
PORTUGAL 
Penal Code, as amended on 17 April 2007 (abortion provisions). 
 
Article 140.  Abortion.   
  
1 - Whoever, by any means, without consent of the pregnant woman causes an 
abortion is punished with imprisonment from two to eight years.  
  
2 - Whoever, by any means and with the consent of the pregnant woman causes 
an abortion shall be punished with imprisonment up to three years.  
  
3 - A pregnant woman who consents to abortion practiced by a third party, or 
does so herself or others, if she aborts, is punished with imprisonment up to 
three years.  
  
Article 141.  Aggravated Abortion.    
  
1 - When the abortion or the means employed result in death or serious injury to 
the physical integrity of the pregnant woman, the limits of the penalty to the one 
who does the abortion are increased by one third.  
  
2 - The aggravation is equally applicable to the agent who repeatedly performs 
the practice of abortion punishable under paragraphs 1 or 2 of the preceding 
article or performing for profit.  
  
Article 142.  Interruptions of Pregnancy Not Punishable.    
  
1 - Termination of pregnancy is not punishable when performed by a physician or 
under his direction, in an established or officially recognized health facility, and 
with the consent of the pregnant woman when:  
  

a) Constitutes the only means of removing danger of death or serious and 
irreversible injury to body or to physical or mental health of the pregnant 
woman;  

  
b) If it is shown to be indicated to avoid danger of death or serious and lasting 

injury to body or to physical or mental health of pregnant women and is 
performed during the first 12 weeks of pregnancy;  

  
c) There are grounds to provide (probability) that the unborn child will suffer 

from incurable form of serious illness or congenital malformation, and is 
performed in the first 24 weeks of pregnancy, making an exception if the 
situations of non-viable fetuses, in which case the interruption may be 
practiced at any time;  

  
d) The pregnancy was the result of a crime against sexual freedom and self-



determination and the interruption is performed in the first 16 weeks;  
  
e) Is performed by the woman's choice in the first 10 weeks of pregnancy.  

  
2 - Verification of circumstances that make non-punishable termination of 
pregnancy is certified in medical writing certificate and signed before the 
intervention than that for whom medical, or under the direction, the switching is 
done without prejudice to the following paragraph.  
  
3 - In the situation described in subparagraph e) of paragraph 1, the statement 
referred to in the preceding paragraph is limited to evidence that pregnancy does 
not exceed 10 weeks.  
  
4 - Consent is provided:  
  

a) In the cases referred to in points a) to d) of paragraph 1, a document 
signed by the pregnant woman or at her request and, where possible, with 
at least three days before the date of the intervention;  

  
b) In the case referred to in point e) n. # 1 in document signed by the 

pregnant woman, or at her request, which must be delivered in a health 
facility at the time of intervention and always after a reflection period of not 
less than three days of the date of the first consultation to provide to 
pregnant women access to training relevant to their free, conscious and 
responsible decision information.  

  
5 - If the pregnant woman is under 16 or mentally incapable, respectively and 
successively, as appropriate, the consent is provided by legal representative, 
upward or downward, or, failing that, for any relatives in the collateral line.  
  
6 - If she can not obtain consent pursuant to the preceding paragraphs and 
effecting the termination of pregnancy is in case of emergency, the doctor 
decides to deal with the situation awareness, aiding themselves, whenever 
possible, the opinion of one or more physicians.  
  
7 - For the purposes of this Article, the number of weeks of pregnancy is 
confirmed by ultrasound or by other appropriate means in accordance with the 
leges artis. 
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PORTUGAL:  Penal Code, as amended on 17 April 2007 (abortion 
provisions). 
 
Artigo 140.  Aborto 
  
1 — Quem, por qualquer meio e sem consentimento da mulher grávida, a fizer 



abortar é punido com pena de prisão de dois a oito anos. 
  
2 — Quem, por qualquer meio e com consentimento da mulher grávida, a fizer 
abortar é punido com pena de prisão até três anos. 
  
3 — A mulher grávida que der consentimento ao aborto praticado por terceiro, 
ou que, por facto próprio ou alheio, se fizer abortar, é punida com pena de prisão 
até três anos. 
  
Artigo 141.  Aborto agravado 
  
1 — Quando do aborto ou dos meios empregados resultar a morte ou uma 
ofensa à integridade física grave da mulher grávida, os limites da pena aplicável 
àquele que a fizer abortar são aumentados de um terço. 
  
2 — A agravação é igualmente aplicável ao agente que se dedicar 
habitualmente à prática de aborto punível nos termos dos n.os 1 ou 2 do artigo 
anterior ou o realizar com intenção lucrativa. 
  
Artigo 142.  Interrupção da gravidez não punível 
  
1 — Não é punível a interrupção da gravidez efectuada por médico, ou sob a 
sua direcção, em estabelecimento de saúde oficial ou oficialmente reconhecido e 
com o consentimento da mulher grávida, quando: 
  
a) Constituir o único meio de remover perigo de morte ou de grave e irreversível 
lesão para o corpo ou para a saúde física ou psíquica da mulher grávida; 
  
b) Se mostrar indicada para evitar perigo de morte ou de grave e duradoura 
lesão para o corpo ou para a saúde física ou psíquica da mulher grávida e for 
realizada nas primeiras 12 semanas de gravidez; 
  
c) Houver seguros motivos para prever que o nascituro virá a sofrer, de forma 
incurável, de grave doença ou malformação congénita, e for realizada nas 
primeiras 24 semanas de gravidez, excepcionando -se as situações de fetos 
inviáveis, caso em que a interrupção poderá ser praticada a todo o tempo; 
  
d) A gravidez tenha resultado de crime contra a liberdade e autodeterminação 
sexual e a interrupção for realizada nas primeiras 16 semanas; 
  
e) For realizada, por opção da mulher, nas primeiras 10 semanas de gravidez. 
  
2 — A verificação das circunstâncias que tornam não punível a interrupção da 
gravidez é certificada em atestado médico, escrito e assinado antes da 
intervenção por médico diferente daquele por quem, ou sob cuja direcção, a 
interrupção é realizada, sem prejuízo do disposto no número seguinte. 



  
3 — Na situação prevista na alínea e) do n.º 1, a certificação referida no número 
anterior circunscreve -se à comprovação de que a gravidez não excede as 10 
semanas. 
  
4 — O consentimento é prestado: 
  

a) Nos casos referidos nas alíneas a) a d) do n.º 1, em documento assinado 
pela mulher grávida ou a seu rogo e, sempre que possível, com a 
antecedência mínima de três dias relativamente à data da intervenção; 

  
b) No caso referido na alínea e) do n.º 1, em document assinado pela mulher 

grávida ou a seu rogo, o qual deve ser entregue no estabelecimento de 
saúde até ao momento da intervenção e sempre após um período de 
reflexão não inferior a três dias a contar da data da realização da primeira 
consulta destinada a facultar à mulher grávida o acesso à informação 
relevante para a formação da sua decisão livre, consciente e responsável. 

  
5 — No caso de a mulher grávida ser menor de 16 anos ou psiquicamente 
incapaz, respectiva e sucessivamente, conforme os casos, o consentimento é 
prestado pelo representante legal, por ascendente ou descendente ou, na sua 
falta, por quaisquer parentes da linha colateral. 
  
6 — Se não for possível obter o consentimento nos termos dos números 
anteriores e a efectivação da interrupção da gravidez se revestir de urgência, o 
medico decide em consciência face à situação, socorrendo -se, sempre que 
possível, do parecer de outro ou outros médicos. 
  
7 — Para efeitos do disposto no presente artigo, o número de semanas de 
gravidez é comprovado ecograficamente ou por outro meio adequado de acordo 
com as leges artis. 
	  


