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A lei n.º 143/2015 de 8 de setembro altera o Códi-

go Civil, aprovado pelo Decreto-lei n.º 47344 de 

25 de novembro de 1966 e o Código de Registo 

Civil aprovado pelo Decreto-lei n.º 131/95 de 6 de 

junho e aprova o Regime Jurídico do Processo de 

Adoção. 

O Regime Jurídico do Processo de Adoção - 

RJPA, regula os processos de adoção nacional e 

internacional, bem como a intervenção nesses 

processos das entidades competentes (os organ-

ismos de segurança social, a Autoridade Central 

para a Adoção Internacional, o Ministério Público 

e os tribunais).  

A intervenção em matéria de adoção obedece 

aos princípios orientadores, como o interesse su-

perior da criança, a obrigatoriedade de in-

formação, a audição obrigatória, a participação, 

a cooperação e o primado da continuidade das 

relações psicológicas profundas. 

 

ADOÇÃO NACIONAL  

Os organismos da segurança social têm de pro-

ceder ao estudo de caracterização das crianças 

em situação de adotabilidade e ao diagnóstico 

das suas necessidades, bem como à sua 

preparação para subsequente integração em 

famílias adotivas; informar os interessados; rece-

ber as candidaturas e instruir os processos e 

preparar, avaliar e selecionar os candidatos a 

adotantes e promover a integração das crianças 

nas famílias adotantes. 

O encaminhamento de uma criança para a 

família adotante resulta de decisão participada e 

consensualizada entre a equipa que procedeu 

ao estudo da criança e a equipa que efetuou a 

preparação, avaliação e seleção dos candida-

tos. A confirmação da proposta cabe ao Con-

selho Nacional para a Adoção. 

A preparação, avaliação e seleção de candida-

tos a adotantes e as diligências para a con-

cretização do projeto adotivo obedecem a crité-

rios e procedimentos padronizados, de aplicação 

uniforme pelos organismos de segurança social e 

pelas entidades e devem ser publicitados, medi-

ante divulgação nos sítios oficiais, de forma a per-

mitir o seu conhecimento por parte de todos os 

interessados. 

 

Intervenção do Ministério Público 

O Ministério Público intervém defendendo os 

direitos e interesses da criança. 

Compete, em especial, ao Ministério Público: 
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- pronunciar-se sobre os recursos interpostos pelos 

candidatos à adoção das decisões de rejeição 

de candidaturas;  

- pronunciar-se sobre a conformidade da confian-

ça administrativa com o interesse da criança;  

- receber as comunicações dos organismos de 

segurança social das decisões relativas a confian-

ça administrativa;  

- requerer a prestação de consentimento prévio 

para a adoção;  

- requerer a curadoria provisória, no caso de os 

adotantes o não terem feito, no prazo de 30 dias 

após a decisão de confiança administrativa; 

-  emitir parecer na fase final do processo de 

adoção;  

- representar a criança no incidente de revisão da 

adoção;  

- pronunciar-se sobre pedidos de consulta que 

hajam sido formulados ou requerer ao tribunal a 

respetiva autorização;  

- informar o adotado, a requerimento deste, do 

direito de acesso ao conhecimento das suas ori-

gens, prestando-lhe os esclarecimentos e o apoio 

técnico necessário; 

- requerer ao tribunal a cessação dos contactos 

pessoais entre o adotado e elementos da família 

biológica autorizados na sentença de adoção. 

 

Intervenção do tribunal 

Os tribunais arantem o cumprimento da lei, asse-

gurando a promoção e defesa dos direitos das 

crianças e fazendo prevalecer o seu superior in-

teresse, sem prejuízo da consideração devida aos 

interesses legítimos das famílias biológicas e dos 

adotantes ou candidatos à adoção. 

Compete, em especial, ao tribunal:  

- presidir à prestação do consentimento prévio 

para a adoção;  

- apreciar e decidir os recursos das decisões de 

rejeição de candidatura a adoção proferidas pe-

los organismos de segurança social ou pelas insti-

tuições particulares autorizadas;  

- estando pendente processo de promoção e 

proteção ou tutelar cível, decidir sobre a con-

formidade da confiança administrativa com o in-

teresse da criança; 

- nomear curador provisório logo que decretada 

a confiança com vista à adoção ou decidida a 

confiança administrativa e, bem assim, proceder 

à transferência da curadoria provisória para o 

candidato a adotante logo que identificado; 

decretar a adoção e decidir sobre a composição 

do nome da criança adotada; 

- autorizar excecionalmente a manutenção de 

contactos pessoais entre o adotado e elementos 

da família biológica bem como determinar a sua 

cessação;  

- decidir do incidente de revisão da adoção e 

conceder autorização para acesso a elementos 

da história pessoal do adotado. 

 

Etapas do processo 

O processo de adoção é constituído pelas se-

guintes fases:  

a) Fase preparatória, que integra as atividades 

desenvolvidas pelos organismos de segurança 

social ou pelas instituições particulares autoriza-

das, no que respeita ao estudo de caracter-

ização da criança com decisão de adotabi-

lidade e à preparação, avaliação e seleção de 

candidatos a adotantes;  

b) Fase de ajustamento entre crianças e candida-

tos, que integra as atividades desenvolvidas pelos 

organismos de segurança social ou pelas institui-

ções particulares autorizadas, para  aferição da 

correspondência entre as necessidades da cri-

ança e as capacidades dos candidatos, organi-

zação do período de transição e acompanha-

mento e avaliação do período de pré-adoção;  

c) Fase final, que integra a tramitação judicial do  
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processo de adoção com vista à prolação de 

sentença que decida da constituição do vínculo. 

 

Pós-adoção / Acompanhamento pós-adoção 

O acompanhamento pós-adoção ocorre em mo-

mento posterior ao trânsito em julgado da senten-

ça constitutiva do vínculo de adoção, depende 

de solicitação expressa dos destinatários e traduz-

se numa intervenção técnica especializada junto 

do adotado e da respetiva família, proporcionan-

do aconselhamento e apoio na superação de 

dificuldades decorrentes da filiação e parentali-

dade adotivas. É efetuado até à idade de 18 

anos do adotado, podendo ser estendido até aos 

21 anos, quando solicitado.  

 

ADOÇÃO INTERNACIONAL  

As disposições aplicam-se aos processos de 

adoção em que ocorra a transferência de uma 

criança do seu país de residência habitual para o 

país da residência habitual dos adotantes, com 

vista ou na sequência da sua adoção. As 

questões relativas à determinação da lei 

aplicável e à competência das autoridades ju-

diciárias são reguladas pelas normas de conflitos 

do Código Civil e pelas disposições do Código do 

Processo Civil em matéria de competência inter-

nacional. 

 

Princípios orientadores 

A intervenção em matéria de adoção internac-

ional obedece ainda aos seguintes princípios:  

a) Subsidiariedade - a adoção internacional só é 

permitida quando não seja possível encontrar 

uma colocação familiar permanente para a cri-

ança no seu país de residência habitual;  

b) Cooperação internacional - o processo de 

adoção internacional exige a participação e 

colaboração obrigatória e concertada das au-

toridades centrais e competentes dos países en-

volvidos, nos termos regulados nos instrumentos 

internacionais;  

c) Colaboração interinstitucional - a nível interno, 

o processo de adoção internacional exige a 

colaboração entre a Autoridade Central para a 

Adoção Internacional e outras autoridades, 

nomeadamente diplomáticas e policiais. 

 

Circunstâncias impeditivas da adoção internac-

ional 

O processo de adoção internacional não pode 

ter lugar quando o país de origem se encontre 

em situação de conflito armado ou de catástrofe 

natural; no país de origem inexista autoridade 

com competência para controlar e garantir que 

a adoção corresponde ao superior interesse da 

criança ou se no país de origem não haja garanti-

as de observância dos princípios ético-jurídicos e 

normas legais aplicáveis à adoção internacional. 

 

Autoridade Central para a Adoção Internacional 

A entidade responsável pelo cumprimento dos 

compromissos internacionais assumidos por Portu-

gal, no contexto da Convenção Relativa à 

Proteção das Crianças e à Cooperação em Ma-

téria de Adoção Internacional concluída na Haia 

em 29 de maio de 1993, é a Autoridade Central 

para a Adoção Internacional.   

 

À Autoridade Central compete, nomeadamente: 

- exercer as funções de autoridade central previs-

tas em convenções internacionais relativas à 

adoção de que Portugal seja parte;  

- certificar a conformidade das adoções internac-

ionais com a Convenção Relativa à Proteção das 

Crianças e à Cooperação em Matéria de 

Adoção Internacional concluída na Haia em 29 

de maio de 1993;  

- reconhecer e registar as decisões estrangeiras 

de adoção;  
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- emitir obrigatoriamente parecer sobre a regular-

idade do processo de adoção internacional para 

efeitos de autorização de entrada da criança em 

território nacional;  

- delinear, em colaboração com as estruturas 

diplomáticas e consulares, estratégias em matéria 

de adoção internacional sustentadas em políticas 

de cooperação em prol de crianças privadas de 

família;  

- preparar acordos e protocolos em matéria de 

adoção internacional; acompanhar, prestar a 

colaboração necessária e avaliar os procedimen-

tos respeitantes à adoção internacional;  

- acreditar as entidades com sede em Portugal 

que pretendam exercer a atividade mediadora;  

- autorizar o exercício em Portugal da atividade 

mediadora por entidades estrangeiras;  

- acompanhar, supervisionar e controlar a 

atuação das entidades mediadoras acreditadas 

e autorizadas;  

- garantir a conservação da informação de que 

disponha relativamente às origens da criança 

adotada internacionalmente, em particular quan-

to à história pessoal incluindo a identidade dos 

progenitores;  

- proceder à recolha, tratamento e divulgação 

dos dados estatísticos relativos à adoção inter-

nacional e elaborar e publicar anualmente relató-

rio de atividades. 

 

Processo de adoção  

Adoção por residentes em Portugal de crianças 

residentes no estrangeiro 
 

Quem, residindo habitualmente em Portugal, pre-

tenda adotar criança residente no estrangeiro 

deve apresentar a sua candidatura ao organismo 

de segurança social da área da residência.  

Emitido certificado de seleção para a adoção 

internacional, o organismo de segurança social 

procede à instrução da candidatura internacion-

al, de acordo com as informações disponibiliza-

das relativamente aos requisitos e elementos pro-

batórios exigidos pelo país de origem e remete-a 

à Autoridade Central. A Autoridade Central, após 

verificação da correta instrução da candidatura, 

transmite-a à autoridade competente do país de 

origem, informando os candidatos da data em 

que tal ocorreu. Caso o candidato pretenda 

recorrer a uma entidade mediadora acreditada 

e habilitada a desenvolver a atividade no país de 

origem, deve, sempre que possível, comunicar 

essa intenção. 

 

O organismo de segurança social da área de 

residência dos adotantes comunica à Autoridade 

Central, no prazo de cinco dias, a entrada da cri-

ança em Portugal e a situação jurídica em que 

esta se encontra, designadamente se foi já de-

cretada a adoção no país de origem.  

Caso a criança entre em Portugal sem que a 

adoção haja sido previamente decretada no 

país de origem, há lugar a um período de pré-

adoção com acompanhamento disponibilizado 

pelo organismo de segurança social da área de 

residência do candidato.  

Caso o decretamento da adoção haja pre-

cedido a entrada da criança em Portugal, o or-

ganismo de segurança social efetua o acompan-

hamento pós-adoção nos moldes exigidos pelo 

país de origem, podendo também ter lugar por 

solicitação da família adotiva.  

 

Requisitos da adotabilidade internacional 

A colocação da criança no estrangeiro só pode 

ser deferida se, cumulativamente:  

a) Os serviços competentes, segundo a lei do país 

de acolhimento, reconhecerem os candidatos 

como idóneos e a adoção da criança em causa  
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como possível no respetivo país;  

b) Estiver previsto um período de convivência en-

tre a criança e o candidato a adotante suficiente 

para avaliar da conveniência da constituição do 

vínculo; e  

c) Houver indícios de que a futura adoção 

apresenta reais vantagens para o adotando, se 

funda em motivos legítimos e for razoável supor 

que entre adotante e adotando se vai estabelec-

er um vínculo semelhante ao da filiação. 

 

Reconhecimento das decisões de adoção inter-

nacional 

Reconhecimento da decisão estrangeira 

As decisões de adoção internacional proferidas 

no estrangeiro e certificadas em conformidade 

com a Convenção, bem como as abrangidas por  

acordo jurídico e judiciário bilateral que dispense 

a revisão de sentença estrangeira, têm eficácia 

automática em Portugal.  

Nos demais casos, a eficácia em Portugal da 

decisão estrangeira de adoção depende de 

reconhecimento a efetuar pela Autoridade Cen-

tral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A presente Nota Informativa destina-se a ser distribuída entre Clientes e Cole-

gas e a informação nela contida é prestada de forma geral e abstracta, não 

devendo servir de base para qualquer tomada de decisão sem assistência 

profissional qualificada e dirigida ao caso concreto. O conteúdo desta Nota 

Informativa não pode ser reproduzido, no seu todo ou em parte, sem a ex-

pressa autorização do editor. Caso deseje obter esclarecimentos adicionais 

sobre este assunto contacte secretariado@fernandomessias.pt  

P U B L I C A Ç Õ E S  -   F e r n a n d o  M e s s i a s  A d v o ga d o s  

LIDERANÇA E BEM-ESTAR 

O caso da hotelaria de cinco estrelas no Algarve  

Autor: Fernando Messias, advogado e doutor em turismo  DISPONÍVEL AQUI 

... este livro teve como investigação-base o objetivo de compreender e descrever o bem-estar na hotelaria de 

cinco estrelas através da ação de chefias promotoras de bem-estar. Assente em metodologias quantitativas e 

qualitativas, analisaram-se vários fatores, tendo as palavras liderança e bem-estar sido as principais norteado-

ras das conclusões alcançadas, numa abordagem perentória para a compreensão de ambos os conceitos e da 

sua importância enquanto processos de influência social – transversais a todas as organizações e essenciais à 

dinâmica relacional e diálogo entre líder e liderado –, bem como para a perceção de que a liderança promotora 

de bem-estar é um processo interpessoal, de transparência relacional e influência organizacional, orientado 

para o desempenho organizacional focalizado no autodesenvolvimento dos colaboradores.  
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