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CONSELHO DA REVOLUGAO 

Lei n° 7/80 
de 27 de Agosto 

Reflectindo a necessidade de minorar os efeitos que 
sobre a vida de milhares de criancas do nosso Pais 
tiveram as duas guerras de Libertagdo Nacional, lan- 
gando-as & orfandade ¢ ao abandono, e no ambito dus 
decisOes tomadas em apoio ao Ano Internacional da 
Crianga; 

Visando a ampliagéo do instituto da adopgio, por’ 
forma a que ele venha corresponder as novas condi- 
goes sécio-familiar existentes, simplificando a via pro- 

cessuai sem minimizar a importancia da intervengao 
judicial; 

Priorizando sempre a protecgaéo dos interesses da 
crlanca, que com obrigatoriedade prevalecem sobre os 
dos demais c procurando, sempre que possivel, har- 
monizar os lacos criados pela adopcfio com os que 
possam subsistir com os pais naturais; 

Porque se torna necess4rio disciplinar a pratica ja 
existente da colocagéo de menores em regime familiar; 

Nestes termos; 

Ao abrigo da alinea 4} do artigo 38.° da Lei Cons- 
titucional e no uso da faculdade conferida pela ali- 
nea i) do artigo 32.° da mesma lei, o Conselho da 
.Revolugdo decreta e cu assino e fago publicar a se- 
guinte Lei: | 

Sobre a adopcao e colecagao de mencres 

CAPITULO I 

PRINCIPIOS GERAIS 

ARTIGO 1+ 

’ (Fins da adopefo) 

A adopg4o visa a proteccfo social, moral e alectiva 
do menor, constituindo entre o adoptado e o adop- 
tante, vinculo de parentesco. igual aquele que liga 
os filhos aos pais naturais. 

Da adopcdo derivam para o adoptado e o adop- 
tante os mesmos direitos e deveres que reciproca- 
mente se estabelecem entre os filhos © os pais. 

. ARTIGO 2.° 

(Requisitos por parte do adoptante) 

‘O adoptante deve reunir cumulativamentc os sc- 
guintes requisitos: 

a) Ter completado 25 anos de idade e estar no 
pleno gozo dos seus direitos civis; 

_b) Possuir idofeidade moral ¢ bom comporta- 
¥ mento social, especialmente nas suas rela 

odes familiares;
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c) Ter capacidade econémica para prover ao sus- 
tento e educagio do adoptado; 

d) Ter satide fisica e mental. 

ARTIGO 3.° | 

(Requisitas por parte do adoptado) 

Poderéo scr adoptados os menores até aos 18 anos 
de idade, desde que se verifique qualquer ‘das seguin- 
tes condi¢es: , 

a) Sejam filhos de pais desconhecidos ou fale- 
cidos; . gui, 

b) Tenham sido abandonados pelos pais, quem 
estejam ou née entregues a estabelccimento 
de assisténcia ptblica; ; a 

c).Que os pais naturais do adoptado prestem 
consentimento 4 adopcao. 

ARTIGO 4,° 

(Consentimento do adoptado) 

O menor que tenha completado 10 anos de idade 
nao pode scr adoptado sem o seu consentimento. 

ARTIGO 5,” 

(Adopsiio dupla) 

S6 os cénjuges nao separados de direitos ou de fac- 
te, ou o homem e a mulher que vivem em unido de 
facto podem adoptar simultaneamente o mesmo menor. 

A uniao de facto é relevante quando o homem e 
a mulher tenham capacidade matrimonial e tenham 
estabelecido entre si relagdes de conveniéncia com 
cardcter permanente e exclusivo, idénticas As dos 
conjuges. 

ARTIGO 6” 

(Adop¢io unipessoal) 

Pode 0 cénjuge, ou o homem ou a mulher que vivem 
em unio de facto, adoptar individualmente o filho 
do outro cénjuge ou companheiro de vida em comum, 
desde que se verifiquem os requisitos previstos nos 
artigos 2.° ¢ 3°. 

ARTIGO 7 

(Proibigfo de varias adopsdes do mesmo adeptady) 

Nenhum menor pode ser adoptado mais de uma 
vez, salvo no caso de falecimento dos adoptantes ou 
abandono dos adoptados. 

ARTIGO 8. 

(Irrevogabilidade) 

A adopgio nfo pode ser revogada por acordo entre 
o adoptante e o adoptado. 
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ARTIGO 9," 

(Revisio de sentenca) 

A seutenga que decreta a adopcdo pode ser tevis- 
ta, quando se verifique ter havido erro essencial 
quanto 4 pessoa do adoptado ou quando haja falta 
de consentimento, ou este tenha sido prestado sob 
coacgaa, 

ARTIGO #0. 

wa 
(Efcitos da adopgio dupla) 

A adopgdo simulténea do menor faz extinguir os 
lagos de parentesco entre o adoptado e os seus pa- 
rentes naturais, os quais s6 serio de atender para o 
efcito de constituirem impedimento matrimonial, 

ARTIGO It 

(Kicitos da adopeio unipessoal) 

Pela adopgao individual o adoptante, se for ho- 
nem, substitui-se ao pai natural do adoptado e se 
for mulher substitui-se & mae natural do adoptado, 
cabendo, porém, ao adoptante, exercer o poder pa- 
ternal sobre o adoptado, salvo quando o adoptado 
seja filho do cénjuge ou companheiro de vida em 
comum do adoptante, caso em que o poder paternal 
sera exercido em conjunto com o progenitor natural. 

Subsistem as relagdes de parentesco do menor com 
O pai ou mae natural, que nao for substituido peto 
adoptante. 

ARTICO 12° 

(Apelidos do menor) 

Havendo dupla adopcdo, o menor deixara de usar 
os apclidos da sua familia natural, ¢ o scu nome sera 
composio com os apclidos maternos ¢ paternos dos” 
adoptantes. 

Havendo adopgao individual, o adoptado usard os 
apelidos do adoptante c os do pai ou mac natural 
com quem subsistem as relagdes de parentesco. 

ARTIGO 13" 

(Parentesco com a familia do adoptante) 

A adopcgdo nao estabelece vinculo de parentesco 
entre o adoptado e a familia natural do adoptante. 

ARTIGO 14° 

(Impedimento da prova de filiagdo natural) 

Constituido o vineulo da adopodio simullinea ou 
individual, niio pode ser declarada voluntdria ou ju- 
dicialmente a filiagZo natural do adoptado..
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ARTIGO 15° 

(Usufrute) 

O adoptante néo tem direito ao usufruto legal dos 
‘bens do adoptado, cabendo-lhe a administracio dos 
bens do adoptado, da qual tem obrigagfo de prestar 
contas. , 

ARTIGO 16. 

(Alimentos) 

Ao adoptante incumbe, em primeiro lugar, o dever 
de prestar alimentos ao adoptado e ao adoptado in- 
cumbe prestar alimentos ao adoptante em igualdade 
com os demais descendentes, quando este nao tenha 
cénjuge .em situagGes de os prestar. 

Por alimentos, cntende-se tudo o que é indispensa- 
vel ao sustento, habitagdo e vestudric. Os alimentos 

_ compreendem também a instrugdo e educacdo do ali- 
‘ -mrentado, no caso de este ser menor. 

ARTIGO 17: 

{Novo aSsento de nascimento) 

Quando as circunstancias assim o aconselhem, ¢ 
a requerimento do adoptante, pode ser lavrado novo 
assento de nascimento do adoptado no qual figurem 
os adopiantes como pais do adoptado ou o adoptantec 
individual como pai ou mae do adoptado, consoante 
os casos, ~ ‘ 

Neste caso, o registo anterior serd considerado se- 
creto c como tal nao poderd ser divulgado sem obser- 
vancia do estatuido por lei para tais actos. 

CAPITULO II 

- DO PROCESSO DE ADOPCAO 

ARTIGO 18.° 

(Forma do processo) 

A adopgdo € constituida por sentenga judicial pro- 
ferida em processo de jurisdicdo voluntéria. 

0. Sera cfectuado inquérito judicial que averigue us 
sreunstdncias de facto em que se fundamenta o pe- 
ido, 

QO menor sera represcntado pelo curador de meno- 
res ou pela cntidade que, por lei, o substitua, 

A sentenga <deverd descrever detalhadamente os fac- 
tos e circunstancias em que se fundamenta e os mo-. 
tives que determinam a constituigio da adopcio e 
decidira quanto aos apelidos do adoptado. 

ARTIGO 19” 

(Forma de consentimento) 

O consentimento, quando exigido, constard de de- 
claragio expressa e¢ ser4 prestado pessoalmente pe- 
rante o juiz, o qual deverd esclarecer previamente o 
declarante do alcance ¢ efeitos que derivam da consti- 
tuigdéo do vinculo da adopcio. 

ARTIGO 20. 

(Consentimento na falta de progenitores) 

Na falta dos progenitores do menor, o consenti- 
mento scré prestado, por ordem de preferéncia, pelos 
seus ascendentes, irmaéos maiores ou tios, preferindo 
em igualdade de circunstancias o parente que tenha 
O menor a seu cargo. O consentimento dos parentes 
atras referidos pode ser suprido pelo juiz, quando o 
considere convenicnte para o interesse do menor ou 
dispensando, quando se verifique grande dificuldade 
na sua obtengdo, devendo, neste caso, ser justificada 
especificamente na deciséo a causa do suprimento ou 
dispensa do consentimento. 

ARTIGO 21" 

(Prazos para a revisio de seutenca) 

A revisio de senteuga que decreta a adopcao deve 
ser pedida até seis meses depois da data da cessacgio 
do vicio, no caso de erro ou de coaccao, ou da data do 
conhecimento da adopgao, no caso da falta de consen- 
timento. Se a [alta de consentimento for por parte do 
adoptado, a revisio de sentenga poderd ser pedida até 
um ano depois da data em que este atingir a maior 
idade. Na decisao, o juiz poderard sempre se a protec- 
¢a0 dos interesses do menor aconselha ou nao a anu- 
lacéo da adopgio. 

ARTIGO 22.° 

(Revogagdo da senteng¢a du adop¢io) 

A sentenga de adopgae pode ser revogada: 

a) Quando o adoptanie ou os adoptantes tenham 
abandonado voluntariamente o menor, dei- 
xando-o desamparado; 

b) A pedido do adoptante ou do adoptado, por 
si ou por intermédio de representante ou 
de qualquer herdciro legitimdrio, quando 
se verifique grave atentado contra a vida 
ou honra do adoptante ou do adoptado; 

c) Quando se verifique absoluta incompatibili- 
dade entre o adoptante e o adoptado. 

CAPITULO III 

DA COLOCACAO DE MENORES 

ARTIGO 23. 

(Menores intcrnados em Estabelecimentos 
de Assisitncia) 

Os menores internados em estabelecimentos de as- 
sisténcia que nao tenham lar da familia natural onde 
se acolham, podem ser colocados sob protecc#o fami- 
liar, mediante autorizagfo do administrador do res- 
pectivo estabelecimento,
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ARTIGO 24° 

(Compromisso) 

' A pessoa a guem o menor for entregue compro- 
meter-se-4, por documento, a salvaguardar os direitos 

e interesses do menor que lhe € confiado, contri- 

buindo para a sua formagdo civica e profissional, ca- 
bendo-Ihe exercer as funcSes de tutor do menor, sob 
a fiscalizagao da entidade que fez a entrega. 

ARTIGO 25.° 

({Direito & pensio) 

Se o menor que for colocado em familia tiver di- 
reito a receber pensio do Estado, manterd esse di- 
reito passando a mesma a ser paga & pessba a quem 

o menof for entregue. 

Se o menor nao tiver direito a qualquer pensdo, a 
pessoa a quem cle for entreguc terd dircito a abono 
de famflia pelo mesmo menor, nas condigdes pre- 
vistas na lei. 

ARTIGO 26° 

(Cerna da Colocacio Familiar) | 

© menor pode ser rctirado & pessoa a qual tenha 
sido entregue pela entidade fiscalizadora sempre que 
as circunstancias ¢ a defesa dos direitos e interesses 
do menor assim o aconselhem. , 

  

DIARIO DA REPUBLICA 

ARTIGO 27° 

(Convanicagio ao Tribunal) 

A colocagiio familiar, bem como as suas allcrag6es, 

deverfiio ser comunicadas, pela entidade que fez a_ 

entrega do menor, ao tribunal competente da area 
em que esté lacalizado o estabelecimento de assis- 

[Gneia. , 

CAPITULO IV 

DISPOSICGES FINAIS 

ARTIGO 28° 

Gtevogacao da legislago anterior) 

Ficam yevogados os artigos 1973.° a 2002.° do 

Cédigo Civil ¢ demais legislagao que contraric o dis- 

posto na presente Ici. 

ARTIGO 29°. 

(Enjrada em vigor) 

Esta lei entra em vigor cinco dias apds a sua pu- 
blicagao. 

Vista e aprovada pelo Conselho da Revolugao. 

Publique-se. 

© Presidente da Republica, Josh EDUARDO DOS 

SANTOS, 
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