
A sua criança está a viver com outra família?

Tem estado a cuidar da criança de alguém 
durante 28 dias ou mais?

Conhece uma criança que está a ser
cuidada fora da família direta?

Se sim, a criança pode estar a viver de acordo com adoção privada.

A lei diz que deve dizer aos Serviços de Assistência Social de Menores 
se souber de algum caso de adoção privada. Assim, podemos

assegurar que as crianças são bem cuidadas e oferecer 
apoio aos cuidadores.

Call Somerset Direct: 0300 123 2224
or email: childrens@somerset.gov.uk
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Adoção privada é quando uma criança ou jovem menor de 16 anos - ou
menor de 18 em caso de deficiência – vive com alguém durante 28 dias 
ou mais que não é parente chegado, guardião ou pessoa com 
responsabilidade parental. Um parente próximo será pai, mãe, madrasta, 
padrasto, tia, tio ou avô, avó.

As pessoas tornam-se cuidadores em adoção privada por várias razões. 
Podem ser amigos da família da criança. Podem ser alguém que está 
disposto a tomar conta de uma criança que não conhece, por exemplo 
uma criança numa viagem de Intercâmbio ou que tenha pais que vivem 
no estrangeiro.

Se os Serviços de Assistência Social de Menores fizeram o acordo, ou 
se a pessoa que está a cuidar da criança é um cuidador aprovado, não é 
considerado adoção privada.

A lei diz que deve informar os Serviços de Assistência Social de 
Menores se souber de acordos de adoção privada.

Se achar que está num caso de adoção privada ou tem conhecimento 
de uma criança que está em adoção privada, não se preocupe, é 
permitido. Mas deve informar-nos – temos o dever legal de assegurar 
que todas as crianças que estão em adoção privada estão bem 
cuidadas e seguras num ambiente saudável e apropriado.

O que é adoção privada?

O que fazer se souber de um 

acordo de adoção privada 

Para informar sobre um acordo de adoção privada, por favor 
contacte o Centro de Contacto, confidencialmente, através do número 

de Tel. 0300 123 2224 ou email childrens@somerset.gov.uk

For general enquiries please email: 
PrivateFostering@somerset.gov.uk

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Private fostering A5 Flyer Portuguese.pdf   2   23/03/2021   5:21 pm


