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O ano de 2020 começou repleto de atividades entre mães apoiadas, bebés e voluntárias.

O percurso de acompanhamento desenvolvido e implementado nos últimos anos, estava consolidado e a 
funcionar de forma regular.

Iniciámos o ano com o habitual almoço de voluntárias.

O anúncio da saída da Direção da Helena Soares, fundadora da BSJ, mantendo-se como voluntária, é sem 
dúvida um momento marcante deste ano de 2020.

Deixa-nos alguns pontos de reflexão numa espécie de resumo de 12 anos à frente da Associação:

“Queria muito que os Bebés de S. João fossem sempre lugar de amor, lugar de encontro, lugar de inclusão, 
lugar de justiça, lugar de nos pormos ao serviço das nossas mães e também umas das outras.

Lugar de beleza! Uma beleza às vezes óbvia e outras vezes a necessitar de ser encontrada para além das 
aparências.

Gostaria também que os Bebés de S. João, lutassem por uma sociedade com uma maternidade saudável e 
feliz!

A maternidade é o alicerce duma sociedade.

Devemos empenhar-nos em dar condições para que a maternidade e a paternidade se exerçam de forma 
informada, responsável, consciente e refletida.

A vida é um dom. Poder contribuir para gerar vida, é um privilégio”

INTRODUÇÃO
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INTRODUÇÃO
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Março chegou com a pandemia causada pela Covid 19 trazendo mudanças nunca antes imaginadas, e tudo 
teve que ser repensado e recriado.

Decidimos dar um apoio monetário às famílias apoiadas, pela impossibilidade de as podermos contactar 
presencialmente.

A campanha de angariação de fundos foi muito bem sucedida e fomos surpreendidos pela generosidade 
dos benfeitores. Veio provar mais uma vez, que pedidos bem direcionados, geram respostas positivas!

Mantivemos o contacto com as famílias via telefone.

E preparámos alguns vídeos que permitiram continuar as atividades formativas, graças à generosidade do 
nosso voluntariado de competências.

Ao mesmo tempo pudemos pôr em prática algumas ideias que queríamos implementar, e que o tempo de 
confinamento permitiu iniciar, através de plataformas de comunicação entre voluntárias.

Assim o nosso projeto LEAN pôde dedicar-se ao estabelecimento de um plano de comunicação mais eficaz.

O relatório que agora se apresenta, é bem marcante do ano que nos foi dado atravessar.

Apraz-nos confirmar que o tempo vivido nos foi permitindo reinventarmo-nos e encontrar outras formas de 
presença.

O apoio à Maternidade é inesgotável!



MISSÃO

Em coordenação com o Serviço Social do Hospital, existimos 
para:

• dignificar e valorizar a maternidade, ajudando as mães e 
os pais a receber e criar o seu bebé com amor

• esclarecer as mães nas suas dúvidas e melhorar as suas 
vidas

• assegurar que todos os recém-nascidos têm as condições 
mínimas para começar as suas vidas e por isso, 
entregamos um enxoval novo aos bebés que nascem no 
CHUSJ e apoiamos mensalmente, através da oferta de 
fraldas, produtos de higiene e roupa.
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VOLUNTARIADO

22 Voluntárias 

3.980 horas de voluntariado

752 atendimentos

199 famílias apoiadas
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A Associação Bebés de S. João vive de trabalho voluntário.

Todo o apoio prestado às famílias que nos procuram é dado por voluntárias comprometidas e fiéis à
missão da associação.

Nos últimos anos adotamos o voluntariado de competências. Fortalecemos e alargámos a nossa equipa
a voluntários com competências dirigidas à formação e capacitação nas áreas que as famílias mais
necessitam.

Até ao início do confinamento causado pela pandemia, as atividades contempladas no percurso de
acompanhamento das mães foram elaboradas e executadas pela equipa de terapeutas ocupacionais,
enfermeiras, psicólogas, nutricionistas e médicas dentistas.

O ano de 2020 foi desafiante a muitos níveis, incluindo o da gestão de voluntárias.

A partir de 11 de março até 25 de junho, todo o modelo de atendimento teve que ser reinventado e
ajustado.

Com as ações de voluntariado presencial suspensas foi necessário repensar a melhor maneira de ajudar
quem mais do que nunca precisava de nós.
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Tivemos que encontrar uma nova forma de estar com as famílias.

Passámos a estabelecer um contacto telefónico regular, mantendo o acompanhamento humano que
tanto valorizamos e procurando ajudar também materialmente, com a entrega a cada família do valor
monetário correspondente ao respetivo apoio mensal em fraldas.

Este apoio excecional foi integralmente suportado com verbas resultantes de uma campanha de
angariação de fundos feita especificamente com este propósito.

Logo que foi possível voltar ao espaço de atendimento no hospital, retomámos a entrega do apoio
material, mantendo as atividades de grupo e formativas suspensas.

O número de voluntárias reduziu durante o tempo da pandemia. Muitas fizeram o trabalho possível a
partir de casa e outras interromperam completamente o trabalho. Apesar da redução de voluntárias,
ninguém ficou sem apoio e conseguimos chegar a todas as famílias que nos procuraram.

O trabalho administrativo, jurídico e de contabilidade continuou a ser feito pelos mesmos voluntários. A
confeção de enxovais, de artigos diversos de puericultura, a recolha de bens doados, compras de
fraldas e produtos de higiene são alguns dos trabalhos também voluntários e difíceis de contabilizar,
mas sem eles seria impossível o bom funcionamento da associação.
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Iniciámos o ano com 35 voluntários, incluindo 23 voluntárias regulares, 7 técnicos especializados e 4
estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP). A partir do confinamento
mantiveram-se ativas apenas 18 voluntárias regulares e, nos 3 últimos meses do ano, para além destas,
só os estudantes da Faculdade de Medicina retomaram a atividade.

Ainda assim, contabilizamos 3.980 horas de voluntariado.

Salientamos alguns indicadores do desempenho das voluntárias por comparação com 2019:

• Apesar da redução significativa do nº de voluntárias ativas (-58%), a relação horas de 

voluntariado/família apoiada manteve-se constante (20h/família x ano).

• Aumento substancial do nº de horas trabalhadas pelas voluntárias que se mantiveram ativas (+79%).

• Não obstante o confinamento entre março e junho (27% do tempo útil) a variação do número de 

atendimentos/família foi de apenas 11%.

Em 2020 não foi possível fazer qualquer tipo de venda em mercados e a angariação de fundos tornou-
se difícil.

Com a finalidade de angariação de bens e donativos constituímos um grupo de voluntárias para se
dedicarem a campanhas a favor da Bebés de S. João junto de particulares, parceiros e empresas.
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FAMÍLIAS APOIADAS

Em 2020 foram realizados 752 apoios envolvendo 199 famílias.
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TABELA 1 – NÚMERO DE APOIOS

ANO
1º APOIO APOIOS 

MENSAIS
TOTAL

Pré-Natal Nascim. Pediatria Outros TOTAL

2020 9 33 6 3 51 701 752

2019 31 33 10 2 76 1.075 1.151

2018 39 50 18 3 110 1.089 1.199



SINALIZAÇÃO 1ª ENTREVISTA
ENCONTRO PRÉ-

NATAL               
INTEGRAÇÃO NUM

GRUPO

PERCURSO FORMATIVO                                               
APOIO MATERIAL          

ENTREVISTA 
ACOMPAMENTO            

APOIO  2 EM 2    
MESES

Sinalização

Todas as famílias são referenciadas por uma Assistente Social do Serviço Social do CHUSJ.

1ª Entrevista

Apresentação da BSJ e da família e proposta de adesão ao plano de acompanhamento com
compromisso mútuo.

Integração num grupo

As mães são integradas num grupo com bebés nascidos no mesmo mês.

Mensalmente são abordados temas adaptados à idade da criança, associando atividades

formativas e apoio material e humano, onde a partilha, dúvidas e troca de experiências são
privilegiadas e valorizadas.
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Percurso Formativo
Parcerias
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PERCURSO DE ACOMPANHAMENTO 

Actividades Temas / Objectivos

Encontro pré-natal Caraterísticas e competências do feto e do recém-nascido; saúde mental materna; relações 
precoces dos pais com o bebé; ambiente no pós parto; prevenção da sobrecarga sensorial.

Cuidados ao Recém-
nascido 

Amamentação/aleitamento; síndrome de morte súbita; cuidados de higiene; enxoval; lidar
com o choro/cólicas; massagem; transporte do bebé.

Massagem do bebé Incentivar o relacionamento estreito dos pais com o bebé; estimular o desenvolvimento da 
criança; melhorar a hidratação da pele e reduzir as cólicas do bebé.

Crescer a brincar Proporcionar maior conhecimento do desenvolvimento infantil com recurso a atividades 
conjuntas que estimulam o crescimento através do brincar;  observar o desenvolvimento de 
cada bebé e sugerir estratégias específicas e individualizadas para cada criança e família.

Alimentação Conselhos práticos e exemplos de esquemas alimentares para as diferentes fases do
crescimento da criança; importância das refeições em família.

Segurança e Prevenção 
de Acidentes 

Prevenção de quedas; queimaduras e choque elétrico; asfixia/engasgamento e afogamento,
intoxicações; segurança no transporte do bebé/prevenção rodoviária.

Higiene Oral Capacitar as famílias  com métodos e técnicas corretos para a manutenção da saúde oral, 
desde a gravidez até à idade escolar.



O Apoio Humano – escuta e partilha de vida

A relação pessoal mãe/voluntária é cultivada, de forma que a mãe tenha na voluntária um rosto 
amigo, disponível, com quem se pode abrir, desabafar e conversar. 
Esta escuta serena e personalizada bem como a partilha de experiências com outras mães são 
muito valorizadas e ajudam a aliviar o sofrimento e insegurança de muitas delas. 
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O Apoio Material

O apoio material consiste na oferta de:
• Alcofa e enxoval de bebé recém-nascido 
• Babycoque, carrinho e cadeira de papa, 

sempre que possível 
• Mensalmente para o bebé e os irmãos:

− Fraldas, toalhitas e outros produtos de 
higiene

− Roupa e calçado
− Brinquedos, jogos e livros



CARATERIZAÇÃO
MÃES APOIADAS

Idade

A idade das mães varia entre os 14 e os 49 anos, 
sendo 30 anos a idade média e a idade mais 
frequente 32 anos. 
O grupo etário mais frequente é o dos 30 aos 34 

anos, com cerca de 1/4 do total das mães.
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Escolaridade

A maioria das mães (71%) tem o 3º ciclo do

ensino básico ou escolaridade superior.

Apenas 6% das mães não tem escolaridade.

Gráfico 2 – Distribuição por Nível de EscolaridadeGráfico 1 – Distribuição por Grupo Etário
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CARATERIZAÇÃO
MÃES APOIADAS

Antiguidade dos apoios

A maioria das mães (78%) é apoiada há 3 ou menos 
anos. As restantes (22%) recebem apoio há mais 
anos, entre 4 e 11 anos, na maioria dos casos, porque 
entretanto nasceu outro filho. Outros casos há em 
que o apoio se prolonga muito para além dos 3 anos 
do bebé, sobretudo quando há muitos filhos ou 
crianças com necessidades especiais. 
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Gráfico 4 – Distribuição por nº de filhosGráfico 3 – Distribuição por antiguidade do 

Apoio

Anos Filhos

Nº de filhos

A generalidade das mães apoiadas (70%) tem 
menos de 2 filhos, 20% tem 3 ou 4 filhos e 10% 
têm 5, 6 ou 7 filhos. 



Origem das mães

A maioria das mães apoiadas é portuguesa. Apenas 20% das mães são estrangeiras. 

Destas, 57% são africanas (Guiné, Cabo Verde, Angola, S. Tomé, Moçambique, Congo e Senegal), 25%
são da América do Sul (Brasil e Paraguai), 8% da Europa de Leste (Bulgária e Ucrânia) e 10% da Ásia
(Nepal e Índia)

Gráfico 5 – Origem das mães estrangeiras
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CARATERIZAÇÃO
MÃES APOIADAS
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Gráfico 7 – Principais Freguesias de residênciaGráfico 6 – Principais Concelhos de residência

Residência

A distribuição geográfica da residência das mães abrange 5 distritos (Porto, Braga, Vila Real, Viseu e
Aveiro), 20 concelhos e 49 freguesias.

Sobressaem os concelhos do Porto, Maia, Valongo e Gondomar e as freguesias de Paranhos e Campanhã
no concelho do Porto, Pedrouços, Águas Santas, e Castêlo da Maia no concelho da Maia, Ermesinde em
Valongo e Rio Tinto em Gondomar.

CARATERIZAÇÃO
MÃES APOIADAS
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BENS ENTREGUES
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TABELA 2 - ENXOVAIS, ALCOFAS E FRALDAS ENTREGUES ÀS FAMÍLIAS

ANO
1º APOIO TOTAL

Enxoval
(un)

Alcofa
(un)

Produtos Higiene
(un)

Fraldas
(pacote)

2020 30 16 1.462 1.755

2019 78 46 1.846 2.049

2018 98 37 1.927 1.893
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Campanhas de Angariação de Bens

Confrontadas com a escassez de alguns bens, nomeadamente 

fraldas, produtos de higiene, papas e leite adaptado e, na 

impossibilidade de recorrer a outras formas de angariação 

como vendas e feiras, dadas as limitações impostas pela 

pandemia, decidimos apelar à generosidade dos nossos 

parceiros e amigos, empresas e escolas, para todos juntos 

conseguirmos fazer face às necessidades das famílias que 

apoiamos.

Esse apelo foi feito através de e-mail ao qual anexámos o 

relatório de 2019, para maior transparência e credibilidade da 

associação.

Criamos um flyer direcionado à campanha, que afixámos em 

algumas escolas, empresas e farmácias onde fizemos a 

recolha nas próprias instalações.

A resposta foi muito positiva.

BENS RECEBIDOS



Da campanha efetuada em Dezembro
resultaram 50% a 70% do total de fraldas,
toalhitas e outros produtos de higiene, leite e
brinquedos angariados no ano.

Nesta Campanha destacamos os contributos
de:

- Patrulha Malvada e A Trindade & Friends

- Escola Música Valentim de Carvalho

- Colégio Nossa Senhora de Lourdes

- Colégio Carrocel Mágico

- Empresas SONAE e WEDOBLE

- Farmácia Porto

- Farmácia Campus S. João
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BENS RECEBIDOS
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TABELA 3 - ARTIGOS NOVOS RECEBIDOS

ANO Fraldas
(pacote)

Toalhitas         
(pacote)

Artigos  
Higiene 

(un)

Alcofas 
Babycoks
Carrinhos 

(un)

Roupa 
maior 

3 meses
(un)

Sapatos 
(un)

Artigos 
enxovais

(un)

Leite
(pacote)

Diversos
(un)

2020 624 432 311 10 1.243 0 1.126 300 249

2019 773 407 289 15 633 77 1.843 323 710

2018 559 122 675 43 331 90 2.032 282 612

TABELA 4 - ARTIGOS USADOS RECEBIDOS

ANO Roupa
(kg)

Brinquedos 
(kg)

Sapatos 
(kg)

Camas e 
Cadeiras

(un)

Alcofas, 
Babycoks
Carrinhos 

(un)

Diversos
(un)

2020 1.615 444 111 39 64 174

2019 5.619 1.508 123 17 35 172

2018 4.938 1.022,5 91,8 19 42 -



BENS RECEBIDOS
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Relativamente ao ano anterior, assinala-se
uma diminuição na angariação de alguns
artigos novos indispensáveis, como fraldas e
artigos para enxovais e um aumento
substancial da roupa tamanho maior de 3
meses.

Por outro lado, verifica-se um aumento
importante do número de equipamentos
usados (camas, cadeiras, alcofas, babycok’s
e carrinhos), resultante de diversas ações
direcionadas para a angariação destes
artigos nas redes sociais ao longo do ano.

Em 2020 manteve-se a parceria com a Passo

Positivo com a oferta de 1 pacote de

fraldas/criança x ano.



BENS PARTILHADOS
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É com alegria que partilhamos o que nos é dado! Em 2020 foi possível entregar 715 kg de roupa a
outras instituições:

TABELA 5 - BENS PARTILHADOS

Associação de voluntariado do CHUSJ 65 kg

Associação Vida Norte 247 kg

Associação Nacional de Ajuda aos Pobres 156 kg

Ajuda com Sentido 65 kg

Porta solidária

Obra do Frei Gil 26 kg

ACISJF 65 kg

Lar Luísa Canavarro 39 kg

Banco do vestuário 52 kg



DADOS FINANCEIROS
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TABELA 6 - RECEITAS

ANO Quotas Doações Juros Capitais/ Outros Total Receitas

2020 440 € 11.258 € (1) 38,80 € 11.736 €

2019 680 € 4.281 € - 4.961 €

2018 560 € 9.908 € 91 € 10.559 €

TABELA 7 – DESPESAS

ANO
Fraldas e 
Toalhitas

%
Artigos 
Higiene

% Diversos % Total Despesas

2020 10.078 € ** 78% 2.466 € 19% 331 € 3% 12.874 €

2019 9.554 € 76% 2.522 € 20% 520 € 4% 12.596 €

2018 10.205 € 72% 2.892 € 21 % 927 € 7% 14.023 €

O valor total das despesas mantém-se ao nível do ano anterior. Salienta-se o aumento substancial de
doações que permitiu baixar o défice para um valor muito inferior ao do ano anterior e que se atribui à
época que estamos a viver, tempos difíceis em que a solidariedade aumentou.

(1) Inclui 3.745 € resultantes da campanha COVID-19

(2) Inclui 3.194 € correspondentes ao apoio excecional COVID-19



ATIVIDADES REALIZADAS
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OBJETIVOS 2O21
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• Lançamento do site da BSJ

• Lançamento do Livro da mãe

• Novas formas de angariação de fundos

• Constituição IPSS

• Estudo do impacto do apoio e acompanhamento das famílias

• Sistematização de procedimentos

• Manual de Acolhimento das Mães

• Plano de Comunicação da BSJ

• Sensibilização nas escolas para a partilha

• Captação de voluntários com competências específicas



CONCLUSÃO
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Terminámos o ano com a sensação de dever cumprido. 

Os objetivos da BSJ foram alcançados, não obstante todas as dificuldades com que deparámos, 

conseguimos chegar a todas as famílias que nos procuraram.

Neste ano inaudito conseguimos aperceber-nos melhor das necessidades das mães que 

apoiamos e o que mais valorizam no nosso apoio, e fez-nos procurar mais do que nunca o 

essencial. 

A assiduidade aumentou e demonstrou a necessidade da nossa existência.

Outro aspeto que importa realçar foi a relação entre a BSJ e o CHUSJ, que se tornou mais fácil e 

mais próxima. Sentimo-nos também S. João.

Consideramos relevante exaltar e agradecer a motivação e empenho no trabalho de todos os 

voluntários.

Agradecemos neste ano de forma especial a todos os particulares e empresas que se juntaram 

às nossas campanhas de angariação de bens e fundos, e que de forma entusiasmada e 

entusiasmante tornaram possível a nossa atividade.



CONCLUSÃO
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Muito agradecidas por tudo o que nos foi dado, continuamos a contar com a colaboração de 

todos para poder prosseguir esta nossa missão junto de uma franja da nossa sociedade mais 

fragilizada e a necessitar de um apoio mais robusto e regular da comunidade.

Porto, 27 de Maio de 2021

A Direção

Nazaré Mexia Alves

Manuela Pinto da Silva

Rita Costa e Almeida



OBRIGADO

BEBÉS DE S. JOÃO | ASSOCIAÇÃO DE APOIO À MATERNIDADE

Contactos:

22 091 9188 • 96 133 3143 • 96 125 4095

bebes.saojoao@chsj.min-saude.pt

www.bsj.pt • www.facebook.com/bebesDeSaoJoao • www.instagram.com/bebes_de_s_joao
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