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Introdução
O nome, com a dimensão hermética das coisas oficiais, identifica-nos: uma
instituição particular de solidariedade social (IPSS). O sublinhado é propositado, revela
o que fazemos – solidariedade. Do ponto de vista emocional diríamos que a nossa
actividade não tem preço. Como contabilizar o impacto da generosidade, das horas
oferecidas dos voluntários, da dedicação dos profissionais? Como se traduz em números
as casas, os campos de férias, as bolsas de estudo e tudo o que fazemos pelas crianças e
jovens que têm cancro e pelas suas famílias?
Em 2014 usámos uma metodologia – retorno social do investimento (SROI) – para
sabermos mais sobre a forma como aplicamos o dinheiro que nos é confiado pelos
mecenas. Não me antecipo ao que poderá ser lido com mais detalhe no interior deste
relatório. O que sabemos, depois de entrevistados pais, mecenas, profissionais de saúde
e os nossos próprios profissionais, voluntários e crianças, é que por cada 1€ investido é
gerado um impacto social superior a 8€, o dobro do que é boa prática. Para isso
contribui o benefício das partes envolvidas: sentimento de segurança e protecção,
melhoria do bem-estar, menos ansiedade, poupança financeira, aumento da coesão
familiar.
Barnabés – todos aqueles que vivem ou viveram uma doença oncológica na infância
ou juventude. Mais do que um grupo, são uma das faces da Acreditar, porque são a
prova mais evidente do direito que temos à esperança de que tudo se resolverá pelo
melhor. Combatida uma guerra em que foram protagonistas, cabe-lhes agora entrar
noutra guerra, como uma espécie de ajudantes de campo. Vão aos hospitais, interagem
com as crianças doentes, têm actividades lúdicas, fazem sensibilização. O projecto Ser
e Crescer Barnabé, de que poderá ler mais no interior, fala disso.
O início deste texto revela apenas uma parte do que somos e fazemos. Porque somos
muito mais do que isto, embora isto já seja muito. Somos, acima de tudo, um rosto de
esperança desenhado pelas mãos, pelos corações e pelos olhos dos profissionais, dos
voluntários, dos mecenas. Porque sem eles todos não existíamos, não faríamos metade
disto que fazemos.
Há mais de vinte anos que Acreditar é isto.
João de Bragança
Presidente da Comissão Directiva da Acreditar
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Missão
“Tratar a criança ou jovem com cancro e não só o cancro na criança ou jovem”,
promovendo a sua qualidade de vida e a da família.

Visão
Ser uma Associação de referência nacional na garantia dos direitos e na promoção da
qualidade de vida na área da oncologia pediátrica.

Valores
Solidariedade – Acolher e colaborar com todos os que solicitam a nossa ajuda.
Respeito - Respeitar as pessoas que apoiamos e as que connosco colaboram,
estabelecendo uma relação equitativa com todos.
Privacidade – Respeitar o anonimato e a intimidade das famílias, preservando, em
particular, a imagem da criança e jovem com cancro (a sua utilização é limitada à
divulgação de projectos e actividades).
Cooperação – Promover a colaboração com outras pessoas e instituições. Espírito
inovador – Procurar inovar a nossa acção estando abertos a sugestões de
melhoria.
Transparência - Desenvolver uma governance clara, aberta e profissional com todos
os parceiros e com a sociedade em geral.

Política de Qualidade
É política da Acreditar apoiar as crianças e jovens com cancro e suas famílias nas suas
necessidades, em tempo adequado e com a melhor qualidade, prosseguindo a melhoria
contínua dos seus serviços através do domínio dos processos e do envolvimento dos
colaboradores.
Para tal, assume o compromisso de assegurar uma gestão de recursos eficaz que
permita o equilíbrio entre o desenvolvimento da actividade da instituição, o bem-estar
de todos os que nela participam e o ambiente.
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Apoio às Famílias
Os pais e cuidadores das crianças e jovens que, há 20 anos, se confrontavam com o
diagnóstico de doença oncológica perceberam que, para além do apoio médico,
qualquer família nesta situação, independentemente do seu contexto social, cultural ou
financeiro, vê as suas rotinas alteradas e projectos de vida ameaçados, o que obriga a
uma adaptação de todos a esta nova realidade.
Junto dos centros de oncologia pediátrica do país (IPO de Lisboa, Hospital Pediátrico
de Coimbra, IPO do Porto, Hospital São João e Hospital Dr. Nélio Mendonça no
Funchal) a Acreditar promove as condições necessárias para que, com autonomia, as
famílias possam responder aos desafios que lhes são colocados.
Ao longo destes 20 anos, a Acreditar foi adaptando as suas respostas às necessidades
de cada família. Este apoio poderá ser emocional, logístico, material, financeiro,
jurídico, informativo ou através de actividades de lazer. Sabemos que esta presença tem
contribuído, em muito, para que as famílias se sintam mais fortalecidas e com mais
meios para lidar com esta nova realidade.
Com base no princípio de adequar as respostas às necessidades específicas de cada
família num momento concreto, a Acreditar apoiou, de várias formas, 1483 famílias
durante o ano de 2014.
FAMÍLIAS
APOIADAS

Núcleo
Norte

Núcleo
Centro

Núcleo
Sul

Núcleo
Madeira

Total

180

80

100

24

384

30

47

13

18

108

Económico

14

12

8

7

41

Actividades
de Lazer

117

247

299

167

830

(material,
bolsas, projectos
de voluntariadoe
protocolos)

20

23

10

11

64

Alimentar

16

24

16

0

56

Total

377

433

446

227

1483

TIPOS DE
APOIO

Emocional
Material
(ajudas técnicas,
vestuário,
produtos de higiene)

Escolar
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Apoio Social
Verificamos que durante o ano de 2014 o apoio social, que aqui especificamos nas
suas principais áreas: económico, material, alimentar e escolar, manteve, relativamente
ao ano anterior, níveis semelhantes de procura.
Este ano foram apoiadas , a nível financeiro, 41 famílias num total de 33.441,10€,
valor que contribuiu para fazer face a despesas de aquisição de ajudas técnicas,
medicação e ainda o pagamento de facturas domésticas como renda, água, gás,
electricidade ou pagamento de funerais.
Relativamente ao apoio alimentar, este ano é marcado pela consolidação do projecto
O Cabaz que nos núcleos Centro e Sul, à semelhança do que se fazia no Norte,
disponibiliza um conjunto de alimentos e alguns produtos de higiene às famílias
referenciadas pelos Serviços Sociais dos Hospitais com que colaboramos. São assim
garantidos às famílias com maiores dificuldades os meios essenciais para que possam
centrar a sua atenção na família e, em particular, na criança doente.

Apoio Emocional
Durante o ano de 2014, a equipa de colaboradoras dos vários núcleos regionais e os
grupos de voluntários, constituídos essencialmente por Pais e Barnabés para este
acolhimento e acompanhamento, mantiveram contacto com 384 famílias. É importante
referir que grande parte destas famílias vivia, no primeiro contacto, um momento
particularmente sensível em que acabava de ser informada do diagnóstico. Sabemos que
esta presença, e a certeza de um acompanhamento por alguém que teve uma
experiência semelhante, é decisiva na forma como a família vive o processo de doença.

Actividades de Lazer
A Acreditar propõe-se proporcionar às crianças e jovens um acompanhamento lúdico
que, sabemos, é essencial para o seu desenvolvimento individual e também decisivo no
bem-estar familiar.
Através das actividades lúdicas a Acreditar proporciona momentos, adequados às
idades das crianças e jovens, que estimulam o interesse por crescer, aprender, descobrir,
divertir-se, sonhar e relacionar-se com o mundo que os rodeia. Este bem-estar e
integração é extensível à família que também necessita de distracção e experiências
conjuntas positivas.
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Este ano foram realizadas, entre outras, as seguintes actividades: ateliers de culinária,
trabalhos manuais associados a datas comemorativas, workshops de maquilhagem,
passeios pela cidade, visitas a museus, idas ao cinema, teatro, futebol, circo. Todos estes
momentos, em que a família se dedica a actividades do seu interesse, são oportunidades
de distracção e fortalecimento dos laços em cada família e entre famílias.

Encontro de Família do núcleo Norte, em Aveiro.

Aula de Canoagem no núcleo da Madeira, no Funchal.

Encontro de Família do núcleo Centro, em Lisboa.

Dia da Criança no núcleo Sul, em Lisboa.

Apoio Escolar
Centrando a Acreditar a sua intervenção na promoção do bem-estar das crianças e
jovens com cancro, a escolaridade é, naturalmente, um aspecto central na vida daqueles
que acompanhamos. A realidade mostra-nos que, para além do apoio escolar existente
em todos os Hospitais com que a Acreditar colabora, é necessária a dinamização de
iniciativas que visem não só a aquisição e consolidação de competências mas também
a vivência de experiências essenciais ao desenvolvimento de cada um.
Focados em minimizar os impactos negativos da doença e dos longos períodos de
tratamento, desenvolvemos durante o ano de 2014 as seguintes iniciativas:
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Projecto Aprender Mais
Este projecto, concretizado por voluntários em contexto domiciliário, arrancou em
2009 no núcleo Norte e centra-se numa intervenção lúdico-pedagógica junto das
crianças e jovens que, vivendo uma doença oncológica, frequentam os níveis de ensino
pré-escolar, 1.º e 2.º ciclos e, ainda, o ensino secundário.
O apoio é dirigido às crianças e jovens que, em tratamento ambulatório ou internados,
são encaminhados pelos hospitais: IPO-Porto e Hospital São João ou pelos encarregados
de educação que vêem benefícios neste acompanhamento extra.
A intervenção levada a cabo com o apoio de voluntários da Acreditar com formação
em diversas áreas da educação, deve ser entendida como um apoio escolar
complementar e não uma forma de substituição da escola ou de medidas educativas
especiais.
Através do projecto Aprender Mais conseguimos potenciar as competências
cognitivas, sociais, emocionais e psicomotoras, o que resulta numa melhoria do
rendimento académico e numa reintegração escolar facilitada havendo,
consequentemente, uma melhoria da qualidade de vida e adaptação à doença.
No ano de 2014 foram acompanhadas 20 crianças e jovens por 11 voluntários com a
seguinte distribuição:
Valências

Nº de crianças/jovens

Nº de voluntários

Nº de visitas ao domicilio

Pré-escolar e Primeiro ciclo

9

6

270

2º, 3º ciclo e secundário

6

5

online

Tele aulas Fundação PT

5

-

online

Protocolo de Cooperação entre a Secretaria Regional da Educação e
Recursos Humanos e a Acreditar
No núcleo da Madeira, a Secretaria Regional da Educação e Recursos Humanos
destacou, no ano de 2014, duas professoras para prestarem apoio pedagógico, nas
diversas disciplinas, a crianças e jovens em tratamento ou em fase de recuperação. Este
acompanhamento escolar, iniciado em 2009, ocorre nas instalações da Acreditar e, caso
seja necessário, no Hospital Dr. Nélio Mendonça.
Durante o ano de 2014 foram apoiadas 11 crianças ao abrigo deste Protocolo.
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Programa de Bolsas de Estudo para Barnabés
Com o objectivo de fomentar a continuidade dos estudos daqueles que vivem ou
viveram uma doença oncológica, a Acreditar lançou a primeira edição do Programa de
Bolsas de Estudo para Barnabés que não poderão ou terão maiores dificuldades
financeiras em prosseguir a sua formação académica.
Durante este ano foram atribuídas duas bolsas para o ano lectivo de 2014/2015. O
Barnabé que se encontra a frequentar o ensino secundário é apoiado com 800,00€ e o
jovem que iniciou este ano lectivo o ensino superior recebeu 1.200,00€.
Acreditamos que este incentivo à continuidade da vida académica é essencial para
que estes jovens, cujas famílias vivem momentos de maior fragilidade financeira,
disponham das mesmas oportunidades de aprendizagem e integração.

Barnabés
A Acreditar assume um compromisso duradouro com todos aqueles que vivem ou
viveram uma doença oncológica na infância ou juventude. Aceitar este desafio constitui
um benefício em prol da qualidade de vida dos doentes e sobreviventes, que designamos
de Barnabés pelo carácter eufemístico do termo.
A experiência tem-nos mostrado que o convívio entre Barnabés permite uma empatia
e identificação positiva, capazes de contribuir para o seu bem-estar social e emocional.
Assim, em cada núcleo da Acreditar constituímos grupos de Barnabés que participam
em reuniões e encontros para discussão de assuntos pertinentes associados à
problemática que partilham. São também realizadas actividades de cariz lúdico, cultural
e desportivo.
Actividades

Núcleo Norte

Núcleo Centro

Núcleo Sul

Núcleo Madeira

Encontros e Reuniões

7

5

5

2

Lúdicas e de Divulgação

14

14

19

9

Conscientes da importância do contacto entre Barnabés para minorar os efeitos da
vivência da doença oncológica na infância e na adolescência, promovemos também
actividades em que participam Barnabés de todo o território nacional.
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Actividades Nacionais

Nº de participantes

Rock in Rio em Lisboa

10

Campo de Férias em Seia

16

Campo de Férias em Tomar

10

Criação do vídeo “Dia do Barnabé”

30

DisneyLand Paris

16

Encontro Nacional de Barnabés, em Góis

32

TOTAL

114

Estas actividades têm como objectivo promover a coesão entre os vários elementos
dos grupos regionais para que possam tornar-se mais activos e dinâmicos, não só no seio
da Acreditar como também na sociedade.
Os Barnabés, pela sua história e experiência de vida, assumem não só uma imagem
de esperança inquestionável para quem vive a doença na actualidade, mas também
devem assumir uma voz activa na afirmação dos seus direitos e deveres.
É nesta lógica de pensamento que surge o projecto Ser e Crescer Barnabé, apoiado em
2014 pelo programa Cidadania Activa da EEA Grants e gerido pela Fundação Calouste
Gulbenkian. Este projecto é constituído por sete componentes que incluem: iniciativas
de fortalecimento de laços entre os elementos dos grupos de Barnabés; estruturação e
implementação do voluntariado hospitalar realizado por Barnabés; capacitação de
Barnabés para a empregabilidade e realização de actividades de sensibilização da
sociedade e de influência nas políticas sociais.
Todo o trabalho desenvolvido junto dos Barnabés está fundamentado na larga
experiência da Acreditar em oncologia pediátrica, sendo permanentemente actualizado
pelas necessidades diárias com as quais somos confrontados, esperando sempre atingir
o fim essencial de promover o bem-estar bio-psico-social dos Barnabés e suas famílias.

Viagem à DisneyLand Paris

Encontro Nacional de Barnabés em Góis
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Projecto Arco-íris
A Acreditar também disponibiliza, como suporte às famílias, o apoio em casa. Perante
os muitos desafios quotidianos que os pais têm de enfrentar, muitas vezes com escassos
recursos, a Acreditar constituiu um grupo de voluntários especialmente vocacionado e
formado para o apoio domiciliário.
As visitas são gratuitas e de periodicidade tipicamente semanal. A cada família ficam
alocados dois voluntários, que se têm revelado interlocutores privilegiados no
estabelecimento de uma relação de confiança e de ajuda às famílias.
As equipas de voluntários têm proporcionado um apoio que faz a diferença. Eis as
suas principais actividades: criação de oportunidades de convívio, brincadeira e
estímulo para a criança ou o jovem; apoio nos estudos; companhia e suporte emocional
aos pais; apoio nos cuidados básicos e na organização quotidiana; reflexão conjunta
sobre as necessidades que surgem e procura de respectivas soluções; ajuda na
concretização de experiências boas para a criança/jovem e família; facilitação da
ligação a outros serviços de apoio locais e, caso seja necessário, permanecer no período
de luto como testemunhas de tudo quanto foi vivido.
O quadro abaixo revela a evolução do projecto:
Núcleos

Ano de Inicio

Norte

2010

Sul

2013

Parceiros
- Hospital São João
- IPO Porto

IPO Lisboa

Famílias Apoiadas

Voluntários

Visitas

17

8

596

8

8

65

No núcleo Sul, ao longo do ano de 2014, o projecto Arco-íris realizou 10 reuniões de
referenciação com a equipa multidisciplinar do Serviço de Pediatria do IPO de Lisboa.
Relativamente ao núcleo Norte, a equipa sofreu uma remodelação na sua estrutura e
organização, o que obrigou à constituição de uma nova equipa, constituída em Janeiro,
tendo havido uma redefinição da filosofia e actuação do Projecto. O novo grupo teve
formação inicial e apenas em Julho se iniciou a referenciação.
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Casas Acreditar
As Casas da Acreditar destinam-se às famílias que, residindo longe dos centros
hospitalares, se vêem obrigadas a deslocações frequentes para poder acompanhar os
tratamentos dos seus filhos. As famílias que acolhemos são encaminhadas pelos Serviços
Sociais das unidades hospitalares onde realizam os tratamentos.
Tentamos que nestas Casas as famílias se sintam realmente em casa. Sabemos que o
facto de os seus elementos estarem reunidos e próximos da criança em tratamento é
essencial tanto na recuperação física como no fortalecimento emocional daqueles que,
directamente ou indirectamente, estão implicados na vivência da doença.
Frequentemente os pais referem-se a este espaço como um “porto seguro” pois
proporciona, gratuitamente, conforto e a possibilidade de, dentro do possível, manter as
rotinas familiares e a oportunidade única de conviver com pessoas que, naquele
momento, vivem, uma experiência semelhante. É um apoio mútuo de valor incalculável.
Nas Casas da Acreditar é proporcionado um ambiente agradável e tranquilo onde a
família pode, dentro do possível, viver com a maior normalidade possível. Cada família
dispõe de um quarto com casa de banho privativa, havendo vários espaços comuns,
como sala de refeições, cozinha, lavandaria e diversas salas de estar.
Em qualquer das Casas, os utilizadores são encorajados a tratá-la como a sua segunda
casa, cuidando da manutenção e arrumação dos espaços que ocupam - tarefas que
visam a autonomia e responsabilização das famílias utentes, sem prejuízo do apoio que
os voluntários e funcionários da Acreditar lhes possam prestar.
As famílias que aqui fizeram a sua casa, provêm de várias regiões do continente,
Açores, Madeira e alguns PALOP - Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, o que
explica a variedade dos pratos cozinhados, apreciados e partilhados entre as famílias.
Durante o ano 2014 as Casas de Lisboa e Coimbra continuaram a receber famílias de
crianças e jovens com cancro e, no caso de Coimbra, também com outras patologias.
Neste ano demos ainda início ao planeamento da construção da Casa do Porto que,
prevemos, será inaugurada no início do ano de 2017.
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Como já é habitual, foram festejadas em conjunto por famílias, voluntários e equipa
profissional, datas festivas como o aniversário da Casa, o Dia Internacional da Criança,
o dia de São Martinho, o Natal e os aniversários de cada uma das crianças e jovens aqui
residentes. Para além destes momentos, são organizadas actividades como: passeios no
jardim mais próximo, ida ao centro comercial, aulas de maquilhagem, yoga, concertos,
visitas de contadores de histórias ou aulas de higiene oral.
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Casa Coimbra

Casa Lisboa

Casa Coimbra

Casa Acreditar de Lisboa
Desde a sua inauguração em 2003 já passaram 980 famílias por esta Casa que dispõe
de 12 quartos. No ano de 2014 foram 55 os Barnabés que, junto dos seus familiares,
aqui passaram um total de 3653 noites.
Das 55 crianças e jovens acolhidos, a maioria era do sexo masculino, sendo o grupo
etário dos 13 aos 15 anos o mais frequente. As suas famílias provinham essencialmente
dos Açores, Madeira e Faro.
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Workshop de maquilhagem na Casa de Lisboa

Casa Acreditar de Coimbra
Em 2014 a Casa de Coimbra, com 20 quartos e em funcionamento desde 2010,
recebeu 127 famílias de crianças ou jovens, dos quais 56 tinham uma doença
oncológica e os restantes 71 outras patologias. Disponibilizámos as necessárias
condições de conforto às famílias que aqui passaram 5531 noites.
O grupo de Barnabés era maioritariamente do sexo masculino, sendo as crianças até
aos 3 anos o grupo mais frequente. Relativamente às zonas de proveniência das famílias
vemos que os distritos de Viseu, Guarda e Castelo Branco estão aqui mais representados.
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Celebração dos Santos Populares na Casa de Coimbra
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O Impacto Social das Casas Acreditar
No sentido de melhorar a resposta social dada pelas Casas Acreditar e torná-las mais
sustentáveis, a Acreditar investiu este ano num aprofundado estudo sobre o retorno
social do investimento que é feito nas Casas Acreditar de Lisboa e Coimbra.
Esta análise, que assenta na ferramenta Social Return on Investment (SROI),
permite-nos também dar um conhecimento mais detalhado e aprofundado da forma
como é utilizado o apoio que nos é disponibilizado pelos mecenas.
Recorremos à consultora externa 4Change que realizou este trabalho de consultoria e
avaliação. Após todo o processo de recolha de dados que envolveu a equipa de
profissionais, voluntários, mecenas, famílias, crianças e profissionais hospitalares, os
auditores concluíram que por cada euro investido nas Casas da Acreditar é gerado um
impacto social de 8,38€. Isto significa que o investimento na Acreditar gera um retorno
relevante e bastante superior àquilo que, em termos internacionais, é considerado bom
para projectos desta natureza - retorno na ordem dos 4€.
No sentido de atribuir valor monetário às mudanças entre os stakeholders como
famílias e crianças, cada uma delas foi “monetarizada” para se chegar ao referido
resultado final.
Referimos aquelas que foram identificadas como as principais mudanças e impactos
das Casas Acreditar tanto na criança como nas famílias:

Na
criança

Sentimento de segurança
Melhoria do bem-estar físico e psicológico
Maior protecção
Melhoria da auto-estima
Proximidade do Hospital – menos deslocações – melhoria da experiência hospitalar
Apoio da família
Aquisição de novas competências
Perda de privacidade
Hiperprotecção

Na
família

Poupança de tempo em deslocações
Mais tempo livre
Mais tempo para se focar no tratamento da criança
Menos ansiedade
Poupança económica
Bem-estar psicológico e pessoal
Convívio com outras famílias e partilha de experiências
Conforto
Aumento da coesão familiar
Perda de privacidade
Dificuldade de adaptação no regresso a casa
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A criança ou jovem sente sobretudo mudanças positivas no sentido do aumento da
probabilidade de sucesso do seu tratamento, da segurança e do bem-estar. Com a
presença do acompanhante que cuida dela e lhe prepara refeições “como em casa” e de
toda a comunidade que habita o espaço, fazendo-a sentir que tem uma nova família, a
criança ou jovem sente-se mais protegida e integrada.
O impacto mais significativo proporcionado às famílias, nestas Casas, foi o aumento
do sentimento de segurança e o aumento do bem-estar facultado à família mais alargada.
O aumento da capacidade de cuidar e proteger a criança, o reforço das relações de
suporte e o sentimento de pertença a uma segunda casa fazem com que os cuidadores
se sintam mais seguros. Nas Casas, a família pode preparar refeições mais adequadas ao
gosto e necessidades da criança ou jovem e o convívio com pessoas que estão a passar
pelo mesmo permite trocar impressões sobre as melhores formas de ultrapassar as
dificuldades.
Os resultados comprovam que instalações deste tipo, com elevadas condições de
conforto e junto aos hospitais, contribuem para o aumento da eficiência na gestão da
despesa pública em saúde.

Voluntariado
Tal como nos anos anteriores, em 2014 o voluntariado continua a representar uma das
forças motrizes da Acreditar. Este grupo, de características heterogéneas na sua
constituição em termos de história pessoal, idade, formação e género, permite-nos
apoiar as crianças, jovens e as suas famílias, de forma ampla e consistente.
Ao longo do ano contámos com o apoio de 724 voluntários, nas diversas áreas de
intervenção e com distribuição a nível nacional. Porque sentimos a responsabilidade de
assegurar uma experiência de qualidade àqueles que se disponibilizam para nos ajudar
a prestar um suporte às famílias, acreditarmos ser de maior importância investir na
formação e acompanhamento dos voluntários de forma a garantir o melhor apoio e,
ainda, promover a criatividade nas respostas disponibilizadas.
O grupo de voluntários tem, em todos os núcleos da Acreditar, entre os seus membros
Pais e Barnabés que nos permitem a partilha de uma vivência comum, essencial na
promoção de esperança nas famílias.
Mostramos em baixo a forma como, em cada núcleo regional, os voluntários se
distribuem por áreas de actuação. Estes números ajudam-nos a compreender a dimensão
da importância do trabalho realizado: foram apoiadas inúmeras famílias num total de
45780 horas de entrega de si.

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2014

NUCLEO

NORTE

CENTRO

SUL

MADEIRA

ÁREAS DE ACTUAÇÃO

Nº DE PESSOAS TOTAL DE HORAS

Internamento do Serviço de Pediatria do Hospital São João
Consultas do Serviço de Pediatria do Hospital São João
Serviço Pediatria do IPO-Porto
Internamento do Serviço de Transplante Medula Óssea do IPO-Porto
Consulta do Serviço de Transplante Medula Óssea do IPO-Porto
Projecto O Cabaz
Projecto Aprender Mais
Projecto Arco-íris
Apoio Administrativo e Divulgação
Hospital Pediátrico de Coimbra
Casa Acreditar de Coimbra
Apoio Administrativo e Divulgação
Internamento do Serviço de Pediatria do IPO-Lisboa
Casa Acreditar de Lisboa
Apoio Emocional
Projecto Arco-íris
Apoio Administrativo e Divulgação
Serviço de Pediatria do Hospital Central do Funchal
Apoio Administrativo e Divulgação
TOTAL

155
20
88
28
20
1
12
8
50
65
64
70

5170
960
3456
672
960
256
1200
20
425
6890
6624
1300

70
28
8
8
4
18
7
724*

7210
3360
768
87
4512
1760
150
45780

NOTA: o apoio na divulgação é frequentemente levado a cabo por voluntários também activos noutras áreas de voluntariado

A presença do voluntário na Acreditar é marcada por uma série de momentos chave,
essenciais na preparação das melhores condições para prestar um apoio eficaz àqueles
que vivem uma experiência de grande vulnerabilidade. Em 2014, a Acreditar investiu na
formação e acompanhamento da sua equipa da seguinte forma:
ACTIVIDADES
Cursos de Formação Inicial
Reuniões de Acompanhamento
Sessões de Formação Contínua
Encontros de Convívio

NORTE

CENTRO

SUL

MADEIRA

TOTAL

2
12
5
2

1
9
2
1

1
6
1
1

0
3
2
1

4
30
10
5

A estabilidade do grupo, traduzida na assiduidade dos voluntários, levou a que
houvesse menos necessidade de recrutamento e por conseguinte, verifica-se uma
diminuição do número de formações iniciais relativamente ao ano de 2013.
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Actividades de apoio logístico e de contacto directo com as crianças, jovens e famílias

Organização e Funcionamento
O ano de 2014 teve o seu início com a eleição de novos delegados em cada núcleo
regional e a posterior eleição para os Órgãos Sociais Nacionais da Acreditar ficando a
constituição da seguinte forma:
Assembleia Geral:
Regina Kolb Basto Gonçalves de Mendonça (Presidente)
Jennifer Fernandes (Vice Presidente)
Duarte Freitas (Vogal)
Ermelinda Maria Rodrigues Aires (Vogal)
Comissão Directiva:
João Maria de Lencastre de Bragança (Presidente)
João Paulo da Silva Corrêa Nunes
Álvaro José Ribeiro Bessa
José Emanuel Teixeira Carvalhinho
Maria Patrocínio Mendes Grilo de Matos Dias
Fernando António Fernandes Lau
Miguel Ângelo Rodrigues Castro
Mónica Brazão
Cláudia Maria Marcos Azevedo
Conselho Fiscal:
Maria de Fátima Monteiro Coelho (Presidente)
Maria da Conceição Osório Ribeiro
Inês Raquel Lima de Almeida
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Pode referir-se que, uma vez mais, esta eleição que acontece de três em três anos de
acordo com os Estatutos da Acreditar, ditou uma solução que alia renovação, com a
entrada de 8 novas pessoas, e continuidade, através da manutenção de outras 8.
Esta realidade constitui um excelente equilíbrio para a continuidade da Associação
que continua a contar com uma maioria esmagadora de pais de crianças com cancro nos
seus Corpos Gerentes. Do total de 16 elementos 14 são pais, 1 é voluntario e 1 é
Barnabé.
Ao nível interno, a estrutura manteve-se mas teve de ser pontualmente reforçada com
algumas contratações de carácter temporário, algumas em regime de estágio e que
pretendem dar suporte ao acréscimo de volume de trabalho. Assim, as despesas com
pessoal tiveram apenas uma variação de 6 % que representa uma variação absoluta de
20.676,53€.
As equipas de trabalho dos projectos de Sustentabilidade, Comunicação e Imagem,
Pais e Barnabés tiveram um ano produtivo e com resultados relevantes.
No caso da equipa da Sustentabilidade conseguiu-se efectuar a análise SROI com os
resultados detalhados no capítulo O Impacto Social das Casas Acreditar.
Na equipa de Comunicação e Imagem foi feito um trabalho de reflexão e
aprofundamento, criado o logotipo dos 20 anos como resultado do trabalho levado a
cabo pela FluorDesign a qual, em regime pro-bono, conseguiu concretizar o que era o
objectivo da Acreditar. Já quase no final do ano foi conseguida uma parceria com a
BBDO e com a Pure Activism que trabalharão a divulgação da Acreditar durante o ano
de 2015.
A equipa dos Barnabés conseguiu, como já referido, com a candidatura bem-sucedida
ao programa EEA Grants, o financiamento adequado ao relançamento do grupo agora
em moldes mais profissionais e que constituirá um importante núcleo dos jovens doentes
e ex-doentes.
O Grupo dos Pais tornou-se mais activo com vários tipos de iniciativas e encontros de
reflexão e foi iniciado um projecto de comemoração dos 20 anos da Acreditar que
promove a participação e a coesão deste grupo que é absolutamente crucial na
Associação.
Já fora destes grupos foi repensada a estrutura do voluntariado e foi assumido que cada
responsável geriria o grupo de voluntariado que dá apoio à sua área de
responsabilidade, sendo a coordenação global efectuada, numa primeira fase, pela
Coordenadora do Núcleo Sul.
A formação de voluntários foi separada da gestão e a responsabilidade por repensar e
redesenhar a formação adequada às novas necessidades foi atribuída à Coordenadora do
Projecto Arco-íris, uma nova função criada na Acreditar no final de 2013.
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Angariação de Fundos e Sustentabilidade
No ano de 2014, a Acreditar angariou o total de 745.145,34€. Este valor permitiu
financiar e manter os projectos em curso e desenvolver algumas novas áreas.
Deste valor, 90,5% veio de donativos de Empresas e Particulares e 9,5% de Subsídios
da Segurança Social.

Receitas 2014
9,5

Subsídios Segurança Social
Particulares

57

33,5

Empresas

Comparativamente ao ano de 2013, verificamos que o valor de donativos de empresas
decresceu levemente (58,2% em 2013), o que reflecte a situação económica actual que
tem efeitos no sector empresarial.
No caso dos donativos de particulares, houve um aumento ligeiro, de 32,6% para
33,5%, o que nos sugere que, ainda que as famílias estejam a viver tempos difíceis ao
nível económico, deram prioridade ao apoio à Acreditar como forma de
reconhecimento do trabalho desenvolvido pela instituição.
Sem retirar a importância de todos os particulares e empresas que garantem a
sustentabilidade da Associação é de sublinhar o papel de mecenas que nos apoiam com
regularidade e que permitem o funcionamento das Casas da Acreditar como o Novo
Banco, S.A, nosso mecenas com apoio a dois quartos, a Jerónimo Martins SGPS S.A,
ANA Aeroportos de Portugal S.A., PT - Comunicações, S.A., Schmitt – Elevadores, Lda.,
NOS - Comunicações S.A., Gracentur Grande Centro Turístico, Lda., Fundação
Secretariado Nacional da Educação Cristã, Associação de Solidariedade Social Dom
Pedro V., Saudaçor, S.A., Ascendi Costa da Prata, S.A., Fundação Manuel António da
Mota, OTIS - Elevadores, Lda., Teka Portugal, S.A., Jet Cooler – Águas e Cafés, S.A. e
Versão Integral, Lda.
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Contámos ainda com o resultado positivo da Candidatura aos Prémios da Fundação
Montepio que nos permite assegurar as despesas, por um ano, de um quarto na Casa de
Lisboa e um quarto na Casa de Coimbra.
O ano de 2014 foi ainda marcado pelo estabelecimento de um protocolo com a ZARA
Portugal - Confecções, S.A. que representou um donativo no valor de 50.000,00€
utilizado nas actividades do núcleo da Madeira e ainda na construção da Casa do
Acreditar do Porto.
Em 2014, foi renovado o Protocolo com a Lusitania – Companhia de Seguros S.A., que
nos ofereceu todos os seguros da Acreditar: automóvel, multirriscos, acidentes pessoais,
acidentes de trabalho e responsabilidade civil.
Neste ano continuámos a contar com o apoio jurídico por parte da PLMJ –Sociedade
de Advogados, R.L. tanto nas questões relativas à Acreditar como às famílias apoiadas.
Ao nível da comunicação, a parceria com a GCI mantém-se activa e de grande
utilidade na divulgação das actividades levadas a cabo.
Importantes contributos para o apoio social às famílias foram o do Pingo Doce –
Distribuição Alimentar S.A. que entregou o valor de 18.237,25€ em bens alimentares e
do Banco Alimentar Contra a Fome que, em 2014, doou à Acreditar 2638 kg de géneros
alimentares no valor de 3186,64€. Este tipo de donativos ajudaram a colmatar
necessidades básicas das famílias que, devido à crise económica, têm crescido bastante.
Com este apoio foram entregues, no núcleo Norte, 335 cabazes de mercearias e
produtos frescos às famílias.
De grande importância, e essencial para o financiamento de todos os projectos, é o
valor anual referente à consignação de 0,5% do IRS de todos os que escolhem contribuir,
sem custos, a favor da Acreditar. No ano de 2014 recebemos 201.251,88€, o que
representa, aproximadamente, o valor necessário para manter uma Casa Acreditar a
funcionar durante um ano.
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Demonstrações Financeiras
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Conclusão
2014 foi um ano de concretização para a Acreditar uma vez que, a par com a
manutenção de todo o trabalho, se conseguiram concretizar novos projectos, já
mencionados no texto deste Relatório e também avançar definitivamente com a Casa do
Porto que teve o lançamento da Primeira Pedra já no inicio de 2015.
A reflexão que acompanhou toda essa actividade indicia que a Acreditar irá ter no
futuro um papel cada vez mais interventivo na sociedade e que isso vai implicar um
reforço de conhecimentos de todos os que fazem parte da organização e, em algumas
áreas, será inevitável que se encontrem recursos externos para colmatar essas falhas.
Sabemos que esse factor constituirá mais um elemento de pressão sobre a delicada
gestão de angariação de fundos a qual, com a construção da Casa do Porto, terá de ser
uma prioridade de todos os que entendem que o trabalho da Acreditar é absolutamente
imprescindível para os jovens e as crianças com cancro e suas famílias.
Esse é o desafio às empresas, aos particulares, aos voluntários, aos pais e jovens, e aos
profissionais a quem antecipadamente agradecemos não só que nos ajudam
contribuindo com dinheiro, bens ou trabalho mas também, e não menos importante,
sendo nossos embaixadores nas redes profissionais ou pessoais de que fazem parte.
Com este trabalho conjunto e profissional e sem perder a emoção, a Acreditar
terminará 2015 com mais entusiasmo e com mais projectos concretizados
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Acreditar – Núcleo Regional Sul
Rua Prof. Lima Basto, nº 73, 1070-210 Lisboa
Telefone: 21 722 11 50
Fax: 21 722 11 51
E-mail: acreditar@acreditar.pt
Acreditar – Núcleo Regional Centro
Rua Camilo Pessanha, nº2, 3000-600 Coimbra
Telefone: 239 482 027
Fax: 239 482 386
E-mail: acreditar_nrc@acreditar.pt
Acreditar – Núcleo Regional Norte
Av. Fernão Magalhães, nº2356, 4350-160 Porto
Telefone: 22 548 04 05
Fax: 22 548 04 05
E-mail: acreditar_nrn@acreditar.pt
Acreditar – Núcleo Regional da Madeira
Av. Luís de Camões, Complexo Habitacional do Hospital, bloco 3,
r/c Esq., 9000-168 Funchal
Telefone/fax: 291 742 627
E-mail: mg@acreditar.pt

