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Aviso: No início de 2021, um grupo de peritos em direito internacional e direitos humanos 

adotou os Princípios de Verona para a proteção dos direitos da criança nascida através de 

Gestação de Substituição. Para além da redação, os peritos contribuíram para os 

Princípios de Verona de várias maneiras, através de pesquisas, revisões ou comentários 

de fundo. Os peritos vêm de universidades e organizações localizadas em todas as regiões 

do mundo e inclui atuais e antigos membros de organismos de tratados internacionais de 

direitos humanos, incluindo organismos regionais de direitos humanos, membros do 

poder judicial, e o Relator Especial da ONU sobre a venda e exploração sexual de 

crianças. Estes peritos atuam na individualidade. As instituições listadas com os nomes 

dos signatários e do grupo central são para efeitos de identificação e não de defender 

(endosso) o comentário dado por estas instituições.



 

Declaração de apoio do Comité dos Direitos da Criança das 

Nações Unidas 

Os avanços na ciência biomédica trazem novos desafios, incluindo nos direitos das 

crianças. Assim, a Gestação de Substituição, ao mesmo tempo que dá àqueles que têm 

problemas de fertilidade uma oportunidade de ter um filho, levanta questões éticas, legais 

e de direitos humanos difíceis, que nunca tinham sido enfrentados antes, pelo menos até 

a um momento relativamente recente. Considerando a falta de regulamentação ou a má 

regulamentação, a Gestação de Substituição conduz frequentemente a graves violações 

dos direitos das pessoas envolvidas, em primeiro lugar, das crianças. A propagação da 

Gestação de Substituição através das fronteiras estatais e o desenvolvimento de acordos 

internacionais de Gestação de Substituição agravaram significativamente a situação. 

Os "Princípios para a proteção dos direitos da criança nascida através de Gestação de 

Substituição (Princípios de Verona)", elaborados por peritos independentes, visam 

identificar as áreas mais problemáticas e formular requisitos processuais e de salvaguarda 

para assegurar a proteção dos direitos das crianças nascidas através de Gestação de 

Substituição. Considerando a falta de qualquer orientação abrangente sobre como abordar 

os problemas que as crianças nascidas por substituição enfrentam, os "Princípios de 

Verona" podem servir como uma ferramenta importante que ajudará a identificar 

respostas legislativas adequadas ao novo desafio relacionado com a proteção dos direitos 

das crianças. 

Nós, membros do Comité dos Direitos da Criança das Nações Unidas, apoiamos os 

"Princípios de Verona" como um importante contributo para o desenvolvimento de 

orientações normativas para a proteção dos direitos das crianças nascidas por substituição. 
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Nota Prévia 

A Gestação de Substituição é cada vez mais utilizada como um meio de formação 

familiar, inclusive em contextos transfronteiriços. As normas internacionais estão 

atrasadas em relação a estes desenvolvimentos. A perspetiva dos direitos das crianças 

nascidas através de Gestação de Substituição é frequentemente ensombrada por outros 

interesses, sejam eles comerciais ou simplesmente a reivindicação do direito a uma 

criança, em detrimento dos direitos humanos da criança e do seu superior interesse, um 

princípio fundamental consagrado na Convenção sobre os Direitos da Criança. 

Os legisladores e decisores políticos têm de responder à realidade de que no mundo atual 

as crianças nascem através de múltiplas tecnologias reprodutivas assistidas, das quais a 

Gestação de Substituição, pelo menos por enquanto, é a mais desafiante. Têm de respeitar 

os direitos destas crianças e oferecer-lhes um futuro livre de discriminação. 

Independentemente da sua posição sobre a Gestação de Substituição, seja ela proibitiva 

ou permissiva, os Estados devem criar urgentemente salvaguardas para assegurar os 

direitos fundamentais das crianças nascidas através de acordos de Gestação de 

Substituição. Deixar o assunto sem regulamentação implica claramente riscos graves para 

todas as partes envolvidas e, em particular, para as crianças. 

Os Princípios de Verona são redigidos para ajudar os Estados e outras partes interessadas 

nas suas discussões sobre possíveis respostas à Gestação de Substituição. Estes Princípios 

baseiam-se num amplo processo de consulta. Uma vez que, os Princípios são 

principalmente concebidos para a proteção dos direitos da criança nascida através de 

Gestação de Substituição, são criados na expectativa de esforços complementares e 

evolutivos no quadro mais amplo dos direitos humanos. 

Esperamos sinceramente que os Princípios ajudem os legisladores e toda a sociedade a 

realizar debates informados sobre questões tão complexas, indo além das emoções e dos 

pontos de vista pré-concebidos. Este é o propósito que estes Princípios se destinam a 

servir. 

Maud de Boer-Buquicchio, Relatora Especial da 

ONU para a venda e exploração sexual de crianças 

(2012-2020) 



 

Wanchai Roujanavong, representante da Tailândia 

na Comissão da ASEAN para a promoção e proteção 

dos direitos da mulher e da criança (2017 - 2022) 

Rosa Maria Ortiz, membro do Comité CRC (2003-

2010) e da Comissão Interamericana dos Direitos 

Humanos (2012- 2015) 
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Antecedentes 

A partir de 2013, o Serviço Social Internacional (SSI) apelou a uma regulamentação 

internacional urgente dos acordos internacionais de Gestação de Substituição, uma vez 

que, estes afetam as crianças em causa. Neste contexto, o SSI lançou em 2016 uma 

iniciativa para elaborar um conjunto de Princípios que poderiam ser acordados a nível 

mundial para orientar a política e a legislação. O trabalho contínuo sobre estes Princípios 

foi apoiado pela Relatora Especial das Nações Unidas para a Venda e Exploração Sexual 

de Crianças em 2018 (Doc. ONU A/HRC/37/60), na sua recomendação: [A nível 

internacional]: 

78. O Relator Especial convida a comunidade internacional a: 

[...] (d) Apoiar o trabalho do Serviço Social Internacional no desenvolvimento de 

princípios e normas internacionais que regem os acordos de Gestação de Substituição 

que estejam de acordo com as normas e padrões de direitos humanos e particularmente 

com os direitos da criança. [...] 

De acordo com o objetivo original do exercício e a recomendação do Relator Especial da 

ONU, a redação centra-se em lançar as bases para um consenso mundial sobre a proteção 

efetiva dos direitos humanos das crianças que nascem através de acordos de Gestação de 

Substituição. Estes Princípios são consequentemente redigidos do ponto de vista dos 

direitos destas crianças e no âmbito do quadro geral dos direitos humanos. 

O primeiro projeto dos Princípios foi preparado por um grupo central de peritos 

convocado e coordenado por Mia Dambach em nome do SSI: Claire Achmad, Nigel 

Cantwell, Patricia Fronek, Olga Khazova, John Pascoe, David Smolin, Katarina 

Trimmings e Michael Wells-Greco. Este grupo central assumiu desde então a 

responsabilidade de rever e ajustar regularmente o projeto à luz de consultas mais amplas. 

Estas consultas envolveram um amplo grupo de peritos e observadores, incluindo o 

Comité CRC da ONU, Governos, HCCH, UNICEF, o Relator Especial da ONU para a 

Venda e Exploração Sexual de Crianças, académicos e técnicos de origens 

multidisciplinares, representando todas as regiões do mundo. Foi também procurada e 

recebida a experiência viva de gestantes de substituição e de pessoas nascidas através de 

Gestação de Substituição. A garantia de contribuições foi assegurada nomeadamente 

através de uma série de consultas internacionais, regionais e nacionais desde 2016, 



 

incluindo Verona, Zurique, Israel, Haia, Cidade do Cabo, Londres e Genebra, bem como 

no Camboja (ordem cronológica). Outras reuniões regionais foram também previstas nas 

Américas e na Europa Oriental, mas não puderam ter lugar devido à pandemia da COVID-

19. No entanto, foi possível incluir o contributo de peritos destas regiões na redação. 

Dadas as consultas substantivas e as contribuições de mais de 100 peritos abrangendo 

múltiplas disciplinas e perspetivas, regiões e contextos nacionais e internacionais, estes 

Princípios são agora publicados em 2021. Estes Princípios são concebidos para inspirar e 

fornecer orientação sobre reformas legislativas, políticas e práticas na defesa dos direitos 

das crianças nascidas através de Gestação de Substituição. Os Princípios são criados na 

expetativa de esforços complementares e evolutivos no quadro mais amplo dos direitos 

humanos. Embora ainda não se tenha chegado a um consenso global sobre a Gestação de 

Substituição, os direitos das crianças nascidas através de Gestação de Substituição têm de 

ser abordados urgentemente. 
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Glossário 
A terminologia utilizada nestes Princípios reflete os termos que são mais comummente utilizados a nível 

mundial, enquanto outra terminologia pode ser utilizada na legislação e práticas nacionais. 

Gestação de Substituição 

altruísta 
Acordo de Gestação de Substituição quando não há pagamento à 

Gestante de substituição ou, se houver pagamento, é apenas para 

despesas mínimas associadas à gestação. 

Criança Todas as pessoas com menos de dezoito anos de idade. 

 

Gestação de Substituição 

comercial 

Existe uma substituição comercial (ou com fins lucrativos) 

quando a Gestante de substituição concorda em prestar serviços 

gestacionais e/ou em transferir legal e fisicamente a criança, em 

troca de remuneração ou outra contrapartida. Um indício de 

Gestação de Substituição comercial é o envolvimento de 

intermediários com fins lucrativos. 

Autoridade 

competente 
Uma entidade designada ou nomeada pelo Estado que tem a 

responsabilidade, poder e capacidade legalmente delegada ou 

investida para desempenhar uma função mandatada. 

Informação de 

Identificação 
Informação sobre as origens genéticas, gestacionais, sociais e legais 

da criança 

 

 

Intermediário 

Uma pessoa, organização ou rede que facilite o início, 

continuação e/ou finalização de um acordo de Gestação de 

Substituição. Aqueles que prestam apenas serviços médicos, 

psicossociais ou jurídicos relacionados com um acordo de 

Gestação de Substituição não se enquadram nesta definição. 

Pretendentes a pais1 
Pessoa(s) que solicita(m) uma gestante de substituição para 

carregar e dar à luz uma criança para eles. 

Estados que se 

deparam com a 

Gestação de 

Substituição 

Estados que não permitem a Gestação de Substituição por lei mas 

que, no entanto, se veem confrontados com as suas consequências. 

 

 

 

Gestação de Substituição2 

"Acordo de Gestação de Substituição" significa um acordo - 

i) entre uma futura gestante de substituição e a(s) pessoa(s) que 

pretende(m) ser pai(s) 

ii) feito antes de uma criança ser concebida; 

iii) prevê que, após o nascimento da criança, as partes 

planeiam que o(s) pretendentes a pais seja(m) o(s) 

progenitor(es) legal(ais) da criança, e que a gestante de 

substituição entregue a criança aos seus cuidados. 

 

Gestante de Substituição Uma mulher que concorda em carregar e dar à luz um 

filho para a(s) pessoa(s) que pretende(m) ser pai(s).
3 

 

Transferência 
Cobre a transferência de direito ou de facto ou a renúncia 

à filiação legal ou à responsabilidade parental. 
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Preâmbulo 

Os Princípios de Verona são concebidos para responder à necessidade urgente de orientação 

para garantir o respeito pelos direitos humanos das crianças nascidas através de Gestação de 

Substituição, no contexto de diversas abordagens estatais à prática da Gestação de 

Substituição. Os Princípios de Verona inspiram-se e fundamentam-se nas disposições da 

Convenção sobre os Direitos da Criança, no seu Segundo Protocolo Facultativo sobre a 

venda de crianças, prostituição infantil e pornografia infantil e noutros instrumentos 

internacionais relevantes em matéria de direitos humanos. Dado que a Gestação de 

Substituição não é explicitamente abordada nestes instrumentos, mas levanta questões 

significativas sobre os direitos da criança, é necessária orientação para assegurar a proteção 

adequada dos direitos da criança no contexto da Gestação de Substituição. O trabalho 

continuado destes Princípios foi recomendado pelo Relator Especial das Nações Unidas para 

a Venda e Exploração Sexual de Crianças (Doc. A/HRC/37/60 da ONU). 

A Gestação de Substituição, incluindo a Gestação de Substituição Comercial Internacional, 

está a ocorrer em vários Estados e é proibida noutros. Estes princípios fornecem um quadro 

que salvaguarda os direitos e o superior interesse da criança nascida através de Gestação de 

Substituição. Os princípios não são uma aprovação da Gestação de Substituição. Chama-se 

especial atenção para o Protocolo Opcional à Convenção sobre os Direitos da Criança 

relativo à venda de crianças, prostituição infantil e pornografia infantil, do qual a maioria 

dos Estados fazem parte. 

Todos os Estados têm a obrigação de defender os direitos das crianças nascidas através de 

Gestação de Substituição. Os Princípios destinam-se a aplicar-se independentemente de 

qualquer forma de gestação de substituição, ser permitida ou proibida, no Estado de 

nascimento e/ou no Estado de destino correspondente, ou em qualquer outro Estado 

implicado. 

Os Princípios de Verona baseiam-se na premissa de que nenhuma criança deve ser 

prejudicada, sofrer danos, ser punida devido às circunstâncias do seu nascimento, seja através 

de discriminação, exploração ou qualquer outra ação que possa privá-la de um direito 

estabelecido no direito internacional. Se os interesses devidamente considerados de quaisquer 

outras partes envolvidas entrarem em conflito com o superior interesse de uma criança nascida 

através de Gestação de Substituição, o superior interesse da criança deve ser o fator 
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determinante para validar ou invalidar qualquer decisão ou linha de ação relativa a essa 

criança. 

O cumprimento dos procedimentos e salvaguardas estabelecidos nestes Princípios exige que 

a regulamentação de Gestação de Substituição, sob qualquer forma, exclua as violações dos 

direitos humanos das crianças, tais como discriminação, apatridia, abuso e falta de acesso às 

origens. Formas que constituam ou levem à venda de crianças devem ser proibidos por lei. 

Os Princípios de Verona estipulam que devem ser claramente estabelecidas salvaguardas e 

proteções abrangentes para as crianças nascidas através de Gestação de Substituição na 

legislação, política, processos de decisão e práticas relevantes. Os Princípios procuram 

informar o desenvolvimento de tais salvaguardas. Os Princípios dirigem-se, portanto, a todos 

os Estados, entidades públicas e privadas, organizações da sociedade civil, profissionais e 

indivíduos – incluindo gestantes de substituição, pretendentes a pais e pessoas que fornecem 

material reprodutivo humano - que estão, ou podem estar direta ou indiretamente envolvidas 

no processo de Gestação de Substituição. Os Princípios de Verona baseiam-se na premissa 

de que, quando a gestação de substituição ocorre, ela cria e separa as relações. Deve haver 

abertura nestas relações e, quando apropriado, estas devem ser valorizadas e sustentadas. 

Ao implementar estes Princípios, os Estados devem ter em conta outras considerações sobre 

direitos, disparidades socioeconómicas e culturais e incentivos ao lucro. Ao determinar se 

devem ou não permitir a gestação de substituição, os Estados devem considerar se, no 

mínimo, têm a capacidade de implementar um regime regulamentar em conformidade com 

estes Princípios. 

As considerações éticas sobre se a Gestação de Substituição, sob qualquer forma, deve ser 

permitida ou proibida, não se enquadram no âmbito dos Princípios. Como tal, a existência 

dos Princípios não deve ser utilizada como base para tolerar ou encorajar a Gestação de 

Substituição. Nada nos Princípios de Verona deve ser entendido como depreciativo ou 

desrespeitador dos direitos humanos dos outros interessados. 

Os Princípios de Verona foram concebidos para a proteção dos direitos da criança nascida 

através de Gestação de Substituição, e são desenvolvidos na expetativa de esforços 

complementares e evolutivos no quadro mais amplo dos direitos humanos. Na 

implementação destes Princípios, os Estados devem consultar amplamente e, em particular, 

devem ter em conta os pontos de vista e as experiências das crianças nascidas através de 

Gestação de Substituição.
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Princípio 1: Dignidade humana 

1.1. Os direitos humanos derivam da dignidade inerente à pessoa humana.4 A 

regulamentação legal sobre acordos de gestação de substituição, a nível nacional e 

internacional, deve ser coerente com as normas fundamentais dos direitos humanos 

sobre a proteção da dignidade humana.5 

1.2. Todas as crianças, independentemente das circunstâncias do seu nascimento, têm 

inerente e igual dignidade humana.6 

1.3. A venda, tráfico e exploração de crianças viola a dignidade humana e nega à criança 

enquanto titular independente de direitos.7 Os Estados devem proibir os acordos de 

gestação de substituição que promovam ou constituam a venda, tráfico e exploração de 

crianças, e devem assegurar que as salvaguardas contra a venda, tráfico e exploração de 

crianças se aplicam no contexto da gestação de substituição.8 

1.4. As crianças nascidas através de gestação de substituição, gestantes de substituição, 

pretendentes a pais, e pessoas que fornecem material reprodutivo humano estão sujeitas 

a vulnerabilidades particulares e em risco de exploração.9 As abordagens legislativas, 

judiciais e políticas nacionais à gestação de substituição devem basear-se no quadro de 

direitos humanos para assegurar os direitos humanos das crianças e de todas as partes 

envolvidas e para prevenir práticas de exploração e proporcionar soluções eficazes.10 

1.5. Consistentes com a dignidade humana da criança, os Estados devem assegurar que a lei 

não permita que disposições contratuais determinem irrevogavelmente a filiação legal 

ou quaisquer outras decisões relativas ao estatuto e/ou cuidados de uma criança nascida 

através de gestação de substituição. Os Estados devem indicar em que casos é necessária 

a supervisão por um tribunal ou outra autoridade competente. 

1.6. Ao determinar as suas leis e políticas, os Estados podem considerar os possíveis 

impactos na dignidade humana da criança resultantes de ter nascido através de vários 

tipos de acordos de gestação de substituição, incluindo, entre outros:11 

a. acordos comerciais; 

b. quando não há ligação genética com um ou ambos os pretendentes a pais; 

c. acordos altruístas e o possível impacto nas futuras relações da criança com pessoas 

relevantes; 

d. quando a separação da criança ocorre de pessoas que são os seus pais genéticos, 

gestacionais ou sociais, irmão(s), e família alargada, pode ter impacto na dignidade 

humana ao longo da vida.12 
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1.7. A prática da gestação de substituição pode criar falsas expetativas de que os adultos têm 

direito a uma criança,13 ou a uma criança com características particulares. Tais 

expetativas devem ser desencorajadas, uma vez que podem reduzir as crianças a um 

meio de/para cumprir exclusivamente as intenções e desejos dos adultos e seriam, 

portanto, contrárias à dignidade humana.14 

1.8. O direito internacional e outras leis nacionais relevantes não conferem a nenhuma 

pessoa, incluindo o(s) pretendentes a pais, um direito a uma criança.15 Da mesma forma, 

o(s) pretendentes a pais não deve(m) poder reivindicar um "direito" à filiação legal 

exclusiva e à responsabilidade parental de uma criança nascida através de gestação de 

substituição.16 A dignidade humana inerente à criança, o estatuto da criança como titular 

de direitos independentes, os direitos da criança à preservação da sua identidade e ao 

acesso às origens e outros direitos, impedem o acesso a tais reivindicações.17 

Princípio 2: A criança como titular independente dos direitos 

2.1. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos.18 Ao longo das 

suas vidas, cada criança é um titular independente de direitos, na sua própria 

capacidade.19 

2.2. Os Estados devem assegurar que cada criança nascida através de um acordo de gestação 

de substituição, independentemente das circunstâncias que levaram ao seu nascimento, 

país de nascimento, estatuto e filiação legal, possa durante toda a sua infância reclamar 

e beneficiar de todos os direitos previstos na Convenção sobre os Direitos da Criança e 

noutros instrumentos internacionais, numa base de igualdade com/para todas as 

crianças. Deve ser dada especial atenção aos direitos relativos ao registo de nascimento 

e identidade (incluindo, mas não se limitando ao nome, nacionalidade e relações 

familiares). 

2.3. Em todos os assuntos que afetam a criança capaz de formar as suas próprias opiniões, a 

criança tem o direito de expressar livremente essas opiniões. Deve ser dada a devida 

importância aos seus pontos de vista de acordo com a idade e maturidade da criança.20 

Em casos que exijam uma determinação de superior interesse da criança, esta deve ter 

os seus direitos representados de forma independente por um tutor legal ou outra 

autoridade competente. 

2.4. Todas as crianças, independentemente do seu estatuto à nascença, devem gozar da 

mesma proteção social.21
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Princípio 3: O direito da criança à não discriminação 

3.1. Todas as crianças têm direito a que os seus direitos sejam respeitados, protegidos e 

promovidos sem qualquer tipo de discriminação. Os Estados devem tomar todas as 

medidas apropriadas para assegurar que a criança seja protegida de todas as formas de 

discriminação com base em: 

a. condição de nascimento; 

b. nascimento múltiplo ou qualquer outro aspeto relacionado com o seu nascimento; 

c. qualquer aspeto da condição do(s) seu(s) progenitor(es), incluindo a ascendência 

legal; 

d. sexo; 

e. saúde; 

f. deficiência; 

g. características genéticas; 

h. raça; 

i. religião; ou 

j. qualquer outra condição. 

3.2. Nomeadamente, o direito da criança à não discriminação aplica-se independentemente 

de: 

a. se é ou não permitida a gestação de substituição; 

b. se o nascimento da criança foi ou não registado; 

c. quer tenha ou não sido estabelecida a filiação legal; 

d. se a nacionalidade foi ou não determinada; 

e. o estado de saúde ou deficiência da criança; 

f. quer a criança tenha sido ou não vítima de venda, tráfico ou exploração; 

g. qualquer aspeto da condição da gestante de substituição; 

h. qualquer aspeto da condição dos pretendentes a pais; ou 

i. qualquer outra condição. 

O acima exposto deve ser interpretado em consonância com outros princípios, entre 

outros, o superior interesse da criança, a dignidade humana, a prevenção e proibição da 

venda e do tráfico de crianças, a proteção da identidade e o acesso às origens. 

3.3. O(s) pai(s) ou tutor(es) legal(ais) de uma criança nascida através de gestação de 

substituição deve(m) ser orientado(s) pelo superior interesse da criança e não 
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discriminar a criança por qualquer razão, incluindo sexo, estado de saúde, características 

genéticas ou deficiência.22 

Princípio 4: O direito da criança à saúde 

4.1. Todas as crianças têm direito ao mais alto nível de saúde possível e acesso equitativo 

aos cuidados de saúde, em pé de igualdade com outras crianças, independentemente das 

circunstâncias do seu nascimento. 

4.2. A fim de salvaguardar os direitos da criança à nascença, os Estados que permitem a 

gestação de substituição devem assegurar a regulamentação de requisitos e normas para 

garantir que: 

a. sempre que é utilizado material reprodutivo humano que não seja do(s) pretendentes 

a pais há rastreio de doença(s) transmissível(es) e/ou doenças genéticas e notificação 

dos resultados à gestante de substituição e aos pretendentes a pais; 

b. o seguro de saúde está disponível para a criança nascida através de gestação de 

substituição; 

c. os acordos prévios à gestação de substituição garantem que os pretendentes a pais 

estão preparados para providenciar23 cuidados de saúde, incluindo nas 

circunstâncias em que uma criança nasce com necessidades médicas adicionais ou 

com uma deficiência; e 

d. cuidados de saúde pré e pós-natal adequados devem ser prestados sem custos para a 

gestante de substituição. 

Princípio 5: Proteções prévias à gestação de substituição 

5.1. É necessário um quadro estabelecido para acordos prévios de gestação de substituição 

que promova os direitos das crianças nascidas através da mesma. Os acordos prévios de 

gestação de substituição incluem, entre outros, rastreios, avaliação multidisciplinar, 

consentimento informado das partes e revisões destes acordos. 

5.2. Todos esses serviços devem ser prestados por profissionais independentes, livres de 

qualquer conflito de interesses real ou aparente. Nos Estados que permitem a gestação 

de substituição, todos os serviços relacionados com os acordos de gestação de 

substituição devem ser gratuitos para a gestante de substituição e quaisquer despesas 

relacionadas devem ser suportadas pelos pretendentes a pais, se não forem cobertas de 

outra forma. 
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Questões Legais 

5.3. Os Estados devem dar a devida consideração à minimização do risco de desacordo sobre 

a filiação legal à nascença através de acordos prévios de gestação de substituição que 

devem incluir, mas não se limitar a: 

a.  prestação de aconselhamento jurídico independente para a gestante de substituição 

(ou seja, independente dos intermediários que representam os pretendentes a pais e 

clínicas) 

b. verificação dos antecedentes criminais e registos de abuso de crianças dos 

pretendentes a pais e da gestante de substituição; 

c. um registo das intenções da gestante de substituição e dos pretendentes a pais deve 

ser mantido, mas não considerado vinculativo, e incluir o reconhecimento da gama 

de resultados potenciais e tomada de decisões durante o acordo de gestação de 

substituição, futuros acordos de responsabilidades parentais, seguro médico e 

disposições de apoio financeiro para a criança; e 

d. confirmação do consentimento dos fornecedores de material reprodutivo humano 

para o acordo de gestação de substituição. 

Questões Psicossociais e de Saúde 

5.4. Os Acordos prévios à gestação de substituição para as gestantes de substituição devem 

incluir a avaliação da aptidão psicossocial e o aconselhamento contínuo de profissionais 

independentes e qualificados,24 que deve incluir, mas não se deve limitar a: 

a. saúde mental e capacidade cognitiva para tomar decisões, a sua compreensão do 

acordo de gestação de substituição e o impacto global na sua vida e na sua família, 

incluindo consequências imprevistas; 

b. confirmação de uma ausência de coação e exploração; 

c. avaliar a compreensão das disposições jurídicas e financeiras, dos controlos dos 

antecedentes criminais e da proteção da criança, e do rastreio da saúde física e 

mental para tomar decisões livremente; 

d. cônjuge/parceiro e filho(s) da gestante de substituição que será afetado pela gravidez 

e abandono; e 

e. verificar as expetativas relativamente à seleção dos pretendentes a pais e futuras 

relações dos mesmos com a criança 
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5.5. Acordos prévios à gestação de substituição devem incluir, dos pretendentes a pais, uma 

avaliação da adequação psicossocial e aconselhamento por parte de um profissional 

independente e qualificado,25 que deverá incluir, mas não se deve limitar a: 

a. cada pretende(s) a pai/mãe/pais e qualquer filho(s) do(s) mesmo(s), de acordo com 

a idade e maturidade; 

b. revisão da sua compreensão sobre as disposições legais e financeiras, verificações 

de antecedentes criminais e de proteção da criança, responsabilidade legal, 

expetativas da gravidez e do nascimento, desejos da gestante de substituição, 

incluindo circunstâncias imprevistas; 

c. saúde mental e saúde física, incluindo a declaração de doença(s) transmissível(s); 

d. estabilidade de relacionamento, sistemas de apoio e vida doméstica; 

e. vontade e capacidade de cobrir as despesas de seguro de saúde da(s) criança(s) e da 

gestante de substituição; 

f. avaliação independente das capacidades para assegurar o bem-estar e 

desenvolvimento social, físico, emocional e educacional da criança, e proteção 

contra danos, incluindo, por exemplo, a rejeição, no passado, de uma criança nascida 

através de gestação de substituição ou adoção;26 

g. comunicação sobre as origens da criança; 

h. expetativas e intenções relativamente a futuras relações com a gestante de 

substituição, e das pessoas que fornecem material reprodutivo humano; e 

i. em acordos de gestação de substituição internacionais, determinar se os pretendentes 

a pais compreendem as implicações legais, incluindo em relação à filiação legal e à 

prevenção da venda. 

5.6. Nos acordos de gestação de substituição em que não tenha havido acordos prévios 

adequados e/ou quando os consentimentos não tenham sido devidamente obtidos, um 

tribunal ou outra autoridade competente do Estado de nascimento deve conduzir uma 

determinação do superior interesse da criança após o seu nascimento, em processos 

relativos à filiação legal e/ou responsabilidade parental.
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Princípio 6: O superior interesse da criança 

6.1.O superior interesse da criança deve ser o principal a ter em conta, em todas as decisões 

relativas à filiação legal e à responsabilidade parental relacionadas com uma criança 

nascida através de gestação de substituição.27 O risco de danos a curto e longo prazo para 

a criança, incluindo, mas não se limitando, aos danos psicológicos e físicos, deve ser tido 

em consideração. 

6.2.A proteção do superior interesse da criança impede a aplicação dos termos contratuais 

em acordos de gestação de substituição que pretendam transferir, estabelecer, ou 

renunciar à filiação legal e à responsabilidade parental.28 

6.3.É geralmente no superior interesse das crianças nascidas através de gestação de 

substituição, ter pelo menos o material genético de um dos pretendentes a pais.29 

6.4.O superior interesse das crianças nascidas através de gestação de substituição devem ser 

sempre promovidos e protegidos, incluindo "quando são efetuados exames e revisões 

dos acordos de gestação de substituição antes da gravidez".30 Tais acordos prévios à 

gestação de substituição cumprem alguns dos objetivos da determinação do superior 

interesse da criança após o nascimento (ver parágrafo 6 abaixo). 

6.5.Um tribunal ou outra autoridade competente do Estado de nascimento deve, no mínimo, 

conduzir uma determinação do superior interesse da criança após o nascimento em 

processos relativos à filiação legal e/ou responsabilidade parental ou se estiverem a ser 

consideradas medidas de proteção à criança em acordos de gestação de substituição 

nacionais e internacionais, quando: 

a. não houve avaliações e/ou acordos prévios adequados (ver Princípio das proteções 

nos acordos pré-gestação de substituição); ou 

b. as leis nacionais preveem que a gestante de substituição é a progenitora legal à 

nascença e que é necessária a transferência da filiação legal; ou 

c. existe um conflito entre a gestante de substituição e os pretendentes a pais ou entre os 

mesmos após o nascimento, no que respeita à filiação legal ou à responsabilidade 

parental; ou 

d. há desenvolvimentos imprevistos, particularmente quando nem a gestante de 

substituição nem os pretendentes a pais podem ou estão dispostos a cuidar da criança, 

ou quando posteriormente vieram à luz informações que possam afetar o bem-estar 

da criança, tais como indicações de venda, exploração e tráfico ou outras atividades 

ilícitas; 
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e. quaisquer outras circunstâncias que possam pôr em risco os direitos ou o superior 

interesse da criança 

6.6 Nos acordos internacionais de gestação de substituição em que exista pelo menos um 

Estado que não permita o acordo específico, o superior interesse da criança deve ser 

determinado adicionalmente por um tribunal ou qualquer outra autoridade competente 

do Estado onde os pretendentes a pais pretendem residir com a criança. 

6.7 A determinação do superior interesse da criança deve ser realizada com base na avaliação 

do superior interesse,31 que nos processos relativos à filiação legal e/ou responsabilidade 

parental em casos de gestação de substituição deve incluir, mas não se limitar às 

seguintes considerações:32 

a. As intenções das partes ao celebrarem o acordo de gestação de substituição; 

b. As ligações genéticas e gestacionais da criança com cada uma das partes do acordo 

de gestação de substituição; 

c. Todas as relações fraternais da criança; 

d. A aptidão de cada uma das partes para ser um bom pai ou mãe e/ou bom cuidador 

da criança; 

e. A capacidade de cada uma das partes em facilitar as relações da criança com outras 

partes; 

f. O valor de uma unidade familiar estável no desenvolvimento da criança; 

g. O efeito provável sobre a criança, incluindo o impacto psicológico e emocional, em 

toda a sua vida, da decisão; 

h. Qualquer dano que a criança tenha sofrido ou esteja em risco de sofrer; 

i. O efeito provável da decisão sobre as gerações futuras; 

j. Os desejos e sentimentos verificáveis da criança em relação à decisão, tendo em 

conta a sua idade e compreensão; 

k. As características da criança que são consideradas relevantes, incluindo idade e 

sexo; 

l. As necessidades particulares da criança, incluindo as necessidades físicas e de 

saúde; 

m. A ligação emocional e/ou física da criança a cada uma das partes; 

n. Todas as circunstâncias em relação ao acordo de gestação de substituição; 

o. Potencial envolvimento de práticas ilícitas; 

p. Transparência nas transações financeiras; e 

q. O papel dos intermediários. 
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Princípio 7: Consentimento da Gestante de Substituição 

7.1. A confiança na integridade das circunstâncias que envolvem o seu acordo de gestação 

de substituição é de grande importância para os direitos da criança. A gestante de 

substituição deve estar em posição de tomar decisões independentes e informadas, livres 

de exploração e coerção. 

7.2. A tomada de decisão livre e informada em todas as questões legais, sociais, financeiras 

e médicas pela gestante de substituição deve ser apoiada no acordo prévio de gestação 

de substituição, durante toda a gravidez e pós-parto. Devem ser fornecidas e asseguradas 

condições que permitam à gestante de substituição exercer a sua autodeterminação. A 

gestação de substituição só deve ser permitida quando a gestante de substituição, entre 

outras coisas: 

a. é legalmente adulta; 

b. teve experiência como adulta, pelo menos um filho que não tenha sido um acordo 

de gestação de substituição; 

c. é competente e tem a capacidade cognitiva para tomar decisões, dar consentimento 

e exercer autonomia e autodeterminação. 

Consentimento em questões legais 

7.3. O consentimento para acordos jurídicos deve ser livre e independente, incluindo: 

a. informado e livre de todas as formas de coerção e fraude; 

b. toda a informação fornecida deve ser explicada e apresentada por escrito na sua 

própria língua e de uma forma que ela compreenda; e 

c. a gestante de substituição terá tempo suficiente para considerar questões legais e 

discutir durante as avaliações e o aconselhamento psicossociais conduzidos de 

forma independente. 

Consentimento em matéria médica 

7.4. Para apoiar a autodeterminação e autonomia, o procedimento de consentimento médico 

informado entre a gestante de substituição e os profissionais médicos que realizam cada 

procedimento médico33, deve ocorrer antes de cada procedimento e incluir, no mínimo: 

a. acesso efetivo a aconselhamento médico independente e/ou a uma segunda opinião; 

b. consentimento informado para cada procedimento, livre de todas as formas de 

coerção e fraude 
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c. o fornecimento de informação e educação sobre o procedimento médico, restrições 

ao estilo de vida34 e riscos a curto e longo prazo, bem como possíveis complicações, 

numa língua que a gestante de substituição compreenda e de uma forma que ela 

compreenda35; 

d. o número de embriões implantados e a informação do doador; 

e. o direito de manter o controlo sobre o seu próprio corpo, incluindo recusar, restringir 

ou solicitar um procedimento médico; 

f. o direito de decidir sobre as condições de nascimento, incluindo o trabalho de parto 

e as pessoas a estar presentes; e 

g. informação sobre as implicações pós-parto relacionadas com a saúde futura da 

gestante de substituição e sobre nascimentos posteriores. 

7.5. Para além dos parágrafos 7.3 e 7.4, as consequências do consentimento e acordos com 

a agência ou clínica que realizem a mediação do procedimento, se o seu 

funcionamento for permitido pela legislação nacional36, devem ser claramente 

definidas no que diz respeito a: 

a. disposições financeiras; 

b. seleção dos pretendentes a pais pela gestante de substituição, tendo a oportunidade 

de conhecer os pretendentes a pais, bem como, quaisquer outros filhos da família 

para informar a sua decisão; 

c. cada procedimento médico e as disposições relativas à gravidez e ao parto; e 

d. transferência da filiação legal e/ou da responsabilidade parental. 

Princípio 8: Consentimento dos pretendentes a pais 

8.1. A confiança na integridade das circunstâncias que envolvem o acordo de gestação de 

substituição é de grande importância para os direitos da criança. Os pretendentes a pais 

devem estar em posição de tomar decisões independentes e informadas, livres de 

exploração e coerção. 

8.2. O consentimento livre e informado em todas as questões jurídicas, médicas, sociais e 

financeiras deve ser solicitado aos pretendentes a pais antes de quaisquer acordos de 

gestação de substituição e após todos os processos de rastreio e preparação.37 Tal 

consentimento deve ser registado por escrito e preservado. A gestação de substituição 

só deve ser permitida quando os pretendentes a pais, entre outros: 

a. foram rastreados e avaliados; 
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b. compreenderem as questões psicossociais que têm impacto sobre a criança que virá 

a nascer e sobre todas as partes envolvidas; 

c. estarem na idade de ser pais de uma criança, até que a mesma chegue à idade adulta 

independente; 

d. for prestado consentimento na forma legal exigida, e expresso ou comprovado por 

escrito na sua própria língua, livre de todas as formas de coerção e fraude; 

e. concordaram com as responsabilidades identificadas nestes princípios, incluindo a 

nomeação de tutores, o fornecimento de seguro médico e apoio financeiro, 

especialmente quando surjam circunstâncias imprevistas 

8.3. Os pais e a criança devem ter oportunidades adequadas para conhecer a gestante de 

substituição, a sua família imediata e a comunidade, em benefício da criança. 

Princípio 9: Consentimento das pessoas que fornecem material 

reprodutivo humano 

9.1. A confiança na integridade das circunstâncias que envolvem o acordo de gestação de 

substituição é de grande importância para os direitos da criança. Os doadores devem 

estar em posição de tomar decisões independentes e informadas, livres de exploração e 

coerção. 

9.2. Nos Estados onde o material reprodutivo humano é utilizado para a gestação de 

substituição, deve ser fornecida ao doador informação transparente e abrangente, 

incluindo sobre complicações médicas, utilização prevista do material, retenção e 

acessibilidade da informação de identificação, para assegurar que as proteções pré e pós-

gestação de substituição foram respeitadas e que existe consentimento informado. 

9.3. Deve ser solicitado ao doador o consentimento livre e informado e o acordo em todas 

as questões legais, financeiras e médicas. Tal consentimento deve ser registado por 

escrito na própria língua do doador e preservado. As doações destinadas à gestação de 

substituição só devem ser permitidas quando o doador, entre outros: 

a. é um adulto; 

b. é competente e tem capacidade cognitiva para tomar decisões; 

c. tenha fornecido um acordo escrito e assinado em conformidade com a legislação 

nacional aplicável, juntamente com uma declaração em como compreenderam esse 

acordo; 

d. tem acesso efetivo a aconselhamento jurídico e médico independente; 
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e. recebeu aconselhamento independente de um profissional qualificado no que diz 

respeito ao impacto futuro do acordo de gestação de substituição, como por 

exemplo: 

i. importância de limitar o número de doações; 

ii. divulgação de informações de identificação; e 

iii. quaisquer relações potenciais que daí possam resultar. 

Princípio 10: Parentesco legal e responsabilidade parental 

10.1. Os Estados reconhecem a responsabilidade primária dos pais na educação e 

desenvolvimento da criança,38 e têm, portanto, a obrigação de prestar assistência 

adequada aos pais no que diz respeito a estas responsabilidades.39 O superior interesse 

da criança será a preocupação básica dos pais.40 

10.2. Os Estados que permitem a gestação de substituição podem ter regras diferentes em 

relação à filiação legal e à responsabilidade parental, incluindo as relacionadas com: 

a. o estabelecimento da filiação legal à nascença, por força da lei, tendo em conta que 

na grande maioria dos Estados, uma gestante de substituição tem filiação legal à 

nascença; 

b. transferência de parentesco legal; 

c. requisitos sobre as relações genéticas, se existirem, com a criança com a gestante 

de substituição e/ou com os pretendentes a pais. 

10.3. Os Estados que não permitem, mas que, no entanto, se deparam com a gestação de 

substituição, devem assegurar a existência de um quadro legal que reja a filiação e a 

responsabilidade parental aplicável às crianças nascidas através de gestação de 

substituição.41 Este quadro deve assegurar que a criança tenha pai(s) legal(ais) à 

nascença. 

Determinação da filiação legal à nascença, por força da lei 

10.4. Quando a gestante de substituição é um progenitor legal por força da lei à nascença, 

um tribunal ou outra autoridade competente deve determinar os desejos pós-natais da 

mesma após um período de reflexão apropriado. Se a gestante de substituição desejar: 

a. renunciar e/ou transferir a filiação legal e a responsabilidade parental, deve estar 

disponível um mecanismo legal e seguro expedito pós-nascimento; 
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b. manter a filiação legal e/ou a responsabilidade parental, então o tribunal ou outra 

autoridade competente deve conduzir rapidamente uma determinação do superior 

interesse da criança após o nascimento. 

10.5. Quando a gestante de substituição não é um progenitor legal por força da lei à 

nascença, deve ser previsto um procedimento expedito que entre em vigor após um 

período de reflexão apropriado, através do qual a gestante de substituição, após o 

nascimento: 

a. tem acesso a uma terceira pessoa, neutra e devidamente qualificada, como parte 

dos procedimentos de consentimento informado; 

b. confirma ou revoga livremente o seu consentimento de que os pretendentes a pais 

têm a filiação legal exclusiva; 

c. dá o seu consentimento sem quaisquer consequências financeiras, quer em termos 

de pagamentos quer de reembolsos relacionados com o acordo de gestação de 

substituição. 

10.6. Os Estados só podem proporcionar aos pretendentes a pais a filiação legal exclusiva e 

a responsabilidade parental por força da lei, à nascença, se forem satisfeitas as duas 

seguintes condições: 

a. a gestante de substituição confirma o consentimento pós-parto (ver parágrafo 10.5 

acima) 

b. o superior interesse da criança após o nascimento não é exigido ao abrigo destes 

Princípios (ver parágrafos 10.8, 10.9 & 10.10 abaixo). 

Transferência de filiação legal 

10.7. Um tribunal ou outra autoridade competente do Estado onde nasce a criança deve, no 

mínimo, conduzir rapidamente a determinação do superior interesse da criança após o 

nascimento em processos relativos à filiação legal e/ou à responsabilidade parental ou 

quando estejam a ser consideradas medidas de proteção à criança em acordos de 

gestação de substituição nacionais e internacionais, nos casos em que: 

a. não houve acordos adequados de pré-gestação de substituição; ou 

b. existe um conflito entre a gestante de substituição e os pretendentes a pais ou entre 

os mesmos, após o nascimento, no que respeita à filiação legal ou à 

responsabilidade parental; ou 

c. há desenvolvimentos imprevistos, particularmente quando nem a gestante de 

substituição nem os pretendentes a pais podem ou estão dispostos a cuidar da 
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criança, ou quando posteriormente vieram à luz informações que possam afetar o 

bem-estar da criança, tais como indicações de venda, exploração e tráfico ou outras 

atividades ilícitas. 

10.8. Nos acordos internacionais de gestação de substituição em que exista pelo menos um 

Estado que não permita o acordo específico, a determinação do superior interesse da 

criança deve ser levada a cabo adicionalmente por um tribunal ou qualquer outra 

autoridade competente do Estado onde os pretendentes a pais pretendem residir com 

a criança. 

10.9. Se a gestante de substituição revoga o consentimento ou não confirma o 

consentimento, então um tribunal ou outra autoridade competente deve conduzir uma 

determinação do superior interesse da criança com particular atenção a uma avaliação 

psicossocial de ambas as partes. 

10.10. Os Estados proibirão, como constituindo a venda de crianças, qualquer rescisão ou 

transferência de filiação legal e/ou responsabilidade parental, ou promessa de 

rescisão ou transferência de filiação legal e/ou responsabilidade parental, em troca 

de remuneração ou qualquer outra contrapartida.42 

Responsabilidades parentais 

10.11. Os tribunais e as autoridades competentes devem fornecer as ordens provisórias 

relativas à responsabilidade parental que forem necessárias, inclusive para o período 

imediatamente após o nascimento. 

10.12. Nem uma gestante de substituição nem os pretendentes a pais devem ser forçados a 

manter a responsabilidade parental, pois forçar a parentalidade é geralmente contrária 

ao superior interesse de uma criança. Contudo, os Estados podem exigir que aos 

pretendentes a pais: 

a. alguma responsabilização financeira, mesmo na ausência de filiação legal ou 

outro exercício de responsabilidade parental; 

b. prever disposições antecipadas para o acordo de gestação de substituição e/ou 

manutenção da criança durante um período razoável, especialmente em acordos 

internacionais onde existe frequentemente uma grande disparidade entre a 

situação económica das partes. 

10.13. Os tribunais e as autoridades competentes podem utilizar procedimentos alternativos 

de resolução de litígios concebidos para ajudar as partes na resolução dos conflitos. 

Por este ou outros meios, os tribunais e outras autoridades competentes devem 
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procurar evitar conflitos destrutivos que possam ser prejudiciais para a criança e 

devem procurar maximizar as oportunidades de relações positivas importantes para 

a identidade da criança. 

Princípio 11: Proteção da identidade e acesso às origens 

11.1. Cada criança deve poder usufruir e exercer o direito de preservar a sua identidade 

(nacionalidade, nome e relações familiares) com assistência e proteção adequadas. A 

capacidade da criança de preservar a sua identidade, incluindo as suas origens 

genéticas, gestacionais e sociais43, tem um impacto contínuo e vitalício na criança e 

nas gerações futuras, em particular na perspetiva do direito da criança à identidade, 

saúde e cultura. 

11.2. Os Estados têm o dever de assegurar que todas as crianças nascidas através de 

gestação de substituição tenham a oportunidade de aceder a informações relativas à 

sua identidade, incluindo as suas origens genéticas, gestacionais e sociais. Isto deve 

incluir o acesso à informação como adulto. Os Estados devem ajudar neste processo. 

11.3. Os acordos de gestação de substituição só devem envolver gestantes de substituição 

que forneçam informações de identificação verificadas e precisas sobre si próprias, e 

que concordem que as suas informações de identificação possam ser transmitidas à 

criança que deram à luz. 

11.4. Só deve ser utilizado material de reprodução humano nas gestações de substituição 

de doadores que tenham fornecido informações de identificação verificadas e 

precisas sobre si próprias, e que concordem que as suas informações de identificação 

possam ser transmitidas às pessoas com as quais tenham uma ligação genética. 

11.5. Nos casos em que as crianças nascem através de gestação de substituição, devem ser 

encorajados acordos de gestação de substituição abertos, a fim de proporcionar uma 

salvaguarda para a proteção dos direitos de identidade e acesso às origens. Os Estados 

devem, portanto, encorajar a educação sobre os benefícios do contacto pós-

nascimento entre a criança nascida através de uma gestação de substituição, a 

gestante de substituição, os pretendentes a pais e a família alargada, as pessoas que 

fornecem material reprodutivo onde tais oportunidades existirem. 

11.6. Os Estados devem assegurar uma recolha e armazenamento rigorosos para preservar 

perpetuamente as informações de identidade relativas a todos os acordos de gestação 

de substituição. Os Estados devem esclarecer em que condições a informação de 

identidade será armazenada e mantida atualizada, quem pode aceder a esta 
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informação, e quando e como esta informação pode ser acedida. Isto deve incluir a 

preservação de dados quando ocorrem alterações, tais como quando os 

intermediários fecham as portas. 

11.7. Os Estados que permitem a gestação de substituição devem estabelecer e manter 

registos e registos nacionais contendo informações sobre as origens genéticas e 

gestacionais das crianças nascidas através de gestações de substituição, aos quais as 

crianças podem ter acesso, de acordo com a idade e maturidade da criança e sujeitas 

às condições estabelecidas na legislação nacional. Os Estados devem formar 

adequadamente as pessoas que recolhem, armazenam e facilitam informações de 

identidade no contexto das gestações de substituição. 

11.8. Consistentes com o superior interesse da criança, os pretendentes a pais devem 

assegurar, desde a primeira oportunidade, a recolha e preservação de todas as 

informações disponíveis relevantes para a identidade da criança, incluindo todos os 

aspetos das suas origens. 

Princípio 12: Notificação de nascimento, registo e certificação 

12.1. Independentemente das circunstâncias do seu nascimento, o nascimento de uma 

criança deve ser rapidamente notificado e registado pela autoridade competente 

apropriada no Estado de nascimento. Toda a criança "deve ser registada 

imediatamente após o nascimento"44 e tal registo deve ser efetuado sem qualquer 

discriminação relacionada com as circunstâncias do nascimento. 

12.2. Os Estados devem registar o nascimento de todas as crianças nascidas no seu 

território, incluindo as nascidas de um progenitor estrangeiro ou se os pais forem 

desconhecidos. 

12.3. A notificação e registo do nascimento deve ser tão completa quanto possível, 

incluindo nos Estados que permitem acordos de gestação de substituição ou [Estados 

de destino] que subsequentemente registem a criança nos seus registos nacionais. As 

informações de identificação devem incluir a data e o local de nascimento, a gestante 

de substituição, os pretendentes a pais e informações relativas a pessoas que 

forneçam material reprodutivo humano, caso exista. As clínicas médicas, 

fornecedores e/ou registos de material reprodutivo humano devem disponibilizar 

toda a informação de identificação aos registos nacionais. 

12.4. Os Estados devem assegurar a existência de um registo nacional que registe a 

informação de identificação. Os Estados devem conceber um quadro processual para 
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assegurar que tais informações de identificação sejam registadas e preservadas em 

conformidade com a legislação aplicável em matéria de proteção de dados. Os 

Estados podem também considerar a criação de um registo separado para as crianças 

nascidas através de gestação de substituição. 

12.5. A certificação do nascimento deve ser emitida para todas as crianças nascidas através 

de gestação de substituição. Isto não deve levar a qualquer discriminação por motivos 

de nascimento ou outro estatuto da criança. A certificação de um nascimento está 

intimamente ligada ao cumprimento de muitos outros direitos, entre outros, a um 

nome, nacionalidade45 e identidade46, ao gozo do mais alto padrão de saúde47 

alcançável e à educação48. 

12.6. O direito à privacidade das crianças nascidas através de gestação de substituição é 

importante. Em muitos Estados, deve ser apresentada uma certidão de nascimento 

para se inscreverem nos serviços oficiais, a fim de terem pleno acesso aos seus 

direitos à educação, saúde e direitos económicos, sociais e culturais. Para além de, 

uma certidão de nascimento, os Estados podem considerar fornecer um documento 

suplementar com informações de identificação à criança nascida através de gestação 

de substituição. 

12.7. Os registos de nascimento devem ser atualizados após uma alteração subsequente da 

filiação legal, preservando ao mesmo tempo os registos originais e o histórico dessas 

alterações. 

12.8. Todas as pessoas devem poder ter acesso aos seus registos de nascimento. Os Estados 

devem assegurar que uma criança nascida através de gestação de substituição ou seu 

representante tenha acesso a tais informações, sob orientação e aconselhamento 

adequados, de acordo com a sua idade e maturidade. 

12.9. As informações sobre a criança, os pretendentes a pais, a gestante de substituição ou 

qualquer pessoa que forneça material reprodutivo humano só devem ser divulgadas 

às autoridades competentes e a outras pessoas com interesse(s) legítimo(s), em 

conformidade com a legislação aplicável em matéria de proteção de dados. 

12.10. Os registos dos doadores de material de reprodução humano e outros registos 

relevantes devem preservar essas informações e complementar a utilização de 

notificação de nascimento, registo e certificação. 
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Princípio 13: Prevenção dos apátridas  

13.1. Independentemente das circunstâncias do seu nascimento49, todas as crianças têm 

direito a uma nacionalidade.50 O direito a adquirir uma nacionalidade exige que os 

Estados impeçam crianças apátridas como parte do direito à identidade. 

13.2. A aplicação da lei da nacionalidade por um Estado deve ser sem qualquer 

discriminação relacionada com as circunstâncias do nascimento, incluindo a gestação 

por substituição. A política dos Estados relativamente à nacionalidade de uma criança 

nascida através de gestação de substituição deve ser orientada pela importância 

primordial de evitar uma situação em que uma criança seja apátrida. 

13.3. Os Estados devem agir de forma expedita na determinação da nacionalidade.51 

13.4. Com vista a reduzir o risco de crianças apátridas nascidas através de acordos de 

gestação de substituição e a facilitar o seu acesso a uma nacionalidade52: 

a. Se a filiação legal for estabelecida ou reconhecida por um Estado, esse Estado 

deve aplicar as suas disposições sobre a aquisição da nacionalidade nas mesmas 

condições que qualquer outra criança nascida desse progenitor legal.53 Quando 

tal não for possível, o(s) Estado(s) de nacionalidade dos pretendentes a pais é(são) 

encorajado(s) a prestar a assistência necessária para assegurar que a criança 

obtenha tal nacionalidade; caso contrário, 

b. Os Estados devem conceder a sua nacionalidade à nascença a uma criança 

nascida no seu território nos casos em que os pais são desconhecidos ou não têm 

a nacionalidade desse Estado, caso contrário a criança seria apátrida54; sob pena 

de não o ser, 

c. Os Estados de que a gestante de substituição é nacional devem conceder a sua 

nacionalidade se a criança, de outra forma, seria apátrida; caso contrário, 

d. Outros Estados ligados ao acordo de gestação de substituição devem considerar 

a concessão discricionária da nacionalidade se a criança, de outra forma, seria 

apátrida. 

13.5. A concessão da nacionalidade à criança não implica automaticamente o 

reconhecimento da filiação legal entre a criança e os pretendentes a pais. 

13.6. Se a lei de um Estado implicar uma perda de nacionalidade como consequência de 

qualquer mudança na filiação legal, tal perda deve ser condicionada à posse ou 

aquisição de outra nacionalidade.55 
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13.7. Os Estados devem prever que a revogação ou anulação da filiação legal não causará 

a perda permanente da nacionalidade adquirida pela criança, se a criança residir 

habitualmente no seu território durante um período de tempo específico.56 

13.8. Os Estados devem tomar medidas, quando necessário e apropriado, para conceder 

sem demora um visto e/ou estatuto discricionário à criança para permanecer e/ou 

viajar do Estado de nascimento até à determinação da filiação legal e/ou 

nacionalidade, no superior interesse da criança. 

13.9. Os Estados devem conceber um quadro processual durante a determinação da 

nacionalidade e formar profissionais relevantes, incluindo funcionários de imigração 

e guardas de fronteira, na aplicação deste princípio.57 

Princípio 14. Prevenção e proibição da venda, exploração e 

tráfico de crianças 

14.1. Os Estados proibirão os acordos de gestação de substituição que constituam ou 

promovam a venda ou o tráfico de crianças, tal como definido pelo direito 

internacional, incluindo a CDC (Convenção dos Direitos da Criança) e o OPSC 

(Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança Relativo à Venda 

de Crianças, Prostituição Infantil e Pornografia Infantil).58 Os Estados devem criar 

salvaguardas para impedir a venda de crianças no contexto de gestações de 

substituição.59 

14.2. A venda de crianças inclui "qualquer ato ou transação pela qual uma criança é 

transferida por qualquer pessoa ou grupo de pessoas para outra a troco de 

remuneração ou qualquer outra contrapartida": 

a. transferência ("uma criança é transferida por qualquer pessoa ou grupo de 

pessoas"); 

b. pagamento ("remuneração ou qualquer outra contrapartida"); e 

c. troca ("para"---pagamento para transferência). 

14.3. A transferência existe em todos os acordos de gestação de substituição concluídos, 

porque tal inclui a entrega física e/ou legal da criança. Se, por qualquer razão, a 

gestante de substituição não for considerada um progenitor legal à nascença, a 

entrega da criança pela gestante de substituição ainda constitui uma transferência. 

14.4. A gestação de substituição comercial, por definição, inclui o pagamento, e, por 

conseguinte, satisfaz pelo menos dois dos três elementos da venda de uma criança: 

pagamento e transferência. A gestação de substituição comercial constitui a venda 
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ilícita de crianças quando tal pagamento é feito "para" (em troca de) transferência. 

Nas gestações de substituição comerciais, o pagamento é feito como um mínimo para 

serviços gestacionais; a questão é se o pagamento inclui o pagamento pela 

transferência. 

14.5. Uma abordagem à gestação de substituição comercial vê o pagamento por serviços 

gestacionais e o pagamento por transferência como um todo inseparável previsto 

desde o início e, por conseguinte, vê toda a gestação de substituição comercial como 

constituindo, ou arriscando indevidamente, a venda de uma criança. Os Estados que 

consideram a gestação de substituição comercial como constituindo, ou arriscando 

indevidamente, para a venda de crianças, devem proibir a gestação de substituição 

comercial. 

14.6. Outra abordagem à gestação de substituição comercial possível, em determinadas 

circunstâncias, separar o pagamento de serviços gestacionais do pagamento por 

transferência, neste caso não há pagamento por transferência e, por conseguinte, não 

há venda de uma criança. 

14.7. Por conseguinte, os Estados que permitem a gestação de substituição comercial 

devem assegurar, no mínimo, que todos os pagamentos sejam separados da 

determinação ou transferência da filiação legal e da responsabilidade parental. As 

medidas devem incluir: 

a. a gestante de substituição à nascença mantém o direito de decidir se consente ou 

não a transferência da filiação legal e da responsabilidade parental; 

b. qualquer remuneração ou qualquer outra contrapartida fornecida à gestante de 

substituição (ou a qualquer pessoa em seu nome) deve ser feita antes de qualquer 

transferência pós-parto da filiação legal e da responsabilidade parental para os 

pretendentes a pais ou confirmação pós-parto do consentimento da gestante de 

substituição e ser não reembolsável (na ausência de fraude); 

c. todos os pagamentos e reembolsos são comunicados e devidamente 

regulamentados por lei; e 

d. os intermediários são devidamente regulamentados por lei. 

14.8. A gestação de substituição que se pretende ser altruísta e não comercial pode, no 

entanto, resultar ou arriscar indevidamente a venda de crianças quando: 

a. há uma disposição de "reembolsos" não regulamentados, excessivos ou de 

montante fixo ou outra qualquer contrapartida, ou 
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b. existem categorias de reembolso como "dor e sofrimento", que podem ser 

semelhantes ao pagamento na gestação de substituição comercial; ou 

c. o reembolso ocorre o qual não pode ser completamente separado do 

estabelecimento ou transferência da filiação legal e/ou da responsabilidade 

parental. (Ver parágrafo 7). 

14.9. A venda de crianças ocorre quando a filiação legal é atribuída ou transferida com 

base principalmente em disposições contratuais (ver Princípio da filiação legal). Os 

acordos escritos descrevem as intenções das partes quanto à filiação legal e/ou 

responsabilidade parental não violam a proibição de venda de crianças, desde que 

sejam entendidos como não vinculativos. 

14.10. A venda da criança pode ocorrer se a "remuneração ou qualquer outra contrapartida" 

for prometida ou paga para obter filiação legal exclusiva e responsabilidade parental 

pelos pretendentes a pais. 

14.11. As atividades dos intermediários podem constituir ou levar à venda da criança: 

a. devido à criação e controlo dos mercados e redes de gestantes de substituição 

comerciais por parte dos intermediários; 

b. se os intermediários exercerem tal controlo sobre a gestante de substituição e/ou 

a criança, como responsáveis pela transferência da criança a troco de 

remuneração ou qualquer outra contrapartida; 

c. os intermediários e outros profissionais envolvidos em acordos de gestação de 

substituição recebem uma remuneração por serviços prestados que são 

excessivos, de acordo com os padrões de trabalho comparável na mesma 

profissão em que o trabalho é realizado. 

14.12. Os Estados devem igualmente proibir os acordos de gestação de substituição que 

constituem ou promovem o tráfico e/ou exploração tal como definido pelo direito 

internacional, incluindo a CDC (Convenção dos Direitos da Criança), o Protocolo 

de Palermo e a Convenção da ASEAN (Associação de Nações do Sudeste Asiático) 

contra o Tráfico de Pessoas, especialmente mulheres e crianças. Os Estados devem 

criar salvaguardas para prevenir o tráfico e/ou a exploração no contexto de gestação 

de substituição. 

14.13. Os Estados devem geralmente proibir a gestação de substituição comercial quando 

não é possível separar de forma fiável o pagamento de serviços gestacionais do 

pagamento ilícito pela transferência da criança, incluindo, mas não se limitando a, 

onde: 
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a. pode haver trocas não regulamentadas de pagamentos pelas crianças; 

b. a gestante de substituição é um progenitor genético da criança; 

c. o pagamento só é feito se/quando a criança é transferida para os pretendentes a 

pais; 

d. os pretendentes a pais para a criança não foram identificados antes da gravidez; 

e. pode haver intermediários não regulamentados ou sub regulamentados; 

f. o sistema legal não confere à gestante de substituição o direito, após o 

nascimento, de dar o consentimento ou revogar o consentimento para a 

transferência da filiação legal e da responsabilidade parental para os 

pretendentes a pais. 

Princípio 15: Transparência em matéria financeira 

15.1. Os Estados tomarão todas as medidas apropriadas para evitar ganhos financeiros ou 

outros ganhos indevidos relacionados com a gestação de substituição.60 

15.2. Os Estados que permitem a gestação de substituição devem exigir transparência e 

responsabilidade em qualquer transação financeira, relacionada com a mesma por, 

entre outros: 

a. exigindo a manutenção de uma contabilidade escrita que identifique claramente 

cada taxa e custo incorridos para cada serviço diferente, idealmente delineada 

numa lista padrão de serviços a serem cobertos, ligada a cada acordo de gestação 

de substituição;61 

b. exigir que essas contas escritas sejam disponibilizadas ao tribunal ou outra 

autoridade competente para efeitos de controlo dos acordos individuais de 

gestação de substituição, bem como para efeitos de supervisão de pessoas, 

intermediários e outros envolvidos em acordos de gestação de substituição.62 

15.3. Os intermediários e outros prestadores de serviços não devem receber uma 

remuneração excessivamente elevada em relação aos serviços prestados, de acordo 

com os padrões de comparação entre o trabalho realizado e onde o trabalho é feito. 

Princípio 16: Intermediários 

16.1. As ações dos intermediários em acordos de gestação de substituição podem ter 

impacto nos direitos da criança nascida através de gestação de substituição. A 

regulação dos intermediários é, portanto, de primordial importância. 
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16.2. Nos Estados onde a gestação de substituição é permitida, todos os intermediários 

devem ser sujeitos a autorização e regulamentação por uma autoridade competente. 

Uma autoridade competente designada deverá também assegurar o 

acompanhamento e avaliação regulares do cumprimento permanente por parte dos 

intermediários das normas regulamentares adequadas. Os critérios de autorização e 

de conformidade contínua devem abranger, entre outros: 

a. proibição financeira e administrativa; 

b. competências relevantes; 

c. legalidade das disposições contratuais; e 

d. padrões éticos de todas as operações. 

16.3. Os Estados devem proibir as operações de gestação de substituição de 

intermediários que não cumpram as normas regulamentares ou não cooperem com 

o controlo e avaliação regulares do cumprimento em curso. 

16.4. Os Estados que se deparam com uma situação de gestação de substituição devem 

controlar as atividades dos intermediários que atuam na sua jurisdição e que 

oferecem serviços proibidos no seu Estado. Se tais Estados não tiverem leis de 

gestação de substituição específicas, incluindo leis relacionadas com 

intermediários, os Estados devem considerar legislação que proíba a atividade de 

intermediário devido a potenciais riscos, incluindo a venda de crianças. 

16.5. Os intermediários devem defender estes Princípios aplicáveis à sua atividade. Os 

intermediários não devem oferecer ou publicitar serviços quando tais serviços são 

proibidos por lei. 

16.6. Os intermediários devem ser solicitados e devidamente formados para recolher, 

armazenar e facilitar informações de identidade no contexto de gestação de 

substituição, a fim de defender o direito da criança à identidade e ao acesso às 

origens.63 As informações de identificação devem ser tratadas em conformidade 

com a legislação aplicável em matéria de proteção de dados. 

16.7. Os intermediários e outros prestadores de serviços envolvidos em acordos de 

gestação de substituição não devem receber uma remuneração excessivamente 

elevada em relação aos serviços prestados, de acordo com os padrões de trabalho 

comparável onde o trabalho é realizado.64 

16.8. Quando um intermediário não está autorizado a prestar serviços de gestação de 

substituição no país onde opera e/ou está envolvido na venda ou tráfico de uma 
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criança, deve ser responsabilizado e dever-lhe-ão ser atribuídas sanções 

apropriadas.65 

Princípio 17: Responder a desenvolvimentos inesperados em 

acordos de gestação de substituição 

17.1. Os Estados que permitem a gestação de substituição e/ou se deparam com a mesma 

devem assegurar que os sistemas de proteção infantil sejam capazes de responder a 

desenvolvimentos inesperados repentinos, tais como situações em que: 

a. existe um conflito no que diz respeito aos cuidados com as crianças; 

b. nem a gestante de substituição nem um ou mais pretendentes a pais são capazes 

ou estão dispostos a cuidar da criança; 

c. são reveladas práticas ilícitas que estão ligadas a um acordo de gestação de 

substituição; 

d. situações de emergência; e 

e. mudanças nas condições sociais, políticas e legais. 

17.2. No caso de um desenvolvimento inesperado e consequente aumento da 

vulnerabilidade da criança nascida através de gestação de substituição, os Estados 

devem agir rapidamente: 

a. assegurar que a autoridade competente do Estado em que a criança está presente 

seja imediatamente notificada; 

b. ativar medidas imediatas para prestar cuidados adequados para assegurar o 

bem-estar físico, emocional e psicológico da criança; 

c. encorajar o uso de serviços de mediação em circunstâncias em que haja 

desacordo em relação à filiação legal e/ou responsabilidade parental. Quando 

não houver acordo, o tribunal ou outra autoridade competente deve considerar 

a possibilidade de dar ordens apropriadas; 

d. assegurar que os relatórios psicossociais sejam preparados para apoiar na 

definição do superior interesse da criança; 

e. se nem a gestante de substituição nem os pretendentes a pais puderem ou 

quiserem ser pais da criança, as autoridades competentes devem fazer com que 

as ordens de tutela e/ou outros acordos de cuidados relacionados com a criança 

sejam coerentes com as Diretrizes das Nações Unidas para os Cuidados 

Alternativos de Crianças. As oportunidades de acolhimento com pessoas com 

algum parentesco devem ser consideradas antes de se preverem colocações 
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noutros contextos de cuidados, e os irmãos nascidos do acordo de gestação de 

substituição devem ser colocados juntos. A institucionalização deve ser evitada; 

f. Quando o único ou principal responsável pela criança pode ser objeto de 

privação de liberdade em resultado de detenção preventiva ou de decisões de 

sentença, devem ser tomadas medidas e sentenças não privativas de liberdade 

em casos apropriados, sempre que possível, devendo ser tido em devida 

consideração o superior interesse da criança; 

g. manter registos de todas as decisões tomadas em relação à criança, e assegurar 

que estas estejam disponíveis para a mesma. 

17.3. Quando as práticas ilícitas estão ligadas a acordos de gestação de substituição (ver 

Princípios sobre o superior interesse e sobre a prevenção e proibição de venda de 

crianças e tráfico): 

a. o superior interesse da criança deve ser o principal a ter em conta na 

determinação da filiação legal e/ou responsabilidade parental e se houver provas 

do envolvimento de qualquer parte em práticas ilícitas, tal envolvimento, 

incluindo as suas possíveis consequências a longo prazo, deve ser tido em conta; 

b. as sanções devem concentrar-se principalmente nos intermediários envolvidos 

e a autorização, caso exista, deve ser retirada por conduta imprópria. 

17.4. Independentemente da filiação legal e/ou nacionalidade, os Estados podem 

determinar os pretendentes a pais sejam responsáveis pela manutenção, bem-estar 

e saúde dos filhos.66 

17.5. Os Estados devem ter políticas que permitam tomar decisões atempadas em 

relação ao superior interesse da criança, e assegurar que os sistemas de proteção 

infantil sejam implementados rapidamente. 

Princípio 18: Cooperação entre Estados, regiões e autoridades 

locais 

18.1. Todos os Estados devem tomar medidas adequadas para fornecer informações 

sobre as leis e outras informações gerais relacionadas com a gestação de 

substituição. Esta informação deve ser disponibilizada ao público em geral e 

acessível às gestantes de substituição, aos pretendentes a pais e às pessoas que 

fornecem material reprodutivo humano, na sua própria língua e que 

compreendam.67 
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18.2. Os Estados devem cooperar para dissuadir todas as práticas contrárias aos 

objetivos destes Princípios. Os Estados devem cooperar no sentido de defender os 

princípios, em particular: 

a. quando se verificam circunstâncias inesperadas (ver Princípio); 

b. em relação à filiação legal e/ou responsabilidade parental, especificamente em 

acordos internacionais de gestação de substituição; 

c. para prevenir e responder à venda, tráfico e exploração de crianças;68 

d. facilitar o acesso às origens; e 

e. quaisquer outras circunstâncias que exijam uma determinação do superior 

interesse. 

18.3. Os Estados que permitem a gestação de substituição devem limitar o acesso à 

mesma aos pretendentes a pais de Estados que também a permitem. 

18.4. A substituição só deverá ser permitida em acordos internacionais quando os 

Estados em causa estiverem convencidos de que a criança irá: 

a. poder entrar no país de residência habitual de pelo menos um dos pretendentes 

a pais; 

b. ter ascendência legal de pelo menos um dos pretendentes a pais; 

c. adquirir a nacionalidade de pelo menos um dos pretendentes a pais; e 

d. poder usufruir plenamente de todos os seus direitos incluídos nestes Princípios 

e outras normas internacionais. 

18.5. Os Estados devem proibir a publicidade de serviços relacionados com a gestação 

de substituição dentro ou diretamente para Estados onde a substituição é proibida, 

incluindo através das redes sociais. 

18.6. Na implementação destes Princípios, a cooperação entre Estados, regiões e 

autoridades locais deve ser promovida, reforçada e melhorada. 

18.7. Para assegurar uma cooperação internacional adequada em relação à gestação de 

substituição, os Estados são encorajados a considerar: 

a. entrar em instrumentos bilaterais ou multilaterais relacionados com a gestação 

de substituição onde esta ocorra; 

b. para efeitos de responsabilidade parental, ratificando ou aderindo à Convenção 

de Haia sobre a competência, lei aplicável, reconhecimento, execução e 

cooperação em matéria de responsabilidade parental e medidas para a proteção 

de crianças, de 19 de outubro de 1996. 



30 
 

18.8.  Para efeitos de resposta a pedidos de outros Estados relativamente a acordos 

individuais de gestação de substituição, as autoridades competentes deverão tomar 

todas as medidas adequadas, em especial para69: 

a. recolher e preservar informações sobre a criança, gestante de substituição, 

pessoas que fornecem material reprodutivo humano, dos pretendentes a pais, 

local de nascimento da criança, intermediários e/ou clínica(s) de gestação de 

substituição envolvida(s), etc.); 

b. responder, na medida do permitido pela lei do seu Estado, a pedidos de 

informação de outras autoridades competentes sobre uma determinada 

situação de gestação de substituição. 

18.9. Nos Estados onde a gestação de substituição é permitida e/ou ocorre, os Estados 

devem estabelecer um quadro apropriado a permitir, mediante pedido, a troca 

efetiva de todas as informações relevantes para a promoção e proteção dos direitos 

e do superior interesse da criança. 
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