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Serviço Social Internacional 

Crise na Ucrânia & Standards Internacionais 

Guias de Standards 

Internacionais e 

Documentos 

internos do SSI 

 Convention on the Rights of 

the Child 

 UN Guidelines for the 

Alternative Care of 

Children 

 UNICEF Best Interests of 

the child in ICA 

 Moving Forward 

Handbook 

 ISS thematic factsheets 

on alternative care and 

adoption 

 ISS Manual on Children 

on the Move 

 The 1996 Hague 

Convention 

 The Verona Principles for 

the protection of the rights 

of the child born through 

surrogacy 

Outras ferramentas e 

iniciativas de 

implementação 

 MOOC Children on the 

Move 

 MOOC Getting Care 

Right for all Children 

 Better Volunteering, 

Better Care 

 

 

 

 

A Rede do Serviço Social Internacional (SSI) está a trabalhar para apoiar 

famílias e crianças afetadas pela Crise na Ucrânia. SSI lamenta as vidas 

que se perderam, o deslocamento massivo e todo o sofrimento humano. 

Este documento dá orientações de como requerer standards 

internacionais quando se trabalha com crianças e famílias afetadas por 

esta crise. A questão que se coloca, consistentemente – qualquer que seja 

a decisão, ação ou processo – é “Qual é o superior interesse da 

criança?”, isto aplica-se a situações no terreno que são complexas e não 

permitem respostas fáceis. 

Destacam-se algumas recomendações: 
 

Adoções Internacionais 
Adoções entre países não devem ser iniciadas no contexto de conflito 
armado. Adoção rápida ou expedita deve ser: 
a) Realizada cuidadosamente de acordo com os standards internacionais e 
b) Limitada a um número específico de crianças e situações especiais 
em que a decisão de adotar já esteja garantida. 

Crises são propícias a práticas ilícitas, em grande parte devido à falta de 
supervisão, senão nenhuma. Existe um grande risco de práticas ilícitas. 
Nós pedimos a todos os intervenientes para respeitarem e implementarem 
os standards internacionais. A recolocação de crianças para adoção 
internacional, em tempos de conflito, é contrária à lei internacional. 
Candidatos à adoção devem comunicar primeiramente com a 
autoridade central de adoção ou instituição acreditada para adoção – 
também durante esta situação. 
A Ucrânia é um dos maiores estados de origem de adoção entre países. 
Está na segunda posição nas estatísticas mundiais anuais de 2020 do 
ISS/IRC, com 277 casos de adoção internacional. Nas circunstâncias atuais, 
é extremamente difícil determinar se as crianças, que são aparentemente 
órfãs ou permanentemente privadas dos cuidados parentais, estão 
verdadeiramente elegíveis para adoção. Muitas das crianças que vivem 
em “orfanatos” na Ucrânia não são realmente órfãs. 

 

Crianças em -  ou vindas de -  instituições de acolhimento 

Crianças em acolhimento residencial devem ser protegidas. Todas as 

crianças têm direito à vida, sobrevivência e desenvolvimento sem 

discriminação e este cuidado pode ser prejudicado pelo prosseguimento de 

adoções rápidas sem atenção aos standards internacionais. Ao invés, 

devem reunir-se esforços para reunir as crianças com os seus pais 

biológicos ou outros membros da família. Muitas crianças em 

acolhimento residencial na Ucrânia são diretamente colocadas lá pelos seus 

pais biológicos. 

Crianças vindas de instituições de acolhimento residencial na Ucrânia que 

cheguem a outros países com as equipas dessas instituições não devem ser 

consideradas crianças não acompanhadas. De acordo com o Código de 

Família Ucraniano (Art.244 & 245), se uma criança viver permanentemente 

em acolhimento residencial ou instituição de saúde, as funções de custódia e 

de cuidador em relação à criança são assumidas pela administração dessas 
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instituições. (Breve análise desta situação particular disponível mediante 

pedido). Contudo, isto não significa que qualquer processo de decisão 

permanente para estas crianças, que na Ucrânia ou no estrangeiro, podem 

contornar os procedimentos de avaliação e aprovação (consentimento dos 

pais, autoridades competentes) necessários para tomar uma decisão 

informada sobre qualquer criança. Esta recomendação para a avaliação do 

superior interesse da criança, baseada nos standards internacionais, aplica-

se igualmente às crianças não acompanhadas. Na Ucrânia existiam 718 

instituições em 2020 com um total de 102 570 crianças em acolhimento 

residencial. Quase metade com necessidades educativas especiais. 

• O Ministério da Educação era responsável por 555 instituições, alojando 

93 506 crianças. 

• O Ministério da Política Social tinha 125 instituições, alojando 6 230 

crianças. 

• O Ministério da Saúde tinha 38 casas de acolhimento para bebés, 2 834 

crianças com menos de 4 anos. 
 

Barrigas de Aluguer 

Situações de emergência não são compatíveis com o início de 
procedimentos de barriga de aluguer. A Ucrânia é o segundo destino 
mais popular para casais estrangeiros procurarem serviços de barriga de 
aluguer. Recentemente, estima-se que, por ano, 2 000 a 2 500 crianças 
nasceram, por barriga de aluguer na Ucrânia. Pelo menos 1 500 casais 
vivem nos Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Austrália e noutros 
lugares têm mães de substituição na Ucrânia, bem como, embriões 
armazenados em clínicas ucranianas. 

Crianças em Movimento 

É do superior interesse de todas as crianças permanecerem com a 

sua família ou serem reunidas com a família delas. 

Todas as medidas devem ser tomadas para manter as crianças com as 

suas famílias ou cuidadores primários e prevenir qualquer (maior) 

separação. Sempre que possível tentar evacuar e movimentar as 

crianças juntas com membros da família adultos ou cuidadores e 

manter os irmãos juntos. 

Centenas de milhares de pessoas estão em movimento durante a crise na 

Ucrânia, na sua maioria crianças e mulheres. Homens na Ucrânia com 

idades entre 18 e 60 anos foram barrados de sair do país. Como resultado 

as famílias foram ou têm sido separadas. A parte da família que se manter 

reunida não deve ser separada. Por isso, a assistência deve ser dada a 

toda a família – ou agora família parcial – como uma unidade, não apenas 

às crianças, para que a família ou família parcial possa permanecer junta. 

Dar prioridade ao alojamento familiar para as crianças e as suas 

famílias, incluindo aquelas crianças separadas dos seus pais ou 

cuidadores. Se uma criança tem um dos pais que não esteja com ele/ela, 

manter os canais de comunicação abertos entre a criança e os pais para 

que a localização seja conhecida. Isto é importante para a saúde mental e 

reunificação familiar no futuro. 

Nós estamos ao vosso dispor para qualquer questão ou qualquer 

informação adicional assim como analise legislativa ou outra: irc-cir@iss-

ssi.org. 

Os Serviços de Caso 

do SSI podem incluir 

 Assistência administrativa 

e legal (e.g. 

aconselhamento jurídico 

nos procedimentos de 

pedido de asilo, aquisição 

e transferência de 

documentos oficiais) 

 Acompanhamento 
psicossocial 

 Tracing familiar e 

manutenção do 

contacto com a 

família 

 Reunificação familiar 

 Encaminhamento 

 
Assistência Técnica e 
Advocacia do SSI podem 
incluir 

 Disseminação de 
informação aos 
profissionais (e.g.: 
newsletter/boletim, 
publicações) 

 Formação de Profissionais 

 apoio na legislação 

nacional e nas 

reformas políticas 

 Participação ativa em 

grupos de 

especialistas 

 Trabalhar com as 

Nações Unidas e 

organismos regionais 
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