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Setembro Dourado
Com a campanha Setembro Dourado a Acreditar juntou‑se
à rede de organizações internacionais de apoio a crianças
com cancro para assinalar o Mês de Sensibilização para
o Cancro Infantil. Esta iniciativa contou com o alto
patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República
e da Assembleia da República.
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Foram muitos aqueles que se
juntaram a nós. Famílias, escolas,
empresas e várias organizações da
sociedade civil divulgaram nas suas
redes informações sobre o cancro
infantil e manifestaram o seu apoio
à causa com a utilização do pin

laço dourado – cor que simboliza
a força, coragem e resiliência
características destas crianças e
jovens que, cedo demais, vivem uma
doença oncológica. Sabemos que
juntos minimizamos o impacto da
doença nas suas vidas.

Presidente
da República
Recebemos na Casa Acreditar
de Lisboa a visita do Sr. Presidente da República Professor
Doutor Marcelo Rebelo de Sousa
que conheceu as famílias que aqui
vivem enquanto acompanham os
seus filhos em tratamento oncológico no IPO Lisboa. Sensibilizado
para as questões dos direitos das
famílias e qualidade de vida, deu
o seu alto patrocínio à iniciativa
Setembro Dourado – Mês de Sensibilização para o Cancro Infantil.

“De vez em quando convidam‑me para eu vir cá.
Da próxima vez, convidem‑me para eu comer qualquer
coisa com vocês. Hoje não deu, fui só ver a cozinha.
E outras vezes eu convido-os para irem comer comigo.”
Presidente da República
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EDITORIAL
Queridos Amigos,
Ler o editorial desta newsletter é ficar aquém do muito que temos feito
nos últimos tempos.
Setembro Dourado: é com este
nome, e neste mês, que sensibilizamos o país para o cancro pediátrico.
Porquê dourado? Porque representa
a coragem e resiliência das crianças e jovens que se veem afectados
pela doença. Das diversas actividades desenvolvidas, saliento a visita do
Presidente da República à nossa Casa
de Lisboa, demorando-se a conversar
com crianças, jovens, Pais, voluntários e profissionais. Realço também a
presença da Acreditar na Assembleia
da República onde expusemos aos
deputados as nossas maiores preocupações, que são, afinal, as preocupações de doentes ou cuidadores
que passam por este drama do cancro pediátrico.
Não nos esgotamos nesta campanha: porque é importante partilhar
experiências, estivemos presentes,
juntamente com mais de 100 pessoas
de 22 países, na Youth Cancer Euro‑
pe; lançámos o Diário do Barnabé,
uma espécie de roteiro, escrito por
quem já fez este caminho, para quem
se confronta com o cancro pediátrico;
repetimos os campos de férias e a ida
à Disney, momentos determinantes
para quem percorre, cedo de mais, os
corredores dos hospitais; e fizemos
campanhas, e apostámos em parcerias, e tantas outras coisas mais.
Nada seríamos sem os mecenas,
os profissionais, os voluntários. Não
basta sonhar, é preciso pôr em prática. Acreditar continua a ser isto.
João de Bragança
Presidente da Acreditar
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Levantamento
de Problemas
em Oncologia
Pediátrica
Com base no profundo conhecimento da realidade, numa reflexão conjunta com os serviços
sociais dos hospitais e, ainda, nas
conclusões de um inquérito sobre
os direitos sociais das famílias
de crianças com cancro, respondido por 419 mães, pais ou outros
cuidadores, a Acreditar elaborou
o documento “Levantamento de
Problemas em Oncologia Pediátrica”, de onde destacamos os
seguintes dados:
• em média, as famílias dispõem
de menos 539,00€ por mês
devido ao aumento das
despesas e à diminuição da
receita.
• o ensino especial não está
disponível para a maioria das
crianças/jovens.
• importância do direito ao
segundo cuidador sem perda de
vencimento.
• importância do apoio no
transporte privado.
Neste documento são também
apresentadas propostas de adequação das políticas sociais à exigência dos tratamentos e da sobrevivência, de onde destacamos:
• uniformização do processo de
atribuição e duração da licença
de acompanhamento do filho.
• disponibilização de mais
professores ao domicílio.
• assegurar a idade limite para
admissão no Serviço de Pediatria
para os 17 anos e 364 dias.
Este documento está disponível
no website da Acreditar.

Na Assembleia
da República
a informar
e sensibilizar
No âmbito deste mês de sensibilização para o cancro infantil,
a Acreditar, que contou também
com o alto patrocínio da Assembleia da República, dinamizou
uma sessão de sensibilização em
São Bento dirigida aos deputados.
Estiveram presentes duas jovens
sobreviventes e uma mãe que, de
viva voz, deram testemunho das
dificuldades com que se depararam na doença e também no pós
doença. O presidente e directora
‑geral da Acreditar apresentaram
o documento Levantamento de
Problemas em Oncologia Pediá‑
trica, baseado nos resultados do
inquérito às famílias sobre os
Direitos Sociais, contendo propostas para a resolução dos problemas que a Acreditar quer ver
reflectidas na legislação.

O Terreiro
de dourado
Neste mês de Setembro a estátua do D. José I no Terreiro do
Paço, em Lisboa iluminou-se de dourado para homenagear
a força, coragem e resiliência das crianças que vivem uma
doença oncológica. À semelhança de outras cidades no mundo,
a Câmara Municipal de Lisboa mostrou desta forma a sua
solidariedade para com as crianças, jovens e suas famílias.

Um abraço
do melhor do
mundo
O futebolista Cristiano
Ronaldo – ídolo e referência
de luta e persistência para
muitos Barnabés – juntou‑se
à campanha Setembro
Dourado com a divulgação
nas suas redes sociais de
um vídeo dirigido às criança
e jovens com cancro com
a seguinte mensagem:

“Para ti que enfrentas o cancro, mando-te
um abraço cheio de força e coragem.
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!”
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Cura mas
com qualidade
de vida

O projecto da Acreditar
Dreaming with Survivors
teve início no final de 2016
e pretende dar voz aos
sobreviventes de cancro
infantil na discussão das
principais necessidades em
oncologia pediátrica.
A 1 de Julho, na conferência
“A voz dos jovens na
promoção da Saúde
e Qualidade de Vida”,
promovida em parceria com a
Equipa Aventura Social, a rede
Dream Teens e a Faculdade
de Motricidade Humana,
os jovens participantes
apresentaram os 4 projectos
que estão a desenvolver:
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Survivorship Passport – pela
possibilidade de, também em
Portugal, existir o documento que
reúne todo o histórico de doença bem
como dicas de cuidados de futuro.
Acreditar Seguro – pela igualdade
de oportunidades e pela não
discriminação neste sector.
Cuidar de quem cuida –
preocupados com os pais que
os acompanham durante os
tratamentos, procuram conhecer
as suas necessidades e pensar em
formas de colmatá-las.
Abrir mentes – porque a escola é
um dos contextos de referência na
infância, procuraram que esta esteja
mais bem preparada para lidar
com um aluno com diagnóstico de
cancro.

ECOS
DO
PROJECTO
Inspirado num trabalho da Equipa Aventura Social, o projecto
Dream Teens – rede de 147 jovens portugueses entre os 11
e os 18 anos quer dar-lhes voz
em comportamentos de saúde
e bem-estar e promover a sua
participação social - surge o
projecto Dreaming with Survi‑
vors, tornando os sobreviventes
de cancro infantil mais interventivos na luta pelos seus direitos, capazes de identificar as
necessidades nas áreas sociais,
educativas e legais que directamente os afetam, e estruturar
propostas realistas e exequíveis.
Com a apresentação das propostas permitiram-nos não só
conhecer as necessidades específicas dos sobreviventes de
cancro infantil, assim como as
estratégias para a resolução
dos seus problemas. Enquanto
investigadores e profissionais de
saúde, estamos constantemente
a idealizar e desenvolver novos
trabalhos e projectos, almejando uma melhoraria da saúde e
qualidade de vida dos nossos
jovens. Porque não envolvê-los
neste processo?
Uma rede está assim criada,
e o futuro? O futuro só a estes
jovens pertence! Actualmente,
dotados de um maior papel
interventivo na defesa dos seus
próprios direitos, esperamos que
a sua inclusão a nível social seja
cada vez maior, e que tenham
a coragem para apresentar as
suas ideias e projectos às entidades capazes de promover uma
igualdade de oportunidades.

b r eves
Quanto a nós, equipa Aventura
Social, damos a garantia de que
estaremos aqui para apoiar todo
esse processo.
M a r ga r i da G a s pa r
d e M at o s ,

Coordenadora
do Projecto Aventura
Social
e C át i a B r a n q u i n h o ,
Coordenadora
Executiva do Projecto
Dream Teens
A Acreditar tem uma implantação de base nacional, as suas
acções têm crescido e, neste
sentido, devo realçar a participação nas actividades do projecto Dream Teens que tem sido
efectivado por um núcleo extraordinário de Dreaming with
Survivors. No passado dia 1 de
Julho testemunhei e comentei
o que estes incríveis sonhadores, todos eles vencedores do
pesadelo, nos apresentaram.
Ideias para fazer acontecer. O
Passaporte Europeu do jovem
com cancro – ferramenta clinicamente indispensável –, a luta
pela consagração do direito a
seguros - áreas onde o Estado
tem de ser determinante. E,
para lá de tudo isto, tive a sorte
de estar no lançamento do Diário do Barnabé, provavelmente
um dos melhores manuais que
já li sobre vida com cancro, de
leitura indispensável para cuidadores, médicos e enfermeiros. É isso, Acreditar é viver.
Fernando Leal
d a C o s ta ,

Médico no IPO Lisboa

Apoio
jurídico
A PLMJ Sociedade de Advogados está com a Acreditar
desde 2003 tendo ao longo
destes 14 anos tido um papel crucial no apoio jurídico a
famílias e também aos mais
diversos assuntos com que a
Acreditar se confronta no seu
dia-a-dia e que requerem uma
opinião ou acção especializada. Os excelentes advogados
que nos têm dado pareceres
e executado trabalhos diversos são de um enorme profissionalismo e rapidez sem
descurar nunca um aprofundamento dos temas que tem
permitido à Acreditar ter,
também ela, uma actuação
adequada e informada. Este
tipo de mecenato de continuidade, que importa em longas
horas de trabalho e num know
how muito específico é uma
forma muito importante de
apoiar as instituições como a
Acreditar, sobretudo quando
é feito desta forma tão ética e
sem qualquer distinção entre
o trabalho que é pro-bono e
aquele que constitui o centro
da actividade deste importante escritório de advogados.

A Casa de Lisboa
vai crescer
A Câmara Municipal de Lisboa
votou por unanimidade a cedência do direito de superfície de um
novo edifício à Acreditar. Neste
espaço contíguo à actual casa,
vamos poder duplicar a oferta

Club Millennium
BCP connosco
O Club Millennium BCP
– Associação cultural e desportiva composta por colaboradores do Millennium BCP
na situação de reforma ou pré
reforma e também no activo
tem, entre outras missões
relevantes, uma vertente solidária no âmbito da qual a
Acreditar já pôde ser apoiada
algumas vezes para projectos em curso. A última dessas ajudas foi integralmente
aplicada no equipamento da
Casa do Porto tendo sido fundamental para cumprir o objectivo de proporcionar uma
Casa confortável e funcional
a todas as crianças e jovens
em tratamento quer no IPO
do Porto quer no Hospital de
S. João, bem como às suas
famílias. Estes gestos tão
importantes que se repetem
nunca podem deixar de ser
salientados.

de quartos a famílias residentes
fora de Lisboa que tenham as
suas crianças ou jovens em tratamento no IPO de Lisboa. Na sua
deliberação, a Câmara Municipal
salienta que o apoio prestado a
organizações como a Acreditar
“é do interesse público e da maior
relevância para a cidade”.
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Youth Cancer
Europe
na Lituânia
A Youth Cancer
Europe reuniu,
entre 24 e 27 de
Agosto na Lituânia,
o seu congresso
anual. Entre doentes e
sobreviventes de cancro
infantil, associações,
decisores políticos
e representantes da
indústria farmacêutica,
estiveram reunidos cerca
de 100 participantes,
representando 22 países,
que se deslocaram até à
belíssima capital Vilnius.

O João Nisa,
Barnabé, marcou
presença neste
encontro, salientando
a importância de
reuniões como esta,
onde se transmitem
conhecimentos de
pessoas e organizações,
por forma daqueles
que chegaram agora
poderem usufruir da
experiência e saber dos
que trabalham há mais
tempo nesta área.
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Encontro
de parceiros
Participámos na 8ª Conferência Europeia do Childhood
Cancer International que decorreu no mês de Maio em
Roma. Foram dias intensos
de partilha de saberes entre
mais de duzentos participantes de toda a Europa. Salientamos a presença activa
dos sobreviventes de cancro
infantil que marcaram este
Encontro com a apresentação da Declaração de Dublin
onde afirmam a importância
e urgência do investimento
em áreas como: acompanhamento multidisciplinar
de longo prazo, investigação
cientifica; apoio psicossocial
e igualdade de oportunidades em áreas como educação, emprego e seguros. Em
2018 a Acreditar vai acolher,
em Lisboa, a 9ª Conferência
desta organização e os trabalhos de preparação já começaram.

bre ves
Um sonho
tornado
realidade

Esta viagem fez-me sentir
uma felicidade absoluta que
há muito julgava perdida
em mim. Não só o facto de
estar na DisneyLand Paris,
que é um sonho de infância
tornado realidade, mas viajar
com pessoas tão incríveis
(modéstia à parte) como os
Barnabés e os orientadores,
que eram quatro “crianças”
que sabiam o rumo a tomar e
que nos orientaram sempre
com muito carinho. Depois
desta viagem sinto-me com
mais força para voltar ao
ataque, com um sorriso
cravado no coração, a
esperança bem viva e de
alma cheia. Obrigada!
Júlia Rodrigues, Barnabé

Investir
na escolaridade
O incentivo à continuidade da
vida académica é essencial para
que os Barnabés com maiores dificuldades financeiras disponham
das mesmas oportunidades de
aprendizagem e integração. Desde o ano lectivo 2014/2015 foram
atribuídas 10 bolsas de estudo a
crianças e jovens com experiência
de doença oncológica num total
de 10.400,00€. Este ano abrimos
novamente candidaturas para
atribuição de 2 bolsas de estudo
no valor de 2.000,00€. Atendendo
porém às características das candidaturas apresentadas foi decidido, a título excepcional, conceder 3
bolsas neste ano 2017/2018.

“Até parece mentira mas a ver‑
dade é que já se passou quase
um ano desde que entrei para o
ensino superior. Uma realidade
que foi tão boa ou melhor do
que eu esperei! Foi um ano em
grande: cheio de dificuldades,
mas também de vitórias, e tudo
isto só foi possível também com
o apoio da Acreditar. Fui um feli‑
zardo por me ter sido atribuída
a mim uma bolsa! A ajuda foi
enorme, sobretudo nos primei‑
ros meses, quando as despe‑
sas são mais avultadas. O apoio
da Acreditar deu‑me um maior
desafogo financeiro e uma maior
estabilidade e também confiança
para a etapa que se avizinhava.”
Diogo Sousa, Barnabé

Pedalar
por uma Causa
Iniciativa de responsabilidade social da Rubis Gás a favor
da Acreditar, Ajuda de Berço
e Dançando com a Diferença
que decorreu durante a 79ª
Volta a Portugal. A adesão dos
cidadãos que, em bicicletas
estáticas, pedalaram um total
de 3.266 quilómetros resultou
num donativo da empresa no
valor de 19.500,00€ a repartir pelas três organizações da
área social.
·7·

SER MAIS FORTE
O Diário do Barnabé

Para mim, estar envolvido no
desenho d’O Diário do Barnabé foi
uma experiência desafiante porque recordámos o tempo em que
nos foi diagnosticada a doença, o
período em que estivemos sujeitos
a tratamentos e o período imediatamente a seguir aos tratamentos.
Mas quando nos foi lançado este
desafio, a primeira pergunta mais
concreta que nos veio à cabeça
foi «como?». Como poderíamos
nós, Barnabés, passar uma mensagem de força e esperança com
uma publicação deste género, que
pensámos logo teria que ser algo

num registo informal, personalizado e criativo - três características essenciais de qualquer diário
de qualquer jovem, seja criança ou
já adolescente.
Alguns ainda se devem lembrar
do livro do Barnabé - um urso que
está no hospital -, para pintar e
desenhar, que ajuda os mais novos
a exprimirem o que sentem, livro
que, literalmente, nos veio a dar
nome. Mas um diário, acredito,
leva-nos para outro patamar...
Pessoalmente, acredito que a
escrever somos capazes de lutar
contra as nossas revoltas mais

Núcleo Regional Centro
Rua Camilo Pessanha, 2
3000-600 Coimbra
Telefone: 239 482 027
E-mail: acreditar_nrc@acreditar.pt
Núcleo Regional Sul
Rua Prof. Lima Basto, 73
1070-210 Lisboa
Telefone: 21 722 11 50
E-mail: acreditar@acreditar.pt
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Núcleo Regional Norte
Rua Académico Futebol Clube, 364
(junto ao IPO) 4200-602 Porto
Telefone: 22 548 04 05
E-mail: acreditar_nrn@acreditar.pt

profundas, os
nossos fantasmas, como é
o cancro em
idade ainda
jovem. Mas se não
estivermos muito para aí virados,
podemos também ler os testemunhos de muitos Barnabés, das
mais diversas idades, sempre
carregados de esperança e força,
porque hoje estamos todos bem
e todos temos vidas normais... e
estamos todos juntos!!!
#SOMOSMAISFORTES
Francisco Oliveira, Barnabé
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