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Estamos à procura de mais famílias que 
queiram abrir a porta da sua casa e do seu 
coração a uma criança, para que possa ter 

um futuro.

Uma criança precisa de ajuda, 
de esperança, de amor e de 
alguém que acredite nela. 
Ligue-nos, não receie ser 
aceite no nosso programa ou 
falar connosco. Nós 
acreditamos que pessoas 
comuns podem deixar uma 
marca extraordinária e para 
sempre na história da vida 
de uma criança.
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CRIANÇAS precisam 
de mais FAMILIAS

Tenho 15 anos. Vivo numa família 
de acolhimento, na Maia, há quase 
três anos.

Em Portugal, 8.142 crianças vivem em instituições, separadas dos seus pais. Muitas podiam 
crescer melhor no seio de uma família, como a sua. Para isso, procuramos famílias gentis, 
cuidadosas e positivas, com o desejo de ajudar uma criança.
 
QUEM PODE SER FAMÍLIA DE ACOLHIMENTO?
Uma pessoa singular, com idade entre os 25 e os 65 anos, ou famílias com ou sem filhos.
A criança passa a viver temporariamente em casa da família que lhe dá a educação e os 
cuidados necessários ao seu desenvolvimento.

QUE CRIANÇAS SÃO?
Bebés, crianças ou adolescentes acolhidos durante um período de tempo, cuja duração 
depende de cada caso, até que reúnam as condições necessárias para o regresso da 
criança a sua casa.

QUE APOIOS PODE RECEBER?
› Ajuda permanente da nossa equipa técnica
› Formação gratuita e respeito pela sua forma de vida
› Acompanhamento durante a permanência da criança
› Encontros e contactos com outras famílias de acolhimento.
› Apoio financeiro mensal (como previsto na Lei).

Ana e João de 
Guimarães, com 

os seus dois filhos, 
nas vésperas de 

recebrem um 
menino de 8 anos.

Quando deixei os meus pais, com o meu irmão, tinha 11 anos. 
Nessa época, chegava a casa e não estava ninguém. Não havia 
nada para comer, nem para beber, apenas água da torneira.

Fui para um centro de acolhimento. As coisas ficaram mais 
fáceis, já não tinha de tratar sozinha do meu irmão. Mas na 
escola não melhorei, tirava negativas e reprovei de ano. 
Até que falei se podia viver com uma familia. Falaram 
com o juiz. Disse que sim.

Na família de acolhimento a minha vida mudou. Sou 
tratada de forma igual aos seus dois filhos. Posso mexer 
nas gavetas em que eles também mexem. Na escola, 
agora, sou aluna de 4 a matemática e a português 
estou na média. Eu que não gostava nada de estudar, 
hoje, sinto que valho mais do que pensava. 

Nas primeiras semanas, falava pouco, até que senti que 
tinha amor naquela casa que só se sente quando se 
tem. Passei a usar vestidos, coisa que antes não queria 
porque era meia maria-rapaz. A família de acolhimento 
quer que eu estude. Vou ser a primeira pessoa da minha 
família a terminar a escola.  

Vejo os meus pais de vez em quando. Talvez um dia, os possa 
ajudar. Tenho duas famílias. Agora, estou bem, com o meu irmão. 

O meu conselho a quem quer ser família de acolhimento é que 
aceite a criança e a trate como se fosse seu filho. E tenha 
bastante paciência. A princípio, não vamos ser diferentes e ficar 
logo agradecidos, vamos testar e quem sabe magoar, até 
percebermos que gostam de nós como somos e, então, pode 
dar-se um milagre. Deixamos de ficar presos ao passado e 
ficamos com esperança em coisas boas que nos podem acontecer 
e a que não estávamos habituados.

O meu nome
 e JOANA

“Ser família de acolhimento dá-nos a oportunidade de fazer a 
diferença na vida de uma criança. Fizemos formação e contamos 
com o apoio próximo e afável da equipa da Mundos de Vida que 
vai estar connosco, ao longo do caminho”. 


