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Editorial | Direcção

Neste ano de 2013, completamos 15 anos de 
existência ao serviço da vida das crianças que 
acolhemos.
Portugal atravessa uma das suas maiores 
crises económicas, escasseiam os apoios, 
mas não os gestos de solidariedade para com 
os mais desprotegidos, como as crianças em 
situação de risco. Desde 1998 acolhemos 285 
crianças. Estas têm histórias de vida 
complicadas.
Temos ajudado, através do acolhimento das 
crianças, a diminuir o seu sofrimento que, sem 
culpa, sofrem os efeitos de problemas que não 
criaram. Temos ajudado muitos pais a 

encontrar resposta para as suas incapacidades e dificuldades para poderem criar os seus filhos ou para 
os encaminhar para a adopção quando não há outra solução. Preocupam-nos as crianças, sobretudo as 
doentes, que tendo ficado sem família biológica, também não encontram resposta através da adopção. 
Temos procurado amar estas crianças de forma a que elas consigam encontrar uma família que as ame 
para o resto da vida. Desde o início da nossa fundação que nós, fundadores, temos a convicção profunda 
que não basta lamentar a vida destas crianças, é preciso lançar as redes ao mar. E não vamos desistir 
nunca de o fazer, continuando a criar respostas para chegar mais além, de forma a que todas as 
crianças conheçam o que é o amor de uma família. Tal como no início, acreditamos que com pequenos 
gestos podemos mudar o mundo daqueles que precisam de nós, mas não o podemos fazer sozinhos; 
se formos cada vez mais, faremos acontecer milagres.

Notícia da Ajuda de Berço

A intervenção técnica | Equipa Técnica
Todos sabemos que a institucionalização infantil tem efeitos nefastos no desenvolvimento das 
crianças, principalmente nos primeiros anos de vida. Porém, face a estas situações e intervindo em 
contexto institucional, a equipa técnica da Ajuda de Berço tem presente a preocupação que é 
sempre uma medida sócio-jurídica de carácter provisório e excepcional de protecção à criança.
Neste sentido e comparativamente com os dados sobre o acolhimento de crianças da Segurança 
Social, do ano de 2011, o tempo médio das crianças com medida de acolhimento institucional 
em Portugal é de 3 anos. Na Associação Ajuda de Berço, no ano de 2012, a média de 
acolhimento institucional foi de 19 meses. Ler mais...

 

Bons momentos!

No dia 12 de Maio a empresa Mercer organizou uma 
corrida Solidária na zona de ribeirinha de Belém, em que 
1 Euro de cada inscrição revertia para as crianças da 
Ajuda de Berço. A corrida dinamizou muita gente 
inclusive várias colaboradoras da Ajuda de Berço. Foi um 
sucesso!

No passado mês de Junho o centro de Acolhimento 
da Avenida de Ceuta foi alvo de uma grande 
remodelação. Um grupo de voluntários muito 
entusiasmado fez um excelente trabalho em 3 salas 
de convívio! Tanto crianças como colaboradores 
adoraram o resultado.

Outros bons momentos!

Junte-se a esta causa

A Ajuda de Berço vive maioritariamente do apoio e da 
envolvência de vários particulares e empresas. Com 
muita criatividade e boa vontade há sempre uma forma 
de fazer parte deste projecto. Para saber mais como 
contribuir para esta causa consulte o nosso site.
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