
O projecto Casas Acreditar visa responder à necessidade de alojamento das famílias residentes 
fora da região do hospital onde o seu filho é acompanhado. Sem este recurso muitas famílias estariam 
sujeitas a frequentes e penosas deslocações, internamentos hospitalares desnecessários ou alojamento 
em condições precárias e não adaptadas à realidade de uma criança em tratamento oncológico.

Situadas junto aos hospitais, as Casas Acreditar oferecem a oportunidade de reorganização familiar e 
normalização das vivências do dia-a-dia. Com todas as condições de dignidade, conforto e funcionalidade, 
são um espaço de segurança, humanização e partilha de experiências. A estadia, cuja duração depende 
da indicação médica, é gratuita, sendo as famílias encaminhadas pelos Serviços Sociais hospitalares. 

CASAS
                        ACREDITAR

O ano de 2016 foi marcado pela construção 
da Casa do Porto situada junto ao IPO Porto 
num terreno cedido pelo Ministério da Saúde. 
Esta construção implicou um investimento 
de 1.600.000,00€, só possível com o apoio de 
muitos mecenas. A partir de Março de 2017 já 
nos é possível receber simultaneamente até 
16 famílias que acompanhem os seus filhos 
em tratamento oncológico, tanto no IPO Porto 
como no Centro Hospitalar São João.

A primeira Casa foi a de Lisboa, inaugurada 
em 2003 e com capacidade para 12 famílias. 
Desde então recebemos mais de 1.000 famílias 
que assim podem estar muito próximo do IPO 
Lisboa, onde são feitos os tratamentos. 

À Casa de Lisboa seguiu-se a Casa de 
Coimbra que, com 20 quartos, está de portas 
abertas desde 2010 tendo acolhido, desde 
então, cerca de 600 famílias de crianças em 
tratamento no Hospital Pediátrico de Coimbra 
e jovens em tratamento no Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra. 
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Com a mesma lógica de organização e funcionamento, todas as Casas Acreditar são compostas por 
quartos familiares com casa de banho privativa, uma cozinha comum, três salas de estar: uma para os 
pais, outra para os mais pequenos e uma terceira para os adolescentes e jovens. O tratamento da roupa 
é feito na lavandaria, existindo também espaços exteriores de jardim.

Além da celebração dos tradicionais dias festivos, promovemos nas Casas uma série de actividades que 
visam promover a auto-estima, o relaxamento, a aquisição de competências, o bem-estar emocional, 
etc. No ano de 2016, entre a Casa de Lisboa e de Coimbra, proporcionámos experiências tão diversas 
quanto: aulas de manicure, maquilhagem, tratamento da pele, yoga, shiatsu e massagens; workshops de 
confecção de bolos, de cozinha saudável e de trabalhos manuais; serviço de cabeleireiro; apoio escolar 
e consultas de psicologia. Também incentivamos as idas ao exterior: desde visitas a museus a passeios 
em jardins ou assistir a espectáculos.

Percebe-se assim que as Casas Acreditar são muito mais do que um equipamento social. São um 
espaço acolhedor e confortável que permite à família estar reunida e ali viver como se da sua casa se 
tratasse, contando com a inestimável entreajuda de outras famílias com vivências idênticas.

Apresentamos em baixo informação mais detalhada sobre as estadias das famílias nas Casas Acreditar 
de Lisboa e Coimbra durante o ano de 2016.



Através da metodologia Social Return on Investment (SROI), a Acreditar procede anualmente à avaliação 
do impacto que tem o investimento nas Casas Acreditar de Lisboa e Coimbra. O impacto foi actualizado 
para 2016, tendo sido apurado um rácio SROI de 1:7,70€, o que significa que por cada 1€ investido são 
gerados 7,70€ de benefícios.

No ano de 2016 estiveram nas Casas 224 famílias num total de 8002 noites. Apresentamos os princi-
pais dados relativos à avaliação desta experiência junto das famílias (pais e crianças): eles reportam-nos 
as principais mudanças e impactos gerados pela sua estadia nas Casas Acreditar.

CASAS ACREDITAR:
           AVALIAÇÃO DE IMPACTO 2016

“Aqui sinto-me mais à vontade, tenho mais companhia e o conforto de 
uma casa.”

                       Ruben, Barnabé

“Sinto que devo retribuir a ajuda que recebi, ajudando as crianças que estão 
agora em tratamento.”

                     Mariana, Barnabé



“Estamos menos tempo no hospital, o que psicologicamente é muito importante 
para a Margarida.”

            Pais da Margarida

“Quando vim para cá não sabia ao que vinha. Agora consigo lidar melhor com as 
coisas e com os problemas, amadureci e cresci muito e consigo manter-me mais 
calma. Para o meu futuro (…) quero ter mais tempo para as minhas filhas. Já 
não sou a mesma pessoa e as minhas prioridades mudaram. Ninguém fica igual.”

             Mãe da Carolina

Relativamente às principais características da vida nas Casas Acreditar, eis a avaliação que nos é dada 
pelas famílias: 

Genericamente, salientamos a satisfação das famílias com os serviços prestados nas Casas; as regras 
que são definidas e o seu cumprimento; o bom ambiente ali vivido; a facilidade de adaptação dos pais e 
das crianças; o relacionamento com as outras familias; o relacionamento entre as crianças e a utilidade 
que a Casa tem para as famílias.

Podemos concluir que as Casas Acreditar, que dispõem de elevadas condições de conforto e que se 
localizam junto dos Hospitais, têm um impacto muito significativo na vida das famílias e crianças.
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