
Acompanhando o previsto na Lei de Promoção e Proteção, alterada em 2015, 
consideramos que o Acolhimento Familiar deve constituir-se como a resposta 
prioritária na promoção dos direitos e proteção da criança, muito em particular nas 
crianças até aos seis anos, já que garante que a criança continua a crescer e a 
desenvolver-se num ambiente familiar enquanto aguarda que a sua família 
ultrapasse a crise que gerou o acolhimento ou, caso tal não se revele viável, se 
identifique outro contexto familiar com caráter permanente.

Neste sentido, disponibilizámo-nos para fazermos essa reconversão, passando a 
enquadrar e acompanhar famílias de acolhimento que, com o nosso apoio técnico 
pudessem acolher estas crianças temporariamente até que o seu projeto de vida 
estivesse definido e fossem integradas num contexto familiar permanente (seja a 
sua família biológica, uma família de adoção ou de apadrinhamento civil).

Contudo, foi opção do Estado português, que respeitamos, não partir de um 
princípio de reconversão das casas que já tinham como missão o acolhimento de 
crianças dos zeros aos seis, entregando essa tarefa à Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa (desde o final de 2019) e a outras instituições.

Acresce ainda a redução em 25% do número de crianças acolhidas em casas de 
acolhimento residencial nos últimos 10 anos, numa tendência que, atendendo ao 
contexto descrito, se deverá manter. 

Assim, entendeu esta Associação que a sua missão chegou ao fim, e que o 
encerramento da Casa MIMAR é o desfecho natural. 

Agradecemos a todos os que nos acompanharam neste bonito caminho com e pelas 
crianças, que fizemos com enorme prazer e muito amor.

Hoje, como no primeiro dia, continuamos a reiterar que, mais do que mimar 
uma criança, o essencial é ajudá-la a mimar a vida. E para isso estaremos 
sempre disponíveis, para onde quer que o futuro nos leve, enquanto 
pessoas que acreditam na construção de um mundo melhor.

Estoril, 11 de novembro de 2022

É com enorme orgulho que, durantes os onze anos de atividade, (re)integrámos 113 
crianças em família, cumprindo assim com a nossa missão de trabalhar para que as 
crianças voltem a crescer em família.

A qualidade do nosso trabalho foi sempre reconhecida por todos os que se 
relacionaram com a Mimar, desde as crianças, as suas famílias de origem, 
voluntários, parceiros, entre outros, o que muito nos alegra.

A decisão de encerramento foi exclusivamente da Mimar e não por determinação de 
qualquer entidade reguladora, ou por motivos de ordem financeira.

De seguida tentaremos, em poucas palavras, enquadrar esta nossa decisão, tão 
ponderada quanto inevitável, no nosso entender.

Cada criança que foi acolhida na Mimar teve o seu projeto de vida definido nos 
primeiros 6 meses de acolhimento, tempo necessário para avaliar o contexto, e 
também tempo aceitável para que uma criança viva em interrogação sobre o seu 
futuro.

A média de permanência das crianças na Mimar foi de 17 meses, dada a necessária 
articulação com o sistema (Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, Tribunais e 
outras equipas) para reunir outras informações que considera necessárias para a 
tomada de decisão sobre qual o projeto que melhor defende o superior interesse de 
cada criança.

Apesar de o tempo médio de acolhimento em Portugal ser significativamente 
superior, consideramos que 17 meses é demasiado tempo para uma criança crescer 
em ambiente institucional, fora de um contexto familiar.

A Associação Mimar informou a Segurança Social
e todos os seus parceiros e amigos que decidiu encerrar

a sua Casa de Acolhimento.
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