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Introdução

A história pode ser resumida, porque em bom rigor importa mais o espírito do que a 
exactidão.
 
Há vinte anos, um grupo de Pais juntava-se com um propósito. Em comum, apesar da 
diversidade de geografias, proveniências, culturas, tinham a frase que todos haviam 
escutado: o seu filho tem cancro. Nascia assim a Acreditar – Associação de Pais e 
Amigos de Crianças com Cancro.

Cabe-me de novo o gosto de redigir a introdução para este Relatório de Actividades. 
Falaremos do que fizemos em 2013 – os apoios social e emocional, as actividades 
lúdicas, os prémios, os apoios recebidos, as estatísticas das Casas de Lisboa e de 
Coimbra, o que fizeram os vários núcleos. Haverá gráficos, fotografias, textos. Neste 
pequeno livro estará muito do que conseguimos com os dinheiros que nos são 
confiados.

Não desmentindo o parágrafo anterior, este Relatório de Actividades lança-nos um 
desafio: encontrar nele, não o ano de 2013, mas todos os anos, desde 1994. E, com isso, 
desenhar os contornos de uma história dedicada às crianças a quem foi diagnosticado 
um cancro, que foram arrancadas ao recreio da escola para combater uma doença que as 
atacou cedo demais. 
 
Celebramos este ano duas décadas de existência. Não o teríamos feito se não fosse o 
empenho daqueles Pais fundadores; não o saberíamos fazer se não fossem os 
voluntários e profissionais; não o conseguiríamos fazer se não fossem os mecenas; não 
teríamos ânimo para o fazer se não fossem as crianças que trazem com elas a palavra 
esperança, escrita a ouro por baixo de cada nome que forra a nossa memória colectiva.
 
Há vinte anos que existimos para os outros; há vinte anos que tantos outros nos 
ajudam a seguir em frente. Agradecemos tudo, porque Acreditar também é isto.

João de Bragança
Presidente da Comissão Directiva da Acreditar
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Apoio às famílias

Embora considerada uma doença rara, dada a baixa incidência do cancro em crianças e 
jovens - 380 novos casos anuais, o número está a aumentar de forma ligeira (1% ao 
ano) não se sabendo as causas, embora se apontem razões de ordem ambiental, 
nutricional e genética.

Esta doença obriga a inúmeras alterações e readaptações na dinâmica familiar num 
curto espaço de tempo. A família tenta adaptar-se a esta nova situação procurando 
entender e dar significado ao que está a acontecer, ao mesmo tempo que sofre e tem 
esperança que o filho possa superar esta doença.

Acresce ainda à percepção da gravidade da doença, o facto de o tratamento ter 
repercussões psicossociais e económicas, na medida em que o principal cuidador 
interrompe a sua actividade profissional para poder estar totalmente disponível para o 
filho, diminuindo os seus rendimentos e os contactos com a rede de amigos e outros 
significativos.

Com vista a minimizar o impacto da doença e melhorar a qualidade de vida pessoal e 
familiar, a Acreditar disponibilizou no ano de 2013 vários apoios no sentido de ajudar a 
família na mobilização de recursos para lidar com a doença, prevenir o isolamento da 
criança e da família em relação aos suportes sociais, reduzir o impacto negativo da 
doença na família e promover relações de qualidade e de maior compreensão entre a 
família e os profissionais de saúde.

      Apoio emocional

A intervenção psicológica e o apoio emocional tornam-se imperativos como forma de 
evitar perturbações nas próprias famílias no sentido de melhor ajustar o 
comportamento parental, utilizando a família como fonte de recursos.

No total foram prestados 347 apoios por pais de crianças fora de tratamento, Barnabés 
(crianças e jovens que vivem ou viveram uma doença oncológica) e voluntários, junto de 
pais e jovens em tratamento, bem como o acompanhamento psicológico de pais e 
irmãos em luto. Outros apoios com vista ao bem-estar físico e mental foram 
proporcionados por técnicos especializados nas instalações da Acreditar, como é o caso 
de massagens, Reiki e terapias de relaxamento.
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Apoio às famílias
      Apoio social

Os cortes orçamentais ao nível da protecção social do Estado, o aumento do 
desemprego e o aumento das despesas com os tratamentos e as deslocações ao 
hospital contribuíram para acentuar a precariedade económica das famílias das crianças 
com cancro.

No âmbito social foram encaminhadas 278 famílias pelos Serviços Sociais do IPO do 
Porto, Hospital de S. João, Hospital Pediátrico de Coimbra, Hospitais da Universidade de 
Coimbra, IPO de Coimbra, IPO de Lisboa e Hospital Dr. Nélio Mendonça no Funchal.

Foram prestados diferentes apoios consoante as necessidades identificadas, 
nomeadamente:

 •  Económico;
 •  Alimentar;
 •  Material (fraldas, material escolar, roupa, calçado, etc.);
 •  Técnicas (empréstimo de cadeira de rodas, carrinhos de bebé, computadores  
     adaptados, etc.).

Com vista a responder a necessidades que não estão contempladas à luz dos protocolos 
da Segurança Social (rendas, medicamentos, facturas de água, gás e electricidade) ou 
devido a atrasos na atribuição dos subsídios de protecção na parentalidade, apoiámos 
46 famílias do ponto de vista económico num total de 34.731,63€.

O apoio alimentar é o segundo apoio mais solicitado pelo Serviço Social, tendo sido 
encaminhadas 59 famílias. Este apoio permite colmatar algumas necessidades do 
agregado familiar através da atribuição semanal/mensal de um cabaz composto por 
alimentos não perecíveis, alimentos frescos e produtos de higiene. 
 
Através da contribuição pontual de particulares, campanhas de recolha de alimentos 
realizadas em escolas, empresas, lojas do Pingo Doce e Banco Alimentar foi possível 
recolher alguns dos bens mais procurados pelas famílias tais como leite, azeite, cereais 
e fraldas.



RELATÓRIO DE ACTIVIDADES

Apoio às famílias
      Atividades de lazer

O objectivo principal das actividades de lazer oferecidas às famílias é ajudá-las a 
adaptarem-se à doença do filho, quer reforçando o sentimento de esperança através do 
contacto com outros pais e crianças, quer intensificando os laços existentes entre todos 
os elementos da família.

Em todos os núcleos foram realizados vários passeios, encontros e oficinas de trabalhos 
manuais/desenvolvimento de competências em que participaram 607 famílias.

Lugar dos Afectos, Aveiro - Núcleo Norte Passeio na Ria de Aveiro - Núcleo Centro

Quinta da Regaleira, Sintra - Núcleo Sul

Actividade de Carnaval – Núcleo Madeira



RELATÓRIO DE ACTIVIDADES

Apoio às famílias

Famílias Núcleo
Norte

Núcleo
Centro

Núcleo
Sul

Núcleo
Madeira Total

Apoio
Emocional

Apoio
Social

Atividades
de lazer

120

85

187

100

119

160

100

44

140

27

30

120

347

278

607
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Barnabés
Através do forte investimento no Projecto Descobrir+ a Acreditar proporcionou a 88 
crianças e jovens, que vivem ou viveram uma doença oncológica, actividades lúdicas 
marcadas pela partilha da singularidade de uma experiência comum. 

Tanto a diversidade das actividades propostas como a própria experiência de pertença 
a um grupo promovem, simultaneamente, o sentido de iniciativa e o trabalho em equipa. 
Ao aliarmos as competências de autonomia e integração estamos a promover a 
qualidade de vida não só das crianças e jovens em causa como das suas famílias e dos 
meios com que se relacionam.
  
A experiência tem-nos revelado que a participação nestas actividades reforça o 
envolvimento dos Barnabés com a Acreditar. O associativismo é assim vivido como meio 
de participação activa nos assuntos que lhes dizem directamente respeito: a 
manutenção do contacto com os seus pares, o voluntariado e/ou a participação em 
iniciativas públicas de informação e a sensibilização sobre o cancro infantil.

Abaixo apresentamos o quadro resumo das principais actividades ocorridas em 2013:   

Actividade Local Número de
Participantes Mecenas

Campo de Férias
Maiores 14

Campo de Férias
Sub 14

Encontro na
Madeira

DisneyLand
Paris

Campo de Férias
no Alentejo

Encontro Nacional
de Barnabés

Tomar

Seia

Pico das Pedras

Redondo

Paris

Porto

12

16

10

11

16

32*

Campo Jovem

- Hotel Camelo
- Museu do Pão

- Câmara Municipal
do Redondo
- Lusitaurus

- Secretaria do Ambiente,
Governo Regional da Madeira
- Bombeiros Santa Cruz

- TAP
- Prémio BPI Capacitar
2012 

- Macron Store
- Leitaria da Quinta do Paço
- Da Vinci — Molduras e
Espaço de Arte
- André Apolinário — guia turístico

*Parte dos participantes neste Encontro esteve presente noutra atividade referida no quadro
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Barnabés

Encontro Nacional de Barnabés

Viagem à DisneyLand Paris 
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Projeto Arco-Íris
Perante o sofrimento e as muitas dificuldades que surgem com a doença oncológica, 
algumas famílias sentem a necessidade de ter mais suporte e ajuda durante os 
tratamentos em regime ambulatório. De facto, é em casa que a criança se sente por 
vezes mais isolada e triste e que os pais se sentem muito cansados por não terem com 
quem partilhar a responsabilidade dos cuidados. Frequentemente existe apenas um 
cuidador e/ou outros filhos que também necessitam de acompanhamento. Para além 
destes, encontramos ainda muitos outros desafios quotidianos que a realidade do 
cancro coloca às famílias.

Através da equipa de voluntários do Arco-íris, a Acreditar procura colaborar na resposta 
mais adequada a estas necessidades. Estes voluntários, não sendo profissionais de 
saúde, disponibilizam apoio humano, visitando as famílias em casa, escutando as suas 
preocupações, partilhando o desgaste emocional da situação, ajudando a lidar com as 
dificuldades e a encontrar melhores redes de ajuda. Estas visitas são semanais e 
gratuitas. 
   
      Núcleo Sul

Terminou em Março a formação inicial do grupo de voluntários do projecto. De modo a 
garantir uma formação de acordo com as exigências da realidade, contámos com o apoio 
da Sociedade Luso Espanhola de Psicologia Gestalt e da Associação Nacional de 
Cuidados Paliativos.

O projecto foi apresentado à equipa do Serviço de Pediatria do IPO de Lisboa e deu-se 
início à participação mensal nas reuniões multidisciplinares de discussão de casos, nas 
quais as famílias são referenciadas. A cada família referenciada são alocados dois 
voluntários que, de acordo com as necessidades e rotinas da família, agendam as 
visitas.

Parceiro Nº de Crianças
e Jovens Visitas Voluntários Coordenador

IPO de Lisboa 4 15 8 1
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Projeto Arco-Íris
      Núcleo Norte

Com o arranque do projecto no Núcleo Sul, verificou-se a necessidade de uniformização 
a nível nacional, desenvolvendo-se nesse sentido uma reformulação geral do mesmo e 
da respectiva equipa no Núcleo Norte.

Relativamente ao apoio prestado pelos voluntários, para além das visitas, foram 
também realizadas algumas actividades lúdicas e a concretização de desejos das 
crianças. Alguns elementos da equipa estiveram presentes no IV Encontro de Famílias 
ECPOP, realizado pelo IPO do Porto.

Para a realização deste projecto contámos com a colaboração da IBM Portugal que fez 
um donativo de 2.013,23€.

Parceiro Nº de Crianças
e Jovens Visitas Voluntários Coordenador

Hospital de São João, EPE 7

IPO (ECPOP) 2
34 30 1
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Projeto Aprender Mais

As crianças e jovens com cancro interrompem por longos períodos de tempo a 
frequência escolar e um conjunto de experiências próprias desta etapa de vida, quer 
devido à maior vulnerabilidade de contraírem outras doenças, quer devido aos 
tratamentos diários no hospital. A falta efectiva de apoios educativos que cubram as 
necessidades da criança e do jovem nos períodos em que está em casa, ainda que 
previstos na Lei 71/2009, levou a Acreditar a criar o Projecto Aprender Mais.

Através deste projecto, no Núcleo Norte, foram acompanhadas 9 crianças do ensino 
pré-escolar e 1º ciclo, com o apoio de 15 professores do 1.º ciclo e ensino especial e 
educadoras de infância. Foram ainda apoiados 6 jovens do 2.º e 3.º ciclo e do ensino 
secundário através do esclarecimento online de dúvidas escolares por 7 professores 
voluntários de diferentes disciplinas. 

Ao abrigo de um protocolo com a Fundação PT 5 jovens beneficiaram de Tele-aula 
durante todo o ano lectivo.

No Núcleo da Madeira, apesar de não estar implementado este projecto, a Secretaria 
Regional de Educação destacou 2 professoras para prestar apoio e acompanhamento 
escolar na sede da Acreditar e no hospital de dia, não só a crianças em tratamento mas 
também àquelas que apesar de já estarem fora de tratamento têm dificuldades na 
escola.

Valências Número Crianças/
Jovens

Número
Voluntários

Visitas
Domicílio

Pré-Escolar e 1º ciclo

2º e 3º ciclo 
e secundário

9

6

15

7 online

780
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Casas

As Casas Acreditar pretendem ser a segunda casa das crianças e suas famílias que, quer 
pela distância, quer por condicionantes físicas, sociais ou económicas, não podem ir 
para a sua própria casa entre os ciclos de quimioterapia ou durante os tratamentos em 
regime ambulatório.
 
As famílias ficam instaladas gratuitamente, cuidando da manutenção e arrumação dos 
espaços que ocupam e contam com a ajuda dos voluntários que diariamente estão 
disponíveis para as auxiliar. 

Como as próprias famílias referem, esta casa é o “porto seguro” que as acompanha 
durante esta fase das suas vidas:

“A Casa Acreditar foi muito importante para mim e para o meu filho e continua a ser 
importante. Espero que permaneça por muitos anos, porque assim sentimo-nos em casa e 
acolhidos por alguém que se preocupa connosco.”

“(…)Por isso a Casa é um apoio importante para todos nós, principalmente para não nos 
sentirmos tão sós. Assim tive forças para superar esses momentos difíceis.”

“(…) ser considerado como um "abrigo", onde reflectimos, choramos e preparamos forças para 
o dia seguinte.”

De acordo com um estudo realizado na Casa Acreditar de Coimbra a 33 pais de crianças 
com cancro, no âmbito de um projecto de investigação desenvolvido no contexto da 
Linha Relações, Desenvolvimento & Saúde da FPCEUC, podemos caracterizar as 
famílias que por aqui passaram da seguinte forma:

“Vinte e quatro participantes (72,7%) eram do sexo feminino e 9 (27,3%) do sexo 
masculino. Os cuidadores tinham idades compreendidas entre os 23 e 57 anos, 
correspondendo a média de idades a 38,88 anos. Em relação ao estado civil, 69,7% dos 
participantes eram casados, sendo que os restantes se encontravam em união de facto 
(15,2%), solteiros (9,1%), divorciados (3,0%) ou viúvos (3,0%). Quanto à situação 
profissional, esta tinha a seguinte distribuição: 57,6% empregados, 15,2% 
desempregados, e 27,3% outra situação. A maioria dos participantes pertencia a um 
nível socioeconómico baixo (54,5%), 36,4% a um nível médio e os restantes 9,1% a um 
nível alto. A estadia destes utentes na Casa Acreditar de Coimbra teve um mínimo de 4 
dias e um máximo de 705 dias, sendo que a média de número de dias correspondeu a 
132 dias.”
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37

Casas

      Casa Lisboa

Recebemos durante o ano de 2013, 71 famílias oriundas de vários pontos do país, com 
especial incidência da região Autónoma dos Açores (37%) e também de Angola, Cabo 
Verde e São Tomé. Destas crianças, 35% têm idades compreendidas entre 10 e 15 anos 
e 26,7% entre 1 e 6 anos.
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Casas

      Casa Coimbra

Na Casa de Coimbra recebemos não só crianças com cancro mas também com outras 
patologias, como sejam, transplantes hepáticos, cardiopatias, surdos profundos com 
implante coclear, etc.
 
Da totalidade de crianças que recebemos durante o ano de 2013, 41,2% tinham idades 
compreendidas entre 1 e 6 anos, 26,1% entre 10 e 15 anos e 14,3% entre 16 e 18 
anos.

Idade criança/jovemGénero criança/jovem
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Casas

Ao longo de todo o ano são realizadas diversas actividades como pequenas 
comemorações para assinalar dias festivos, aprendizagem de novas competências, 
massagens de relaxamento para os pais, entre outras. Estas actividades pretendem por 
um lado distrair as famílias de forma a atenuar a ansiedade que a doença 
inevitavelmente traz, e por outro dar alguma normalidade ao seu quotidiano.
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Voluntariado

O heterogéneo grupo de voluntários, composto em 2013 por cerca de 790 pessoas, 
constitui a grande força da Instituição. É justamente a diversidade de características, 
competências e disponibilidades que nos permite dar resposta às várias necessidades 
das crianças e famílias que acompanhamos.
 
Este potencial humano exige um forte investimento por parte da estrutura profissional 
desde o momento de selecção, passando pela formação até ao acompanhamento. Só 
desta forma podemos garantir a elevada qualidade do serviço prestado pelos 
voluntários que caracteriza a Associação desde a sua constituição.

Salientamos a especificidade de cada projecto de apoio humano. Desde a presença nos 
Hospitais e em serviços com características e exigências diversas, passando pelo apoio 
prestado nas Casas da Acreditar em que se procura proporcionar a normalidade possível 
na vida das famílias ali residentes, até à presença de voluntários no domicílio em 
projectos que requerem um acompanhamento ainda mais individualizado e 
intensificado por parte da Acreditar tanto às famílias apoiadas como aos próprios 
voluntários.
 
Não podemos deixar de referir a importante função dos voluntários que, não estando 
em contacto directo com as crianças e famílias, em muito contribuem para que a 
imprescindível rede de apoios seja alargada e sustentada, tornando possível a 
concretização da diversidade dos projectos em curso.

Em baixo apresentamos a forma como os voluntários se distribuem por núcleo regional 
e por projecto, num total de 51.466 horas, valor este que facilita a tomada de 
consciência da importância deste recurso humano na persecução dos objectivos da 
Associação. 
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Voluntariado

NÚCLEO FUNÇÕES DESEMPENHADAS Nº DE PESSOAS TOTAL HORAS

NORTE

CENTRO

SUL

MADEIRA

TOTAL

Serviço de Pediatria do HSJ - Internamento

Serviço de Pediatria do HSJ - Consulta

IPO - Serviço Pediatria

IPO - Serviço Transporte Medula Óssea - Internamento

IPO - Serviço de Transplante Medula Óssea - Consulta

Apoio Emocional

Projeto O Cabaz

Aprender Mais

Arco-Íris

Apoio a Bancas de Divulgação e Apoio Administrativo

Hospital Pediátrico de Coimbra

Casa de Coimbra

Apoio a Bancas de Divulgação e Apoio Administrativo

Serviço Pediatria IPO

Casa Lisboa

Apoio Emocional

Arco-Íris

Apoio a Bancas de Divulgação e Apoio Administrativo

Serviço de Pediatria Hospital Funchal

Apoio a Bancas de Divulgação e Apoio Administrativo

   *o apoio na divulgação é frequentemente levado a cabo por voluntários também activos noutras áreas de voluntariado
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5170

960
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2500
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6815

7101

1800

6695

3120

768

87
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352

51466
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Voluntariado

Relativamente às actividades de acompanhamento, durante o ano de 2013, os vários 
núcleos da Acreditar dinamizaram:

Núcleo Norte Núcleo Centro Núcleo Sul Núcleo Madeira

Cursos de Formação Inicial

Reuniões

Sessões de Formação 
Contínua

Encontros

2 2 2

2

2

13

12

8

6

5

12

1

1

1

3

0

Encontro Voluntários Norte 2013
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Gestão e Funcionamento

Embora o ano de 2013 não tivesse registado grandes alterações no funcionamento 
interno da Acreditar, foram lançadas as bases para o aprofundamento de actuação nas 
áreas mais críticas da organização com a criação de cinco equipas de trabalho, as quais 
ao longo de 2014 desenvolverão projectos que, se antecipa, venham a tornar a 
organização mais participada pelas famílias, mais organizada para produzir resultados e 
cada vez mais um parceiro de referência na área onde actua.

Os projectos nas áreas de Sustentabilidade, Comunicação e Imagem, Barnabés, 
Envolvimento das Famílias e Filosofia da Acreditar, serão as prioridades de trabalho 
que, levadas com seriedade e rigor, poderão lançar a organização para a próxima 
década.

Existe um enorme envolvimento de todos os funcionários, alguns voluntários e o 
acompanhamento atento por parte da Comissão Directiva de forma a garantir o maior 
êxito do trabalho a desenvolver.

Em 2013 a Instituição acolheu dois estágios profissionais com a duração de um ano, o 
que permitiu reforçar as equipas de trabalho em Coimbra e Porto.

Ainda durante este ano, os funcionários realizaram 9 acções de formação (algumas 
ainda a completar em 2014, nomeadamente pós-graduações e mestrados) em áreas 
como:

 - Design de Comunicação;
 - Gestão de Stress;
 - Gestão de Voluntariado;
 - Intervenção com Famílias Vulneráveis;
 - Economia Social e Solidária;
 - Ciências da Educação – Intervenção Comunitária;
 - Cuidados Paliativos;
 - Economia Social;
 - Relacionamento Interpessoal.

Esta aposta na qualificação dos recursos humanos foi realizada com dois objectivos 
distintos e complementares: o acréscimo de qualificação e de know-how dentro da 
organização e também a motivação dos colaboradores envolvidos, pois a formação foi 
escolhida de forma a concretizar os objectivos profissionais e pessoais.

De notar que a qualificação média dos recursos humanos era já bastante boa com 1 
mestrado e 9 licenciados num total de 13 colaboradores e com um leque de 
qualificações muito distinta.
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Imagem e Comunicação Externa
Neste ano, o contacto da Acreditar com o exterior concretizou-se em particular na 
dinamização de uma série de acções de divulgação, sensibilização e/ou angariação de 
fundos, promovidas por todo o país em maior ou menor escala, por diversas 
organizações, desde movimentos da sociedade civil, a empresas e escolas.
 
A maioria das actividades desenvolvidas situaram-se no âmbito desportivo: corridas, 
caminhadas, treinos solidários, provas de orientação, provas de BTT, jogos de futebol, 
circuitos de automobilismo, torneios de golf, regatas, etc. Também frequentes foram as 
acções de apoio em contexto lúdico como concertos, festas, festivais de dança, jantares 
e lanches solidários.

Como é habitual, a presença nas escolas ocorreu de forma regular ao longo do ano. 
Importa destacar a transversalidade dos níveis de ensino, do pré-escolar ao ensino 
superior o interesse e disponibilidade para dar a conhecer e apoiar a Acreditar foram 
notórios.

Relativamente aos suportes comunicacionais, o ano de 2013 revelou-se de 
consolidação da presença na rede social Facebook onde, para além de serem divulgadas 
iniciativas, nasceram e foram concretizadas muitas outras. Ainda em contexto digital, 
garantimos que na página de internet é disponibilizada a informação necessária sobre 
a Associação e passámos também a estar presentes na rede Youtube, onde são 
partilhados vídeos sobre a Acreditar.

No sentido de responder à missão de informar e sensibilizar a sociedade civil para as 
questões associadas ao cancro infantil a Acreditar disponibilizou no site, sete das suas 
publicações. Estes livros, oferecidos pela Acreditar às famílias, proporcionam 
informação essencial numa linguagem acessível, constituindo assim um meio muito 
eficaz para dar a conhecer os principais aspectos da vivência da doença.

Continuamos a assegurar a comunicação com sócios, mecenas, famílias, voluntários e 
amigos através da edição semestral de uma Newsletter que dá conta das principais 
actividades desenvolvidas e apresenta reflexões sobre a oncologia pediátrica em 
Portugal. 

No final do ano foram iniciados esforços no sentido de profissionalizar o tratamento da 
imagem e comunicação externa, situação que terá impactos e visibilidade já no início de 
2014.
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Angariação de Fundos e Sustentabilidade
No ano de 2013 a Acreditar angariou o total de 731.836,24€. Este valor permitiu 
financiar e manter os projectos em curso e desenvolver algumas novas áreas, como 
pode ser visto no capítulo respectivo. 

Deste valor, 90,8% vieram de donativos de Empresas e Particulares e 9,2% de Subsídios 
da Segurança Social.

Verificamos que comparativamente com o ano de 2012, o valor de donativos de 
empresas desceu de 64% para 58,2%, situação que reflecte a crise económica que 
muitas empresas estão a viver. No caso dos donativos de particulares o valor aumentou 
de 29% para 32,6%, reflectindo, do nosso ponto de vista, que apesar de estarem a viver 
tempos difíceis as famílias deram prioridade ao apoio à Acreditar, reconhecendo o 
trabalho levado a cabo pela instituição.

Sem retirar a importância de todos os particulares e empresas que garantem a 
sustentabilidade da associação é de sublinhar o papel das entidades que nos apoiam 
com regularidade e que permitem o funcionamento das Casas Acreditar como o Banco 
Espirito Santo S.A., nosso mecenas desde o início com apoio a dois quartos, a Jerónimo 
Martins SGPS S.A., a Ana Aeroportos de Portugal S.A., a PT - Comunicações, S.A., a 
Schmitt – Elevadores, Lda., a Optimus - Comunicações S.A., a Segurança Social Lisboa e 
Vale do Tejo, a Saudaçor – Sociedade Gestora de Recursos e Equipamentos da Saúde 
dos Açores, S.A., a Gracentur - Grande Centro Turístico, Lda., a Fundação Secretariado 
Nacional da Educação Cristã, a Associação de Solidariedade Social Dom Pedro V, a 
Câmara Municipal de Condeixa, a Fundação Manuel António da Mota, a Dra. Ana Luisa, a 
Teka Portugal S.A., a Radio Popular Electrodomésticos S.A., a OTIS - Elevadores, Lda., a 
JET COOLER Águas e Cafés, S.A. e a Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais. 

Subsídios Segurança Social

Particulares

Empresas

58,2%32,6%

9,2%

Receitas
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Angariação de Fundos e Sustentabilidade

Com um volume muito significativo registaram-se também donativos por parte da 
Weeds West que apoia a Associação pelo primeiro ano e da Brisa – Auto-estradas de 
Portugal S.A., que nos apoia pelo terceiro ano consecutivo.

Tendo em vista o financiamento do apoio alimentar a 8 famílias durante 3 meses, 
realizou-se a campanha BES Crowdfunding “O Cabaz”, cujo objectivo era angariar 
1.440,00€ e o resultado foram 2.339,00€ de 162 apoiantes. 

Estabelecemos ainda um protocolo com a Lusitania – Companhia de Seguros S.A. que 
ofereceu todos os seguros (automóvel, multirriscos, acidentes pessoais, acidentes de 
trabalho e responsabilidade civil) num valor total de 14.406,71€.
 
A WHITE Portugal continua a disponibilizar para os núcleos Norte, Centro e Sul, 
equipamentos multifuncionais de impressão, garantindo o suporte técnico total e 
consumíveis a custo zero. 

Importantes contributos para o Apoio Social às famílias foram os do Pingo Doce – 
Distribuição Alimentar S.A., que doou 23.117,08€ em bens alimentares, e do Banco 
Alimentar Contra a Fome que em 2013 entregou graciosamente 4425,1kg de géneros 
alimentares no valor de 6.233,56€. A este nível, contámos ainda com o apoio da 
Ascendi Costa da Prata, S.A.. Estes generosos donativos ajudaram a colmatar 
necessidades básicas das famílias que têm crescido bastante devido à crise económica.

Em 2014 iremos reforçar o nosso trabalho na diversificação das fontes de 
financiamento para que consigamos manter o funcionamento de todos os projectos. 
Vamos investir na análise SROI (Social Return on Investment) das Casas Acreditar, para 
aferir e avaliar o impacto das mesmas e para continuarmos a trabalhar no sentido de 
melhorar a nossa intervenção e de a tornar sustentável. Esta análise permitirá também 
aos nossos mecenas terem um conhecimento mais detalhado e aprofundado de como é 
utilizado o apoio que nos disponibilizam. 
 
O próximo ano marcará também o início da Casa Acreditar do Porto, que está já em fase 
de análise de projectos de arquitectura. Trata-se de um investimento de grande 
importância e necessidade que irá requerer um investimento que estimamos venha a 
rondar os 1.500.000,00€. 
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Conclusão

O presente relatório evidencia que, uma vez mais, a Acreditar procurou em 2013 ir ao 
encontro das necessidades que percepciona serem as que afectam as crianças, jovens 
e famílias. Em 2014 empenhar-se-á em aferir qual a visão de todos aqueles para quem 
trabalha, de forma a adequar mais ainda as suas actividades às necessidades por estes 
sentidas.

Conclui-se, por toda a resenha feita, que a sociedade continua a compreender a 
importância do papel da Associação. O número de voluntários empenhados em realizar 
um trabalho de enorme responsabilidade e significado, o apoio constante de 
particulares e empresas que se mobilizaram com recursos materiais e humanos para 
que a actividade da Acreditar pudesse crescer e aprofundar-se, são disso exemplos e 
mais ainda numa época de enormes dificuldades económicas e sociais.

Sentimos ainda que este relatório não ficaria completo sem uma palavra de apreço a 
todos os profissionais que dão o seu melhor pela Acreditar e sem uma palavra de 
enorme reconhecimento para todos os elementos dos Corpos Gerentes que estão a 
terminar funções e que deram o seu melhor para que a associação encarasse os seus 
vinte anos de existência com o orgulho e optimismo que é salientado pelo Presidente 
na introdução deste relatório.

Esperamos que todos os nossos parceiros sintam, ao ler este relatório, o orgulho que 
sentimos em estar na Acreditar.
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