
 
 

REUNIÃO n.º 54/II 

20 de outubro, 2017 | 10h00m – 16h30m 

Assembleia da República, Sala 10 

ORDEM DE TRABALHOS: 

Ponto 1. Questões prévias: 

a) Leitura, debate e aprovação da ata da reunião anterior. 

b) Informações acerca do “ARTHIQS Final Dissemination Event ”, decorrido a 9 e 10 de 

outubro de 2017 e sobre os desenvolvimentos subsequentes. 

c) Informações acerca da audiência do CNPMA na Comissão de Saúde, agendada para 18 

de outubro de 2017. 

d) Informações acerca do “Evaluation of the Blood, Tissues and Cells Legislation - 

Stakeholder event”, decorrido a 20 de setembro de 2017 em Bruxelas. 

e) Informações acerca das XXXV Jornadas Internacionais de Medicina da Reprodução, 

decorridas a 13 e 14 de outubro no Funchal. 

Ponto 2. Debate e aprovação do modelo do contrato-tipo de negócio jurídico da gestação de 

substituição previsto no artigo 8.º da Lei n.º 32/0006, de 26 de julho, com a redação que lhe foi 

dada pela Lei n.º 25/2016, de 22 de agosto, e no Decreto Regulamentar n.º 6/2017, de 31 de 

julho, e da "Declaração Interpretativa" definindo a categoria de pessoas que pode aceder à 

gestação de substituição e clarificando outras matérias relacionadas com a concretização desses 

contratos. 

Ponto 3. Debate e aprovação do modelo de consentimento informado para a gestação de 

substituição. 

Ponto 4. Debate e aprovação das Resoluções relativas à fixação de limites de idade no acesso 

às técnicas de PMA e à gestação de substituição e a outras matérias relevantes que respeitam à 

concretização dos contratos de gestação de substituição. 



 
Ponto 5. Apreciação do CV do novo Coordenador do Banco Público de Gâmetas. 

Ponto 6.  Apreciação dos pedidos de DGPI apresentados por centros de PMA e dos pedidos de 

autorização para transporte/distribuição de gâmetas e embriões requeridos por centros de PMA. 

Ponto 7. Formulação de deliberação sobre a admissibilidade do pedido de autorização prévia de 

celebração do contrato de gestação de substituição n.º 2/2017/GS 

 

 

 


