
 
 

A vivência de uma doença oncológica na infância é um desafio para a família e, 

naturalmente, para a criança e jovem. Entendemos que o Estado e a sociedade em geral 

não estão ainda plenamente preparados para dar resposta às inúmeras necessidades dos 

utentes quer durante a fase activa da doença quer na sobrevivência. O sistema educativo, 

legal e a sociedade em geral acabam por permitir que aconteçam situações de 

desigualdade de oportunidades, o que dificulta a reintegração do jovem na sua vida 

quotidiana e põe em causa a sua qualidade de vida. 
 

É neste contexto que, inspirado na rede Dream Teens, surgiu o projecto Dreaming 

with Survivors que pretende criar uma rede de sobreviventes de cancro infantil, promotora 

da discussão das principais necessidades de mudança na oncologia pediátrica.  
 

O arranque do projecto aconteceu nos dias 9, 10 e 11 de Dezembro, no Porto, onde 

um grupo de 40 jovens, com idades compreendidas entre os 14 e os 27 anos, partilharam 

experiências e discutiram ideias. Do encontro resultaram 4 preocupações fundamentais: 

Passaporte do Doente Oncológico; Seguros de vida e saúde; Cuidar dos cuidadores e 

Sensibilização da sociedade. 

Estes temas serão trabalhados e aprofundados pelos jovens em conjunto com uma 

equipa de tutores do projecto constituída por profissionais com experiência na oncologia 

pediátrica – médicos, psicólogos, assistentes sociais, etc. contando com o apoio da rede 

Dream Teens. 
 

O projecto culminará com um 2º Encontro Nacional do grupo de sobreviventes que 

se prevê que ocorra no dia 1 de Julho, na Faculdade de Motricidade Humana, em Lisboa. 

Nesse momento, as propostas de mudança criadas pelos jovens serão apresentadas a 

pessoas e entidades com influência em áreas como a Saúde e a Educação.   
 

Acreditamos que este é um passo importante no movimento de defesa dos 

interesses e direitos dos sobreviventes de cancro infantil, área em que a Acreditar actua há 

mais de 20 anos.  
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