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1. ALTERAÇÃO DA IDADE MÍNIMA PARA A ESTERLIZAÇÃO VOLUNTÁRIA 

 

 
Ao XXIII Congresso Nacional da Juventude Socialista, 
 

Entende-se por maioridade a condição legal para a atribuição da plena capacidade de 

ação de uma pessoa ao atingir uma idade cronológica previamente estabelecida. A 

existência desta definição é motivada pela necessidade de determinar uma meta em 

que a pessoa tenha adquirido uma maturidade intelectual e física suficiente para ter 

vontade válida para operar os atos da vida civil. 

 

Em Portugal, a maioridade dá-se aos 18 anos. No entanto, não é em todas as vertentes 

que podemos usufruir da mesma.  

 

No que toca às opções de proteção sexual há ainda um grande entrave. Neste momento, 

a idade mínima para a esterilização voluntária é aos 25 anos. Alguns podem justificar 

esse limite por se tratar de um procedimento irreversível, porém o argumento não é 

aplicável ao caso da vasectomia – esterilização voluntária masculina – porque esta, sim, 

pode ser contrariada.  

 

Independentemente disto, o planeamento familiar já existe, em Portugal, desde 1970, 

o que permite que qualquer pessoa que opte por esta via, o faça sempre de forma 

devidamente informada e acompanhada.  

 
1 O preenchimento da Minuta não poderá ultrapassar duas páginas. 
2 A Moção de Resolução Política não poderá ultrapassar duas páginas, e deverá ser utilizado um tamanho de letra nunca inferior a 

12. 
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Posto isto, se o utente está plenamente consciente das consequências deste 

procedimento e se a idade mínima considerada apta o suficiente para se ter autonomia 

civil são os 18 anos, então porque é que colocámos essa meta aos 25 anos? Porque é 

que limitamos 7 anos da vida destas pessoas só porque ainda é evidente o pré-conceito 

de que ao longo da vida, para se ser realizado, é necessário constituir família com 

descendência? 

 

Desta forma, camaradas, faça-se uma reflexão. A maioridade não pode continuar a ser 

só um fator meramente numérico que nos dá acesso à chave de apenas algumas opções 

da nossa vida. Deve sim, ser razão da nossa liberdade! 

 

 

 

 

 
A Juventude Socialista, neste sentido, propõe: 

 

• A alteração da idade mínima para a esterilização voluntária dos 25 anos para 
os 18 anos. 

 
 
 
 
 
 
 

Braga, 17 de dezembro de 2022 


