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Muito obrigado 
pelo seu apoio!



Há mais de 50 anos que acolhemos crianças  
e jovens que perderam os cuidados parentais  
e aqui encontram uma nova oportunidade  
de crescer em família! 

Nas Aldeias SOS, inseridas no Programa de Cuidados 
Alternativos, pretendemos recrirar um modelo  
de acolhimento de cariz familiar, onde as crianças 
vivem numa casa, com um/a cuidador/a de 
referência e permanecem juntos dos seus irmãos 
biológicos e crescem sendo parte ativa e integrante 
da comunidade.

Na área da prevenção, realizamos o Programa 
de Fortalecimento Familiar, que intervém com as 
famílias biológicas capacitando-as para um cuidado 
protetor do bem-estar das suas crianças, prevenindo 
a institucionalização. A sua generosidade reforça  
a nossa missão e sem o seu apoio este trabalho  
não seria possível! 

2021 foi um ano muito desafiante para todo o país 
e, por isso, também para nós! Mas foi também um 
período de muita generosidade, com a entrada  
de novos doadores regulares e parceiros, mas 
também por todos os que continuaram ao nosso 
lado, mesmo num momento tão difícil! 
 
Por isso, o nosso muito obrigado por acreditar 
sempre no nosso trabalho e missão.

Presidente do Conselho Diretivo  
das Aldeias de Crianças SOS Portugal



Com o seu apoio, 
mudámos 
745 vidas 
em Portugal!

Obrigado a todos  
os corações generosos  
que nos apoiam diariamente.



Em 2021, mudámos a vida de...

Programa de Cuidados Alternativos

Acolhemos 80 crianças  
e jovens nas 3 Aldeias SOS  

em Portugal

Programa de Fortalecimento Familiar

Acompanhámos 314 crianças  
e jovens e 204 famílias  

nos 4 CAFAP*

Crianças e Jovens

394
Famílias

204

*Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental



Em 2021, a distribuição dos fundos obtidos revela a enorme 
importância que as contribuições de particulares e empresas 
têm no apoio à Associação para que possamos desenvolver 
as nossas respostas sociais, com contribuições que 
representam 51%. 

O apoio em nome do Estado tem vindo a diminuir o seu peso 
no total dos fundos obtidos com 32% em 2021, o que revela 
o subfinanciamento das respostas sociais, especialmente 
no Programa de Cuidado Alternativo (Aldeias SOS) através 
de acordos de cooperação, enquanto que os outros fundos 
mantêm o seu peso em linha com 2020 em 17% do total  
dos fundos obtidos.

Relativamente à aplicação dos fundos, 72% vão para  
o financiamento dos nossos Programas, de forma  
a melhorar a qualidade da nossa intervenção.

Origem  
& Distribuição  
dos Fundos



Aplicação 
dos Fundos

Origem 
dos Fundos

Programas 72%

Estrutura 15%

Investimento em  
Angariação de Fundos 13%

Apoios do Estado 32%

Apoios de Particulares  
e Empresas 51%

Outros Fundos 17%



Os nossos 
Doadores 
Particulares

Sobre as pessoas que nos apoiam, em dezembro de 2021,  
tínhamos 18.334 doadores particulares: 12.741 Amigos SOS,  
759 Sócios e 4.834 Benfeitores. Este crescimento representa  
+28 % em relação ao número total de doadores ativos  
no final de 2020 (14.382 doadores particulares).

No total, em 2021, angariamos 4.670 novos Amigos SOS:  
3.396 através do Projeto Face to Face (rua), 10 através  
do Projeto Porta a Porta, 1.012 através do telefone  
e 252 pelo nosso website.

* Amigos SOS – doadores regulares; Benfeitores – doadores pontuais. 



Quem é a Marina?   Sou mãe, 
mulher, empresária, uma pessoa 
de pessoas, que se interessa 
verdadeiramente por todos os que, 
de alguma forma, se cruzam comigo 
na minha vida. Apaixonada pela vida 
e pelo desenvolvimento pessoal e 
profissional, acredito que podemos 
ter um mundo melhor se cada um 
fizer a sua parte. Pequenas conquistas 
produzem grandes mudanças. 

O que dizem os  
nossos Amigos SOS?

Porque decidiu tornar-se  
Amiga SOS?   É um projeto louvável 
em Dedicação e Amor, Cuidado 
e Prevenção, ajudar crianças é 
um projeto maior, é uma missão 
inigualável e transforma vidas.  
Dar a oportunidade a crianças  
de continuarem a ter um Lar,  
uma Família que perderam ou nunca 
tiveram é uma missão que só posso 
apoiar. E que recomendo a todos  
que o façam, pois por pouco que  
seja fará a diferença.

Marina Ferreira,  
Amiga SOS desde 2018

O que é ser uma Amiga SOS  
para si?   É um privilégio poder 
ajudar centenas de crianças e jovens 
em Portugal.

Como definiria as Aldeias  
de Crianças SOS numa palavra?
Amor!



já eramos 12.741 Amigos SOS!
A 31 de dezembro de 2021, 

9.677
Face to Face 

(Rua)

923
Porta a Porta



já eramos 12.741 Amigos SOS!

Telefone
1.529

Website
515

Outros
97



a

A tua Voz!
as nossas histórias de sucesso



“Estou a pensar seguir Direito ou 
outra opção de curso na faculdade. 
Quero terminar um curso superior 
e arranjar um emprego.  
Depois de tudo o que passei,  
quero poder um dia mais tarde  
dar aos meus filhos o que meus 
pais não me puderam dar.”

Aldeia SOS de Gulpilhares
Testemunho de julho de 2021

“A equipa das Aldeias de Crianças 
SOS tem feito um grande trabalho, 
sou apoiada em todas as minhas 
decisões, também em todas as 
quedas que vão acontecendo  
no meu caminho e o que me 
tranquiliza é saber que estão 
sempre acessíveis para me guiar  
de volta ao caminho desejável  
que estabeleci para a minha vida.”

Aldeia SOS de Bicesse
Testemunho de abril de 2021

Vanessa de 22 anos,   
está a terminar a licenciatura  
em Educação Física e Desporto

Diana de 19 anos,  
está a terminar o ensino secundário  

em Produção Gráfica



Parcerias com Empresas 



Conheça a nossa Equipa
Nuno Pestana, Gestor de Parcerias com Empresas  
no Departamento de Angariação de Fundos e Comunicação

Veja mais aqui!

O meu nome é Nuno Pestana e trabalho no Departamento  
de Angariação de Fundos e Comunicação, na área de Parcerias  
com Empresas. Sendo jurista de formação e tendo sempre 
trabalhado no sector privado em gestão de empresas, sempre tive 
uma preocupação com a responsabilidade social por onde passei. 
Daí, resolvi ter uma experiência no “outro lado”, no terceiro sector. 
Em pouco tempo, consegui ter a noção da grandeza, dimensão e 
nobreza da missão e do trabalho extraordinário que a organização 
faz, em todo o mundo. É um orgulho imenso poder fazer parte  
de uma equipa tão apaixonada pelo que faz. Todos os dias são 
cheios e super desafiantes, mas com um ânimo avassalador  
e com um espírito de missão que nunca tinha experienciado, 
dificilmente igualável. Nunca temos dias menos intensos,  
mas sempre com um entusiasmo brutal e com alguma  
preocupação, porque nas Aldeias de Crianças SOS  
não podemos “falhar”. (...)

Todos e cada um de nós e dos nossos  
parceiros, mudam o futuro das nossas 
crianças, jovens e famílias, dando-lhes 
todas as ferramentas reparadoras  
e capacidades de empoderamento  
para criarem bases relacionais  
e familiares saudáveis, sustentadas 
em amor e carinho.



Os nossos  
Programas no mundo



Somos uma organização internacional sem fins 
lucrativos de apoio à infância, fundada em 1949.
Trabalhamos nas áreas de cuidados alternativos, 
prevenção, educação, saúde e emergência com  
mais de 2800 Programas. Em 2021, apoiámos  
mais de 1.2 milhões de crianças, jovens  
e famílias em todo o mundo. 

A nossa visão é que nenhuma  
criança deve crescer sozinha.

Estamos presentes em 138 países

Dados de 2021 dos Programas Internacionais

Escolas, 
Centros Sociais  
e de Formação

466

Programas de 
Fortalecimento Familiar719

31
Programas 
de Emergência

62
Centros 
Médicos

1479 Programas de  
Cuidados Alternativos



Programa de 
Cuidados Alternativos
As Aldeias de Crianças SOS desenvolvem programas  
de Acolhimento Alternativo direcionado para crianças
e jovens que por distintos motivos ficaram privados  
de cuidado parental, proporcionando uma nova 
oportunidade de crescerem felizes. Em Portugal  
temos 3 Aldeias SOS (Bicesse, Guarda e Gulpilhares)  
onde acolhemos cerca de 80 crianças e jovens. 

Este gráfico espelha a evolução do número de crianças 
acolhidas no panorama nacional das Casas de Acolhimento 
Residêncial – CAR (linha escura) e na realidade das Aldeias  
de Crianças SOS (linha clara). Pode-se aqui reconhecer-se  
uma tendência de diminuição no número de acolhimentos 
nas duas realidades, seguindo as recomendações da 
Organização das Nações Unidas, que refere que,  
na medida do possível, as crianças devem ficar com  
a sua família biológica (nuclear ou alargada).

programas em portugal



Dados de 2021
Fonte: base de dados Aldeias de Crianças SOS, relatório CASA* 2020

programa de cuidados alternativos

10% 
Menores de 9 anos

88,6% 
Mais de 12 anos

motivos para o acolhimento

95% negligência (83,8% por falta de  
supervisão e acompanhamento familiar)
41,3% maus tratos psicológicos 

54,3%  processos  
de autonomização
34% - CASA 2020

91%  transição de ano escolar

7 anos  tempo médio  
de acolhimento  
3 anos - CASA 2020

Aldeias SOS de Bicesse, Guarda e Gulpilhares

crianças e jovens
80

56,2% 
Rapazes

43,8% 
Raparigas

*CASA – Caracterização Anual da Situação de Acolhimento,  
Relatório Anual do Instituto da Segurança Social 2020. 



Programa de 
Fortalecimento Familiar
Este é um programa de apoio especializado para famílias, no 
qual, através de uma intervenção integrada e colaborativa, são 
promovidas competências de cuidado parental e potenciadas 
dinâmicas de proteção que permitam o fortalecimento das 
famílias de origem na missão de assegurar o bem estar das suas 
crianças e jovens. Em Portugal, o Programa de Fortalecimento 
Familiar (PFF) traduz-se no desenvolvimento de Centros de Apoio 
Familiar e Aconselhamento Parental (CAFAP), situados em Oeiras, 
VN Gaia, Guarda e Rio Maior, e licenciados pelos respetivos 
Centros Distritais da Segurança Social.

Este gráfico mostra a evolução do PFF na Associação,  
sem possibilidade de comparação com o panorama nacional 
devido à falta de dados oficiais. O aumento do número de 
crianças e famílias monitorizadas no PFF é notável, seguindo  
uma tendência internacional, o que também reflete o impacto  
da legislação portuguesa que clarifica a primazia e reforça  
a necessidade de investimento na preservação familiar.

programas em portugal

314

204



Programa de 
Fortalecimento Familiar

18 meses 
 
duração média  
do acompanhamento

48% 
Rapazes

52% 
Raparigas

crianças e jovens
314

CAFAP de V.N. Gaia,  
Guarda, Rio Maior e Oeiras

204 famílias 
acompanhadas  
no PFF

55 processos 
mobilidade  
de ponto de 
Encontro Familiar*

18 processos 
mobilidade  
de Reunificação 
Familiar*

131 processos 
mobilidade de 
Preservação 
Familiar*

cessação de 
acompanhamento

119 crianças e jovens 
61 famílias

*processos acompanhados em 2021

Dados de 2021
Fonte: base de dados Aldeias de Crianças SOS

programa de fortalecimento familiar



Respostas Sociais  
que abrimos em 2021

Em 2021, o nosso Programa de Cuidados Alternativos cresceu  
com a abertura de uma nova Resposta Social, dentro da área  
de Autonomia e Integração:

/ Autonomia Supervisionada desenvolvida pela Equipa de Intervenção 
Comunitária (EIC) para Jovens Estrangeiros Não Acompanhados (JENA)

Criada para dar resposta à crise humanitária em que vivemos  
e necessidades dos jovens, esta Resposta Social consiste num  
serviço de apoio especializado à integração de JENA em Portugal, 
abrangidos pela medida de promoção e proteção de Apoio para  
a Autonomia de Vida e simultaneamente pelo sistema administrativo 
de proteção internacional. Esta equipa assegura o acompanhamento 
destes jovens que, por se encontrarem num nível mais avançado  
de integração e terem já adquirido competências de autonomia 
suficientes para tal, estão já inseridos na comunidade, sendo 
acompanhados no desenvolvimento desta autonomia até à plena 
integração consolidada. 

 
A EIC é cofinanciada pelo FAMI – Fundo para o Asilo, a Migração  
e a Integração e pelo ACM – Alto Comissariado para as Migrações.

programas em portugal



Muito obrigado 
pela sua enorme 
generosidade!
Em 2022 continuamos a precisar  
do seu apoio, por isso, muito obrigado  
por caminhar connosco todos os dias  
por um mundo melhor! 



R. José Dias Coelho, 40, R/C dtº 
1300-329 Lisboa, Portugal

Tel: +351 213 616 950
portugal@aldeias-sos.org 

www.aldeias-sos.org

Relatório e Contas 
2021 completo


