
Mesmo em circunstâncias difíceis, a 
Acreditar conseguiu proporcionar aos 
Barnabés o que sempre proporcionou, 
mesmo que através de um ecrã. As 
reuniões para partilha das nossas 
experiências, para rever amizades, 
para brincar, para fazermos jogos e 
para discutirmos o nosso futuro foram 
realizadas. Continuamos, como 
sempre, todos juntos e é assim que 
somos mais fortes. Por conseguir fica 
apenas um encontro para nos 
abraçarmos e matar todas as saudades. 

Rute, 22 anos 

APOIO ÀS FAMÍLIAS

CASAS ACREDITAR

BARNABÉS

DADOS FINANCEIROS

APOIOS REFORÇADOS

285   PARTILHA, CONVÍVIO E LAZER

109 ACÇÕES DE FORMAÇÃO PESSOAL 
PROFISSIONAIS

37 VOLUNTARIADO

20 APRENDER MAIS

18 PROTOCOLO SEC. ESTADO 
EDUCAÇÃO DA MADEIRA

13 BOLSAS DE ESTUDO

LISBOA COIMBRA PORTO

12 20 16

42 101 33

84% 51% 56%

3694 3348 3286

88 31 70

Madeira, Açores
e Faro

Nº de Quartos 

Nº de Famílias

Taxa de Ocupação

Nº de Noites

Média de Noites por Família

Principais locais
de proveniência

Açores, Castelo
Branco e Lisboa

Bragança, Braga
e Vila Real

1 519 114,84 €
RECEITA TOTAL

209 599,68 €
SEGURANÇA SOCIAL

714 614,45 €
DONATIVOS TOTAIS

594 900,71 €
OUTRAS RECEITAS

Da qual:

1 115 733,72 €
DESPESA TOTAL

190 979,41 €
APOIO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS

742 926,98 €
CASAS

43 138,08 €
SOBREVIVENTES

19 443,09 €
APRENDER MAIS

119 246,16 €
OUTRAS DESPESAS

Da qual:

403 381,12 €
RESULTADO LÍQUIDO

Este foi um ano fora do comum, que pôs à prova a capacidade de famílias, 
doentes e sobreviventes se superarem. A Acreditar acompanhou-os neste 
esforço suplementar à doença.

A pandemia, cujas implicações se fizeram sentir logo no mês de Março, 
obrigou a relevantes ajustes na nossa actuação para que o apoio prestado 
respondesse, da forma mais adequada possível, a novas necessidades e a 
outras tantas que agora se intensificavam. Dar voz na defesa dos direitos de 
doentes, sobreviventes e cuidadores tornou-se, no ano de 2020 de que aqui 
lhe damos conta, ainda mais premente. Este é o trabalho desenvolvido nas 
quatro regiões da Acreditar: Sul (Lisboa), Centro (Coimbra), Norte (Porto) e 
Madeira (Funchal).

Há 26 anos que a Acreditar minimiza o impacto da doença oncológica nas 
crianças e jovens doentes e, naturalmente, nas suas famílias.

A base do trabalho da Acreditar é a relação, directa e próxima, que estabele-
cemos com as famílias em contexto hospitalar desde o momento em que estas 
tomam conhecimento do diagnóstico dos seus filhos. 

O apoio emocional, prestado por pais e jovens que passaram pelo mesmo, não 
pôde ser vivido com o calor da presença física que informa e conforta, do abraço 
que apazigua. Para minimizar esta distância, fizemo-nos valer das tecnologias e 
contámos com a preciosa colaboração dos responsáveis dos serviços hospitala-
res que, em tudo, facilitaram a comunicação entre as famílias e a Acreditar para 
que estas se sentissem sempre acompanhadas. 

O valioso trabalho dos voluntários que nos hospitais, nas Casas Acreditar e 
no domicílio das famílias garantem alegria, serenidade e a maior normalidade 
possível, também foi suspenso. As plataformas digitais permitiram que este 
grupo utilizasse todas as formas possíveis (e imaginárias) para manter estas 
relações fortes. Contámos com vários voluntários no apoio directo às famílias 
como a entrega de compras nas Casas Acreditar. Em actividade rotineira até 
meados de Março, foram 608 voluntários que se distribuíram da seguinte 
forma: 67% nos hospitais, 12% nas Casas, 10% no apoio emocional, 6% no apoio 
administrativo, divulgação e promoção de actividades de bem-estar e, por fim, 
5% dedicados ao Aprender Mais.

As actividades lúdicas e de bem-estar que proporcionam um escape a toda a 
rotina hospitalar, fortalecem as relações entre aqueles que vivem o mesmo e 
dão alguma sensação de normalidade, tiveram de ser fortemente adaptadas a 
todas as novas regras de segurança e higiene. Ainda assim, foram 412 famílias 
que beneficiaram de alguma acção de lazer. 

O recurso à comunicação digital que, no caso dos alunos mais velhos, era já 
uma importante ferramenta no apoio escolar, foi agora intensificado. Ainda que 
sem a importantíssima presença física, fizemos esforços para que os mais 
pequenos continuassem a ver as suas aprendizagens estimuladas o que foi 
possível, por exemplo, com a criação e partilha de manuais pedagógicos.

Todas as adaptações até aqui referidas deveram-se à pandemia. Foi também 
por causa da pandemia que a Acreditar incrementou o orçamento para apoios 
como o económico, material ou alimentar — necessidades que em muitas 
famílias se intensificaram e, noutras tantas, surgiram na sequência das profun-
das alterações, por exemplo laborais, que as suas vidas sofreram. 

Do ponto de vista económico apoiámos 100 famílias para que pudessem fazer 
face a despesas como água, gás, electricidade e mesmo rendas ou prestações 
bancárias.

A nível material, à habitual entrega de cadeiras de rodas, próteses ou compu-
tadores, fizemos um grande investimento para garantir que as 277 famílias 
dispunham dos equipamentos de protecção individual como máscaras, álcool 
gel ou luvas. Continuamos a entregar máscaras a todas as famílias que tenham 
de ir ao hospital. 

A pandemia, e as suas implicações socio-económicas, fizeram crescer as 
necessidades de apoio alimentar. Esta foi a oportunidade para transformarmos 
a forma como este apoio era prestado. Da entrega pessoal de sacos com alimen-
tos essenciais, passámos a entregar às famílias, mensalmente, um cartão de 
supermercado com o valor adequado à dimensão do seu agregado. Foram 97 as 
que beneficiaram deste apoio com maior dignidade, conforto e agora com a 
imprescindivel segurança.

Foi muito grande o investimento em garantir a máxima segurança nas Casas 
Acreditar, o que nos permitiu mantê-las sempre em funcionamento, com todas 
as comodidades para as famílias residentes e de portas abertas para aquelas 
que agora necessitavam deste ponto de apoio junto ao hospital. Foram 176 as 
famílias que fizeram destas as suas casas. 

O grupo dos Barnabés – nome que damos a todos aqueles que têm ou tiveram 
uma doença oncológica até aos 25 anos, são a razão de ser da Acreditar.  

Foram cerca de 400 as crianças e jovens que deram vida a este grupo de pares. 
Através de troca de experiências, promoção do seu desenvolvimento pessoal, 
social e profissional, e a entrega do seu tempo e história de vida numa forma 
muito especializada de voluntariado. A participação em iniciativas de defesa 
dos direitos de sobreviventes é, ainda mais em tempo de pandemia, um impor-
tante desígnio do grupo.  

2020 EM PERSPECTIVA

GRUPO DOS BARNABÉS

431 CRIANÇAS
E JOVENS

176 FAMÍLIAS
FIZERAM DESTAS AS SUAS CASAS

DEDICAÇÃO DE

608 VOLUNTÁRIOS

APOIO EMOCIONAL

407 FAMÍLIAS

ACÇÕES DE LAZER

412 FAMÍLIAS

APOIO ESCOLAR

51 CRIANÇAS
E JOVENS

Foram destas tão variadas formas que tocámos a vida de 1.520 famílias que, 
durante o ano de 2020, contaram com a Acreditar para ganhar ânimo e meios 
para lidar com a doença dos seus filhos e tudo o que esta realidade implica. 

O acompanhamento a estas famílias só foi possível porque contámos com o 
apoio de muitos amigos – sócios, mecenas ou voluntários - que das mais 
variadas formas  deram de si para que quem passa pela doença ganhe mais 
motivos para Acreditar.  

ACOMPANHÁMOS

1.520 FAMÍLIAS

474 FAMÍLIAS

190 979,41€

PARA TODAS AS FAMÍLIAS

EPI

APOIO ALIMENTAR

CARTÃO DE
SUPERMERCADO

REGIÃO SUL
Rua Prof. Lima Basto, 73

1070-210 Lisboa

Telefone: 21 722 11 50

E-mail: acreditar@acreditar.pt

REGIÃO CENTRO
Rua Camilo Pessanha, 2

3000-600 Coimbra

Telefone: 239 482 027

E-mail: acreditar_nrc@acreditar.pt

REGIÃO NORTE
Rua Académico Futebol Clube, 364

Nota: Dados ainda não auditados

4200-602 Porto

Telefone: 22 548 04 05

E-mail: acreditar_nrn@acreditar.pt

REGIÃO DA MADEIRA
Av. Luís de Camões, Complexo Habit. 
do Hospital, bl. 3, r/c Esq.

9000-168 Funchal

Telefone: 291 742 627

E-mail: mg@acreditar.pt

WWW.ACREDITAR.ORG.PT


