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Penal Code
Article 139. (Abortion)
Whoever, by any means, without consent of the pregnant woman, does an
abortion shall be punished with imprisonment for 2-8 years.
Article 140. (consented Abortion)
1. Whoever, by any means and with the consent of the pregnant woman does
an abortion shall be punished with imprisonment up to 3 years.
2. If she aborts, the same penalty incurred by the pregnant woman who
consents to the abortion (applies to the) third party or others (who caused it).
3. If the scheduled abortion in the preceding paragraphs has the aim of hiding
the shame of the woman, punished shall be imprisonment up to 2 years.
Article 141. (aggravated Abortion)
1. When abortion or the means employed result in death or serious injury to
body or health of the pregnant woman, the maximum penalty shall be
increased by one third.
2. The same penalty shall be applied to the agent who is regularly dedicated to
abortion or performing it for profit.
3. Aggravation under this article shall not apply to the very pregnant woman.
______________________________
Código Penal.
Artigo 139.° (Aborto)
Quem, por qualquer meio e sem consentimento de mulher grávida, a fizer
abortar será punido com prisão de 2 a 8 anos.
Artigo 140.° (Aborto consentido)
1. Quem, por qualquer meio e com consentimento da mulher grávida, a fizer
abortar será punido com prisão até 3 anos.
2. Na mesma pena incorre a mulher grávida que der consentimento ao aborto
causado por terceiro ou que, por facto próprio ou de outrem, se fizer abortar.
3. Se o aborto previsto nos números anteriores tiver o objectivo de ocultar a
desonra da mulher, será punido com prisão até 2 anos.
Artigo 141.° (Aborto agravado)
1. Quando do aborto ou dos meios empregados resultar a morte ou uma grave
lesão para o corpo ou para a saúde da mulher grávida, o máximo da pena
aplicável será aumentado de um terço.
2. A mesma pena será aplicada ao agente que se dedicar habitualmente à
prática do aborto ou o realizar com intenção lucrativa.
3. A agravação prevista neste artigo não será aplicável à própria mulher grávida.
	
  

