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Introdução: 

 

A questão do rapto parental internacional não é nova, sendo uma prática 

constante em sede de conflito parental. Coloca-se a questão de saber em que 

medida o rapto parental, enquanto factor de ruptura abrupta com os elos de 

ligação familiar e perda de contactos, afecta o direito bilateral à convivência 

familiar e o superior interesse da criança, violando, dessa forma, os seus 

primordiais direitos fundamentais, bem como, o peso e valor da afectividade no 

seio jurídico. 

No Brasil tem sido abordada a questão da afectividade e convivência 

familiar enquanto valores constitucionalmente consagrados1, enquanto 

fundamentais2 para a vida familiar. 

                                                           
1
 LÕBO, Paulo, Princípio Jurídico da Afetividade na Filiação, Revista Digital Jus Navegandi, 2000, 

disponível na URL: http://jus.com.br/artigos/527/principio-juridico-da-afetividade-na-filiacao. 
2
 PEREIRA, Rodrigo da Cunha, Princípios Fundamentais E Norteadores Para A Organização Jurídica Da 

Família, UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ – UFPR, CURITIBA, Del Rey Editora, Brasil, 2004, p. 
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Sendo utilizada a expressão «convivência familiar», em detrimento do 

vulgar «direito de visita», porque filho não visita; filho vive e convive - são 

família. Segmento referenciado também nos Estados Unidos, entre outros, por 

Isolina Ricci, quando aborda o exercício conjunto das responsabilidades parentais 

e residência alterada, aludindo ao facto de a criança viver com ambos os 

progenitores, ainda que em períodos temporais diferentes3. 

A par da consagração da «convivência familiar» como direito fundamental, 

representativo do superior interesse da criança, marcado por laços e vínculos 

afectivos4, merecedores de tutela jurídica5, uma vez que, indiscutivelmente a 

instituição familiar, precedente ao direito, é reconhecida como um dos pilares 

estruturantes da sociedade, sendo elemento fundamental de todas as nações, 

fazendo impender sobre os Estados o dever de zelar primacialmente pelo superior 

interesse das crianças, conforme, aliás refere o Parlamento Europeu no seu 

manual sobre rapto parental6. 

 

 

  

Convivência Familiar e Princípio da Afectividade 

 

A convivência familiar é uma inerência da parentalidade, devendo ser 

amplamente promovida por ambos os progenitores após a separação, em prol do 

superior interesse da criança. 

Todavia é conhecido de todos nós que nem sempre assim acontece, 

revelando-se muitos processos de regulação das responsabilidades parentais e 

seus incumprimentos um respaldo do conflito emocional entre os progenitores, 

                                                           
3
 RICCI, Isolina, Casa da mãe, caso do Pai, [tradução portuguesa] Edições Silabo, 2004. 

4
 DIAS, Maria Berenice, Famílias Modernas: Intersecções do Afeto e da Lei, in 

http://mariaberenice.com.br/pt/direito-das-familias.dept..  
5
 PEREIRA, Rodrigo da Cunha, Princípios Fundamentais E Norteadores Para A Organização Jurídica Da 

Família, UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ – UFPR, CURITIBA, Del Rey Editora, Brasil, 2004. 
6
ANGELILI, Roberta, Child Abduction Handbook, European Parliament, 2011, p. 7, disponível na URL: 

http://www.europarl.europa.eu/pdf/mediator_children/Child_abduction_handbook_en.pdf.  
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vertendo nos seus articulados os seus diferendos e tensões, relegando as 

necessidades básicas da criança para segundo plano. 

São, por isso mesmo, processos essencialmente emocionais, turvados pela 

dificuldade de diferenciar entre conjugalidade e parentalidade e, por um longo 

processo de reaprender a ser pais após a separação. Não se exige um casal 

parental, mas um exercício responsável da co-parentalidade. 

Ressaltado por Maria Berenice Dias, Rodrigo da Cunha e Guilherme 

Calmon, entre outros que, o próprio vínculo familiar remonta ao vínculo afectivo, 

igualmente em relação ao vínculo da conjugalidade, da união de fato e da própria 

parentalidade. Vai além da mera consanguinidade, da mera condição redutora 

biológica. É mais do que isso: o ser humano é racional e emocional, rege-se por 

afectos e são eles que os unem. 

Não é a consanguinidade que mantém estáveis as relações, mas o nível de 

vinculação afectiva qualitativa e a dinâmica de cada família e suas relações. Para 

as crianças e adolescentes é fundamental para a sua estabilidade e 

desenvolvimento da personalidade e psico-emocional, estarem inseridos no seio 

de uma família.  

Assim, o carácter pessoal da relação familiar e a importância dos seus elos 

de ligação, de cooperação e auxílio entre os seus membros, deve ser considerado 

sempre assente na dignidade dos seus membros, como bem conclui Rodrigo da 

Cunha “…a família só faz sentido para o Direito a partir do momento em que ela é 

veículo funcionalizador à promoção da dignidade de seus membros…”7. 

Porquanto, a promoção da convivência gera oportunidades de 

aprendizagem, de compartilha e se estimulo dos afectos, elementos estruturantes 

para o desenvolvimento da criança, sobretudo na fase da primeira infância, na 

qual se estabelecem as primeiras e mais fortes ligações e se imprimem os valores 

e directrizes. 

Como explica Patrícia Carneiro de Sá “…Hoje em dia não existem dúvidas de 

que o vínculo que a criança estabelece com os seus cuidadores vai muito para além 

                                                           
7
 PEREIRA, Rodrigo da Cunha, Princípios Fundamentais E Norteadores Para A Organização Jurídica Da 

Família, UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ – UFPR, CURITIBA, Del Rey Editora, Brasil, 2004. 
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da satisfação das suas necessidades fisiológicas. A vinculação pode ser, assim, 

definida como um tipo específico de laço afectivo, em que a criança procura 

segurança e conforto na relação com o adulto…” 8. Tendo como características a 

proximidade, angústia na separação, e base securizante. 

Consubstanciando, portanto, a convivência familiar um direito 

fundamental bilateral, uma vez que se encontra na base de um satisfatório 

exercício da co-parentalidade, bem como representativo e veiculo das funções e 

deveres parentais, que decorre, ainda que subentendido no art.º 36.º/5/6 da CRP, 

do art.º 16.º/3 da DUDH “…A família é o elemento natural e fundamental da 

sociedade e tem direito à protecção desta e do Estado…”, e do art.º 8 da CEDH9 

“…Qualquer pessoa tem direito ao respeito da sua vida privada e familiar…”. 

Reconhecida a convivência familiar como direito fundamental da família, 

nomeadamente pelo Conselho da Europa que emitiu a Resolução 2079 (2015) de 

02 de Outubro de 2015, no seu ponto 2 refere “… Exercício conjunto das 

responsabilidades parentais implica que os progenitores tenham certos direitos, 

deveres e responsabilidades vis-a-vis, em relação aos filhos menores. O facto é que, 

todavia, muitos pais são, por vezes, confrontados com leis, práticas e preconceitos 

que podem causar situações de privação da convivência com os filhos...”10. 

Alertando no seu ponto 3 para “…o facto de a convivência familiar ser um 

direito fundamental à luz do art.º 8.º da CEDH…”, sendo certo que Portugal já foi 

condenado pelo TEDH por não prover meios suficientemente céleres, nem meios 

coercivos com vista à exequibilidade das sentenças. 

Inclusive, e precisamente visando as amplas oportunidades de convívio 

dos menores com ambos os progenitores, a par da fundamental importância para 

o superior interesse da criança dessa convivência, que, devem os estados 

implementar como regra a residência alternada, por ser o meio mais adequado de 

                                                           
8
 SÁ, Patrícia Carneiro de, Vinculação ao Pai e à Mãe: Contribuições Específicas para o Ajustamento 

Escolar em Crianças, Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, 2010, p. 5, disponível na 
URL:www.repositorio.ul.pt/bitstream/10451/2505/1/ulfp035830_tm.pdf  
9
 Convenção Europeia dos Direitos do Homem, disponível na URL: http://www.gddc.pt/direitos-

humanos/textos-internacionais-dh/tidhregionais/conv-tratados-04-11-950-ets-5.html.  
10

 Disponível na URL: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-
EN.asp?fileid=22220&lang=en  
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salvaguardar as crianças dos efeitos negativos da separação, bem como promover 

o entendimento e pacificação de conflitos e tensões. 

Bem como, e por serem amplamente conhecidos os casos de rapto 

internacional de crianças e reiterados os incumprimentos do regime de 

convivência familiar, o próprio Conselho Superior da Magistratura revelou 

preocupação emitido Circular n.º 23/2007, de 12.03.2007, emitida na Sessão 

Extraordinária de 14.02.200711 “…considerando, por outro lado, que boa parte das 

mesmas poderia ser evitada, o que traria vantagens de diversa ordem, entende o 

CSM, sem de qualquer modo pôr em causa a independência e a liberdade de 

julgamento dos juízes portugueses, ser oportuno alertar para a existência de um 

arsenal de mecanismos preventivos e dissuasores da eclosão de tais 

incumprimentos, designadamente medidas de execução directa e indirecta…”. 

Entendendo-se, deste modo, que um exercício responsável e funcional da 

parentalidade, abarca a promoção e tutela dos afectos e da convivência familiar, 

no seio de uma parentalidade positiva, impulsionado por Recomendação do 

Conselho da Europa de (2006)19 que referia o seguinte: “…A Parentalidade 

Positiva define-se como um comportamento parental baseado no melhor interesse 

da criança e que assegura a satisfação das principais necessidades das crianças e a 

sua capacitação, sem violência, proporcionando-lhe o reconhecimento e a 

orientação necessários, o que implica a fixação de limites ao seu comportamento, 

para possibilitar o seu pleno desenvolvimento…”. 

Porquanto, o direito à convivência familiar e afectividade, enquanto 

indissociáveis do exercício da parentalidade, são valores e direitos fundamentais 

da criança e da família em geral, com relevância jurídica e carentes da 

correspectiva tutela. Valores e direitos fundamentais fortemente abalados e 

violados quando um progenitor rapta os filhos, deslocalizando-os para outro país, 

mantendo-os reféns, sequestrados, inviabilizando qualquer contacto ou convívio 

com o outro progenitor e família extensa. 

                                                           
11

 Disponível na URL: https://www.csm.org.pt/comunicacao/circulares/150-circulares2007.  
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Conduta que causa desestruturação e rompimento familiar, promovendo 

ruptura das relações securizantes, afectivas e vinculates da criança, e um luto 

forçado, pela privação daquela família. 

A afectividade é o verdadeiro paradigma da família, assente na 

solidariedade, na convivência e na dignidade da pessoa humana, assim como no 

superior interesse da criança na manutenção e preservação dos laços e vínculos 

familiares, cujo valor jurídico não pode ser negado em face da natureza dos 

processos de família e menores. 

Em especial nos casos de conflito parental, respaldados de inúmeros 

incumprimentos, privações da convivência e, muitas vezes, de rapto parental 

internacional, visando instituir com caracter de definitividade o intitulado 

«orfandade de pai vivo». 

 

 

Princípio do Superior Interesse da Criança 

 

 

O superior interesse da criança é um conceito indeterminado colocando à 

doutrina e jurisprudência o desafio de clarificar e definir, reflectindo a ideia de 

uma co-parentalidade positiva, altruísta e funcional, com vista a promover o são e 

harmonioso desenvolvimento de crianças e jovens, a sua integração social, 

familiar e afectiva, em ambiente de liberdade e dignidade.  

Todavia, conceito indissociável dos direitos fundamentais da criança, 

nomeadamente do direito à convivência familiar. 

O ideal do primado superior interesse da criança encontra-se plasmado em 

várias normas e diplomas legais nacionais, internacionais e comunitários, como 

por exemplo no art.º 1878.º/1 do CC “…compete aos pais, no interesse dos filhos, 

velar pela segurança e saúde destes, prover ao seu sustento, dirigir a sua educação, 

representá-los…”. Também o art.º 1906.º/1, do CC impondo a obrigatoriedade do 

exercício das responsabilidades parentais em conjunto, e o n.º 6, do mesmo 

preceito legal, estabelece como critério de atribuição da guarda da criança, o 
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progenitor que se mostrar mais disponível para promover amplas oportunidades 

de convívio da criança com o não guardião. O n.º 7, refere que “…o Tribunal 

decidirá sempre de harmonia com o interesse do menor…”. 

Todavia, é na reforma operada no direito da família, nomeadamente no 

âmbito de promoção e protecção, promoveu uma reformulação do conteúdo do 

superior interesse da criança, que ganha maior expressão. 

Abarcando e reconhecendo explicitamente a relevância da tutela jurídica 

dos afectos e da convivência familiar, enquanto elementos estruturantes e 

securizantes para a criança. 

Nova formulação do princípio do superior interesse, passou a expressar, 

nos termos do art.º 4.º/a) da Lei 142/2015, de 08.09 “…atender prioritariamente aos 

interesses e direitos da criança e do jovem, nomeadamente à continuidade de 

relações de afecto de qualidade e significativas…”. 

Acrescentando e reforçando a al. g) do mesmo dispositivo “…Primado da 

continuidade das relações psicológicas profundas — a intervenção deve 

respeitar o direito da criança à preservação das relações afectivas estruturantes de 

grande significado e de referência para o seu saudável e harmónico 

desenvolvimento, devendo prevalecer as medidas que garantam a continuidade de 

uma vinculação securizante…”. 

Representando a verdadeira exegese dos direitos da criança no seio 

familiar, enquanto elo existencial, estruturante e com função social que, de 

interesse público, abarca a tutela dos seus direitos fundamentais à manutenção 

de laços afectivos securizantes e à convivência familiar. 

É necessário continuar a consciencializar e sensibilizar para o facto de que 

a parentalidade não é dissolúvel, os filhos não se separam dos seus pais, pelo que 

o divórcio dos progenitores não deve ser condicionante, inibidor ou estigma da 

perpetuidade da parentalidade e da relação parental entre pais e filhos, assim 

como restante família alargada ou elementos familiares de grande proximidade e 

vinculantes. 

Não sendo do superior interesse da criança ser privada da convivência 

plena com os seus progenitores e restantes familiares, bem como, não é do 
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superior interesse ver-se arredada do seu espaço de segurança e estabilidade, da 

sua residência habitual, seja ela com um dos progenitores, seja com ambos, uma 

vez que, de harmonia com o art.º 1906.º/1 do CC, a fixação da residência e suas 

alterações, assim como viagens são questões de particular importância, só 

podendo ser decididas conjuntamente por ambos os progenitores. 

Sendo, hoje uma realidade na legislação portuguesa a expressa integração 

da tutela da afectividade e da convivência familiar, integrada no seio do principio 

do superior interesse da criança, paralelo da dignidade humana e, 

necessariamente, direito fundamental. 

 

 

 

Rapto Parental Internacional 

 

O rapto parental internacional surge em face de conflito conjugal 

transformado em intenso conflito parental, como forma de expressão e domínio, 

num exercício de posse exclusiva dos afectos e da convivência familiar, 

provocando a ruptura dos laços, convívio e contactos da criança com o outro 

progenitor e família extensa. 

Ademais, revela a exposição extrema da criança ao conflito dos 

progenitores e ao exacerbado e abusivo exercício exclusivo da parentalidade de 

um progenitor, através da demanda e domínio, condicionando a expressão e 

afectividade da criança, fazendo-a tomar parte e, aqui, referente ao rapto 

internacional de crianças, a pedra de toque, na destruição com caracter de 

definitividade dos laços e afectos, grosseiramente violando os direitos 

fundamentais da criança. 

Circunstância geradora de danos imediatos na criança, mas também a 

médio e longo prazo, pela imposição do luto, como acentua Maria Teresa Campos 

“…O rapto de um filho é talvez aquilo que, para um pai, se assemelha a uma 

verdadeira descida e permanência no inferno. O sofrimento dificilmente se  esbate  

com  o  passar  do tempo. O desaparecimento proveniente do rapto de uma criança 
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é uma tortura constante, um “não saber” demolidor que corrói a mente e o espírito 

dos pais…”12.  

O rapto parental tem sido a forma de desaparecimento de crianças mais 

comum em Portugal, tendo sempre como objectivo arredar um dos progenitores 

e restante família alargada do círculo de contactos e convivência dos filhos 

menores. 

São inúmeros os casos de rapto parental em todo o mundo, sendo 

fundamental a estreita cooperação judiciária internacional, bem como o 

acolhimento da Convenção da Haia de 1980, de 25.10, sobre os aspectos civis do 

rapto parental internacional, que conta actualmente com 93 estados-membros. 

É através de uma actuação judiciária preventiva e cooperação constante 

com vista a evitar que as crianças abandonem o país de residência sem 

documento escrito e assinado pelos progenitores, autorizando aquela saída e os 

precisos termos da mesma, acompanhada de documento de certificação, bem 

como apertada fiscalização em todas as fronteiras, a par da facilitadora e estreita 

cooperação internacional, que é possível salvaguardar o superior interesse das 

crianças, a manutenção das suas famílias, as conexões, afectos e convivência 

familiar, sob pena de os Estados falharem com o seu compromisso de garantia 

dos direitos fundamentais. 

É preciso ter atenção e compreender a relevância jurídica dos afectos e 

desafectos, e do impacto psico-emocional que as condutas antijurídicas provocam 

ou são susceptíveis de provocar, não apenas na ordem jurídica, na estabilidade 

dos bens e valores que pretendemos e nos propomos proteger – as crianças, como 

bem acentua Maria Teresa Campos “…para o inconsciente  não  existe  distinção  

entre desaparecimento real e simbólico, a psicanálise estendeu o termo  luto  a 

todas as experiências de  separação,  inclusivamente  às  que  não  contemplam  

uma  verdadeira  morte.  As percepções subjectivas de perda e  de  abandono  são  

muito  semelhantes,  com  variação  do  grau  de envolvimento afectivo…”13, bem 

                                                           
12

 CAMPOS, Maria Teresa, Um Estudo Fenomenológico da Experiência de Rapto Parental, Tese de 
Mestrado com especialidade em Psicologia Clinica, ISPA, 2012, p. 9. 
13

 CAMPOS, Maria Teresa, Um Estudo Fenomenológico da Experiência de Rapto Parental, Tese de 
Mestrado com especialidade em Psicologia Clinica, ISPA, 2012, p. 5. 
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como “…observam-se igualmente fases típicas no processo de elaboração de perda, 

cuja intensidade  poderá variar, ao ponto de chegar a reacções desesperadas  e,  por  

vezes,  irreversíveis  como  o  suicídio,  o  delírio  ou  a  depressão  grave…”14 . 

Não podemos deixar de ser sensíveis ao peso emocional que um advento 

desta natureza traz para qualquer progenitor e sua família, razão pela qual 

mereceu acolhimento e tutela legal, devendo a mesma ser observada e dada 

cumprimento pelos operadores do direito. Tratando-se de um fenómeno de 

elevada gravidade, desestruturante das relações familiares, rompendo com as 

bases de segurança conhecidas da criança, em função de um conflito entre os 

progenitores, do qual a criança é o maior refém, e o maior trunfo. 

Mas sobretudo, violador dos direitos fundamentais da criança e ao 

desabrigo de qualquer despacho judicial que legitime, desconsiderando a 

autoridade dos tribunais enquanto órgãos de soberania e o valor jurídico das 

sentenças, que prevalecem sobre qualquer outra decisão e se impõem a todas as 

entidades públicas e privadas, de harmonia com o art.º 205.º da CRP. 

Conformando uma actuação antijurídica com clara desconsideração pelos 

direitos da criança e valor da instituição familiar e do exercício responsável, 

funcional, altruísta da co-parentalidade. 

Entre os países signatários da Convenção existe um protocolo de 

cooperação internacional das Autoridades Centrais dos Estados, com vista à 

restituição imediata dos menores ao seu Estado residente, quando tenham sido 

ilicitamente deslocados, nos termos do art.º 1.º/a) e art.º 3.º da Convenção, a qual 

apenas é exceptuada pelo art.º 13.º, quando se entenda que o regresso do menor 

possa revelar-se ainda mais prejudicial, nomeadamente quando essa seja a 

manifestação de vontade do menor.  

Bem como, a promoção da efectivação do direito á convivência familiar 

que esteja a ser impedido ou inviabilizado, nos termos do disposto no Artigo 21.º 

da Convenção “…o pedido que vise a organização ou a protecção do exercício 

efectivo do direito de visita poderá ser dirigido à autoridade central de um Estado 

                                                           
14

 CAMPOS, Maria Teresa, Um Estudo Fenomenológico da Experiência de Rapto Parental, Tese de 
Mestrado com especialidade em Psicologia Clinica, ISPA, 2012, p. 6. 
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Contratante nos mesmos moldes do pedido que vise o regresso da criança. Às 

autoridades centrais incumbe, de acordo com os deveres de cooperação previstos 

no Artigo 7.º, promover o exercício pacífico do direito de visita, bem como o 

preenchimento de todas as condições indispensáveis ao exercício deste direito. As 

autoridades centrais deverão providenciar no sentido de removerem, tanto quanto 

possível, todos os obstáculos ao exercício desse mesmo direito…”. 

Assim, a Convenção de Haia tem o efeito dissuasor de condutas 

desestruturantes da instituição familiar e da convivência familiar, com vista a 

salvaguardar o bem-estar e superior interesse dos menores, de âmbito 

transnacional, entre os Estados signatários. 

Pretende-se, com esta Convenção, proteger os menores dos efeitos 

prejudiciais da sua transferência e retenção ilícita noutro Estado, bem como a sua 

devolução imediata à residência de origem e/ou a promoção da efectiva 

convivência. 

Portanto, tem como finalidade, nos termos do seu art.º1.º: “…Garantir a 

restituição imediata dos menores transferidos ou retidos de forma ilícita em 

qualquer Estado-membro; Velar pelos direitos de custódia e visita vigentes num dos 

Estados contraentes seja respeitado nos demais Estados contraentes…”. 

Devendo os estados-membros e autoridades centrais cooperar entre si para 

o cumprimento das finalidades da Convenção e tomar todas as medidas 

necessárias e eficazes à sua efectivação, nos termos do art.º2.º: “…Os restantes 

contraentes adoptarão todas as medidas apropriadas para garantir que se 

cumpram nos seus territórios os respectivos objectivos desta Convenção. Deverão 

reunir os procedimentos de urgência de que disponham…”, reforçado pelo art.º 7.º. 

Porquanto, se considera ilícita a retenção de uma criança noutro estado, 

de harmonia com o art.º3.º: “…a) Quando se tenham produzido com infracção de 

um direito de custódia atribuído, separada ou conjuntamente, a uma pessoa, 

instituição, ou a qualquer outro organismo, com recurso ao direito vigente no 

Estado em que o menor teria a sua residência habitual imediatamente antes da sua 

transferência ou retenção; b) Quando este direito se tenha exercido efectivamente, 
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separada ou conjuntamente, no momento da transferência ou da retenção, ou teria 

sido exercido, mas para a remoção ou retenção…”.  

Contudo, excepciona o art.º13.º que o menor não deverá ser devolvido 

quando se demonstre que “…a) A pessoa, instituição ou organismo que tinha 

assumido a seu cargo a pessoa do menor não exercia de modo efectivo o direito de 

custódia no momento em que foi transferido ou retido, tinha consentido ou 

posteriormente aceitado a transferência ou retenção; ou b) Existe um grave risco de 

que a restituição do menor exponha a um perigo físico ou psíquico ou de qualquer 

outra maneira coloque o menor numa situação intolerável…”. 

Acrescentando ainda o mesmo dispositivo que “…A autoridade judicial ou 

administrativa poderá, assim mesmo, negar-se a outorgar a restituição se 

comprovar que o próprio menor se opõe à sua restituição, quando o menor tenha 

alcançado uma idade e grau de maturidade que seja apropriado ter em conta as 

suas opiniões…”. 

Pelo que, ocorrendo uma situação de rapto parental internacional entre 

Estados-membros da Convenção, é, por intermédio das Autoridades Centrais dos 

Estados, mediante preenchimento de formulário tipo e junção de documentação 

comprovativa, entre outras, do regime de regulação das responsabilidades 

parentais e sua violação, que se torna possível efectivar e agilizar o seu 

cumprimento. 

Actuação que deve ser o mais célere possível, com vista a salvaguardar o 

superior interesse da criança à manutenção dos laços afectivos e convivência 

familiar plena, securizante, prazerosa, harmoniosa, representativa da dignidade 

humana da criança ou adolescente. 

É, pela actuação cooperante dos Estados, através do seu empenho, que é 

possível prover ao sucesso do retorno da criança, sendo fundamental a 

consciencialização dos Estados, das Autoridades Centrais e dos operadores do 

direito ou ao serviço da justiça, para a necessidade de uma profícua actuação 

judiciária cooperante e diligente. 
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Conclusão 

 

Não restam dúvidas que, nos tempos de hoje, efectivamente os afectos são 

uma componente muito relevante da vida familiar – são os laços que unem, 

sendo, consequentemente, a convivência familiar o elo estruturante, de ligação e 

de promoção dos vínculos e dos valores, com função social. 

Assim como a instituição familiar, um dos pilares fundamentais e 

estruturantes da sociedade, com função social, uma vez que todos somos família, 

da família viemos e para ela voltamos, circulando pelos vários sectores da vida 

social. 

Porquanto, é inevitável não considerar o direito à convivência familiar 

como direito fundamental e integrador do superior interesse da criança, 

paralelamente ao princípio da afectividade, igualmente digno de tutela jurídica. 

Valores, todos eles, conformadores da dignidade humana. Valores e direitos 

reconhecidos à criança, enquanto sujeito titular de direitos autónomos. 

Pelo que, o rapto parental é das formas mais agressivas de destruição dos 

laços familiares, de desvinculação, de ruptura, forçando a um luto em vida, 

causando danos irreversíveis à criança e aos familiares excluídos do seu convívio e 

contactos, representando a forma mais grosseira de exclusividade da convivência 

e dos afectos. 

Sendo, por via da Convenção da Haia que podemos procurar solucionar o 

problema, fornecendo-nos ferramentas de actuação judicial de âmbito 

internacional, através da cooperação judiciária e da actuação das Autoridades 

Centrais Nacionais. 

Ferramentas imprescindíveis para o sucesso no retorno das crianças ao seu 

lar, à sua família, à sua estabilidade e base de segurança, retomando os seus laços, 

afectos e convívios imprescindíveis ao seu desenvolvimento e estruturação. 

Revelando-se, desse modo, a Convenção da Haia de fulcral importância 

para uma boa cooperação judiciária internacional e estreitamento dos elos de 

ligação, num trabalho conjunto pelo superior interesse da criança.  
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