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P1 - O que é a adoção internacional?
A adoção internacional caracteriza-se pela deslocação de uma criança do seu país de residência habitual para outro país em consequência da
sua adoção ou com vista a ser adotada por pessoas aí residentes habitualmente.

P2 - O que é a Convenção da Haia relativa à proteção das crianças e à cooperação em matéria de adoção internacional?
É um instrumento internacional que prevê uma cooperação entre os países de origem das crianças e os países de acolhimento, tendo como
principal objetivo, de acordo com o seu artigo primeiro:
a) Estabelecer as garantias para assegurar que as adoções internacionais sejam feitas no interesse superior da criança e no respeito dos seus
direitos fundamentais, nos termos do direito internacional;
b) Estabelecer um sistema de cooperação entre os Estados contratantes que assegure o respeito dessas garantias, prevenindo assim o rapto, a
venda ou o tráfico de crianças;
c) Assegurar o reconhecimento, nos Estados contratantes, das adoções realizadas de acordo com a Convenção.

P3 - Quando se aplica esta Convenção?
Sempre que o país de origem e o país de acolhimento da criança sejam Estados contratantes.

P4 - Quais são os efeitos de a adoção ser realizada num Estado contratante?
Segundo o artigo 23.º as adoções efetuadas de acordo com as disposições da Convenção são reconhecidas automaticamente em todos os
Estados contratantes, sendo necessário, para o efeito, que a entidade competente do Estado onde se realizou a adoção certifique que a mesma
foi efetuada nos termos da Convenção.

P5 - Como se repartem as responsabilidades entre país de origem e país de acolhimento?
Cabe ao país de origem decidir sobre a situação de adotabilidade da criança e ao país de acolhimento decidir sobre a idoneidade dos futuros
pais adotivos.

P6 - O processo de adoção internacional é mais complexo do que o da adoção nacional?
É mais complexo pois, para além das dificuldades resultantes das diversidades culturais e outras, há ainda a necessidade de conciliar dois
diferentes ordenamentos jurídicos.

P7 - Os candidatos à adoção nacional podem ser simultaneamente candidatos à adoção internacional?
Podem desde que, para o efeito, apresentem duas candidaturas. Deverão no entanto proceder à alteração da sua situação logo que lhes seja
confiada a criança.

P8 - É possível candidatar-se simultaneamente a dois ou mais países estrangeiros?
Sim, não há qualquer impedimento de ordem legal à candidatura em simultâneo para mais do que um país. Não é, no entanto aconselhável fazêlo pois a candidatura à adoção internacional implica um investimento no conhecimento de um país da sua cultura, incluindo a língua o que não é
compatível com candidaturas múltiplas. Além disso, há países de origem que não aceitam pedidos de adoção por quem se candidata
simultaneamente a outros países.

P9 - É possível adotar uma criança em qualquer país?
Não. Apenas nos países que aceitem as candidaturas transmitidas pela autoridade central portuguesa, independentemente de serem ou não
países vinculados à Convenção da Haia, de 29 de maio de 1993, relativa à Proteção de Crianças e à Cooperação em Matéria de Adoção
Internacional.

P10 - As crianças disponíveis para adoção internacional são sempre crianças mais velhas e com problemas de saúde?
Não necessariamente, dependendo da situação concreta de cada país.

P11 - O processo de adoção internacional é muito caro?
É sempre dispendioso. Apesar de a adoção em Portugal ser gratuita, os candidatos se pretenderem candidatar-se à adoção internacional em
determinado país têm de se submeter às exigências desse país, devendo cumprir formalidades, como por exemplo a legalização e tradução dos
documentos que constituem a sua candidatura, e ainda outras despesas relacionadas com a deslocação a esses países e ao processo de
adoção, designadamente recurso a advogados, tradutores/interpretes, pedido de documentos a emitir nesses países e respetivas formalidades.
Há países que exigem também entrega de determinadas quantias relacionadas, designadamente, com despesas efetuadas com as crianças.

P12 - É preciso pagar alguma coisa à instituição que acolheu a criança adotada?
Em regra não. No entanto, há determinados países que exigem um pagamento sob a forma de donativo para instituições de apoio à infância.

P13 - É obrigatório constituir advogado para o processo de adoção internacional?
De acordo com a legislação portuguesa não. No entanto há casos em que a legislação do país de origem da criança o exige.

P14 - A que serviços se devem dirigir os candidatos para iniciar um processo de adoção internacional?
Os candidatos residentes em Portugal devem dirigir-se ao organismo de segurança social da sua área de residência, onde obterão toda a
informação necessária sobre o país de destino da candidatura, designadamente sobre requisitos e procedimentos exigidos. Os candidatos
residentes no estrangeiro devem dirigir-se à entidade competente do país onde residem. Posteriormente a candidatura deverá ser transmitida à
autoridade central portuguesa pela entidade competente do país de residência.

P15 - É possível recorrer a organismos mediadores?
A lei portuguesa prevê a existência de organismos mediadores para a adoção internacional. Os organismos mediadores devem estar
simultaneamente autorizados a exercer a sua atividade em Portugal e no país de origem da criança. Neste momento existem quatro organismos
estrangeiros acreditados para o exercício da atividade mediadora na vertente Portugal país de origem de crianças e dois organismos
portugueses na vertente Portugal país de acolhimento.

P16 - Que requisitos devem reunir os candidatos à adoção internacional?
Para além dos requisitos estabelecidos na legislação portuguesa os candidatos devem cumprir ainda os requisitos exigidos pela legislação do
país de destino da candidatura.

P17 - Como se processa a articulação entre os candidatos e as entidades estrangeiras?
Na fase inicial da transmissão da candidatura, a articulação é sempre efetuada através da autoridade central portuguesa ou da entidade
mediadora. Posteriormente, os procedimentos são variáveis dependendo do estipulado pelo país de origem da criança.
P18 - É sempre obrigatório um período de permanência no país de origem da criança?
Mesmo que não imposto pela legislação do país, na prática é sempre necessário prever uma ou várias deslocações de maior ou menor duração
ao país de origem da criança.
Dependendo do tipo de processo de adoção poderá ser obrigatório permanecer um período mais longo no país, sobretudo nos casos em que a
adoção é decretada no país de origem da criança, sem precedência de pré-adoção no país de residência dos candidatos. Neste caso é sempre
necessário um período de convivência mínima com a criança para se averiguar das possibilidades de sucesso da adoção.

P19 - As crianças que vêm do estrangeiro vêm já adotadas?
A situação em que a criança vem depende da legislação do seu país de origem. Assim, poderá vir adotada ou com uma decisão de confiança
com vista à adoção, sendo que nesta última situação a adoção se poderá vir a concretizar ou no país de origem ou no país de acolhimento.

P20 - Depois da adoção decretada no país de origem da criança é necessário recorrer aos tribunais portugueses?
Não. 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 Central.
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