
Relatório de Atividades 2021

Relatório de Atividade 2021



Missão...

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



Os nossos Mecenas...



Os nossos Parceiros...



QUEM SOMOS E O QUE FAZEMOS...

Associação de Apoio no Domicílio à Criança é uma IPSS a funcionar desde março de 2011, a convite do 
Hospital Dona Estefânia, com o propósito de acompanhar famílias carenciadas com 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 Domicílio...

66 
famílias acompanhadas

53
transitaram para 2022



Despensa Solidária...

78
Famílias apoiadas

471
Cabazes alimentares e

Higiene pessoal



Farmácia Solidária ...

978 Medicamentos

960 Refeições (alimentação especial)



Lavandaria Solidária...

312
utilizações

2500 kgs. 
roupa lavada e seca



Intervenção em Ambulatório...

123 Cabazes alimentares e 

Higiene pessoal

1218 Refeições (alimentação especial)

1871 
Pequenos-almoços

79 pedidos

1320
medicamentos35 Famílias



Projeto Educativo...

O apoio extracurricular continuou durante o ano de 2021, de 

forma virtual, com 33 crianças.

Foi entregue o material escolar a 84 crianças, no inicio do 

ano letivo.

O projeto educativo tem cerca de 27 Voluntários



Analise SWOT

Forças:

. Projetos sociais adequados às necessidades
dos utentes;
. Capacidade de adaptação da intervenção
quando necessário;
. Relação próxima com os utentes.

Fragilidades:

. Limitação de recursos financeiros

. Limitação do espaço fisico da associação

Oportunidades:

. Proximidade do CHUCL

. Possibilidade de novas parcerias com JFreguesia e 
Hospitais geograficamente próximos;
. Interesse de entidades parceiras e patrocionadores;
. Donativos em eséecie à Associação;
. Candidaturas a prograas públicos e privados;
. Estágios de Serviço Social;

Ameaças:

. Indisponibilidade de voluntários

. Insuficiência de sócios;

. Estado de pandemia (COVID-19)



Organograma



Balanço e Demonstração Resultados 2021


