
PAIS

pais acolhidos, informados e acompanhados 
ao longo da doença dos seus filhos402

333 pais gozaram de momentos de distracção
e bem-estar

famílias viveram na Casa de Lisboa = 3080 noites

famílias viveram na Casa de Coimbra = 7280 noites

36
65

famílias viveram na Casa do Porto = 2380 noites23

pais foram apoiados financeiramente104
pais tiveram apoio alimentar120
pais receberam apoio material310

pais beneficiaram de consultas de apoio psicológico19
irmãos beneficiaram de consultas de apoio psicológico3

O dia em que ouvimos "o seu filho tem cancro" 
é para todos nós inesquecível. A partir desse 
momento os nossos dias levam uma profunda 
reviravolta. Unimo-nos na Acreditar para 
criarmos e encontrarmos o suporte que nos ajuda 
a enfrentar os desafios exigentíssimos que 
a vida nos coloca nesta fase.

- Teresa, Mãe de Afonso

Somos uma rede de partilha e apoio feita de crianças, jovens, pais e amigos – 

juntamo-nos para enfrentar da melhor maneira as dinâmicas que o cancro 

pediátrico impõe, querendo proporcionar a todos a certeza de apoio num 

momento de incerteza.

1911 FAMÍLIAS APOIADAS AO LONGO DE 2021
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CRIANÇAS

E JOVENS

crianças e jovens acolhidos, informados e acompanhados 
ao longo da sua doença402

542 crianças e jovens gozaram de actividades de partilha 
e lazer

98 jovens fortaleceram-se em encontros e reuniões de trabalho

tiveram acompanhamento de professores voluntários

Bolsas de Estudo atribuídas 

52
24

jovens sobreviventes participaram em acções 
de formação pessoal e profissional146

jovens beneficiaram de consultas de apoio psicológico13

Na Acreditar encontramos o lugar onde 
podemos descobrir a nossa versão mais 
verdadeira. Reconhecemo-nos nas nossas 
histórias de doença, de perdas e de recomeços 
- e, a partir daí, temos a oportunidade de 
desenvolver a sabedoria e as competências 
que nos esperam no nosso futuro.

- Filipe, 17 anos
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Sobreviventes
Empowerment

2021 EM RESUMO
Juntos somos ainda mais fortes

SERMOS VOZ

NO MUNDO

Lançámos a petição “O luto de uma vida não cabe 
em 5 dias”, para que os dias de luto parental pela morte 
de um filho passassem de 5 para 20 dias – a nova lei entrou 
em vigor no dia 3 de janeiro de 2022.

Saiba mais aqui

Saiba mais aqui

Saiba mais aqui

Foi um ano de conquistas para pais, doentes 
e sobreviventes. Fizemos chegar as suas vozes 
mais longe e valer os seus direitos - uma 
mudança no Mundo.

DADOS

FINANCEIROS

E que todos vós, que nos apoiam 
financeiramente, se sintam justamente 
recompensados pelas vidas que tocam.

Pais em luto

Trabalho conjunto de anos com os sobreviventes - pelo 
direito ao esquecimento. Vimos este esforço ser reconheci-
do com a sua consagração em lei no dia 1 de Janeiro de 
2022. Um passo importante para pôr fim à discriminação no 
acesso a produtos financeiros por parte de sobreviventes 
de cancro, assim como de algumas doenças crónicas.

Direito ao
Esquecimento

Convidámos a sociedade a reflectir sobre temas impor-
tantes como as vacinas contra a Covid 19, o direito 
ao esquecimento, espiritualidade e cancro, adolescentes 
e jovens adultos.

Webinars

Levámos estas vozes para o Conselho Nacional de Saúde, 
órgão consultivo do Governo em matérias de saúde, onde 
estamos presentes desde 2021.
Internacionalmente, trazemo-las para fóruns como 
a Childhood Cancer International, SIOPE, AICIB, SHOP 
e PANCARE, sempre no sentido de promover melhor investi-
gação, tratamentos e qualidade de vida. 

Presença Fóruns 
Nacionais 

e Internacionais

- João, Pai e Presidente da Acreditar

REGIÃO NORTE

Rua Académico Futebol Clube, 364

4200-602 Porto

Telefone: 22 548 04 05

E-mail: acreditar_nrn@acreditar.pt

REGIÃO CENTRO

Rua Camilo Pessanha, 2

3000-600 Coimbra

Telefone: 239 482 027

E-mail: acreditar_nrc@acreditar.pt

REGIÃO SUL

Rua Prof. Lima Basto, 73

1070-210 Lisboa

Telefone: 21 722 11 50

E-mail: acreditar@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

OBRIGADA, SÓ FOI 
POSSÍVEL COM
A SUA AJUDA!

LEMBRADO DE MIM!
OBRIGADO POR SE TER 

- Susana, Responsável do Advocacy

Nota: dados ainda não auditados

RECEITA TOTAL
  1 446 158,75 € 

SEG. SOCIAL
214 747,61 € 

DONATIVOS TOTAIS

 737 307,43 € 

OUTRAS RECEITAS

494 103,71 € 

DESPESA TOTAL
  1 233 544,41 € 

RESULTADO LÍQUIDO
212 614,34 € 

CASAS
759 848,82 € 

APOIO SOCIAL 
ÀS FAMÍLIAS
220 101,45 € 

APOIO 
PSICOLÓGICO

5 831,00 € 

APOIO ESCOLAR

24 389,04 € 

OUTRAS DESPESAS

174 123,37 € 

TRABALHO COM
SOBREVIVENTES

49 250,73 € 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL7I5oIOBpXHyPz9s75oLuHAp8AQEAQfQF
https://www.acreditar.org.pt/pt/base3_detail/7/283
https://www.peticaolutoparental.com/
https://www.acreditar.org.pt/pt
https://www.facebook.com/acreditar
https://www.instagram.com/associacao_acreditar/
https://www.linkedin.com/company/acreditar/mycompany/verification/
https://www.youtube.com/user/associacaoacreditar
https://mobile.twitter.com/assoc_acreditar



