
PRETENDE APADRINHAR?

Se procura estabelecer uma relação jurídica de carácter 
permanente entre uma criança, ou jovem menor de 18 anos, 
consulte o serviço especializado de Direito da Família da Dantas 
Rodrigues &  Associados (DR&A).

NOTA EXPLICATIVA

O regime jurídico do Apadrinhamento Civil surgiu com a 
Lei 103/2009 e veio substituir a figura da adoção restrita, 
anteriormente existente no ordenamento jurídico português. 

A adoção era considerada plena ou restrita, consoante a 
extensão dos seus efeitos. Na adoção plena, existe uma 
integração completa do adotado na família do adotante e a 
consequente rutura dos vínculos jurídicos que prendem o 
adotado à família biológica. Já na adoção restrita não existia 
uma rutura dos vínculos jurídicos que prendiam o adotado 
à família biológica, permitindo-se assim a manutenção dos 
vínculos do adotado com a sua família de sangue, conferindo-
se, apenas, ao adotante, o exercício das responsabilidades 
parentais.

EM QUE CONSISTE O APADRINHAMENTO CIVIL?

O Apadrinhamento Civil consiste numa relação jurídica, 
tendencialmente de carácter permanente, entre uma criança, 
ou jovem menor de 18 anos, e uma pessoa singular ou uma 
família que exerça os poderes e deveres próprios dos pais e 
que com ela (criança) ou com ele (jovem menor de 18 anos) 
estabeleça vínculos afetivos, que permitam, a uma ou a outro, 
bem-estar e desenvolvimento. 

A relação jurídica de Apadrinhamento Civil constitui-se por 
homologação judicial de um acordo, ou compromisso de 
apadrinhamento, ou por decisão judicial, e está sujeita a registo 
na Conservatória de Registo Civil.

O Apadrinhamento Civil afigura-se então como um meio para 
estabelecer uma relação afetiva, ou de proximidade, entre 
adultos e crianças, promovendo e estabelecendo, entre ambos, 
laços familiares a que, de outro modo, não teriam acesso.   

QUEM PODE ADOTAR

Duas pessoas casadas há mais de quatro anos e não 
separadas judicialmente de pessoas e bens, ou de facto, se 
ambas tiverem mais de 25 anos de idade (incluindo o tempo 
vivido em união de facto imediatamente antes do casamento); 

Quem tiver mais de 30 anos de idade ou, se o adotando for 
filho do cônjuge do adotante, mais de 25 anos;

Quem tiver mais de 60 anos de idade só poderá adotar se 
em data anterior ao 60.º aniversário a criança lhe for confiada, 
mediante confiança administrativa ou medida de promoção e 
proteção de confiança com vista a futura adopção;

Duas pessoas a viver em união de facto há mais de 4 anos, se 
ambas tiverem mais de 25 anos de idade;

Uma pessoa individualmente considerada, caso tenha mais de 
30 anos (ou 25 anos, se o adotando for filho do cônjuge).

Um casal constituído por pessoa do mesmo sexo pode adotar.

QUEM PODE APADRINHAR?

Têm capacidade para apadrinhar civilmente todos aqueles que: 
1) tenham mais de 25 anos, desde que previamente habilitados 
para o efeito, sem prejuízo da possibilidade de poderem ser 
designados como padrinhos civis os familiares; 2) a pessoa 
idónea ou a família de acolhimento a quem a criança ou o 
jovem tenham sido confiados; 3) o tutor.  

A Lei não estabelece uma idade máxima para o apadrinhamento. 

QUEM PODE SER APADRINHADO?

Desde que o Apadrinhamento Civil apresente reais vantagens 
para a criança, ou o jovem, e desde que não se verifiquem os 



pressupostos da confiança com vista à adoção, nos termos 
do artigo 5.º do referido diploma legal pode ser apadrinhada 
qualquer criança, ou jovem menor de 18 anos, que se encontre 
nas mais diversas condições. Destaquem-se, entre outras: 

a)  as crianças ou jovens que se encontrem a beneficiar de 
uma medida de acolhimento em instituição; 

b)  as crianças ou jovens que estejam a beneficiar de outra 
medida de promoção e proteção; 

c)  as crianças ou jovens que se encontrem numa situação 
de perigo confirmada em processo de uma comissão de 
proteção de crianças e jovens ou em processo judicial; 

d)  qualquer criança ou jovem menor de 18 anos que esteja a 
beneficiar de confiança administrativa, confiança judicial ou 
medida de promoção e proteção de confiança a instituição 
com vista a futura adoção.

Pode também vir a ser encaminhada para o Apadrinhamento 
Civil qualquer criança, ou jovem menor de 18 anos, por iniciativa 
do Ministério Público, da Comissão de Proteção de Crianças e 
Jovens, dos pais, do representante legal, daqueles que tenham 
a guarda de facto ou, até mesmo, do próprio menor desde que 
tenha mais de 12 anos.

O Apadrinhamento Civil aplica-se a crianças ou jovens menores 
de 18 anos que residam em território nacional.

DIREITOS E DEVERES 

As Responsabilidades Parentais são exercidas pelos Padrinhos, 
ressalvadas as limitações que possam decorrer do acordo, 
ou compromisso, de apadrinhamento, ou da própria decisão 
judicial de apadrinhamento.

Com exceção dos pais biológicos que tenham sido inibidos 
das responsabilidades parentais por terem infringido, 
culposamente, os deveres para com os filhos, com grave 
prejuízo destes, os pais biológicos da criança ou jovem menor 
de 18 anos beneficiam dos direitos expressamente previstos 
no compromisso de apadrinhamento civil, nos termos do artigo 
8.º do regime legal de apadrinhamento, nomeadamente: 

a)  conhecer a identidade dos padrinhos;

b)  dispor de uma forma de contactar os padrinhos; 

c)  conhecer o local de residência do filho; 

d)  visitar o filho nas condições fixadas no compromisso ou na 
decisão judicial.

O Tribunal poderá ainda estabelecer limitações quanto a alguns 
direitos dos pais, desde que ponham em risco a segurança 
ou a saúde física ou psíquica da criança ou do jovem, ou 
comprometam o êxito da relação de apadrinhamento civil. 

O artigo 23.º do regime jurídico do apadrinhamento civil 
estabelece, a favor dos padrinhos civis e do afilhado, os 
seguintes direitos:

a)  direito a beneficiar do regime jurídico de faltas e licenças, 
equiparado ao dos pais e filhos;

b)  direito a beneficiar de prestações socias nos mesmos 
termos dos pais e filhos;

c)  direito a acompanhar-se reciprocamente na assistência na 
doença como se fossem pais e filhos.

Os padrinhos têm, ainda, o direito a considerar o afilhado como 
dependente para efeitos do disposto no Código do IRS (artigos 
79.º, 82.º e 83.º) tendo direito às respetivas deduções nos 
mesmos termos dos dependentes.

Por seu lado, o afilhado beneficia das prestações de proteção 
nos encargos familiares e integra, para o efeito, o agregado 
familiar dos padrinhos.       

Quanto ao direito a alimentos, a lei considera os padrinhos 
como ascendentes em primeiro grau do afilhado para efeitos da 
obrigação de lhe prestar alimentos, mas são precedidos pelos 
pais do afilhado em condições de satisfazer esse encargo. 
Quanto ao afilhado, o mesmo considera-se descendente 
em primeiro grau dos padrinhos para efeito de lhes prestar 
alimentos, mas é precedido pelos filhos destes em condições 
de satisfazer esse encargo.        


