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Mensagem
da direcção

2020 foi um ano marcado pela terrível pandemia de covid-19.
Todos fomos surpreendidos pelo dever de conﬁnamento urgente
e obrigatório, como meio para prevenir a propagação do vírus.
Para todos nós foi di�cil e penoso mas mais di�cil e doloroso se tornou para quem
se encontra em acolhimento ins�tucional, nomeadamente crianças tao pequenas,
onde é quase impossível explicar que não poderiam ter visitas dos seus famílias e
teriam de permanecer fechados, mais fechados do que o normal, sem poder ir a
escola, ao parque e todas as outras ac�vidades.
Foi também um ano desaﬁante para todos os técnicos e cuidadores que tudo
ﬁzeram para que este tempo fosse menos penoso para as crianças acolhidas.

Maria de Jesus Pinheiro Torres
Patrícia Madeira Rodrigues
Sandra Anastácio

Foi preciso tomar decisões di�ceis e de acordo com a D.G.S: e de fazer face à
redução de pessoal, como consequência do Estado de Emergência e medidas
decretadas pelo governo. Foi dramá�co lidar e a reajustar as casas ao surto de
COVID-19 ocorrido no ﬁnal de 2020 na casa de Ceuta: nove crianças e doze
cuidadores testaram posi�vo. Foi necessário fazer mudanças estruturais na casa, e
a diminuição de cuidadoras por se encontrarem de baixa com covid-19 levou-nos a
recorrer a equipas de emergência da SS neste período tudo foi alterado, mas o
medo depressa se foi embora e deu lugar a uma equipa mais forte e mais coesa,
preocupadas em minimizar o sofrimento das crianças. Mais uma vez a resiliência e a
esperança es�veram presente em todos aqueles que fazem a Ajuda de Berço e
juntos, conseguimos o mais importante: que as crianças aqui encontrem a
estabilidade, os afectos que tanto precisam nesta fase de grande vulnerabilidade.
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Caracterização
Social
É descrita a caracterização social das crianças
acompanhadas durante o ano de 2020.
Cons�tuem, o presente capítulo, as variáveis
demográﬁcas das crianças por idade e por género.
São aqui representados os números rela�vos ao
total de crianças acompanhadas durante 2020 e
as admi�das somente neste mesmo ano.
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Em 2020 acompanhámos 42 crianças
3 Admissões e 9 Saídas

Crianças acompanhadas,
admi�das e saídas no ano 2020

Casa de Monsanto

Casa de Ceuta

21

21

0

3

4

5

Crianças Acompanhadas

Crianças Acompanhadas

Admissões

Admissões

Saídas

Saídas
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Idades na admissão das crianças
acompanhadas em 2020

12

Ceuta

Nº Crianças

7
2
0
0
0

7

Monsanto

Nº Crianças

6
2
3

legenda
Menos de 1 ano
1 - 2 anos
3 - 4 anos
7 - 8 anos
Menos de 8 anos
5 - 6 anos

3
0
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Género das Crianças na Admissão

Casa de Monsanto

Casa de Ceuta

12

9

13

8

Masculino

Masculino

Feminino

Feminino
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Caracterização
Sócio-Familiar
É descrita a caracterização social das crianças
acompanhadas durante o ano de 2020.
Cons�tuem, o presente capítulo, as variáveis
demográﬁcas das crianças por idade e por género.
São aqui representados os números rela�vos ao
total de crianças acompanhadas durante 2020 e
as admi�das somente neste mesmo ano.
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Ocupação Proﬁssional dos Pais

Pai

Ocupação Proﬁssional

47%

28%

22%

3%

legenda
Indiferenciada
Desconhecida

Mãe

Desempregado(a)

Ocupação Proﬁssional

57%

32%

De�do

11%
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Famílias Beneﬁciárias do RSI (N=29¹)

10
21

%

Não

69

Desconhecido
Sim
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Tipo de Família

7
7

3 3
Monoparental Feminina
Nuclear

%
38

41

Monoparental Masculina
Alargada
Desconhecida
Poligâmica
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Problemá�cas dominantes
das Famílias

Condições Habitacionais
das Famílias

19% 19%

48%

29%

7%
7%

31%

7%

Problemá�cas Dominantes
Violência Domés�ca

5%
5%
0%

Condições Habitacionais
Desempregada

Desorganização Familiar

Indiferenciada

Adições

Desconhecida

21%

Patologia Mental
Migrante
Incapacidade Parental
Pobreza
Gravidez Adolescência
Abandono
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Intervenção
Psicossocial
É abordada a intervenção psicossocial que se realiza
diariamente e anualmente com as crianças e as famílias.
Compreende a intervenção psicossocial:
o estudo dos mo�vos do acolhimento; a origem das crianças,
da família ou de en�dade social/saúde; origem geográﬁca; a
idade das crianças na saída; o tempo médio de acolhimento;
o encaminhamento social de cada criança e o respec�vo
projecto de vida; o processo de reuniﬁcação familiar; as
crianças portadoras de deﬁciência e de doença crónica;
enunciam-se todas as ac�vidades desenvolvidas,
devidamente quan�ﬁcadas.
Descrevem-se as visitas à criança, quan�ta�vamente e quem
as contacta.
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Em 2020 o mo�vo de acolhimento
com maior destaque foi o de negligência

Mo�vo do Acolhimento

7
10

5
Negligência

%

79

Abandono
Maus Tratos/Abuso
Entregue a si próprio
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Proveniência das Crianças

12

29

7
Família

%

52

Hospital
Outra Ins�tuição
Instituição com Mãe
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Concelho de Origem
das Crianças

2
10

Sintra

2

24

%

14
14

17

Amadora
Loures
Cascais

17

V.Franca Xira
Lisboa
Setúbal
Almada
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Projecto de Vida
das Crianças
No ano de 2020, nove crianças viram o seu
projecto de vida deﬁnido: três crianças
regressaram à família de origem e as outras
seis, após ter sido considerado pelo Tribunal a
impossibilidade de retorno à família biológica,
foram integradas em famílias selecionadas
para adopção.
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Idade da Saída

Encaminhamento na Saída

00
7%

44

11

%
1-2 anos
5-6 anos

44

33

%

67

Adoção
Família

3-4 anos
<1
7-8 anos
>8 anos
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Educação e Saúde
Toda a intervenção da Ajuda de Berço tem como objec�vo o Superior
Interesse da Criança.
Assim, pretende-se neste capítulo abordar os cuidados prestados a cada
criança acolhida, de forma a garan�r o seu saudável desenvolvimento,
sendo imprescindível a sua integração na comunidade, quer a nível de
equipamentos escolares, ac�vidades em tempos livres, festas de
aniversário de amigos, apoio ao estudo, bem como a prestação de
cuidados de saúde:
acompanhamento a consultas, planos alimentares, vacinação, cirurgias,
apoios psicoterapêu�cos ou outro �po de tratamento.
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Equipamentos escolares - Ensino à distância
O ano de 2020 engloba dois anos lec�vos (2019-2020 e 2020-2021).
No ano lec�vo de 2019/2020 �vemos 19 crianças integradas em equipamentos de infância, nomeadamente:
11 Crianças integradas em Jardim-de-infância (4 na casa de Ceuta e 7 crianças na casa de Monsanto)
7 Crianças integradas em 1º ciclo (1 na casa de Ceuta e 6 crianças na casa de Monsanto)
1 Criança integrada em 2º ciclo (5º ano) na casa de Monsanto, também integrada em Unidade de Mul�deﬁciência (sala CAA).
No que diz respeito ao ano lec�vo de 2020/2021 iden�ﬁcam-se:
12 Crianças integradas em Jardim-de-infância (7 na casa de Ceuta e 5 crianças na casa de Monsanto);
7 Crianças em 1º ciclo (todas na casa de Monsanto);
3 Crianças em 2º ciclo (casa de acolhimento de Monsanto).
O ano lec�vo transacto ﬁcou marcado pela interrupção forçada a 13/03/2020 (orientação da Direcção da Ajuda de Berço)
e posteriormente decretada pelo Governo a 16/03/2020, devido à pandemia COVID-19.
De um dia para o outro, e sem que nada o previsse ou es�vesse programado, a escola passou a ser a Ajuda de Berço e as
aulas passaram a ser dadas através de recurso à telescola, ensino à distância (telemóvel, videochamada, aulas síncronas).
Um total de 10 crianças teve aulas síncronas/ensino à distância, com idades entre os 3 e os 12 anos e em diferentes anos
lec�vos. O apoio no ensino à distância compreendeu troca diária de emails com os professores de cada uma das crianças,
aquisição de material informá�co, reorganização do espaço – a sala de visitas dos familiares, passou a ser a sala de
estudo das crianças – tudo isto, com recursos humanos reduzidos, pois ao ser decretado o encerramento das escolas,
também grande parte das funcionárias da Ajuda de Berço, com ﬁlhos menores e em idade escolar, se ausentaram
forçosamente.
As ro�nas, o acordar e sair para a escola, ver os amigos, aprender com os professores,
o brincar, ter terapias … tudo isto passou a ser “online”.
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Escola

Apoio ao Estudo

Natação

Música

Taekwondo - STAT
Artes Marciais

Ac�vidades diversas

20 crianças a frequentar a escola
12 no Jardim de Infância
+ 7 no Primeiro Ciclo
+3 no Segundo Ciclo

Sessões de histórias, rimas e canções,
material lúdico e didác�co promovido
pela Associação A APAR.

Todos os dias das 17h -19h com uma
colaboradora especiﬁcamente com
esta função.

Ac�vidade suspensa devido ao
Covid-19.

Ac�vidade suspensa devido ao
Covid-19

Todas as a�vidades foram reduzidas/interrompidas
devido ao Covid-19.
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Deslocações por mo�vos de saúde
À semelhança dos anos anteriores o número de deslocações por mo�vo de saúde é um tema ao qual não se pode ﬁcar
indiferente, pela exigência que as mesmas implicam não só a nível da organização do transporte, como da organização
das casas com menos um adulto nesse período de saída.
Ao longo do ano de 2020 realizaram-se 836 deslocações para hospitais, centros de saúde, centros de exames clínicos,
laboratórios de análises e, centros de apoio (ﬁsioterapia/cinesiterapia/consultas de psicologia). Mais detalhadamente
veriﬁca-se que:
·
Realizaram-se 558 deslocações para consultas de especialidade, realização de exames ou análises clinicas (das
quais, 304 são respeitantes a crianças acolhidas na casa de Ceuta e 254 de crianças da casa de Monsanto);
·
Houve 114 deslocações para apoios (30 na casa de Ceuta e 84 na de Monsanto), nomeadamente, para consultas de
psicologia, ﬁsioterapia e terapia ocupacional;
·
Registaram-se ainda 164 dias de internamento, correspondentes a 15 internamentos de crianças (8 da casa de
acolhimento de Ceuta e 7 da casa de Monsanto), dos quais 89 dias correspondem a crianças acolhidas na casa de Ceuta e,
75 dias a crianças da casa de Monsanto.
Com a situação da pandemia Covid-19 muitas vezes não foi possível fazer um acompanhamento presencial ao longo do
internamento da criança conforme foi sempre prá�ca ao longo dos anos de funcionamento da Ajuda de Berço, uma vez
que o adulto que iniciasse o acompanhamento não poderia ser subs�tuído. Para a qualidade dos cuidados, prestados à
criança, nos quais a Ajuda de Berço se destaca esta situação foi muito complicada de gerir, pois, a criança permanecia
sem um adulto/cuidador de referência.
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Acompanhamentos de saúde não presenciais
Da mesma forma, devido ao contexto de pandemia, a par�r de Março de 2020, várias consultas e apoios não puderam ser
realizados presencialmente, sendo possível a sua manutenção através de contacto telefónico ou online. O que teve
implicações a nível da organização da casa (por exemplo, ter computador e espaço disponível para a realização de cada
sessão em causa; gestão dos horários para não exis�r sobreposição de consultas/apoios).
Concre�zaram-se 109 consultas não presenciais (40 referentes a crianças acolhidas na casa de Ceuta e 69 na casa de
Monsanto) e 54 apoios via telefone ou online (todos respeitantes a crianças acolhidas na casa de Monsanto). Exemplos
destes apoios são os acompanhamentos em psicologia.

Pediatria

O apoio da pediatra Eugénia Carrilho neste ano em que a saúde se tornou mais prioritária do que nunca.
Em período de pandemia, com os hospitais em sobrelotação, urgências encerradas, linha SNS24 por vezes com demora na
resposta, o apoio da Dr.ª Eugénia foi fundamental para dar resposta a outras questões clínicas não relacionadas com a
COVID-19. Foram realizados acompanhamentos por telefone, envio de fotograﬁas, esclarecimento de dúvidas por SMS.

Saúde Pública

Também no âmbito da pandemia Covid-19 foi prioritário o estabelecimento de rede de apoio com a saúde pública. Esta
estreita ar�culação permi�u a realização de inúmeras testagens à COVID-19, das crianças acolhidas, mas também das
colaboradoras, para prevenção e para despiste do vírus.
Foram realizados pelas crianças, ao longo do ano de 2020, um total de 102 testes de despiste ao vírus (SARS-COV 2), 56
na CA de Ceuta e 47 na CA de Monsanto.
Acolher em contexto de pandemia trouxe consequências adversas no desenvolvimento das crianças.
Com o aumento das faixas etárias das crianças acolhidas (principalmente na CA de Monsanto) houve necessidade de as
envolver, tanto quanto possível, em tudo o que estava a acontecer. Depararam-se com a reorganização repen�na dos seus
espaços, saída de cuidadoras de referência, interrupção de visitas com os seus familiares… tudo isto, num contexto que se
requer ro�neiro e previsível fez com que se acentuassem “crises”, com o aumento de episódios de
descompensação psíquica.
Importa referir que 4 crianças, com idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos, ao longo do ano
2020 efectuaram medicação prescrita pela pedopsiquiatria devido a necessidades de controlo dos
impulsos e déﬁce de atenção.
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Voluntariado
O apoio em regime de voluntariado manteve-se ao longo dos anos de funcionamento da
Ajuda de Berço como pilar fundamental no trabalho desenvolvido com as crianças. Os
voluntários distribuem o seu tempo consoante as suas disponibilidades, conciliadas com as
necessidades das crianças.
Conta-se assim, com três regimes de voluntariado:
- Os voluntários que permanecem no interior das casas, despendendo, no mínimo 3 horas
semanais. Estes voluntários apoiam no brincar, no colo, ajudam as cuidadoras nas ro�nas…;
- Um apoio técnico mais especializado (como cinesioterapia respiratória; consultas de
pediatria; apoio ao estudo, consultas de medicina dentária…);
- Os voluntários de ﬁm-de-semana seguem a escala deﬁnida pelos mesmos (em ar�culação
com a equipa técnica), cujo objec�vo são as saídas para passeios e ac�vidades no exterior.
Durante este ano, este grupo especíﬁco foi desenvolvendo ac�vidades mais no interior da
casa (confecção de bolos e bolachas, etc), tendo em conta a diminuição das idades do grupo.
Contudo, sempre que possível (ou que acha um programa agendado), efectuam-se passeios
ao exterior.
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No ano de 2020, o voluntariado em ambas as casas de acolhimento foi, devido à pandemia
Covid/19, suspenso em Março, não tendo ainda sido possível retomar o mesmo. Destacam-se
contudo, algumas situações nas quais se manteve o voluntariado:
- Algumas crianças, no período de conﬁnamento compreendido entre 20/03/20 e
15/05/2020, permaneceram aos cuidados de voluntários;
- O voluntariado especíﬁco/técnico (ex: pediatria; ﬁsioterapia e medicina dentária)
manteve-se e foi fundamental para colmatar as diﬁculdades em aceder aos serviços de saúde
pública;
- Perante o surto de covid-19 vivido na casa de Ceuta, o voluntariado foi fundamental para
colmatar a falta de colaboradoras nos turnos, desta forma contámos com o apoio de uma
voluntária da casa de Ceuta e com o apoio da “ComVidas”, que destacou
durante um período de 10 dias, 6 voluntárias que ﬁzeram reforço dos turnos de cuidadoras
num período compreendido entre as 8h e as 22h.
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Comunicação
e Fundraising
Far-se-á referência a ac�vidades de promoção e
enriquecimento da ins�tuição como: a newsle�er;
o papel do voluntariado e a realização do Encontro
“20 anos a (Re)construir afectos”.
A Ajuda de Berço tem acordo com a Segurança
Social desde 1998,assegurando este acordo cerca
de 33% do orçamento. O restante valor necessário
para garan�r o bom acolhimento das 40 bebés e
crianças em permanência, são angariados junto de
doadores par�culares ou empresas que se unem a
nós nesta missão. A todosos que contribuíram, um
muito obrigado por mais um ano juntos ao serviço
das crianças em risco.
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Campanha IRS

Newsle�er
NO BERÇ
Newsletter Ajuda de Berço | #1 Junho 2020

EDITORIAL

por Sandra Anastácio, Directora da Ajuda de Berço

Na Ajuda de Berço somos optimistas e desde o início do Estado de Emergência, em Março, que acreditamos
que podemos regressar rapidamente à normalidade. Chegadas quase ao Verão percebemos que aos poucos
vamos alcançando uma certa normalidade, mas muito diferente da liberdade que tínhamos anteriormente.
As crianças deixaram de ir à escola, os pais deixaram de poder visitar presencialmente os seus filhos, os
voluntários deixaram de vir às nossas casas ajudar e dar colo, as decisões judiciais foram adiadas e em
consequência disso os projectos de vida dos nossos meninos e meninas estagnaram…as consultas médicas e
psicológicas passaram a ser on-line assim como as visitas.
As ajudas através de donativos ficaram mais escassas. Aprendemos que temos de estar preparados para
enfrentar situações diversas e inesperadas e que não podemos deixar que o isolamento nos traga medo,
incerteza e ansiedade, que as medidas de protecção têm de continuar para que o presente deixe entrar o
futuro com segurança e saúde.
Que a Esperança é a melhor amiga daqueles que não deixam o medo entrar.
Nas nossas casas as crianças têm-nos dado testemunho de que a normalidade vai chegar e que o arco-íris vai
aparecer se continuarmos todos juntos e a brincar.
E estes dias têm sido assim cheios de união e brincadeiras e começamos agora a ver que o arco -iris está quase
a chegar e realmente, na Ajuda de Berço, estamos todos bem.

A NOVA CASA DO CORAÇÃO
Estamos em casa há quase quatro meses.
A criatividade tem sido a palavra de ordem, bem
como o amor, a paciência, a resiliência, a
perseverança. Se estas já eram as palavras que nos
acompanhavam nesta jornada de cumprir a missão
que nos move: proporcionar um presente digno e
feliz a crianças que esperam por um futuro – uma
família de adopção, o regresso à família biológica ou
outro colo onde encontrem a protecção que
merecem e precisam... Agora essa missão está ainda
mais cravada em todos nós. Temos vivido um dia de
cada vez, sem saber o dia de amanhã mas com os
olhos no futuro e cheios de esperança pois não
estamos sozinhos!

Durante o ano de 2020, lançamos newsle�ers e
man�vemos as três campanhas anuais, como de costume.
A campanha de IRS, a campanha do Dia da Criança
celebrado a 1 de Junho e, ainda, a do Natal, durante o
mês de Dezembro.
Tivemos várias campanhas pontuais em parceria com
empresas que se associaram à nossa causa.
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Campanha Dia da Criança
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CASA NOVA

A EVOLUÇÃO EM 12 MESES

Associação de Solidariedade Social

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS

NOTAS

ACTIVO
Activo não corrente:

Activos fixos tangíveis………………………………………………………………………

5.1.3
Bens do património histórico e cultural………………………………………………………….
Activos intangíveis………………………………………………………………………………..

6
Investimentos financeiros……………………………………………………………………… 17.1
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros…………………

2020

PERÍODOS

1 338 126,75

731 010,77

7 141,82

5 098,74

Outros crédito e ativos não correntes…………………………………………………………………………………………….

Demonstrações
Financeiras

Activo corrente:

Inventários…………………………………………………………………………………………

9
Créditos a receber…………………………………………………………………………………………..
17.3
Estado e outros entes públicos…………………………………………….………………..

17.9

2019

1 345 268,57

736 109,51

58 591,91

82 924,06

52 003,06

57 121,01

2 734,02

2 734,02

Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros…………..

17.2

136 818,13

140 504,06

Outros activos correntes…………………………………………………………………..

17.4

4 042,75

11 498,03

Diferimentos……………………………………………………………………………………
Caixa e depósitos bancários……………………………………………………………….

17.5
17.6

Total do activo

1 027,36

2 161 076,77

12 504,83

2 542 034,54

2 416 294,00

2 849 320,55

1 871 477,91

2 013 652,46

3 761 562,57

3 585 430,06

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
Fundos patrimoniais:

Fundos…………………………………………………………………………………………….

Excedentes técnicos………………………………………………..........................................
Reservas …………………………………………………………..........................................

Resultados transitados………………………………………………………………………………
Excedentes de revalorização……………………………………………………………………

Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais…………………………………………………………….
1 735 520,72
Subsídios ao investimento

Doações

Resultado líquido do período………………………………………………………………

Total dos fundos patrimoniais

1 284 859,49

3 606 998,63

3 397 011,95

-117 051,54
3 489 947,09

-142 174,55
3 254 837,40

0,00

0,00

10 549,77

15 607,77

98 500,00

Outras variações

17.7

1 383 359,49

1 637 020,72

98 500,00

PASSIVO
Passivo não corrente:

Provisões………………………………………………………………………………………..

Provisões especificas……………………………………………………………………………….
Financiamentos obtidos…………………………………………………………………………
Outras dívidas a pagar……………………………………………………………………….

Passivo corrente

Fornecedores……………………………………………………………………………………

17.8

Estado e outros entes públicos…………………………………………………………………. 17.9
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros…………………..
Financiamentos obtidos………………………………………………………………………….

Diferimentos……………………………………………………………………………………………..
17.5

Outros passivos correntes……………………………………………………………………………
17.10

Total do passivo
Total dos fundos patrimoniais e do passivo

30 495,49

180,00

230 390,22

271 615,48

271 615,48

3 761 562,57

25 203,51

345,00

289 436,38

330 592,66

330 592,66

3 585 430,06
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Montantes expressos em EURO

RUBRICAS

NOTAS

PERÍODOS
2020

2019

2020

C.ACOLHIMENTO
AV.CEUTA

C.ACOLHIMENTO
MONSANTO

RENDIMENTOS E GASTOS

Demonstrações
Financeiras

Vendas e serviços prestados………………………………………………………………
10
Subsídios, doações e legados à exploração…………………………………………………….
10;12
ISS, IP - Centros Distritais

Outras entidades publicas

Subsidios outras entidades
Doações e heranças

Variação nos inventários da produção……………………………………………………………
Trabalhos para a própria entidade………………………………………………………………..
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas………………………………..
9
Fornecimentos e serviços externos………………………………………………………………
17.11
Gastos com o pessoal……………………………………………………………………………..
15
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)……………………………………………….
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)…………………………………………..
Provisões especificas (aumentos/reduções)……………………………………………………..
Outras imparidades (perdas/reversões)…………………………………………………………..
Aumentos/reduções de justo valor………………………………………………………………..
Outros rendimentos……….……………………………………………………………………..
17.12
Correções relativas a anos anteriores

Correções positivas de comparticipações do ISS, IP

Outras correções de anos anteriores

Imputação de subsídios ao investimento

Outros rendimentos

Outros gastos……….……………………………………………………………………………
17.13
Correções relativas a anos anteriores

Correções negativas de comparticipações do ISS, IP

Outras correções de anos anteriores

Outros gastos

Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização…………………………………………..
5.1.3;6
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

81 137,68
1 158 544,45

56 248,53
1 115 809,82

40 568,87
576 941,94

40 568,81
581 602,51

774 765,25

732 030,62

387 370,74

387 394,51

(137 529,99)
(235 678,90)
(981 310,98)

(160 511,06)
(252 328,34)
(910 134,86)

(69 121,63)
(114 057,41)
(465 923,76)

(68 408,36)
(121 621,49)
(515 387,22)

,70
31 910,45

32,61
51 850,10

,35
16 712,19

,35
15 198,26

5,00

3 536,76

2,50

2,50

383 779,20

5,00

31 905,45

(9 648,08)

(8 024,41)

(8 024,41)

383 779,20

3 536,76

48 313,34

189 571,20

2,50

16 709,69

194 208,00

2,50

15 195,76

(27 887,02)

(4 824,18)

(4 823,90)

(8 314,31)

(4 012,22)

(4 012,19)

(1 623,67)

(19 572,71)

(8 314,31)

(4 012,22)

(4 012,19)

(92 574,67)

(126 920,22)

(19 703,63)

(72 871,04)

(24 476,87)

(15 254,33)

(9 748,59)

(14 728,28)

(117 051,54)

(142 174,55)

(29 452,22)

(87 599,32)

(117 051,54)

(142 174,55)

(29 452,22)

(87 599,32)

(117 051,54)

(142 174,55)

(29 452,22)

(87 599,32)

(811,96)

(811,71)

Juros e rendimentos similares obtidos……………………………………………………………
Juros e gastos similares suportados……………………………………………………………..
Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do período…………………………………………………………..
Resultado líquido do período

Associação de Solidariedade Social

Conclusão
O ano 2020 jamais sairá da nossa memória, o receio, a incerteza, o
imprevisto… tudo sen�mentos que nos paralisam inicialmente, mas que o
ins�nto de sobrevivência nos faz dar a volta ao contrário. E 2020 passou a
ser o ano que devido à pandemia COVID-19 que nos levou a nos
reinventarmos a começar pelo principio, a criar constantemente novas
estratégias que protegessem as nossas 40 crianças e os colaboradores da
Ajuda de Berço. Foram repensadas novas formas dos familiares não
perderem os laços com as suas crianças, adaptámo-nos como as famílias ao
ensino à distância, passámos a intervir através de plataformas digitais,
reinventámos novas formas de angariação de fundos, adaptámo-nos ao
teletrabalho quando possível, suportámos com resiliência e paciência o
isolamento de colegas contaminados com COVID-19. Tudo serviu para que a
Ajuda de Berço con�nuasse a sua missão: acolher e proteger as nossas
crianças.
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