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I. A INICIATIVA  

Com a iniciativa em análise, os proponentes visam alterar o regime da adoção, de modo 

a alargar a idade máxima até à qual a mesma é admissível, propondo alterações ao 

Código Civil e à Lei n.º 143/2015, de 8 de setembro.  

 

Começando por invocar a proteção e promoção do desenvolvimento integral das 

crianças, que a Constituição confia à sociedade e ao Estado, os proponentes chamam 

a atenção para os milhares de crianças que vivem sem família e instituicionalizadas, 

sendo a adoção o caminho preferencial para garantir uma família a essas crianças. 

 

Após uma descrição sumária do processo de adoção e suas consequências, os 

proponentes centram-se nas condições que uma criança necessita de reunir para poder 

ser adotada.  

 

Entendendo que o limite de 15 anos de idade à data do requerimento de adoção, 

atualmente em vigor na nossa legislação, não encontra qualquer sustentação a nível 

jurídico ou social, os proponentes afirmam que o atual quadro legal é injusto, 

discriminatório e desrespeita os direitos das crianças, que assim ficam legalmente 

impedidas de ser adotadas, devendo tal realidade ser alterada.  

 

A iniciativa em causa contém quatro artigos: o primeiro, respeitante ao objeto da lei; o 

segundo, explicitando as alterações à Lei n.º 143/2015, de 8 de setembro, melhor 

explicitadas em quadro anexo à presente Nota Técnica; o terceiro, compreendendo a 

alteração ao Código Civil, igualmente constante do quadro supra referido; e o quarto e 

último, respeitante à entrada em vigor da lei. 

 

II. APRECIAÇÃO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS, REGIMENTAIS E 
FORMAIS  

 
▪ Conformidade com os requisitos constitucionais e regimentais 

 

A iniciativa em apreciação é apresentada pelo grupo parlamentar do Partido Comunista 

Português (PCP), ao abrigo e nos termos do n.º 1 do artigo 167.º da Constituição da 

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1966-34509075
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/143-2015-70215247
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/143-2015-70215247
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1966-34509075
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx
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República Portuguesa 1  (Constituição) e do n.º 1 do artigo 119.º do Regimento da 

Assembleia da República2 (Regimento), que consagram o poder de iniciativa da lei. 

Trata-se de um poder dos Deputados, por força do disposto na alínea b) do artigo 156.º 

da Constituição e b) do n.º 1 do artigo 4.º do Regimento, bem como dos grupos 

parlamentares, por força do disposto na alínea g) do n.º 2 do artigo 180.º da Constituição 

e da alínea f) do artigo 8.º do Regimento. 

 

A iniciativa assume a forma de projeto de lei, em conformidade com o disposto no n.º 2 

do artigo 119.º do Regimento. Encontra-se redigida sob a forma de artigos, é precedida 

de uma breve exposição de motivos e tem uma designação que traduz sinteticamente 

o seu objeto principal, cumprindo assim os requisitos formais previstos no n.º 1 do artigo 

124.º do Regimento. 

 

São também respeitados os limites à admissão da iniciativa estabelecidos no n.º 1 do 

artigo 120.º do Regimento, uma vez que a mesma parece não infringir a Constituição ou 

os princípios nela consignados e define concretamente o sentido das modificações a 

introduzir na ordem legislativa. 

 

A iniciativa deu entrada a 23 de janeiro de 2023, tendo sido junta a ficha de avaliação 

prévia de impacto de género. Em 25 de janeiro de 2023 foi admitida e baixou na 

generalidade à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias 

(1.ª), por despacho do Presidente da Assembleia da República. Foi anunciada em 

sessão plenária igualmente em 25 de janeiro de 2023. 

 

▪ Verificação do cumprimento da lei formulário 

 

A Lei n.º 74/98, de 11 de novembro,3 alterada e republicada pela Lei n.º 43/2014, de 11 

de julho, de ora em diante designada como lei formulário, contém um conjunto de 

normas sobre a publicação, identificação e formulário dos diplomas que são relevantes 

em caso de aprovação da presente iniciativa. 

 
1 Diploma disponível no sítio da Internet da Assembleia da República. 
2 Diploma disponível no sítio da Internet da Assembleia da República. 
3 Texto consolidado da lei formulário disponível no sítio da Internet da Assembleia da República. 

https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6158526c63793959566b786c5a79394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c32595339694e6a5134596d59345a433035595467304c54526a4f574574596d5668596931694e5749304f474a695a544d354e7a6b756347526d&fich=b648bf8d-9a84-4c9a-beab-b5b48bbe3979.pdf&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6158526c63793959566b786c5a79394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c32595339694e6a5134596d59345a433035595467304c54526a4f574574596d5668596931694e5749304f474a695a544d354e7a6b756347526d&fich=b648bf8d-9a84-4c9a-beab-b5b48bbe3979.pdf&Inline=true
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/PublicacaoIdentificacaoFormulariosDiplomas_Simples.pdf
https://dre.pt/application/file/25346100
https://dre.pt/application/file/25346100
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O título da presente iniciativa legislativa - «Alarga a possibilidade de adoção de crianças 

até aos 18 anos (Primeira alteração à Lei n.º 143/2015, de 8 de setembro e ao Decreto-

Lei n.º 47344/66, de 25 de novembro)» - traduz o seu objeto, mostrando-se conforme 

ao disposto no n.º 2 do artigo 7.º da lei formulário. Não obstante, em caso de aprovação, 

o título poderá sempre ser ainda objeto de aperfeiçoamento formal em sede de 

apreciação na especialidade ou em redação final, nos termos previstos no n.º 1 do artigo 

6.º da lei formulário.  

A presente iniciativa altera o Código Civil, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 

47344/66, de 25 de novembro (e não o próprio decreto-lei), o qual sofreu várias 

modificações até à presente data, assim como o Regime Jurídico do Processo de 

Adoção, aprovado em anexo à Lei n.º 143/2015, de 8 de novembro, que ainda não 

sofreu alterações. Ora, nos termos do artigo 6.º da lei formulário, «Os diplomas que 

alterem outros devem indicar o número de ordem da alteração introduzida e, caso tenha 

havido alterações anteriores, identificar aqueles diplomas que procederam a essas 

alterações, ainda que incidam sobre outras normas», o que não acontece com a 

alteração ao Código Civil. Contudo, há que ter em consideração que a lei formulário foi 

aprovada e publicada num contexto de ausência de um Diário da República Eletrónico, 

sendo que, neste momento, o mesmo é acessível universal e gratuitamente. 

Assim, por motivos de segurança jurídica e para tentar manter uma redação simples e 

concisa, parece-nos mais seguro e eficaz não acrescentar o elenco dos diplomas que 

procederam a alterações ou o número de ordem da alteração, quando a iniciativa incida 

sobre códigos (como é o caso), leis ou regimes gerais, regimes jurídicos ou atos 

legislativos de estrutura semelhante, tendo sido esta, aliás, a opção seguida pelos 

autores no projeto de lei em apreço. 

Em caso de aprovação, esta iniciativa revestirá a forma de lei, nos termos do n.º 3 do 

artigo 166.º da Constituição, pelo que deve ser objeto de publicação na 1.ª série do 

Diário da República, em conformidade com o disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 3.º 

da lei formulário. 

No que respeita ao início de vigência, o artigo 4.º deste projeto de lei prevê que «A 

presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação», mostrando-se, assim, 

conforme com o previsto no n.º 1 do artigo 2.º da lei formulário, segundo o qual os atos 
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legislativos «entram em vigor no dia neles fixado, não podendo, em caso algum, o início 

de vigência verificar-se no próprio dia da publicação». 

Na presente fase do processo legislativo, a iniciativa em apreço não nos parece suscitar 

outras questões em face da lei formulário ou no âmbito da legística formal, sem prejuízo 

da análise mais detalhada a ser efetuada no momento da redação final. 

 

▪ Conformidade com as regras de legística formal 

A elaboração de atos normativos da Assembleia da República deve respeitar regras de 

legística formal, constantes do Guia de Legística para a Elaboração de Atos 

Normativos4, por forma a garantir a clareza dos textos normativos, mas também a 

certeza e a segurança jurídicas. 

De acordo com o referido Guia, «Quando se proceda à alteração ou aditamento de 

vários diplomas, a ordem dos artigos de alteração ou aditamento inicia-se pelo ato que 

os motiva, seguindo-se os restantes pela ordem hierárquica e, dentro desta, a ordem 

cronológica, dando precedência aos mais antigos». Sugere-se, deste modo, a revisão 

da ordem de identificação dos diplomas legais que a presente iniciativa visa efetivar, 

seja na identificação dos mesmos no próprio título, seja nos artigos 1.º a 3.º, indicando-

se, em primeiro lugar, as alterações ao Código Civil (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

47344/66, de 25 de Novembro) e, subsequentemente, as alterações ao Regime Jurídico 

do Processo de Adoção (aprovado pela Lei n.º 143/2015, de 08 de Setembro). 

Mais se refere que não nos parece necessária a identificação do número de ordem de 

alteração à Lei n.º 143/2015, de 8 de setembro, conforme consta da epígrafe do artigo 

2.º da iniciativa. De notar que a alteração em questão é ao regime jurídico e não à Lei 

propriamente dita. 

Na presente fase do processo legislativo, a iniciativa em apreço não nos parece suscitar 

outras questões no âmbito da legística formal, sem prejuízo da análise mais detalhada 

a ser efetuada no momento da redação final. 

 

 
4 Hiperligação para o sítio da Internet da Assembleia da República. 

https://www.parlamento.pt/ArquivoDocumentacao/Documents/AR_Regras_Legistica.pdf
https://www.parlamento.pt/ArquivoDocumentacao/Documents/AR_Regras_Legistica.pdf
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III. ENQUADRAMENTO JURÍDICO NACIONAL  

 
A Constituição5, em particular, o n.º 7 do artigo 36.º, cuja epígrafe é «Família, casamento 

e filiação», expressa que a adoção é regulada e protegida nos termos da lei, a qual deve 

estabelecer formas céleres para a respetiva tramitação. 

 

Entende Rui Medeiros que «A adoção vem prevista autonomamente no artigo 36.º, n.º 

7, assumindo no texto constitucional uma dupla relevância: se por um lado constitui ainda 

uma forma de constituir família, não deixa também de ser um instrumento fundamental 

de proteção das crianças abandonadas, discriminadas, oprimidas ou abusadas (artigo 

67.º, n.º 1)6». 

 

O mesmo autor afirma que «A Constituição, embora proteja a adoção, defere para a lei 

a sua regulação e proteção. O legislador ordinário dispõe, por isso, de uma ampla 

margem de liberdade neste domínio, podendo, designadamente, limitar o instituto da 

adoção plena a menores (Acs. n.os 320/00 e 86/037), excluir a adoção por uniões de facto 

de pessoas do mesmo sexo ou restringir a adoção (pré-natal) de embriões. A 

Constituição protege, no entanto, o instituto da adoção, impondo, como é próprio de uma 

garantia institucional, a preservação da sua existência e da sua estrutura fundamental, 

‘não podendo, pois, o legislador ordinário suprimi-la nem tão pouco desfigurá-la ou 

descaracterizá-la essencialmente. Assim, por exemplo, seria inconstitucional uma lei que 

extinguisse a adoção, ou que, modificando o regime da adoção plena, deixasse de 

considerar o adotado como filho do adotante’ (FRANCISCO PEREIRA 

COELHO/GUILHERME DE OLIVEIRA, Curso, pág. 132)8». 

 

Por sua vez, os n.os 1 e 2 do artigo 69.º da Constituição, que preceituam sobre a infância, 

respetivamente, nos seguintes termos: 

 
5Todas as referências à Constituição são feitas para o sítio da Internet da Assembleia da 
República. Consultado no dia 31/01/2023. 
6 In: MIRANDA, Jorge; MEDEIROS, Rui - Constituição Portuguesa Anotada - Volume I. 2.ª 
edição revista. Lisboa: Universidade Católica Editora, 2017. 3 volumes. ISBN 9789725405413 
(vol. 1), pág. 608 (negrito do autor). 
7  Acórdãos do Tribunal Constitucional disponíveis em 
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20000320.html e 
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20030086.html , consultados no dia 31/01/2023. 
8 Idem, pág. 609 (itálicos do autor). 

https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art36
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art67
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art67
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20000320.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20030086.html
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#artigo69
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20000320.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20030086.html
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− «As crianças têm direito à proteção da sociedade e do Estado, com vista ao seu 

desenvolvimento integral, especialmente contra todas as formas de abandono, de 

discriminação e de opressão e contra o exercício abusivo da autoridade na família e 

nas demais instituições»; e 

− «O Estado assegura especial proteção às crianças órfãs, abandonadas ou por 

qualquer forma privadas de um ambiente familiar normal». 

 

Rui Medeiros refere que «A Constituição – num movimento, aliás, que perpassa 

igualmente os textos internacionais (incluindo a importante Convenção sobre os Direitos 

da Criança, ratificada pelo Decreto do Presidente da República n.º 49/90, de 12 de 

setembro) e ordens jurídicas estrangeiras – considera as crianças como sujeitos de 

direitos (e sujeitos de direitos fundamentais), repudiando, em conformidade, o modelo 

autoritário da completa submissão dos filhos menores aos pais (ROSA CÂNDIDO 

MARTINS, Poder paternal vs autonomia da criança e do adolescente, págs. 65 e segs.). 

O artigo 69.º coloca assim o epicentro da intervenção da sociedade e do Estado na 

promoção dos direitos da criança, enquanto ator social e titular de direitos fundamentais 

(ROSA CLEMENTE, Inovação e modernidade no Direito de Menores, pág. 16). Por isso, 

o Estado, vinculado positivamente pelos direitos fundamentais, tem o dever de proteger 

o interesse dos filhos e, em última análise, o dever de proteger a vida, a integridade 

pessoal, o desenvolvimento da personalidade e outros direitos fundamentais das 

crianças. (…) A conclusão impõe-se, em particular, perante ‘crianças órfãs, 

abandonadas ou por qualquer forma privadas de um ambiente familiar normal’ – ou que 

se encontrem em situação análoga –, assumindo aqui o dever de proteção do Estado 

uma especial intensidade9». 

 

Quanto ao objeto da iniciativa legislativa em apreço, trata-se da alteração do artigo 2.º 

do Regime Jurídico do Processo de Adoção (RJPA), aprovado em anexo e da qual faz 

parte integrante da Lei n.º 143/2015, de 8 de setembro, e do artigo 1980.º do Código 

Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 47 344, de 25 de novembro de 196610. 

 
9 In: MIRANDA, Jorge; MEDEIROS, Rui - Constituição Portuguesa Anotada - Volume I. 2.ª 
edição revista. Lisboa: Universidade Católica Editora, 2017. 3 volumes. ISBN 9789725405413 
(vol. 1), pág. 996 (negritos e itálicos do autor). 
10 Diploma consolidado retirado do sítio da Internet do Diário da República Eletrónico. Todas as 
referências legislativas são feitas para este portal, salvo indicação em contrário. Consultado no 
dia 31/01/2023.  

https://files.dre.pt/1s/2015/09/17500/0723207251.pdf
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1966-34509075
https://dre.pt/dre/home
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No que concerne ao artigo 2.º do RJPA11_12, nas diversas alíneas que o compõem [a) a 

i)], são elencadas as várias definições inerentes a este regime jurídico, in casu, alínea 

d), apresenta a noção legal de «Criança», como sendo qualquer pessoa com idade 

inferior a 15 anos, ou inferior a 18 anos nos casos previstos no n.º 3 do artigo 1980.º do 

Código Civil. 

 

Relativamente ao artigo 1980.º 13  do Código Civil, na redação atual, determina o 

seguinte: 

«Quem pode ser adotado 

1- Podem ser adotadas as crianças:  

a) Que tenham sido confiadas ao adotante mediante confiança administrativa ou 

medida de promoção e proteção de confiança com vista a futura adoção;  

b) Filhas do cônjuge do adotante.  

2- O adotando deve ter menos de 15 anos à data do requerimento de adoção.  

3- Pode, no entanto, ser adotado quem, à data do requerimento, tenha menos de 18 

anos e não se encontre emancipado quando, desde idade não superior a 15 anos, 

tenha sido confiado aos adotantes ou a um deles ou quando for filho do cônjuge do 

adotante». 

 

Importa elencar outros instrumentos jurídicos relevantes para a matéria vertida no 

presente projeto de lei: 

• A Lei n.º 2/2016, de 29 de fevereiro, que elimina as discriminações no acesso à 

adoção, apadrinhamento civil e demais relações jurídicas familiares, procedendo à 

segunda alteração à Lei n.º 7/2001, de 11 de maio, à primeira alteração à Lei n.º 

9/2010, de 31 de maio, à vigésima terceira alteração ao Código do Registo Civil, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 131/95, de 6 de junho, e à primeira alteração ao 

Decreto-Lei n.º 121/2010, de 27 de outubro; 

 
11 Pág. 7235 do documento. 
12 Conjunto de normas que disciplina os processos de adoção nacional e internacional e as suas 
respetivas fases e tramitação, a intervenção das entidades com atribuições nesta área, o 
funcionamento do Conselho Nacional para a Adoção, e a intervenção do Ministério Público e do 
tribunal.  
13 Norma inserta no Capítulo II - Adoção plena, do Título IV - Da adoção do Livro IV - Direito da 
família. 

https://files.dre.pt/1s/2015/09/17500/0723207251.pdf
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1966-34509075-73838016
https://files.dre.pt/1s/2016/02/04100/0063400635.pdf
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/314194/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/332460/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/332460/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/521238/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/307663/details/normal?l=1
https://files.dre.pt/1s/2015/09/17500/0723207251.pdf
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• A Resolução da Assembleia da República n.º 4/90, de 31 de janeiro, que aprova, 

para ratificação, a Convenção Europeia em Matéria de Adoção de Crianças, cuja 

ratificação ocorreu pelo Decreto do Presidente da República n.º 7/90, de 20 de 

fevereiro; 

• A Resolução da Assembleia da República n.º 20/90, de 12 de setembro, que aprova, 

para ratificação, a Convenção sobre os Direitos da Criança, assinada em Nova Iorque 

a 26 de Janeiro de 1990. As inexatidões deste documento foram corrigidas pela 

Retificações n.os 1/91, de 14 de janeiro e 8/91, de 20 de março, e alterada pela 

Resolução da Assembleia da República n.º 12/98, de 19 de março, que aprova, para 

ratificação, a alteração ao n.º 2 do artigo 43.º da Convenção sobre os Direitos da 

Criança. A referida alteração foi adotada pela conferência dos Estados Partes na 

referida Convenção que teve lugar em 12 de dezembro de 1995 e aprovada pela 

Assembleia Geral das nações Unidas em 21 de dezembro de 1995.     

As ratificações destes documentos ocorreram, respetivamente, pelos Decretos do 

Presidente da República n.os 49/90, de 12 de setembro e 12/98, de 19 de março; 

• A Resolução da Assembleia da República n.º 8/2003, de 25 de fevereiro, que aprova, 

para ratificação, a Convenção Relativa à Proteção das Crianças e à Cooperação em 

Matéria de Adoção Internacional, feita na Haia em 29 de maio de 1993. A sua 

ratificação foi operada pelo Decreto do Presidente da República n.º 6/2003, de 25 de 

fevereiro; 

• A Resolução da Assembleia da República n.º 296/2021, de 25 de novembro, que 

recomenda ao Governo que aprove uma portaria para o acolhimento residencial de 

crianças e jovens; 

• A Resolução da Assembleia da República n.º 373/2021, de 29 de dezembro, que 

recomenda ao Governo a definição de políticas integradas e céleres de promoção da 

adoção. 

 
 
IV. ENQUADRAMENTO JURÍDICO NA UNIÃO EUROPEIA E INTERNACIONAL  

 
 

▪ Âmbito internacional  
Países analisados 

 
Apresenta-se, de seguida, o enquadramento internacional em: Espanha, França e Reino 

Unido. 

https://files.dre.pt/1s/1990/01/02600/04200428.pdf
https://files.dre.pt/1s/1990/02/04300/06680668.pdf
https://files.dre.pt/1s/1990/02/04300/06680668.pdf
https://files.dre.pt/1s/1990/09/21101/00020020.pdf
https://files.dre.pt/1s/1991/01/011a00/02080208.pdf
https://files.dre.pt/1s/1991/03/066a00/14601460.pdf
https://files.dre.pt/1s/1998/03/066a00/12031204.pdf
https://files.dre.pt/1s/1990/09/21101/00020002.pdf
https://files.dre.pt/1s/1990/09/21101/00020002.pdf
https://files.dre.pt/1s/1998/03/066a00/11821182.pdf
https://files.dre.pt/1s/2003/02/047a00/12521273.pdf
https://files.dre.pt/1s/2003/02/047a00/12521252.pdf
https://files.dre.pt/1s/2003/02/047a00/12521252.pdf
https://files.dre.pt/1s/2021/11/22900/0000400004.pdf
https://files.dre.pt/1s/2021/12/25100/0001600016.pdf
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ESPANHA 

Os artigos 175 a 180 do Real Decreto de 24 de julio de 188914, por el que se publica el 

Código Civil, regulam a adoção civil. 

 

O n.º 1 do artigo 175 exige que o adotante seja maior de 25 anos e que a diferença de 

idade entre o adotante e o adotante seja de, no mínimo, 16 anos e que não pode 

ultrapassar 45 anos, salvo nos casos previstos no n.º 2 do artigo 176. Quando houver 

dois adotantes, bastará que um deles não tenha essa diferença máxima de idade com 

o adotante. Caso os futuros adotantes estejam dispostos a adotar grupos de irmãos ou 

menores com necessidades especiais, a diferença máxima de idade pode ser maior. 

 

O n.º 2 do artigo 175 determina que só podem ser adotados menores não emancipados. 

Excecionalmente, será possível a adoção de adulto ou menor emancipado quando, 

imediatamente antes da emancipação, existisse situação de acolhimento com os futuros 

adotantes ou de convivência estável com eles por pelo menos um ano. 

 

O artigo 239 determina que a emancipação pode ocorrer por maioridade, por concessão 

por parte de quem exerça responsabilidades parentais ou por decisão judicial. O artigo 

240 que a maioridade se inicia aos 18 anos de idade e o artigo 241 que a concessão só 

pode ocorrer quando o menor tenha 16 anos ou mais, podendo ser revogada pelos 

progenitores nos termos do artigo 243. Também as autoridades judiciais só poderão 

conceder a emancipação a maiores de 16, como determinam os artigos 244 e 245. 

 

 

FRANÇA 

A matéria em apreço foi alvo de uma recente reforma legislativa15 no ano de 2022 

através da aprovação e publicação da Loi n° 2022-219 du 21 février 202216, visant à 

réformer l'adoption, e da Ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, prise en 

 
14 Diploma consolidado retirado do portal oficial BOE.es no dia 02/02/2023. Todas as ligações 
eletrónicas a referências legislativas respeitantes a Espanha são feitas para o referido portal. 
15 https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15527 
16 Texto consolidado retirado do sítio da Internet da LEGIFRANCE.gouv.fr em 02/02/2023. Todas 
as referências legislativas são feitas para este portal oficial, salvo indicação em contrário.  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763&p=20220906&tn=1#ssegunda-7
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763&tn=1&p=20220906
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763&p=20220906&tn=1#art175
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763&p=20220906&tn=1#art176
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763&p=20220906&tn=1#art175
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763&p=20220906&tn=1#art239
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763&p=20220906&tn=1#art240
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763&p=20220906&tn=1#art240
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763&p=20220906&tn=1#art241
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763&p=20220906&tn=1#art243
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763&p=20220906&tn=1#art244
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15527
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045197698
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046368405
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application de l'article 18 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer 

l'adoption. 

 

Assim, a adoção 17  é regulada no Code civil, nos articles 343 a 370-5, sendo as 

condições para a adoção definidas nos articles 343 a 350. Nos termos do  article 344, 

podem ser adotados os menores com condições legais para tal, sendo também possível 

adotar uma pessoa maior de idade18, segundo o nº 4 desse artigo.  

 

Segundo o article 345, só é autorizada a adoption plénière19, a adoção plena, quando o 

menor tem menos de 15 anos e tenha estado pelo menos seis meses na casa do(s) 

adotante(s). No entanto, se o menor tiver mais de 15 anos, pode também ser pedida a 

adoção plena, se estiverem reunidas as condições, durante a menoridade do menor e 

nos três anos seguintes à sua maioridade: 

1.° Quando a criança foi acolhida antes dos 15 anos por pessoas que não 

reuniam as condições legais para adoção; 

2.° Quando a criança foi objeto de adoção simples antes dos 15 anos; 

3.° Nos casos previstos nos parágrafos 2.° e 3.° do article 344; 

4.° Nos casos previstos no article 370-1-3. 

 

 

REINO UNIDO 

Os requisitos de idade para a adoção em Inglaterra e Gales20, Escócia21 e Irlanda do 

Norte22 são: um mínimo de 21 anos de idade para o adotante, sem idade máxima 

definida; ter menos de 18 anos para o adotado. Outro requisito relativo ao menor a ser 

adotado é que não pode ser, ou ter sido, casado ou estar, ou ter estado, numa união de 

facto. 

 

 
17 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N133 
18 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F933 
19 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15246 
20 https://www.gov.uk/child-adoption 
21 https://www.mygov.scot/adopting-child-scotland 
22 https://www.nidirect.gov.uk/articles/adopting-child 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N133
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070721/2023-02-02/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006117828/2023-02-02/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006136191/2023-02-02/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046372646/2023-02-02/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F933
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046372008/2023-02-02/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15246
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046377912/2023-02-02/
https://www.gov.uk/child-adoption
https://www.mygov.scot/adopting-child-scotland
https://www.nidirect.gov.uk/articles/adopting-child
https://www.nidirect.gov.uk/articles/adopting-child
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O diploma que regula esta matéria na Inglaterra e Gales é o Adoption and Children Act 

200223, na Escócia o Adoption and Children (Scotland) Act 200724, e na Irlanda do Norte 

o Adoption and Children Act (Northern Ireland) 202225. 

 
 

V. ENQUADRAMENTO PARLAMENTAR  

 
▪ Iniciativas pendentes (iniciativas legislativas e petições) 

 

Consultada a base de dados da atividade parlamentar, constata-se que na presente 

legislatura, sobre matéria conexa com a da iniciativa em análise, está pendente a 

seguinte iniciativa:  

 

- Projeto de Lei n.º 484/XV/1.ª (BE) - Altera a idade máxima do adotando (alteração à 

Lei n.º 143/2015, de 08 de setembro e ao Decreto-Lei n.º 47344/66, de 25 de novembro), 

que baixou para distribuição inicial na generalidade à 1.ª Comissão no dia 11 de janeiro 

de 2023. 

 

▪ Antecedentes parlamentares (iniciativas legislativas e petições) 
 

Compulsada a mesma base de dados, não foram localizadas, na legislatura passada, 

iniciativas ou petições, conexas com a matéria em análise na presente iniciativa. 

 

 

VI. CONSULTAS E CONTRIBUTOS  

 
Em 1 de fevereiro, a 1.ª Comissão solicitou parecer escrito sobre esta iniciativa ao 

Conselho Superior do Ministério Publico, ao Conselho Superior da Magistratura e à 

Ordem dos Advogados.    

Os contributos que entretanto vierem a ser recebidos poderão ser consultados na página 

da iniciativa.  

 

VII. ENQUADRAMENTO BIBLIOGRÁFICO  

 
23 https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/38/contents 
24 https://www.legislation.gov.uk/asp/2007/4/contents 
25 https://www.legislation.gov.uk/nia/2022/18/contents 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/38/contents
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/38/contents
https://www.legislation.gov.uk/asp/2007/4/contents
https://www.legislation.gov.uk/nia/2022/18/contents
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152280
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152342
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152342
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DIOGO, Elisete Simões ; SACUR, Bárbara Mourão ; GUERRA, Paulo – Caminhos para 

uma reforma do Sistema de Promoção e Proteção das Crianças e Jovens : 

recomendações. Temas Sociais [Em linha]. Vol. 3, n.º 3 (2022), p. 31-51. [Consult. 18 

jan. 2023]. Disponível em WWW: <URL: 

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=142216&img=

30297&save=true>. 

Resumo: No presente artigo, os autores analisam o Sistema de Promoção e Proteção 

das Crianças e Jovens (SPPCJ). Reconhecem uma evolução no sentido da 

«centralidade da criança», mas elencam uma série de recomendações a implementar – 

ao nível de quadro legal e de gestão –, visando a efetiva garantia dos direitos da criança. 

Entre essas recomendações, «do ponto de vista da lei, destaca-se o alargamento da 

idade relativamente à readmissão no SPPCJ, à aplicabilidade de determinadas medidas 

de promoção de proteção e à adoção; a renomeação das medidas, dos juízos e do 

conceito de menor; e o aumento do apoio para o apadrinhamento civil.» Na parte relativa 

à adoção, os autores tecem considerações a respeito da «permissão de uma criança 

ser adotada para além dos 15 anos», que reproduzimos: «Quanto ao instituto da 

adoção, perguntamo-nos até quando permaneceremos no limite legal etário dos 15 anos 

como sendo a idade máxima normal para a adoção de uma criança. [Guilherme de] 

Oliveira (2021) argumenta que parece não existir uma razão clara para esta 

determinação, admitindo a possibilidade de que a adoção é mais interessante quanto 

mais nova for a criança. Contudo, pais por adoção portugueses vieram informar que a 

integração de crianças mais velhas ou jovens não é mais complicada do que adotar 

crianças mais novas, salientando como fatores facilitadores da adaptação dos jovens a 

importância da expetativa e tolerância da família adotiva, bem como da sua preparação 

para a parentalidade adotiva, da preparação do jovem para a adoção, da história e 

personalidade de cada um, entre outros ([Maria Sequeira] Mendes, 2021). 

Complementarmente, o Conselho Nacional para a Adoção recomenda o 

acompanhamento pós-adoção, como um recurso fundamental para qualquer família por 

adoção, particularmente na integração de crianças com idade superior a 6 anos, 

pertença a uma fratria ou problemas de saúde (CNA, 2021). É certo e manifesto que 

existem inúmeras situações reais que reclamariam uma subida do limite dos 15 anos, 

havendo o sério risco de, seguindo a atual norma, ficarem desprotegidas muitas 

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=142216&img=30297&save=true
https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=142216&img=30297&save=true
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vivências afetivas que, podendo, já o sabemos, ser cobertas por outro instituto jurídico 

(por exemplo, o apadrinhamento civil e a tutela), se subsumiriam de forma mais 

adequada ao desenho de uma verdadeira relação adotiva de direito (e não só de facto). 

A este propósito, propõe-se a subida do limite máximo para os 18 anos ou pelo menos, 

a previsão de uma cláusula de escape para as situações de vida que, tendo em conta o 

melhor interesse do adotando, dê aos tribunais a possibilidade casuística de permitir 

uma adoção mais ampla para além dos 15 anos, alargando o regime de exceção 

atualmente previsto no artigo 1980º, n.º 3, do Código Civil (aprovado pelo DL n.º 

47344/66, de 25/11, já com 81 revisões). Convém, contudo, notar que, a proposta do 

aumento da idade máxima teria de ser acompanhada, obrigatoriamente, por um maior 

investimento na preparação dos candidatos à adoção no sentido de adotar crianças 

mais velhas, garantir serviços especializados de apoio na pós-adoção e reforçar os 

recursos humanos e os serviços que permitam concretizar as duas estratégias 

propostas anteriormente.» 
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ANEXO 

Quadro Comparativo das alterações à Lei n.º 143/2015, de 8 de setembro e ao Código 

Civil 

 

Lei n.º143/2015, de 8 de setembro e 

Código Civil 

Projeto de Lei n.º 508/XV/1.ª (PCP) 

Lei n.º 143/2015, de 8 setembro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo 2.º 

Definições 

 

Para os efeitos do RJPA considera-se: 

a) «Adoção internacional», processo de 

adoção, no âmbito do qual ocorre a 

transferência de uma criança do seu país 

 

 

Artigo 2.º 

Primeira alteração à Lei n.º 143/2015, 

de 8 de setembro, que aprova o 

Regime Jurídico do Processo de 

Adoção 

 

É alterada a alínea d) do artigo 2.º do 

Título I da Lei n.º 143/2015, de 8 de 

setembro, que aprova o regime jurídico 

do processo de adoção, com a seguinte 

redação:  

 

«Artigo 2.º 

Definições 

 

Para os efeitos do RJPA considera-se: 

a) (…); 
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Lei n.º143/2015, de 8 de setembro e 

Código Civil 

Projeto de Lei n.º 508/XV/1.ª (PCP) 

de residência habitual para o país da 

residência habitual dos adotantes, com 

vista ou na sequência da sua adoção; 

b) «Adoção nacional», processo de 

adoção no âmbito do qual a criança a 

adotar e o candidato à adoção têm 

residência habitual em Portugal, 

independentemente da nacionalidade; 

c) «Adotabilidade», situação jurídica da 

criança beneficiária de uma decisão 

judicial ou administrativa de confiança 

com vista à adoção; 

d) «Criança», qualquer pessoa com idade 

inferior a 15 anos, ou inferior a 18 anos 

nos casos previstos no n.º 3 do artigo 

1980.º do Código Civil; 

e) «País de acolhimento», país da 

residência habitual dos adotantes, no 

âmbito de um processo de adoção 

internacional; 

f) «País de origem», país da residência 

habitual da criança, no âmbito de um 

processo de adoção internacional; 

g) «Preparação, avaliação e seleção de 

candidatos», conjunto de procedimentos 

para a aferição da capacidade tendentes 

à capacitação psicossocial e das 

competências essenciais ao 

estabelecimento de uma relação parental 

adotiva; 

 

 

 

b) (…); 

 

 

 

 

c) (…); 

 

 

 

d) «Criança», qualquer pessoa não 

emancipada com idade inferior a 18 

anos;   

 

e) (…); 

 

 

 

f) (…); 

 

 

g) (…); 

 

 

 

 

 

 

h) (…); 
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Lei n.º143/2015, de 8 de setembro e 

Código Civil 

Projeto de Lei n.º 508/XV/1.ª (PCP) 

h) «Processo de adoção», conjunto de 

procedimentos de natureza 

administrativa e judicial, integrando 

designadamente atos de preparação e 

atos avaliativos, tendo em vista a 

prolação da decisão judicial constitutiva 

do vínculo da adoção, a qual ocorre na 

sequência de uma decisão de 

adotabilidade ou de avaliação favorável 

da pretensão de adoção de filho do 

cônjuge; 

i) «Guarda de facto», relação que se 

estabelece entre a criança e a pessoa 

que com ela vem assumindo, 

continuadamente, as funções essenciais 

próprias de quem tem responsabilidades 

parentais. 

 

 

Código Civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo 1980.º 

Quem pode ser adotado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 i) (…).» 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo 3.º 

Alteração ao Decreto-Lei n.º 47344/66, 

de 25 de Novembro, que aprova o 

Código Civil 

É alterado o artigo 1980.º do Decreto-Lei 

n.º 47344/66, de 25 de novembro, que 

aprova o Código Civil, com a seguinte 

redação: 

 

 

“Artigo 1980.º 

(Quem pode ser adotado) 

1 – Podem ser adotadas as crianças:  
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Lei n.º143/2015, de 8 de setembro e 

Código Civil 

Projeto de Lei n.º 508/XV/1.ª (PCP) 

1 - Podem ser adotadas as crianças:  

 

a) Que tenham sido confiadas ao 

adotante mediante confiança 

administrativa ou medida de promoção e 

proteção de confiança com vista a futura 

adoção;  

b) Filhas do cônjuge do adotante.  

 

2 - O adotando deve ter menos de 15 

anos à data do requerimento de adoção.  

 

 

3 - Pode, no entanto, ser adotado quem, 

à data do requerimento, tenha menos de 

18 anos e não se encontre emancipado 

quando, desde idade não superior a 15 

anos, tenha sido confiado aos adotantes 

ou a um deles ou quando for filho do 

cônjuge do adotante. 

 

 

a) (...)  

 

 

 

 

 

b) (...) 

 

2 - O adotando deve ter menos de 18 

anos à data do requerimento de 

adoção. 

  

3 – (revogado)” 

 

 

 


