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PAN avança com projeto de lei para despenalizar a eutanásia 

O partido Pessoas-Animais-Natureza já tinha avançado com uma proposta na 
legislatura passada, que acabou chumbada no parlamento. André Silva acredita 
que há agora condições para que a proposta passe. 

O partido PAN apresenta esta terça-feira um projeto de lei para despenalizar a 
eutanásia. Depois de, na legislatura passada, ter visto uma proposta semelhante 
chumbada, o partido de André Silva acredita que há agora "condições no 
parlamento" para que a proposta passe. 

De acordo com uma nota do PAN enviada às redações, o partido quer que "a 
morte medicamente assistida seja apenas admissível nos casos de doença ou 
lesão incurável, causadora de sofrimento físico ou psicológico intenso, 
persistente e não debelado ou atenuado para níveis suportáveis e aceites pelo 
doente ou nos casos de situação clínica de incapacidade ou dependência 
absoluta ou definitiva”. 

O partido propõe ainda que o doente, “de nacionalidade portuguesa ou com 
autorização de residência”, tenha de estar consciente e lúcido no momento em 

que faz o pedido. “Menores e pacientes que apresentem qualquer tipo de 

anomalia psíquica ou doença de foro mental estão impedidos” de aceder à morte 

medicamente assistida, de acordo com este diploma do PAN. 
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1. Perguntas de compreensão geral (4 pontos) 
Responda às perguntas seguintes com a informação que se oferece no texto, 
empregando se for possível as próprias palavras  

 
a) É a primeira vez que em Portugal uma lei de despenalização da eutanásia 

passa pelo parlamento? 
b) Quem se pode candidatar para receber a eutanásia?  
c) Que outras condições devem cumprir as pessoas para poderem ser 

eutanasiadas?  
d) Como avalia o PAN as opções desta lei de ser aprovada?   

 
2. Verdadeiro ou falso (2 pontos) 
Diga, justificando a resposta, se as seguintes informações são verdadeiras ou 
falsas  

 
a) Se a lei passar, as pessoas poderão ser submetidas à eutanásia em 

Portugal enquanto decidem não querer continuar a viver.  
b) O projeto de lei prevê a eutanásia para meninos. 

3. Vocabulário 
Encontre sinónimos aos seguintes termos ou expressões (1 ponto) 

Chumbar:  

Acreditar:  

Apenas:  

Foro:  

4. Composição 
Escreva uma composição de não mais de 120 palavras sobre um destes dois 
temas (3 pontos) 

 
a) Considera que as pessoas devem ter direito a decidir sobre o fim da sua 

vida? 
b) Acha que os cuidados paliativos são uma boa alternativa à eutanásia?  
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1.
a) Não, na legislatura passada já tinha sido feita uma tentativa de aprovar

uma lei semelhante, que fracassou.
b) Pessoas com doenças ou lesões incuráveis que lhes causem dores

insuportáveis e pessoas em estado de dependência definitiva.
c) Devem ser portuguesas ou residentes, serem maiores de idade e não

terem nenhum problema que as incapacite de um ponto de vista de saúde
mental.

d) André Silva do PAN acha que as condições no parlamento mudaram e
que a lei agora pode passar.

2.
a) Falso. Para uma pessoa ser submetida à eutanásia deve sofrer de

doenças que lhe causem um sofrimento que não pode ser aliviado por
outros meios ou estar incapacitado de forma permanente.

b) Falso. Os menores não podem ser submetidos à eutanásia.

3.
Chumbar: não aprovar
Acreditar: crer, dar crédito a
Apenas: somente, exclusivamente
Foro: tipo, qualidade

4.
Argumentação bem fundamentada 1 ponto
Correção gramatical 1 ponto
Riqueza expressiva 1 ponto
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