
RELATÓRIO ATIVIDADES 2020
MISSÃO

“Capacitar a família de uma forma 
personalizada, para que adquira autonomia e
independência, permitindo à criança crescer 
com dignidade””



Missão

SEM OS NOSSOS MECENAS TUDO TERIA SIDO MAIS DIFÍCIL!



Missão

SEM OS NOSSOS PARCEIROS TUDO TERIA SIDO MAIS DIFÍCIL!



QUEM SOMOS E O QUE FAZEMOS:

• A Associação de Apoio ao Domicílio do Recém-Nascido é uma
IPSS a funcionar desde março de 2011, a convite do Hospital
Dona Estefânia, com o objetivo inicial de acompanhar famílias
carenciadas com bebés e crianças, em domicílio e
ambulatório.

• Em fevereiro de 2012, a Crescerbem efetivou protocolo com o
Hospital de Santa Maria (HSM) e em 2017 com o Hospital
Beatriz Ângelo (HBA), em Loures.

• O acompanhamento das famílias é sempre efetuado em
estreita parceria com a área de Apoio Social do hospital,
agilizando competências por forma a potenciar o bem-estar
das famílias menos protegidas.



EM DOMICILIO…

48 Famílias 
acompanhadas

8 Famílias 
com alta

40 Famílias transitaram 
para 2021



INTERVENÇÃO EM DOMICILIO…

400 episódios com 
doação de cabazes 
alimentares e de 

higiene pessoal e casa

126 episódios com 
doação de vestuário e 

outros bens

94 episódios com 
doação 570 

medicamentos

TOTAL de 1149 
episódios de contacto 

com 48 Famílias



INTERVENÇÃO EM AMBULATÓRIO NO HDE…

102 pedidos de 
cabazes 

alimentares com 
371 L leite

2056 pequenos-
almoços

218 pedidos de 
vestuário e calçado

71 pedidos de 
medicação - 287 
medicamentos 

doados

180 embalagens de 
fraldas

1800 Kgs de roupa 
lavada e seca na 

Lavandaria 
Solidária



A estado pandémico em que vivemos o desde 
março de 2020, impulsionou a alteração o projeto 
educativo, apoio complementar à atividade escolar 
de presencial para online…

O estado pandémico em que vivemos desde março 
de 2020, impulsionou a alteração do projeto 
educativo, apoio complementar à atividade escolar 
de presencial para online…

PROJETO EDUCATIVO



Projeto Educativo

32 crianças com 
explicações online

Oferta de 18 
computadores e 

hotspots

20 

Voluntários/

Explicadores

Material escolar 
entregue a 53 crianças 

(39 famílias)



COVID19 – 1º CONFINAMENTO

MARÇO A MAIO DE 2020 …

496 refeições 
instantâneas

140 Kgs barritas 
e chocolates



CARACTERIZAÇÃO DA FAMÍLIA

(Famílias com várias necessidades)
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A FAMÍLIA CRESCERBEM

O motor de qualquer organização sem fins lucrativos, a
equipa de voluntários.

Este ano, com a pandemia, os voluntários foram
inibidos de ir ao hospital, contudo ao longo do ano a
excelente equipa de Voluntários da Crescerbem deu
823H do seu tempo às famílias que apoiamos, nos
vários projetos.


