 

sobreviver fora do agregado familiar 

violento”, adianta ainda José Duque. 

Há pormenores que sustentam a con-

vicção: “Cada vez mais, as pessoas 

que nos telefonam pedem para lhes 

ligarmos de volta. Nem sequer se po-

dem dar ao luxo de gastar dinheiro 

com aquele telefonema.”

Durante o ano passado, a APAV re-

gistou 20.642 crimes, um número li-

geiramente acima dos 20.331 crimes 

de 2012. Quanto à tipologia, nenhu-

ma novidade: os crimes de violência 

doméstica representam a esmagado-

ra maioria (84,2%) dos crimes rela-

tados pelas vítimas. E, dentro desta 

categoria, a APAV destaca a percen-

tagem signifi cativa de maus tratos 

psíquicos (36,8%) e físicos (26,9%). 

Ambos perfazem 63,7% dos “crimes 

de violência doméstica em sentido 

estrito”. Embora percentualmente 

menos signifi cativos, destacam-se 

ainda entre os crimes de violência 

doméstica no sentido mais lato, 34 

homicídios tentados e seis consuma-

dos, 68 casos de violação e 32 casos 

de abuso sexual de criança, a que 

se somam ainda 16 casos de abuso 

sexual de menor dependente ou de 

pessoa incapaz de resistência. Mais 

dados na mesma categoria: 27 quei-

xas de subtracção de menor e 52 vio-

lações da obrigação de alimentos.

Os maus tratos contra menores têm 

vindo a aumentar. Todos os dias, che-

garam em média à APAV 2,7 denúncias 

de crimes contra crianças e jovens. 

 NELSON GARRIDO

Maus tratos
Natália Faria

APAV atendeu menos 
212 vítimas directas de 
crime em 2013, descida 
que contrasta com a 
subida dos últimos anos

FERNANDO VELUDO

“É injustifi cável 
a paralisia 
nos trabalhos 
parlamentares”
Eurico Reis
presidente do CNPMA

O Conselho Nacional de Procriação 

Medicamente Assistida (CNPMA) 

considera que “a injustifi cável pa-

ralisia nos trabalhos parlamentares” 

sobre os projectos de lei relativos 

à maternidade de substituição está 

a tornar “irremediavelmente defi -

nitiva” a impossibilidade de casais 

alcançarem o sonho de ter fi lhos.

A propósito da iniciativa de várias 

mulheres sem útero que prometem 

lutar para a efectiva legalização da 

gestação de substituição em Portu-

gal, o presidente do CNPMA disse 

que este organismo vê “com uma 

enorme ansiedade, uma grande 

frustração e um profundo desalento 

a injustifi cada lentidão, ou melhor, a 

injustifi cável paralisia nos trabalhos 

parlamentares respeitantes à discus-

são na especialidade dos projectos 

de lei apresentados acerca deste as-

sunto pelo PSD e pelo PS”.

“Já não se acredita que a vota-

ção global fi nal do diploma venha 

a ocorrer na presente legislatura, 

o que é, a todos os títulos, muito 

lamentável”, disse Eurico Reis à 

agência Lusa.

O CNPMA sugeriu à Assembleia da 

República um conjunto de requisitos 

e objectivos das normas a introdu-

zir no texto da lei n.º 32/2006 (que 

regula a procriação medicamente 

assistida), o qual assenta na “ine-

xistência do útero da benefi ciária 

da técnica ou na infuncionalidade 

desse órgão para cumprir a função 

de permitir a gestação do feto”. Os 

projectos de lei do PS e PSD foram 

aprovados no início de 2012 e, des-

de então, aguardam um texto fi nal 

resultante da discussão na especia-

lidade.

“Nas situações de infertilidade — 

e esta é uma dessas situações —, no 

que respeita às mulheres, o tempo 

é um factor crucial e esse é um dos 

aspectos do problema que ninguém 

de boa fé pode ignorar (ou invocar 

que ignora)”. Para o juiz Eurico Reis, 

“a legislação proibitiva actualmen-

te em vigor e esta objectivamente 

prolongada inacção estão a tornar 

irremediavelmente defi nitiva a im-

possibilidade de muitos casais alcan-

çarem a satisfação do seu sonho, do 

seu anseio de ter fi lhos”. 

Lei atrasada na 
maternidade 
de substituição

sempre”. Primeiro a explicação 
vai ser muito simples, “a 
mãe queria ter um bebé e 
foi ao médico. À medida 
que for crescendo, vou-lhe 
explicando melhor.” Fez o 
cartão de cidadão de Ana. 
Antes do nome da mãe, onde 
tradicionalmente está o do pai, 
os serviços de identificação 
civil puseram um asterisco. 
“É uma questão informática, 
não podem ter um vazio. É 
melhor do que ter lá escrito 
‘desconhecido’”. Cristina, às 
vezes, tem receio de que a 
filha sinta falta de uma figura 
paternal. “Nunca vai ter pai”, 
mas depois pensa que “tem 
outras figuras que a vão ajudar 
nessa ausência.”  C.G.

mas algumas vão também a países 

como o Reino Unido, a Dinamarca ou 

a Bélgica, isto porque nestes países, 

a partir dos 18 anos, a criança tem 

direito a saber quem foi o seu dador 

e a contactá-lo, se assim o entender. 

Em Espanha, isso é defi nitivamente 

proibido. “Cada família estuda antes 

de tomar a sua decisão”.

Em Portugal, a dádiva de terceiros 

(quer de esperma ou de ovócitos) é 

sempre anónima. Só se houver sus-

peita de poderem ser irmãos, podem 

colocar essa pergunta ao Conselho 

Nacional da Procriação Medicamen-

te Assistida, que responderá apenas 

sim ou não à pergunta. A outra situa-

ção é para pedir dados genéticos do 

dador, por exemplo, sobre doenças 

ou predisposições genéticas. Caso a 

pessoa queira mesmo saber o nome 

do seu dador, terá que avançar com 

um processo para tribunal, explica o 

presidente do CNPMA, Eurico Reis. 

Nenhuma destas situações terá ainda 

acontecido. 


