
AUGUSTA MARISA CELINA LUIS FILIPA SOFIA

Fernanda e Filipe 
de Guimarães, 

com os seus 2 filhos, 
nas vésperas

de receberem um
menino de 8 anos.

LIGUE-NOS T. 252 499 018

Estamos aqui para o receber.
Damos a cara, oferecemos o sorriso e o pulsar do nosso coração. 
Estamos sempre disponíveis para as crianças e para as famílias
em todas as etapas do acolhimento familiar, todos os dias.
EQUIPA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR

MUNDOS DE VIDA
Há abraços que transformam uma vida!

Procuram-se Abraços®
Acolhimento Familiar 

de Crianças

MUNDOS DE VIDA | MISSÃO PIJAMA®
Rua Quinta da Serra, 101 · 4760-683 · Lousado | T. 252 499 010
mundosdevida@mundosdevida.pt | www.mundosdevida.pt
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Precisamos de mais famílias
Siga 3 passos para mudar
a vida de uma criança

Área de intervenção do Serviço Mundos de Vida: Braga, Vizela, Famalicão, Barcelos,
Guimarães, Esposende, Vila do Conde, Póvoa de Varzim, Maia, Trofa e Santo Tirso.

Resultados da ação do Serviço de Acolhimento Familiar da Mundos
de Vida, no decurso de 10 anos, nos distritos de Braga e do Porto:

131
Crianças acolhidas
nas nossas famílias

117
Famílias de Acolhimento

aptas que passaram a
fazer parte da Bolsa.

11
Concelhos com famílias

de acolhimento
Mundos de Vida

O primeiro passo é contactar connosco,
sem compromisso. Assim, pode falar
sobre as suas ideias, confirmar se o que
pensa é mesmo o papel de uma família
de acolhimento. Contacte-nos agora.

Depois do contacto inicial, se pretender
mais informações, receberá um convite
para um Encontro Informativo, onde
falaremos com várias famílias. É uma
conversa sempre muito esclarecedora.

Se quiser prosseguir, fará formação
e ouvirá o testemunho de famílias de
acolhimento com crianças em sua casa.
No final, poderá fazer parte da Bolsa
de Famílias de Acolhimento. 
De acordo com o seu perfil, quando o
Tribunal ou a Comissão de Proteção,
precisar de uma nova família para
acolher uma criança, será contactada.
Estaremos sempre ao seu lado.

Ligue-nos 
ou envie um email.

Convite para 
Encontro informativo.

Formação gratuita. 
Bolsa de Famílias
disponíveis.

Uma criança tem direito a crescer numa família. 
Gostava de ser
Família de Acolhimento?

Em Portugal, mais de 8.000 crianças vivem em instituições,
ano após ano, separadas dos seus pais. Muitas podiam crescer no
seio de uma família como a sua. Para isso, procuramos famílias 
gentis e cuidadosas que tenham o desejo de ajudar uma criança,
durante um tempo da sua vida. 

Para mudar a realidade portuguesa, o Parlamento alterou a Lei de Proteção
de Crianças e Jovens em Perigo (Lei nº 142/2015).
No Artigo 46º, no seu ponto 4, agora:

Privilegia-se a aplicação da medida de acolhimento familiar
sobre a de acolhimento numa instituição, em especial relativamente 
a crianças até aos seis anos de idade.

QUEM PODE SER FAMÍLIA DE ACOLHIMENTO?
Uma família com ou sem filhos ou pessoa singular, com idade entre
os 25 e os 65 anos, que deseje cuidar e educar uma criança, que a
leve à escola, ao médico… e a integre na sua vida, como se fosse
seu filho ou filha.

QUE CRIANÇAS PODE ACOLHER?
Bebés, crianças ou adolescentes acolhidos durante um período de
tempo, cuja duração depende de cada caso, até que a sua família
reúna as condições necessárias para o seu regresso
ou até serem maiores.

QUE APOIOS PODE RECEBER?
· Ajuda e apoio permanente da nossa equipa técnica.
· Formação gratuita inicial e ao longo do tempo.
· Acompanhamento durante a permanência da criança em sua casa.
· Encontros e contactos com outras famílias de acolhimento.
· Apoio financeiro mensal (como previsto na Lei).
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