
DESAFIO SOLIDÁRIO SETEMBRO

Este é um mês muito especial! Setembro traz consigo a
energia boa de recomeço e com ela tudo o que isso traz de
bom. Essa foi uma das razões para repetirmos uma
instituição num desafio solidário, sendo a outra a adesão
ao apelo que os mesmos nos fizeram em Janeiro deste ano.
De imediato lhes dissemos que sim com um habitual:
"Deixem‐nos cozinhar uma ideia que faça sentido lançar e
voltamos a falar convosco!" E aqui estamos! O Banco do
Bebé foi a primeira instituição beneficiária de um desafio
com a estrutura que os mesmos têm actualmente. Já
tínhamos feito acções com eles antes e fazia sentido para
nós que assim fosse feito o lançamento de um conceito que
abraçámos de corpo e alma.

RECOMEÇO

1Desafio Solidário 2017 Setembro

MUBU#2017.09: Doar produtos de higiene de bebé

Quem tem filhos sabe, na primeira pessoa, que isto não podia estar mais perto da verdade! Diria
mesmo que a partir do momento em que as Mães sabem que estão à espera de um bebé, começam
a tomar decisões em função disso para receberem essa nova vida da melhor forma possível! É isso
que vos propomos no mês em que se celebra o Dia da Natalidade! Vamos apoiar o Banco do Bebé
doando os produtos que lhe fazem mais falta e que são:
. fraldas tamanho 2 (de 3 a 6 kg)
. gel de banho
. creme assadura
. toalhitas
. termómetro

A NATALIDADE É UM DESAFIO!
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Vamos usar as caixas solidárias dos CTT para lhes fazer
chegar estes donativos / presentes até ao dia 27 de
Setembro. Já dissemos que fomos fãs das embalagens
solidárias dos CTT, não já??? Alertamos que o Banco do
Bebé não está na lista impressa na tampa da caixa, mas
existe um protocolo entre os CTT e a instituição que
garante a sua utilização e chegada ao destino. Testamos
em 2 locais e não tivemos qualquer tipo de problema
nas estações de correios. Apenas nos pediram para
colocar nome e morada na caixa. Assim aqui fica:

Banco do Bebé
Maternidade Dr. Alfredo da Costa
Rua Latino Coelho 1050‐135 Lisboa

Não sendo a primeira vez que fomos à instituição, foi um prazer ficar a conhecer a nova equipa
que está a pôr mãos à obra para dar continuidade ao maravilhoso trabalho que foi feito até ao
momento. Reunimos com a Assunção Infante da Câmara e a Constança Lopes Pinto que fazem
parte da equipa técnica do projecto, juntamente com mais 3 pessoas. Contaram‐nos que em
média entregam 25 enxovais por mês: 15 na MAC (Maternidade Dr. Alfredo da Costa em
Lisboa), 5 no Hospital Santa Maria (Lisboa) e 5 no Hospital Beatriz Ângelo (Loures). Além deste
presente inicial, diariamente são entregues cabazes de bens essenciais às famílias sinalizadas e
ainda às famílias acompanhadas na MAC que nos dias de consulta acedem ao hospital e
visitam o Banco do Bebé onde recebem o referido apoio.

BANCO DO BEBÉ



24H NA VIDA DE UM BEBÉ

Nesta visita ficámos a saber uma coisa espectacular: para cada
família que é apoiada pela instituição existe uma voluntária que é
responsável pela mesma e que está disponível 24h/dia. Quem tem
crianças ou cuida delas, sabe que existe aquele momento em que
precisamos de ouvir um conselho técnico para nos tranquilizar; esta
valência garante exactamente isto e, na nossa opinião, mesmo que
nunca chegue a ser necessária, só o facto de se saber que ela existe
é algo absolutamente espectacular e tranquilizador!
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EM CASA
Não é só no hospital que esta equipa que já conta com 100
voluntárias nas diferentes áreas de actuação, apoia as novas
famílias! Em 2016 a instituição garantiu apoio domiciliário a
90 famílias com bebés prematuros, recém‐nascidos com
factores de risco perinatal e/ou de contextos socio‐
ambientais que colocam em risco o desenvolvimento do
bebé e criança.
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“Todas as Famílias
gostam de abraços”



#PARTNERSHIPS4GOOD

Parceiro habitual, o Barrigas de Amor já faz parte da nossa casa e quando se fala de Natalidade
achamos que este é o parceiro ideal! Para quem ainda não sabe, foi graças à petição entregue pelo
Barrigas de Amor na Assembleia da República que existe no calendário um dia 9 de Setembro como
dia da Natalidade! Por fim não podemos deixar de parabenizar a MAC pela comemoração dos seus
85 anos! É um prazer fazer um desafio solidário nesta casa num momento tão especial! Em suma,
terminamos como começamos: Setembro é simplesmente um mês especial!
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Parceiro Oficial
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(English Version)

CHALLENGE OF THE MONTH

DONATE HYGIENE PRODUCTS TO BANCO DO BEBÉ

RESTART
This is a very special month! September brings with it the good energy of fresh start and with it,
every good that it brings. This was one of the reasons for repeating one institution in a solidary
challenge, the other being the adhesion to the appeal they made to us in January of this year.
We immediately said yes with our usual: "Let us cook an idea that makes sense to launch and
we'll talk to you again!" And here we are! Banco do Bebé (Baby's Bank) was the first beneficiary
of a challenge with the structure they currently have. We had already done some actions with
them before and it made sense for us to do so, to launch a concept that we've embraced with
body and soul, as we did.

NATALITY IS A CHALLENGE!
Those who have children know, first handed, that this couldn't be closer to the truth! I would
even say that once Mothers know they are expecting a baby, they begin to make decisions in
order to receive this new life in the best way possible! This is what we propose to you in the
month of Natality Day! Let's support Banco do Bebé by donating the products that are most
needed and which are:
. diapers size 2 (from 3 to 6 kg)
. baby shower gel
. cream rash
. baby wipes
. thermometer
We'll use the CTT Solidarity Boxes to send you these donations / gifts until September 27th. We
have already said that we are fans of the solidary packaging of CTT, didn't we??? We warn you
that Banco do Bebé is not on the printed list on the box lid, but there is a protocol between CTT
and the institution that guarantees its use and arrival at the destination. We tested in 2
locations and didn't have any kind of problem at the post office. They just asked us to put name
and address on the box. So here it is:
Banco do Bebé
Maternidade Dr. Alfredo da Costa
Rua Latino Coelho 1050‐135 Lisboa, Portugal
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BANCO DO BEBÉ (BABY'S BANK)
Not being the first time we went to the institution, it was a pleasure to get to know the new
team that is working to continue the wonderful work that has been done so far. We met with
Assunção Infante da Câmara and Constança Lopes Pinto who are part of the technical team of
the project, along with 3 other people. They told us that on average they deliver 25 layettes per
month: 15 at MAC (Dr. Alfredo da Costa Maternity in Lisbon), 5 at Santa Maria Hospital (Lisbon)
and 5 at Beatriz Ângelo Hospital (Loures). In addition to this initial gift, baskets of essential
goods are delivered daily to the signaled families and also to the families accompanied at MAC
who, on the days of consultation, go to the hospital and visit Banco do Bebé where they receive
this support.

24H IN THE LIFE OF A BABY
On this visit we got to know something spectacular: for each family that is supported by the
institution there is a volunteer who is responsible for it and who is available 24 hours a day.
Whoever has children or cares for them knows that there is a time when we need to hear
technical advice to reassure ourselves; this valence guarantees exactly this and, in our opinion,
even if it never becomes necessary, just knowing that it exists is something absolutely
spectacular and reassuring!

AT HOME
It isn't only in the hospital that this team that already has 100 volunteers in different areas of
action, supports the new families! In 2016 the institution guaranteed home support to 90
families with premature babies, newborns with perinatal risk factors and / or socio‐
environmental contexts that put the development of the baby and child at risk.

#PARTNERSHIPS4GOOD
Usual partner, Barrigas de Amor (Bellies of Love) is already part of our home and when we talk
about Natality we think they are the ideal partner! For those who don't know yet, it was thanks
to the petition given by Barrigas de Amor at Republic's Assembly that exists in the calendar on 9
September as a day of Natality! Finally we cannot fail to congratulate MAC for the celebration of
its 85 years! It is a pleasure to make a solidary challenge in this house in such a special moment!
In short, we finish as we began: September is simply a special month!
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