
(Anexo 1) 
Tabela de Especificações 

Constructo  Categorias  Dimensões Sub‐dimensões Indicadores  Posições 
Antecipadas 

Questões

Percepções 
acerca  da 
adopção  e  em 
particular  da 
adopção  por 
casais 
homossexuais 

 
*Adopção  Posições    Concordância 

Concordo
 

1  ‐ Concorda  com  a  adopção  enquanto 
uma das medidas de protecção? 
 Discordo

 
 

Percepções 
Legislação 

Estabilidade 
(pag.82) 

Estáticas 2  ‐ Para  si,  a  legislação  da  adopção  é 
estática  ou  sofre  mudanças  sempre  que 
necessário? 

Em mudança

Alteração  da  Lei 
2003 (pag 3) 

Benéfico 3 ‐ O que acha das alterações propostas na 
Lei 2003? 

Não benéfico

Prioridade  de 
integração  da 
criança  
(p. 134, 135) 

Prioridade  com  a 
retoma  à  família 
biológica nuclear 
 

4  ‐ Para  si  qual  a medida que  deve  ter 
prioridade  para  integração  da  criança?  A 
família  biológica?  A  família  alargada?  A 
família adoptante? A institucionalização? 

Prioridade  à  família 
alargada (p.91) 
Prioridade  à  família 
adoptante 
Institucionalização

Adopção enquanto 
medida  de 
protecção  (pp.  83‐
91) 
 

Adopção  melhor 
alternativa à  família 
biológica  e 
institucionalização 

5  ‐ Percepciona a adopção como a melhor 
medida de protecção? Se não, para si quais 
são as alternativas? 

Penalização  para 
pais que devolvem 
crianças 

Concordo 6 ‐ Concorda que os casais que adoptam e 
depois  devolvem  a  criança,  deveriam  ser 
alvo de alguma penalização? De que tipo? Discordo

Atribuição  da  Casal    7  ‐ Perante  o  leque  de  tipologias  de 
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Prioridade  em 
função  da 
tipologia  das 
famílias 
adoptantes  (pag 
11, p. 134) 

heterossexual  com 
matrimónio 

 

famílias  que  possa  surgir  (ex.  Casal 
heterossexual  com  matrimónio, 
monoparental, união de facto) qual as que 
para  si,  geralmente  reúnem  mais 
condições para acolher uma criança?  
8 ‐ Como justifica?  

Monoparental
 

 

União de facto 
 

Bloqueios  do 
processo  (p.  44‐ 
47) (pp.85‐86) 

Leis 

- Definições latas de 
abuso;  
-Leis que dão mais 
direitos a pais 
biológicos abusivos 
do que às suas 
vítimas;  
 

9 ‐ Para si, quais são os bloqueios nos 
processos de adopção? 

10 ‐ Desses bloqueios quais são os maiores 
penalizadores para o processo? 

11 ‐ Quais são os mais frequentes? 

Organização do 
sistema 

Falta de 
programas de 
prevenção e 
educação para 
profissionais e para 
o público;  
- Cortes 
orçamentais 
que dificultam o 
trabalho dos 
técnicos;  
- Poucos técnicos;  
- Falta de formação; 
 -Gestão de pessoal 
e recrutamento 
pouco rigoroso;  
- Falta de 
coordenação entre 
serviços; 
 -Demasiados 
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intermediários entre 
a criança e o seu 
destino 

Família biológica 

- Pais biológicos 

 

Candidatos  a 
família adoptiva 

- Candidatos à 
adopção exigentes 
com as 
características das 
crianças 

Soluções  práticas 
(pp. 47‐48) 

- Recrutar apenas os 
mais capazes para 
trabalhar em 
adopção; 
-Responsabilizar 
os técnicos por erros 
de avaliação em 
casos de abuso; 
-Trabalhar na 
prevenção; 
- Estabelecer o 
prazo de um ano 
para a recuperação 
dos pais biológicos; 
- Maior rapidez na 
definição do 
projecto de vida de 
uma criança retirada 
à família biológica  
 -Interacção 

12 ‐ Para si, quais poderiam ser as soluções 
para contornar este tipo de bloqueios? 
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constante entre o 
sector público e 
privado;  
-Ter sempre como 
premissa o melhor 
interesse da criança; 
-Dar às crianças o 
direito de 
serem ouvidas 

  **Adopção 
Homossexual 

 
 

Posições

Grau  de 
Concordância 

Concordo muito
  13 ‐ Qual o seu grau de Concordância com 

a  adopção  de  crianças  por  casais 
homossexuais? 
 

 

Concordo
 
Concordo pouco
 
Discordo

Sustentabilidade 

Justificação 
(com base em quê) 
(pag.16) 

‐ Conhece  pessoas 
homossexuais 
capazes  de  educar 
uma criança (p.136) 

14 ‐ Como justifica a sua posição? 

Percepções

Condicionantes 
favoráveis/ 
desfavoráveis 

Qualidade de vida 
 

Condição  de  vida 
melhor  
‐  Falta  de  modelo 
feminino  e 
masculino 

15 ‐ Para si que implicações positivas ou 
negativas tem para a criança ser adoptada 
por uma casal homossexual? Por exemplo, 

a nível do desenvolvimento, a nível 
relacional, condições de vida? 

Desenvolvimento 
 

Desenvolvimento 
psicossexual 
Desenvolvimento 
Social 
Desenvolvimento 
Afectivo 

Relacionais Vínculo  afectivo 
Discriminação 
Sociedade em geral 
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* Oliveira, C. (2011).  Representações dos decisores de adopção sobre a parentalidade biológica e a parentalidade socioafectiva. Centro de Investigação e Estudos em Sociologia. ISCTE- Instituto Universitário de 
Lisboa, p. 1-23. Versão electrónica. Acedido em 17 de Janeiro de 2012 em (http://repositorio-iul.iscte.pt/handle/10071/2753); Oliveira, C.(2008). Para além do sangue. Representações e práticas dos decisores de 
adopção. Tese de Mestrado. ISCTE- Instituto Universitário de Lisboa. Versão electrónica. Acedido em 17 de Janeiro de 2012 em (http://repositorio-iul.iscte.pt/handle/10071/699) 
 
**PERRONI, S., COSTA, M.,(2008). Psicologia Clínica e Homoparentalidade: desafios contemporâneos. Em oitava edição do Seminário Internacional "Fazendo Género: Corpo, Violência e Poder". Florianópolis, 25-
28 de Agosto de 2008, Centro de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal de Santa Catarina, pp. 1-7. Versão electrónica. Acedido em 28 de Agosto de 2011 em  
(http://www.fazendogenero8.ufsc.br/sts/ST46/Perroni-Costa_46.pdf) ; GATO, J. C., FONTAINE, A., C., CARNEIRO, N., S., (2010). Percepção de futuros profissionais de áreas psicossociais sobre o desenvolvimento 
psicológico de crianças educadas em famílias homoparentais. Em Actas do VII Simpósio Nacional de Investigação em Psicologia. Universidade do Minho, Portugal, 4 a 6 de Fevereiro de 2010. Pp 1010-1023. Versão 
electrónica. Acedido em 4 de Agosto de 2011 em: (http://www.actassnip2010.com/conteudos/actas/PsiFam_3.pdf); ARAÚJO, L., OLIVEIRA, J., SOUSA, V., CASTANHA, A., (2007). Adopção de crianças por casais 
homoafectivos: um estudo comparativo entre universitários de Direito e de Psicologia. Versão electrónica. Psicologia & Sociedade; 19 (2): 95-102. Acedido em 27 de Julho de 2011, em 
(http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010271822007000200013&script=sci_arttext&tlng=en) 

*Percepções 
sobre    Práticas 
dos 
profissionais 
dos Núcleos de 
Apoio  à 
adopção 

Percepções  sobre 
o  trabalho  que 
desempenham 
(p.122) 

Multiplicidade  de 
tarefas 

 

‐Estudos  de 
candidatura 
‐ Entrevistas 
‐Visitas 
domiciliárias 
‐  Elaboração  de 
relatórios 
 

16 – Como descreve o seu trabalho? (Pode 
apontar as tarefas que desempenha?) 
17 ‐ Como classifica o seu trabalho? (a 
nível da multiplicidade / diversidade de 

tarefas?) 

Intensidade  das 
situações/ 
envolvimento  nos 
casos  (intelectual, 
emocional  e 
física) 

 

 

18 ‐ Como considera a intensidade do seu 
trabalho, a nível intelectual, emocional e 

físico? 

Percepções  sobre 
a  influência  dos 
percursos 
pessoais  nas 
práticas 
profissionais  (pp. 
125‐ 128)  

Influência  do 
percurso de vida 

 

 

19 ‐ Considera que o seu percurso de vida, 
de formação, de anos de trabalho ou de 

carreira influencia a sua prática 
profissional? De que modo? Pode dar um 

exemplo? 

Influência  da 
formação de base 
Influência  dos 
anos de trabalho 
Influência  dos 
percursos 
profissionais 
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