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4 Em foco Termina um ano letivo e inicia-se outro

‟ ...foi de 92% a 
porcentagem de crianças e 
jovens que transitaram de 

ano escolar...„
Em foco
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Termina um ano letivo e 
inicia-se outro 
E o novo ano letivo chegou! Novas regras, novos formatos 
de aulas e novos desafios surgem diariamente. Para as 
crianças e jovens das Aldeias de Crianças SOS, muitos 
desses novos desafios estão relacionados com o fato de 
irem conhecer novas matérias, novas disciplinas, novos 
professores e, alguns deles, novos colegas, por terem 
transitado de ano e, outros, de ciclo de estudos.

Foi de 92% a percentagem de crianças e jovens que 
transitaram de ano escolar no ano letivo passado. Este 
sucesso muito se deve a um enorme investimento e gosto 
por parte das crianças e jovens relativamente à escola, 
e também a um forte acompanhamento por parte dos 

nossos cuidadores/as, das nossas equipas técnicas e 
de voluntários de apoio ao estudo. O sistema de aulas 
por videochamada durante quase meio ano escolar não 
foi, para as nossas crianças e jovens, um obstáculo para 
superar com êxito mais esta prova.

No questionário de avaliação que realizamos todos os anos 
junto das crianças e jovens foi manifestado um aumento 
claro desse envolvimento de todos no apoio ao estudo e 
às tarefas escolares. Na realidade, trouxemos a escola 
para dentro de cada Aldeia SOS e com um espaço próprio, 
equipamentos, colaboradores e voluntários a acompanhar 
as crianças e jovens, criou-se uma «Escola SOS», com 
horários de trabalho e tempos de lazer.

No início deste novo ano letivo, a preparação foi ainda 
mais importante, de forma a estarmos prontos para nos 
ajustarmos a uma nova realidade.



“ Aqui, tal como nas 
famílias, acompanhamos 
o crescimento uns dos 
outros...„

Os nossos momentos
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Apoio para a saúde mental 
ALDEIA SOS DE BICESSE

É com satisfação que nos apercebemos que a 
Responsabilidade Social tem vindo a ser uma preocupação 
para as empresas e que de forma muito significativa 
contribuem para a construção de um mundo melhor.

Foi nesta perspetiva que as empresas Grupo Vila Galé, 
Semapa e Tempus Distribuição fizeram importantes 
donativos para apoio psicoterapêutico direcionado a 
diversos jovens da Aldeia SOS de Bicesse que serão 
acompanhados durante os próximos dois anos. 

A Saúde Mental é uma área fundamental nas Aldeias SOS 
devido ao elevado número de crianças e jovens com um 
histórico de traumas psicológicos. Estes apoios são, por 
isso, essenciais para a recuperação, equilíbrio e integração 
destes jovens na sociedade.

Energia solar na Aldeia SOS 
de Bicesse
ALDEIA SOS DE BICESSE

A empresa Vaillant, parceira das Aldeias de Crianças SOS na 
área das energias renováveis, iniciou este ano um programa 
de instalação de sistemas solares térmicos em todas as 
casas familiares da Aldeia SOS de Bicesse. 

O objetivo é ficar assegurado pelo sistema Vaillant a total 
produção de água quente sanitária, tendo como base o 
sistema de energia renovável (solar térmico) apoiado pelo 
esquentador a gás que vai completar o aquecimento da 
água no caso da energia solar não ser suficiente, parcial 
ou totalmente, para assegurar a temperatura solicitada pelo 
consumo da habitação. 

Porque a melhor forma de poupar é conseguirmos aproveitar 
a energia solar e assim reduzir os custos.
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Câmara Municipal de Oeiras 
apoia o PFF
PFF DE OEIRAS

Em articulação e parceria com a Câmara Municipal de 
Oeiras, o Programa de Fortalecimento Familiar (PFF) de 
Oeiras recebeu em junho o equipamento de proteção 
individual para toda a sua equipa.

Esse apoio foi concretizado pela Vereadora Teresa 
Bacelar, responsável pelas áreas do Desenvolvimento 
Social, Juventude, Responsabilidade social pelo programa 
“Oeiras Solidária” e gestão de habitação municipal.

O apoio contou com:

 
 
 

A Câmara Municipal de Oeiras continuará a apoiar 
com material de proteção o PFF de Oeiras sempre que 
necessário.

Estamos de Parabéns!
ALDEIA SOS DE GULPILHARES

No mês de setembro, celebrámos os 40 anos da Aldeia 
SOS de Gulpilhares. A festa foi reduzida apenas aos 
colaboradores da Aldeia SOS e às crianças e jovens que 
lá vivem. Foram momentos de muita alegria, música e 
ainda com direito a um bolo personalizado.

Aqui, tal como nas famílias, acompanhamos o crescimento 
uns dos outros, angustiamo-nos com as “quedas” e 
celebramos as pequenas e grandes vitórias. Aqui, 
formam-se laços de união importantes, que permitem ser, 
crescer, cuidar e reparar.

Celebraram-se 40 anos de história e o nosso desejo é 
continuar a fazer a diferença na vida destas crianças e 
jovens que tanto precisam do nosso acompanhamento.

Construção da autonomia:  
A carta de condução 
ALDEIA SOS DE BICESSE

Alguns jovens das Aldeias SOS (Bicesse, Guarda e 
Gulpilhares) iniciaram em outubro mais uma etapa 
importante na construção da autonomia das suas vidas.
 
Estes jovens têm agora a possibilidade de tirar a carta 
de condução, abrir novas oportunidades no mercado 
de trabalho, dar continuidade ao processo de aquisição 
progressiva de competências de autonomia de vida com 
foco numa transição adequada para a vida independente 
de forma plena, segura e integradora na sociedade. 

Para tal, foi possível contar com o apoio e financiamento 
da Allianz que tem contribuído fortemente para a 
empregabilidade dos jovens das Aldeias SOS e contámos 
também com o apoio BPI e Fundação “la Caixa”, no 
âmbito do Projeto PORTA (Promover Oportunidades 
de Reintegração e Transição para a Autonomia), que 

tem como finalidade apoiar na construção do projeto 
de vida de cada jovem e na sua respetiva integração na 
sociedade. 

Também a Escola de Condução São João no Estoril teve 
um papel muito importante, demonstrando uma enorme 
disponibilidade para que este passo pudesse tornar-se 
possível. 

1 Garrafa de 

Álcool Gel

50 pares de  

luvas cirúrgicas

200 máscaras 

cirúrgicas

5 viseiras



Os nossos Dias de Sol

COLÓNIA DE FÉRIAS SOS DO MECO

As crianças e jovens das Aldeias SOS (Gulpilhares, 
Guarda e Bicesse) aproveitaram ao máximo os dias 
na Colónia de Férias no Meco. Foram momentos 
inesquecíveis, de muito sol, mergulhos de mar e também 
fins de tarde na praia com direito a piqueniques e muita 
música! Os passeios de barco continuam a ser a atividade 
preferida dos mais pequenos.

Este ano, devido à pandemia, tivemos que adotar medidas 
de segurança para o bem-estar das crianças e jovens 
que acolhemos também aqui na Colónia de Férias. Mas 
em nada afetou a diversão e entusiasmo vividos nestas 
férias. Depois de meses intensos de distanciamento 
social, estas férias foram muito especiais e importantes 
para a estabilidade emocional das crianças.

O nosso muito obrigado a todos os voluntários, 
parceiros, empresas e doadores que contribuíram para 

que as nossas crianças e jovens tivessem umas férias 
inesquecíveis!

Mais um desafio superado

PROJETO PORTA

A jovem Patrícia*, residente nas Aldeias SOS, recebeu 
um reconhecimento de mérito da Câmara Municipal pelo 
esforço, dedicação e desempenho na conclusão do Curso 
Técnico Superior Profissional de Organização e Gestão 
de Eventos. Orgulhosa por ter superado mais um desafio, 
no âmbito do Projeto PORTA (Promover Oportunidades 
de Reintegração e Transição para a Autonomia) apoio 
BPI e Fundação “la Caixa”, escreveu-nos para nos contar 
o que sentiu:

“Olá! Sou uma jovem de 20 anos, igual a tantas outras. 
Uma jovem que gosta dos desafios próprios desta faixa 
etária e que acredita ser uma das melhores fases, 
apesar de ser muito desafiante. Gosto de me divertir e 
criar novas amizades, conhecer novos lugares, abraçar 
novos desafios. A realidade é que a experiência da 
universidade/faculdade é muito mais do que as aulas, 
é também diversão e os melhores anos da vida de uma 

estudante, e isso não tem mal nenhum. É sim necessário 
existir um equilíbrio e nunca esquecer qual a intenção e 
o objetivo definido à entrada num curso/licenciatura ou 
num trabalho. Eu nunca me esqueci do meu objetivo 
principal: ter formação académica e tentar sempre o meu 
melhor para que um dia mais tarde possa recolher o fruto 
do meu trabalho. 
 
E é ótimo saber que 
esse esforço já começa 
a criar frutos.”  
  
Parabéns, Patrícia*! 
 
*nome alterado 
para proteção da jovem.
*Foto ilustrativa
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A importância do Natal para as 
crianças e jovens das Aldeias 
de Crianças SOS
Todos nós precisamos de rituais. Um dos aspectos que 
ajuda a conhecer as famílias e os grupos comunitários diz 
respeito aos seus rituais, isto é, à forma como vivenciam 
as atividades partilhadas, nas suas dimensões consciente, 
inconsciente e simbólica, sejam elas de carácter 
quotidiano ou datas festivas. Os rituais dão-nos uma 
espécie de enquadramento (e neste sentido estrutura) 
ajudando a manter a sensação de previsibilidade, 
continuidade, segurança... conferem sentido de pertença 
a um determinado contexto e têm uma forte componente 
afetiva: ajudam a manter a estabilidade emocional, a 
antecipar acontecimentos, e, em alguns casos, a construir 
sonhos.  Os rituais dão ainda a oportunidade de se marcar 
e celebrar alguns valores importantes, como as relações, 
a família, o amor. Dão uma espécie de ritmo simbólico e 
colorido à vida. 

É o que acontece com a altura do Natal. Há nela uma 
espécie de renascimento.

Passadas as férias de Verão e o momento de adaptação 
a um novo ano letivo, por muitos imprevistos que surjam – 
e com a pandemia, bem temos todos sido testados a essa 
imprevisibilidade e àquilo que alguns já designam pela 
«nova normalidade» – as crianças sabem que o momento 
mágico do Natal se aproxima a passos apressados. Pela 
necessidade de normalizar o mais possível a vida de 
todas as crianças, nesta fase em que a COVID-19 nos 
deixa incertos e inseguros, a altura do Natal acresce de 

importância para as crianças e de momento terapêutico 
e reparador para todos. Os rituais conferem estabilidade 
em momentos de mudança e de ansiedade e têm um 
papel muito importante no desenvolvimento psicossocial. 
Dar às crianças a segurança de que o Natal existe, tal 
como elas sonham, é dos movimentos mais reparadores 
que nós, adultos, lhes podemos proporcionar.

Em muitos calendários, começam a ser riscados os dias: 
«já só faltam… dias para o Natal». Começa a ser altura 
de escrever a carta ao Pai Natal, com votos de saúde e 
amizade para os mais queridos, de fazer listas de prendas 
desejadas, e de idealizar esse dia. A planificação é muito 
importante: pensar a composição da mesa, elaborar o 
menu e as iguarias, preparar uma ou outra surpresa, e 
relembrar o ritual de, todos juntos, desvendarem o que 
está por detrás do papel de embrulho e do laço cintilante. 
E, acima de tudo, sentir os corações cheios por mais um 
Natal.

A época de celebração natalícia é particularmente sensível 
nas Casas de Acolhimento Residencial. Todas as crianças 
e jovens que as Aldeias de Crianças SOS acolhem, 
viveram, algures na sua vida, momentos difíceis com as 
suas famílias e foram separadas delas com sofrimento 
ainda que para sua própria proteção. São histórias 
importantes de cada um, relembradas de modo mais ou 
menos consciente a cada Natal, ritual por excelência de 
celebração da família. É por isso tão importante mantê-
lo presente e vivo nas Aldeias de Crianças SOS. Porque 
as histórias pessoais não são para esquecer, porque a 
família de cada criança e jovem que acolhemos é também 
importante para nós, e porque queremos que dentro de 
cada casa de cada Aldeia SOS se possa viver sempre um 
ambiente familiar, onde o ritual convida o sonho a entrar e 
este dá espaço ao renascimento.
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‟ ...dar às crianças a 
segurança de que o Natal 

existe, tal como elas 
sonham...„



Testemunho de Ana Pinheiro
Cuidadora de referência na Aldeia SOS da Guarda

‟ ...o PFF é como 
se fosse a extensão da 
minha família...„

A tua voz
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Uma história de superação e amor

A história da Maria Oliveira nas Aldeias de Crianças SOS 
começou há mais de 7 anos, com o acompanhamento 
próximo do Programa de Fortalecimento Familiar (PFF) 
da Guarda. Maria, mãe da já adolescente Andreia, de 
13 anos, tem consigo uma extrema força de vontade 
e dedicação, procurando ser o oposto da figura de 
referência parental que se lembra de ter na sua infância. 
Filha de um pai alcoólico, Maria foi vítima de agressão 
no seio da sua família e foi ali que tudo se desestruturou.

Apesar de todas as dificuldades, hoje Maria olha para o 
seu passado com muita racionalidade e por isso aceitou 
conversar connosco e abrir o seu coração nesta época 
tão especial do ano que é o Natal.

Quando inicialmente passou a ter apoio das Aldeias 
de Crianças SOS, já carregava consigo a bagagem 
de outras instituições com quem tinha contatado. Mas 
apenas em 2015, quando perdeu a guarda da sua filha, 
Maria decidiu comprometer-se com o PFF e em menos 
de 2 anos recuperou a guarda da criança. Hoje quando 
perguntamos a Maria, qual o sentido de uma família, a 
resposta é clara e objetiva: “Família é partilha e carinho. 
Fui aprendendo com o PFF a construir esta ideia, porque 
nunca tive referências. O PFF é como se fosse a extensão 
da minha família”, conta-nos. “Ajudou-me na organização 
do meu tempo para cuidar da minha filha. Ajudou-me 
a perceber a importância da estabilidade na família e 
principalmente, a importância da rotina”, continuou.

O PFF da Guarda foi se adaptando à realidade de cada 
momento e hoje, após anos de acompanhamento, 
a intervenção é semanal, presencial e/ou por 
videoconferência (devido à situação pandémica).

Atualmente, já com mais estabilidade e compromisso 
perante a família, Maria partilha connosco o seu maior 
orgulho como mãe. “Eu tenho um bom relacionamento 

com a minha filha e ela conta-me tudo, desde as suas 
ambições aos seus medos de vida. Orgulho-me muito 
dela estar a estudar e querer ser uma futebolista. Por 
sinal, joga muito bem futebol”, contou-nos.

Quando perguntámos à Maria qual era a sua esperança 
para este Natal, a sua resposta foi: “Trabalhar com 
crianças a full-time e continuar a oferecer uma boa 
educação para a minha filha”.

É apenas com extrema dedicação e força de vontade que 
se superam estes desafios, pode levar tempo, mas com 
esforço tudo se faz. 

Obrigado, Maria, por partilhar connosco, este testemunho 
com tanto amor e coragem!

Testemunho de Maria Oliveira
Programa de Fortalecimento Familia da Guarda

Imagem ilustrativa para proteção da família.

Imagem ilustrativa para proteção da família.

Uma história de superação e amor
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Se não quiser enviar este cupão, basta fazer o seu donativo e enviar-nos o comprovativo identificado com nome e NIF para portugal@aldeias-sos.org, para emissão do recibo. 

Se preferir, pode ainda optar pelo donativo online, no nosso site.

Pagamento Via Multibanco (Opção “Pagamento de Serviços”)

ENTIDADE 21098  Refª 100 314 103  VALOR à sua escolha

               €
         Sim, quero ser a esperança para 400 crianças
         e jovens em Portugal. Quero apoiar com                   .

IBAN:
PT50 0033 0000 50038495952 05

MBWAY:
932 020 854

Faz o teu donativo:

1 em cada 10 crianças cresce sozinha.
As Aldeias de Crianças SOS existem para mudar esta realidade. 

Para mais de 400 crianças em Portugal a esperança está em nós, está em ti!

Com 10€ garantes um dia de Natal 
feliz para 170 famílias e mais de 400 

crianças em Portugal

Com 60€ garantes apoio psicológico 
para 1 criança durante 1 mês

Com 15€ garantes apoio escolar para
1 criança durante 

1 mês

Com 95€ garantes alimentação para 
1 família de 6 pessoas por 1 mês

10€ | Apoio preparativos de Natal

60€ | Apoio Psicológico

15€ | Apoio na Educação

95€ | Apoio na Alimentação

Muito obrigado pela tua generosidade! 
Tu e Eu, juntos damos uma segunda oportunidade de 

vida a centenas de crianças que precisam de nós!



Notícias 
do Mundo 

‟ Estamos determinados a 
garantir os direitos de todas as 

crianças. „
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Direitos das Crianças
Os direitos da criança são estabelecidos em quadros internacionais, regionais e nacionais que determinam os direitos 
fundamentais de cada criança.

Nas Aldeias de Crianças SOS trabalhamos com Estados e parceiros para ajudar a assegurar que as crianças que perderam 
os cuidados parentais ou correm o risco de os perder sejam protegidas, cuidadas e apoiadas, assegurando que os seus 
direitos são reconhecidos e respeitados. 

Estamos determinados a garantir os direitos de todas as crianças. A Convenção da Organização das Nações Unidas (ONU) 
sobre os Direitos da Criança, as Diretrizes da ONU para os Cuidados Alternativos das Crianças e quadros internacionais, 
como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são as bases dos nossos Programas e do nosso trabalho de advocacia.

Direitos universais das crianças

Defender os direitos das crianças

A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança (UNCRC), adotada a 20 de novembro de 1989, garante 
direitos fundamentais universais a todas as crianças do mundo. Foi assinada por 196 países e constitui um quadro global 
para os direitos da criança.

Defendemos os direitos das crianças através de uma série de ações destinadas a assegurar que todas as crianças vejam os 
seus direitos respeitados para que possam viver e crescer com dignidade:

Defendemos a 
implementação dos 
direitos da criança;

Informamos e 
sensibilizamos 

sobre os direitos 
da criança e os 
desafios que as 

crianças vulneráveis 
enfrentam;

Estabelecemos 
parcerias com 

outras organizações 
na área para 
promover os 
direitos das 

crianças, a fim de 
alcançar o maior 
impacto possível 
para as crianças;

Partilhamos 
conhecimentos 
e fomentamos 

debates sobre a 
melhoria e inovação 

dos cuidados 
alternativos.

Saiba mais no nosso site 
www.aldeias-sos.org

Direitos das Crianças



‟...melhorar as 
condições de vida das 

crianças com mais 
dificuldades...„

Os nossos Amigos
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Como conheceu as Aldeias de Crianças SOS?

Em Novembro de 2016 tive a possibilidade de contactar as equipas de rua das Aldeias de Crianças SOS, 
em Lisboa, perto do Técnico, ao Arco do Cego. Considero o trabalho para apoio de causas humanitárias um 
esforço fundamental para ajudar a melhorar as condições de vida das muitas crianças e jovens que precisam 
de apoio no nosso país.

Quem é o Nuno Monteiro?

O Nuno Monteiro é um licenciado em História, dedicado à investigação e divulgação do nosso passado, 
em áreas como a História da Ciência, História de Portugal na Grande Guerra 1914 – 1918, História da 
Resistência contra o Fascismo em Portugal e História do Desenvolvimento Desportivo Municipal. Tem um 
filho chamado Guilherme e gosta de ajudar projectos de apoio a causas humanitárias.

Porque decidiu tornar-se um Amigo SOS?

A apresentação do projecto de ajuda humanitária pareceu-me consistente e credível. A importância de ajudar 
a melhorar as condições de vida das crianças com mais dificuldades deveria merecer uma maior ajuda de 
todos.

O que é ser um Amigo SOS para si? 

Ter a possibilidade de contribuir com alguma ajuda para melhorar o dia-a-dia das crianças com mais 
dificuldades sociais constitui uma forma de ampliar os resultados do esforço do trabalho das Aldeias de 
Crianças SOS nessa área, que tanta atenção deveria merecer mais.

O que mais gosta no nosso trabalho? 

A possibilidade de garantir abrigo e um teto a crianças que dificilmente conseguiriam ajuda de outra forma 
parece-me um trabalho meritório, caracterizado por uma enorme abnegação e dedicação à ajuda das 
crianças socialmente mais desfavorecidas.

Como definiria as Aldeias de Crianças SOS numa palavra? 

Coragem.

Ficámos muito contentes por podermos contar com 
o testemunho do nosso Amigo SOS Nuno Monteiro 
para esta edição de Natal da Revista “Aldeias”.

O Nuno foi abordado nas ruas de Lisboa pela nossa
equipa do Projeto Face to Face em novembro de 
2016 e, após quatro anos de uma bonita amizade, 
continuamos a contar com o seu apoio para juntos 
contruirmos um mundo melhor.

Muito obrigado, Nuno!

TESTEMUNHO AMIGO SOS
Nuno Monteiro
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A Filipa, da nossa equipa, está disponível para 
esclarecer as suas dúvidas e dar-lhe todas as 
informações sobre como pode incluir as Aldeias de 
Crianças SOS no seu testamento.

Contato

Filipa Morais Santos
filipa.morais@aldeias-sos.org
213 616 950 
961 857 252

Aldeias de Crianças SOS
Rua José Dias Coelho
40 R/C 
1300-329 Lisboa 

Herança Solidária
Sabia que é possível doar parte da sua herança às Aldeias de Crianças SOS?

Sabia que 1 em cada 10 crianças está em risco de crescer 
sozinha? São 220 milhões de crianças em todo o mundo 
que vivem sem os cuidados de um pai ou de uma mãe.  
 
Trabalhamos diariamente para mudar esta realidade. 
Em Portugal, acolhemos cerca de 100 crianças nas 
três Aldeias SOS (Bicesse, Gulpilhares, Guarda) e 
acompanhamos mais de 300 crianças e jovens através 
do Programa de Fortalecimento Familiar (PFF).

O seu legado solidário fará a diferença no futuro 
das centenas de crianças, jovens e famílias que 
acompanhamos e apoiamos nas Aldeias de Crianças 
SOS em Portugal.  
 
Apenas com o apoio de todos os nossos doadores, 
é possível fazermos este trabalho para que nenhuma 
criança cresça sozinha. 

Mais do que nunca: muito obrigado!
O ano de 2020 foi desafiante e certamente estará na 
memória de todos nós. Por isso, mais do que nunca, 
queremos agradecer muito a quem caminha connosco 
todos os dias. Graças a si, graças a todos os corações 
generosos dos nossos Amigos SOS e doadores, 
conseguimos ultrapassar os desafios e dar uma nova 
oportunidade de vida a mais de 400 crianças e jovens em 
Portugal.

O nosso muito obrigado a todos os que acreditam na 
nossa missão de proteger e dar um lar cheio de amor e 
carinho às nossas crianças e jovens.

Mas, quase a terminar o ano, queremos partilhar outras 
notícias boas. Estamos de volta às ruas de Lisboa e do 
Porto com as nossas equipas, onde falamos de amor 
às pessoas e as convidamos para se juntarem à nossa 
Família. Também com todos os cuidados necessários, 
o projeto Porta a Porta regressou e as nossas equipas 
de telefone continuam à procura de mais corações 
generosos com vontade de fazer a diferença no mundo 
em que vivemos. 

Queremos agradecer a todas as pessoas que aceitaram o 
convite para se juntarem à maior Família do mundo neste 
ano tão desafiante e a todas as outras que nos apoiam há 
mais tempo e continuam a acreditar no nosso trabalho!

Esta é a mensagem especial que a nossa equipa que 
atende os nossos doadores e cuida deles com todo o 
carinho, vos quer passar. É a mensagem da Matilde, do 
João, da Mariana e da Letícia, com quem muitos doadores 
já conversaram. Mas esta é também a mensagem de 
toda a equipa das Aldeias de Crianças SOS e também 
das crianças e jovens que acompanhamos. MUITO 
OBRIGADO! Sem o seu apoio, não seria possível! 

Mais do que nunca: muito obrigado! 
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Parceria Dr. Oetker e Aldeias de Crianças SOS
Dr. Oetker
 
A Dr. Oetker Portugal é uma Empresa Amiga das Aldeias de Crianças SOS desde 2018, e tem contribuído de forma 
contínua para a sustentabilidade da Associação e apoiado as Aldeias SOS em vários projetos, nomeadamente, em 
áreas tão fundamentais, como a alimentação e a educação das cerca de 100 crianças que acolhemos nas três Aldeias 
SOS em Portugal, sendo este um compromisso que se enquadra na política de responsabilidade social da multinacional 
alemã. As pizzas da Dr. Oetker, além de fazerem as delícias dos miúdos e graúdos nas Aldeias SOS, enquadram-se na 
perfeição no conceito de família reunida à volta da mesa proporcionando momentos de grande descontração e alegria!

Muito obrigado pelo apoio
CAMPANHA IRS
 
A agência REPRISE foi a responsável pela campanha 
de IRS das Aldeias de Crianças SOS em 2020. 
Esta Campanha é extremamente importante para a 
Associação, por isso gostaríamos de agradecer pelo 
profissionalismo, toda a dedicação e entusiasmo na 
criação desta campanha. 

Em nome de toda a equipa das Aldeias de Crianças SOS, 
muito obrigado pela vossa entrega e generosidade!
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Olá, o meu nome é Bianca e sou psicóloga no Programa 
de Fortalecimento Familiar de Rio Maior, onde trabalho há 
8 anos.

Descrever um dia de trabalho é praticamente uma 
missão impossível, pois todos os dias são uma aventura! 
Nós costumamos “brincar” em equipa que já temos 
histórias suficientes para escrever um livro. Um livro com 
episódios românticos, dramáticos, cómicos e, acima de 
tudo, cheios de emoção. É um trabalho difícil? É. Nem 
sempre atingimos os objetivos que gostaríamos? Não. 
Mas faz sentido? Faz todo o sentido. Trabalhar com 
famílias é, na maior parte das vezes, procurar exceções 
aos problemas e colaborativamente encontrar estratégias 
para os minimizar. Quando a família está bem, as crianças 
também estão!

Gostar do que se faz é outro aspeto muito importante na 
intervenção com famílias. Não nos podemos esquecer 
que estamos a lidar com pessoas que se encontram 
fragilizadas e sem motivação para realizarem as 
mudanças necessárias ao seu bem-estar. Ser empático 
e respeitador é muito importante para que as pessoas 
confiem em nós e nos abram a porta da sua casa (e das 
suas emoções).

Para além de gostar imenso do que faço, adoro viver e 
aprender! Este trabalho tem-me ensinado imenso, graças 
à partilha recíproca entre nós e as famílias. Como diria 
Carl Jung “conheça todas as teorias, domine todas as 
técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas 
outra alma humana”. Trabalhar com famílias nos seus 
sistemas é isto, é dar e receber de forma colaborativa, 
terapêutica e acima de tudo humilde.

CONHEÇA A NOSSA EQUIPA

BIANCA FIALHO SILVA

Bianca Fialho Silva

Psicóloga

Programa de Fortalecimento Familiar de Rio Maior

Aldeias de Crianças SOS

Faça um donativo

Contatos
Rua José Dias Coelho, 40 r/c dto
1300-329 LISBOA

213 616 950

932 020 854

portugal@aldeias-sos.org

PT50 0033 0000 5003 8495 9520 5
MBWAY

facebook.com/AldeiasCriancasSOS

@aldeiasdecriancassos

www.aldeias-sos.org

linkedin.com/company/aldeiascriancassos

Já conhece o maior movimento 
de solidariedade do mundo?

1 DE DEZEMBRO

SAVE THE DATE

O GivingTuesday é a maior corrente de 
solidariedade do planeta! É grande porque é 
composto por milhões de pequenas ajudas e 
gestos de generosidade! 

Tu e Eu, juntos damos uma segunda oportunidade de 
vida a centenas de crianças que precisam de nós!

MB WAY

932 020 854 PT50 0033 0000 500384 95952 05
IBAN

O coração enriquece. 

O espírito fortalece. 

O sorriso aparece. 
As crianças e jovens 

agradecem!

O que acontece quando o meu coração é generoso e 
doo para as Aldeias de Crianças SOS?

Saiba mais no nosso site
www.aldeias-sos.org

www.aldeias-sos.org



esper  nça
que 400 crianças 

precisam!

e Boas Festas!
Feliz Natal

Muito obrigado

www.aldeias-sos.org

por ser a


