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Fazemos tanto...
Passo os olhos e a memória por tudo o que fizemos em 2012. Oiço o que me dizem, leio os núme-
ros, constato a obra realizada. Digo a frase que encima este texto com um genuíno sentimento de 
orgulho. Depois repito-a, e percebo que o orgulho pode dar lugar a um certo desalento.
Há um ano, o texto introdutório ao nosso relatório de actividades começava com uma frase igual-
mente importante: o seu filho tem cancro. Tudo o que idealizamos e pomos em prática é por causa 
desta frase que continua a ouvir-se, destas cinco palavras que, alinhadas, formam a nossa razão de 
existir. Daí o orgulho, daí a frustração. Já fazemos tanto. Ainda fazemos tanto.
Dia a dia, ano após ano, enquanto houver pais que oiçam da boca de um médico que o seu filho 
tem cancro, respiraremos ao ritmo do nosso lema: Tratar a criança com cancro e não só o cancro na 
criança. É por isso que existimos.

  
As páginas deste relatório são a imagem visível do que fazemos: os apoios às famílias cada vez 
mais carenciadas; as inúmeras actividades lúdicas, tanto com Pais como com Filhos; as iniciativas 
que levam a escola às crianças; as Casas da Acreditar de Lisboa e Coimbra; os planos para a Casa do 
Porto; os projectos, já na prática ou em perspectiva, de cuidados paliativos ao domicílio. E, como 
dizia há um ano, o tanto que não cabe nestas linhas forçosamente curtas. Isto é o que fazemos de 
forma visível, e pelo qual a sociedade nos reconhece.
Por trás de todas estas actividades não estão máquinas, equipamentos tecnológicos evoluídos, or-
dens e comandos programados com rigor. Por trás do que fazemos estão pessoas, profissionais ou 
voluntárias, que dão o que têm e o que sabem, tantas vezes em condições difíceis, para estender 
uma mão a uma criança doente ou a um Pai que sofre. Na palma dessa mão estendida está aquilo 
que nos enche o coração: a esperança. Sem esta estrutura humana, e sem o apoio incessante de 
empresas e particulares, não faríamos um décimo do que fazemos.

Fazemos tanto... Acreditar é isto.

João de Bragança
Presidente da Comissão Directiva

Introdução
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O diagnóstico de cancro é algo inesperado, uma descoberta devastadora, um momento em que os piores 
receios dos pais se confirmam. A vida do seu filho pode estar ameaçada; uma doença potencialmente 
ameaçadora para a estrutura individual e familiar, na medida em que altera projectos de vida e rompe com 
noções de futuro e com projectos a curto e longo prazo.
Por tudo isto, a Acreditar, na sua responsabilidade de “Tratar a criança com cancro”, proporcionou no ano 
de 2012 diferentes respostas aos cuidadores durante todo o processo do tratamento que permitiram res-
tabelecer o equilíbrio pessoal/familiar, melhorar a adaptação à doença e a qualidade de vida pessoal/
familiar.

Com o objectivo de oferecer um suporte emocional e uma intervenção terapêutica, foram proporcionadas 
diferentes respostas conforme o estado emocional dos pais. No total foram prestados 332 apoios, desde 
a apresentação da Acreditar e entrega de publicações aos cuidadores, a intervenções levadas a cabo por 
pais de crianças curadas e Barnabés junto de pais/jovens doentes, ao acompanhamento emocional de pais 
e irmãos em luto. Outros apoios com vista ao bem-estar físico e mental foram proporcionados por técnicos 
especializados, como é o caso de massagens, Reiki e terapias de Relaxamento. 

No âmbito social, foram apoiadas 227 famílias encaminhadas pelo Serviço Social do IPO Porto, Hospital de 
S. João, IPO de Lisboa, Hospital Pediátrico de Coimbra e Hospital Dr. Nélio Mendonça no Funchal.
Foram prestados diferentes apoios consoante as necessidades identificadas, nomeadamente:

•	 Económico;
•	 Alimentar;
•	 Material	(fraldas,	material	escolar,	roupa,	calçado,	etc);
•	 Ajudas	técnicas	 (empréstimo	de	cadeira	de	rodas,	carrinhos	de	bebé,	computadores	adaptados,	
etc).

Partindo dos pressupostos que a doença oncológica prevê um tratamento longo que aumenta as despe-
sas da família, que a criança necessita do apoio permanente de um dos pais que deixa de poder trabalhar 
e que o Estado reduziu drasticamente o valor de apoios sociais, a Acreditar fez um esforço para conseguir 
atender a todos os pedidos de apoio económico, no sentido de colmatar algumas situações que não estão 
contempladas à luz dos protocolos da Segurança Social. Apoiámos 52 famílias do ponto de vista económi-
co num total de 32.538,10€ para responder a necessidades tais como aquisição de ajudas técnicas, paga-
mento	de	funerais,	medicação	e	outras	despesas	extraordinárias	(rendas,	pagamento	de	facturas	da	água,	
gás	e	electricidade,	etc).	Este	valor	representa	um	acréscimo	de	16%	em	relação	aos	apoios	económicos	
concedidos no ano anterior.
No	que	concerne	ao	apoio	alimentar	foram	apoiadas	60	famílias	através	da	contribuição	de	particulares,	
da	recolha	mensal	do	Banco	Alimentar	(Perafita)	no	valor	de	6.236,84€	e	semanal	em	3	lojas	do	Pingo	Doce	
(Amorosa,	Leça	da	Palmeira,	Sra.	da	Hora)	no	valor	de	25.582,99€.	Recebemos	ainda	o	apoio	dos	Regimen-
to de Bombeiros Sapadores de Lisboa, da Caixa Agrícola e do Barclays.

Apoio  às  Famílias

Apoio Emocional

Apoio  Social
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Todas as actividades propostas às famílias visam ajudá-las a adaptarem-se à doença dos filhos, minimizan-
do a importância das suas limitações, ajudando-as a desfrutar de uma vida o mais aproximado da norma-
lidade possível, livre de qualquer estigma. Se por um lado, reforçam o sentimento de esperança através 
do contacto com outros pais e crianças, por outro lado, intensificam os laços existentes entre todos os 
elementos da família.
Em todos os núcleos foram realizados vários passeios, encontro e oficinas de trabalhos manuais/desenvol-
vimento	de	competências	em	que	participaram	565	famílias.
Destaca-se	a	realização	do	Encontro	Nacional	de	Famílias	que	se	realizou	no	Norte,	com	a	presença	de	36	
famílias, de todos os núcleos. Neste encontro foi proporcionado um fim-de-semana às famílias com activi-
dades, entre Oliveira de Azeméis e Santa Maria da Feira. 

Actividades de lazer

Famílias
Núcleo
Norte

Núcleo
Centro

Núcleo
Sul

Núcleo
Madeira Total

Apoio
Emocional

Apoio
Social

Actividades
de Lazer

152

71

373

90

80

85

70

51

100

20

25

50

332

227

565

Encontro Nacional de Famílias

Quadro de resumo dos apoios concedidos
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A experiência mostra-nos que os impactos físicos e emocionais dos tratamentos oncológicos são minimi-
zados quando estas crianças e jovens têm a oportunidade de viver momentos lúdicos que fomentam o 
interesse por crescer, aprender, descobrir, divertir-se e sonhar. 
Os Campos de Férias constituem uma importante ferramenta na promoção do sentimento de pertença e 
empowerment num grupo de doentes e ex-doentes que partilham a singularidade de experiências seme-
lhantes. 
Durante o ano de 2012, para além de actividades recreativas de curta duração como passeios, visita a mu-
seus, jogos ou espectáculos, a Acreditar proporcionou as seguintes iniciativas: 

Barnabés

Actividade Local Nº de
Participantes Mecenas

Acantonamento

Verão Sub 14

Verão Up 14

Santana,
Madeira

Encontro
Nacional

Disneyland
Paris

Seia

Tomar

Coimbra

Paris

11

11

12

46

16

Secretaria do Ambiente 
e Recursos Naturais
BV de Santa Cruz

Hotel Camelo

Campo Jovem

SkyGarden

96*TOTAL

*Parte das crianças e jovens que participaram no Encontro Nacional, esteve presente noutra 
actividade referida no quadro. 

Prémio BPI Capacitar

Prémio BPI Capacitar

Prémio BPI Capacitar

Prémio BPI Capacitar

Prémio BPI Capacitar

Encontro Nacional de Barnabés Disneyland Paris
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O projecto Arco-Íris apoia crianças e jovens com cancro, procurando ser uma resposta activa aos proble-
mas decorrentes da doença incurável, prolongada e progressiva. Tem como objectivo prevenir o sofrimen-
to e a incapacidade que ela gera e promover e garantir a melhor qualidade de vida possível a estes doentes 
e suas famílias.
Um dos objectivos da Acreditar para o ano de 2012 era o alargamento geofísico do Projecto Arco-Íris, que, 
tendo	nascido	em	2009,	estava	até	então	circunscrito	ao	Núcleo	Norte.	Efectivamente,	ao	longo	do	ano,	
foi preparado o arranque desta nova vertente de voluntariado para a Área Metropolitana de Lisboa. O Pro-
jecto Arco-Íris de Lisboa vai centrar-se no desenvolvimento de cuidados ao domicílio, prolongando assim 
o apoio logístico e emocional habitualmente prestado no hospital para o contexto natural de vida das 
crianças/famílias.	Durante	este	ano,	avaliámos	as	necessidades	(que	nos	foram	apresentadas	pelo	Serviço	
de	Pediatria	do	IPO	de	Lisboa),	fizemos	uma	reflexão	conjunta	sobre	a	resposta	possível	e	pesquisámos	
projectos semelhantes, tanto a nível nacional como internacional. Estabelecemos contactos e parcerias, 
nomeadamente com o Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica de Lisboa, com a Associa-
ção Portuguesa de Cuidados Paliativos e com a Sociedade de Psicologia da Gestalt. Contámos ainda com a 
colaboração do Serviço de Psicologia do IPO de Lisboa para a selecção dos elementos da Equipa Arco-Íris. 
Esta	equipa	é	constituída	por	oito	voluntários	(com	experiência	na	Acreditar)	e	duas	coordenadoras,	tendo	
sido realizada uma formação específica para todos. No início de 2013, iniciaremos a intervenção nos casos 
que nos serão referenciados pelo Serviço de Pediatria do IPO de Lisboa, tendo como metodologia um 
profundo trabalho em equipa. 
No Porto, a equipa, actualmente constituída por 30 voluntários, teve um reforço a meio do ano, dado à de-
sistência de nove pessoas. Os voluntários estiveram presentes no III Encontro de Famílias ECPOP, realizado 
pelo IPO, em Junho, na Quinta de Santo Inácio.
Relativamente ao apoio prestado pelos voluntários podemos referir as visitas hospitalares, as visitas do-
miciliárias e também algumas actividades lúdicas. O projecto teve neste núcleo uma despesa total de 
6.822,54€		relativa	aos	vários	apoio	prestados	às	famílias	,	sendo	que	494,74€	deste	valor	se	refere	a	quiló-
metros  apresentados pelos voluntários do projecto como despesas de deslocação nas visitas ao domicilio. 

          Projecto “Arco – Íris”   
Intervenção em Cuidados 

Paliativos Pediátricos 

Parceiro Nº de criança
e de jovens

Hospital de 
São João, EPE

IPO (ECPOP)

7

2

Visitas

210

Voluntários

30

Coordenador

1
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A doença oncológica pediátrica e o seu tratamento introduzem alterações significativas no percurso de 
vida dos pacientes, interrompendo muitas vezes por longos períodos de tempo a frequência da escola, a 
inserção social escolar e um conjunto de experiências próprias desta etapa de vida. Além disto, a falta de 
recursos que cubram as necessidades escolares da criança são prementes nos períodos em que esta está 
em casa sem poder frequentar as aulas, devido aos efeitos secundários do tratamento. É exactamente da 
identificação dessa necessidade que surge o projecto Aprender Mais.
Em 2012 foram acompanhadas sete crianças do ensino pré-escolar através do apoio de nove professores 
do 1.º ciclo e ensino especial e educadoras de infância. Esta valência contou ainda com o apoio de duas 
psicólogas e uma terapeuta ocupacional. 
Foram apoiados 22 alunos do 2.º e 3.º ciclo e Secundário através do projecto “O Teu Mestre”. Este apoio 
consiste no esclarecimento de dúvidas nas disciplinas escolares e organização de métodos de estudo atra-
vés de um apoio individualizado. Este projecto é constituído por 13 professores voluntários de diferentes 
disciplinas. 
Ao abrigo de um protocolo com a Fundação PT, cinco jovens beneficiaram de Tele-aula.

          Projecto Aprender Mais  
Apoio Pedagógico e Estimulação de 

Funções Cognitivas a Crianças e Jovens 

Valências Nº de 
crianças/jovens

Pré-Escolar

2º e 3º Ciclo e 
Secundário

7

Nº de 
Voluntários

Visitas
Domicílio

22

12

13

672
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Em 2012 assistimos a um aumento significativo de famílias acolhidas tanto na Casa de Coimbra como na 
de Lisboa. 
As Casas da Acreditar funcionam como uma segunda casa das famílias que estão deslocadas da sua zona 
de residência durante todo o período de tratamento. Na realidade, é aqui que se sentem acolhidas e pro-
tegidas, estabelecem novas relações e partilham sentimentos que as ajudam a enfrentar este período tão 
difícil das suas vidas. 

Casas Acreditar

2011 2012

56 68
87

124

Casa Lisboa Casa Coimbra

Nº  de Famílias

50% 50% 50% 50%

Feminino Masculino

Casa Lisboa Casa Coimbra

Género criança/jovem
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Açores
(32%)

Madeira
(22%)

Continente
(40%)

Angola
(2%)

Cabo Verde
(4%)

CASA LISBOA

7 - 9 anos
(10%)

10 - 12 anos
(9%)

13 - 15 anos
(19%)

16 - 18 anos
(9%)

+ 18 anos
(13%)

1 - 3 anos
(19%)

4 - 6 anos
(21%)

Continente
(79%)

Açores
(9%)

Madeira
(6%)

Cabo
Verde
(3%)

Angola
(1%)

Espanha
(1%)

S.Tomé e Principe
(1%)

CASA COIMBRA

7 - 9 anos
(14%)

10 - 12 anos
(15%)

13 - 15 anos
(11%)

16 - 18 anos
(12%)

+ 18 anos
(6%)

1 - 3 anos
(28%)

4 - 6 anos
(14%)
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Com a ajuda dos voluntários, realizámos diversas actividades tanto para as crianças como para os pais. Po-
demos destacar a realização de ateliers, passeios a pontos de interesse locais, massagens de relaxamento 
para	os	pais,	comemorações	de	dias	festivos	(aniversários,	festas	populares,	etc.),	entre	outros.
Através da ocupação dos seus tempos livres incentivamos a aprendizagem de novas competências que 
possam ser úteis no futuro, bem como o espírito de entreajuda entre todas as famílias residentes nas Casas.
As famílias que recebemos nas nossas Casas são reencaminhadas pelo serviço social do IPO de Lisboa e do 
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. Todo o trabalho com as famílias é feito em estreita colabora-
ção com as várias assistentes socias destas unidades hospitalares.
A Saudaçor – Sociedade Gestora de Recursos e Equipamentos da Saúde dos Açores, SA apoia financeira-
mente as 2 Casas para famílias vindas dos Açores e, a Casa de Lisboa conta ainda com o apoio financeiro 
da Segurança Social Lisboa e Vale do Tejo.

Aulas de culinária na Casa de Lisboa

Sardinhada na Casa de Coimbra
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A forte ligação da Acreditar às crianças com doença oncológica e suas famílias deve-se, em grande medi-
da, à presença diária e em momentos-chave da vivência da doença de um coeso grupo de voluntariado.
A Acreditar constitui equipas que, mediante rigorosos critérios de selecção, formação e acompanhamento, 
encorajam as crianças e suas famílias a viver momentos de bem-estar que minimizam os impactos negati-
vos decorrentes da agressividade da experiência. 
Ao longo do ano de 2012 mantivemos o apoio aos serviços hospitalares com que, há longa data, colabo-
ramos, bem como a dinamização de Projectos mais recentes.
Destacamos a constituição de uma equipa de voluntários que, no âmbito do Projecto Arco-íris, se encontra 
preparada para, no núcleo Sul, dar apoio, em contexto domiciliário, a famílias com crianças em cuidados 
paliativos.

Núcleo
Norte

Hospital de S.João e Instituto Português de Oncologia *

TOTAL

Projecto Aprender Mais

Projecto Arco-Irís

Apoio Administrativo, Divulgação e Angariação

Núcleo
Centro

Hospital Pediátrico de Coimbra

Casa de Coimbra

Apoio Administrativo, Divulgação e Angariação

Instituto Português de Oncologia de Lisboa*

Casa de Lisboa

Apoio Emocional

Projecto Arco-Irís

Núcleo
Sul

Apoio Administrativo, Divulgação e Angariação

Núcleo
Madeira

Hospital Dr. Nélio Mendonça

Apoio Administrativo, Divulgação e Angariação

Nº de
voluntários

Nº de
Horas

296

25

30

103

40

72

76

62

24

7

8

5

24

13

785**

10.718

2.500

4.200

1.068

5.800

7.410

1.600

6.386

3.456

1.092

144

5.640

2.346

370

52.730

*Inclui Projecto de Apoio Emocional de Pais para Pais.

**O apoio em actividades de divulgação e angariação de fundos é frequentemente concretizado por 
voluntários já activos em Serviços Hospitalares/Casas ou Projectos.

Voluntariado
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Em baixo damos conta dos momentos formais de acompanhamento do voluntariado a nível nacional.

Núcleo
Norte

Cursos de Formação Inicial 2

7

Núcleo
Centro

Núcleo
Sul

Núcleo
Madeira

Reuniões

Sessões de Formação Contínua

Encontros

5

1

1

4

2

2

1

4

0

1

1

2

1

1

O apoio ao nível do voluntariado também se tem concretizado em iniciativas de cariz empresarial. Através 
da disponibilização de recursos humanos e eventualmente materiais, as empresas respondem a necessi-
dades específicas da Associação, permitindo igualmente que os colaboradores, contactando directamen-
te com a Acreditar, estejam mais sensibilizados para a temática do cancro infantil e trabalho desenvolvido.

Encontro de Voluntários
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A actividade da Acreditar continuou a assentar, em 2012, no voluntariado – área relativamente à qual é 
feito o desenvolvimento no capítulo respectivo.
Relativamente à área profissional manteve-se com a mesma dimensão e estrutura procurando dar respos-
ta às solicitações correntes e aos projectos específicos.
A Comissão Directiva realizou quatro reuniões, a Assembleia Geral duas e o Conselho Fiscal duas, procu-
rando também dar respostas às exigências estatutárias das suas funções e, também, à orientação estraté-
gica da organização.
A Acreditar participou na reunião europeia do ICCCPO que teve lugar no Luxemburgo, onde foi represen-
tada pela Coordenadora dos Barnabés e do Voluntariado, e participou na reunião geral anual do ICCCPO 
em Londres, representada pelo Presidente da Comissão Directiva.

Gestão e funcionamento

Reunião geral anual do ICCCPO

Manteve e aprofundou o relacionamento com os Hospitais com Oncologia Pediátrica procurando reforçar 
o seu nível de intervenção e colaboração bem como com entidades congéneres como a Make a Wish, Terra 
dos Sonhos e Fundação Osório de Castro com as quais desenvolveu algumas actividades. 
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A	Acreditar	angariou	em	2012	um	total	de	855.870,95€	que	permitiram	financiar	os	projectos	em	curso	e	
desenvolver algumas novas áreas, como pode ser visto no capítulo respectivo.
Desses	fundos	93%	vieram	de	donativos	de	Empresas	e	Particulares	e	7%	de	Subsídios	da	Segurança	Social
De	realçar	que,	em	2012,	contámos	com	a	entrada	de	fundos	da	Campanha	da	RFM	(efectuada	no	Natal	de	
2011)	a	qual	constituiu,	não	só	um	contributo	determinante	para	a	manutenção	da	Casa	de	Coimbra,	como	
uma divulgação importante que, do nosso ponto de vista, veio a potenciar outros donativos, sobretudo na 
área dos particulares.
Com volume igualmente significativo registou-se uma entrega por parte da Brisa – Auto-estradas de Por-
tugal, S.A. que nos apoia pelo segundo ano consecutivo.
Existiram também algumas campanhas, como a campanha “Ser Solidário” em parceria com a SIBS FPS, S.A., 
e a campanha BES Crowdfunding.
Apresentámos ainda candidaturas a várias entidades, como à Missão Sorriso e ao Prémio BPI Capacitar. 
Neste último recebemos uma menção honrosa, que permitiu garantir e financiar todos os campos de férias 
realizados durante o ano com crianças em tratamento e Barnabés. Foi um grande prazer e o reconheci-
mento da importância das actividades que desenvolvemos. 
Sem retirar a importância de todos os particulares e empresas que nos ajudam, gostaríamos de sublinhar 
mecenas que nos apoiam com regularidade, e que permitem o funcionamento das Casas da Acreditar, no-
meadamente o Banco Espirito Santo, S.A., Intermoney Portugal  - Sociedade de Corretagem S.A., Jerónimo 
Martins SGPS S.A, Ana Aeroportos de Portugal S.A., Lusitania – Companhia de Seguros S.A., Hotel Cascais 
Miragem, Mota Engil, Associação D. Pedro V, Câmara Municipal de Coimbra, BNI Estratégia, PT - Comuni-
cações, S.A., Schmitt – Elevadores, Lda., Optimus - Comunicações S.A, OTIS, Teka e Junta de Freguesia de 
Santo António dos Olivais.
Um contributo importante para o Apoio Social veio do Pingo Doce – Distribuição Alimentar S.A. e do Ban-
co Alimentar, que ajudaram a colmatar necessidades básicas das famílias, necessidades que têm crescido 
bastante devido à crise económica.
Durante 2013 iremos reforçar o nosso trabalho de angariação de fundos, para que consigamos manter o 
funcionamento de todos os projectos, sem prejuízo da procura de planos de sustentabilidade que permi-
tam uma efectiva diversificação das fontes de financiamento. 

Angariação de Fundos e Sustentabilidade

Empresas

Particulares

Subsídios Segurança Social64%

29%

7%

DONATIVOS
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Durante o ano de 2012 a Acreditar reforçou a ligação à sociedade civil através da utilização mais eficaz da 
rede social Facebook. Congregamos nesta plataforma uma série de Amigos da Acreditar que, tendo uma 
relação mais ou menos directa com a doença ou com a instituição, reconhecem o seu mérito e fazem ques-
tão de manifestar o seu suporte. 
Da presença numa rede social de grande utilização, nascem uma série de iniciativas de pequenas e médias 
empresas em que, para além do apoio financeiro, a Acreditar obtém uma maior visibilidade.
A avaliar pelo elevado número de publicações que são partilhadas e positivamente comentadas, o alcan-
ce desta ferramenta de comunicação é notável. Estamos convictos tratar-se de um meio de excepcional 
eficácia ao nível não só da divulgação da Associação mas também de informação, sensibilização e desmis-
tificação do cancro infantil.
Quanto à comunicação em suporte físico, a edição semestral da Newsletter dirigida às famílias, sócios, 
mecenas e voluntários, disponibiliza informação sobre as principais actividades desenvolvidas, a evolução 
de	Projectos,	bem	como	a	reflexões	sobre	a	oncologia	pediátrica.
Garantimos também que a página web disponibiliza a informação necessária àqueles que pretendem co-
nhecer o trabalho desenvolvido, os recursos disponibilizados às famílias e as várias formas de apoiar a 
Acreditar.
Gostaríamos de dar nota de que, em qualquer dos meios utilizados, a Acreditar mantém a preocupação 
que a caracteriza de garantir que a informação é transmitida da forma mais correcta, de um ponto de vista 
positivo e nunca colocando em causa a privacidade das crianças e famílias que acompanhamos.

Imagem e Comunicação Externa



Relatório de Actividades

A leitura deste Relatório de Actividades dá uma ideia do que foi um ano difícil, mas durante o qual 
a Acreditar reforçou a sua presença nos Hospitais e junto das famílias, indo ao seu encontro onde 
necessário.
A constante atenção a uma sociedade em mutação, a famílias mais fragilizadas e a novas realida-
des nas áreas da saúde e da segurança social foi uma preocupação dominante, pela convicção de 
que, sem esse acompanhamento, não poderá ser prestado o serviço que é necessário.
Continuaremos atentos a essas mudanças e outras que possam ocorrer.
Os projectos que temos são ambiciosos e prendem-se com a extensão do suporte ao domicílio 
e o reforço dos apoios social e emocional, começando a olhar para a capacitação das famílias de 
uma forma cada vez mais consistente. Prendem-se também com o avanço definitivo para a Casa 
do Porto e com um olhar atento às áreas da saúde que deixam de ser asseguradas por um Estado 
Social cada vez menos presente, procurando encontrar soluções de substituição por forma a evitar 
o vazio.
Sabemos que vamos conseguir concretizar esses objectivos, a par com a actividade normal da 
Associação, porque existem voluntários empenhados e dedicados, uma sociedade civil onde as 
pessoas e empresas compreendem o papel da Acreditar e estão disponíveis para se envolverem. 
Contaremos ainda com as entidades públicas e organizações que têm demonstrado disponibilida-
de permanente para estabelecerem parcerias, cooperando com a Acreditar.
A todos a nossa profunda gratidão e a promessa de que tudo faremos para continuar a merecer 
que Acreditem connosco durante 2013.

Conclusão



Acreditar - Núcleo Regional Sul
Rua Prof. Lima Basto, 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	(junto	ao	Novo	Hospital	Pediátrico)

3000-600	Coimbra
Telefone:	239	482	027

Fax:	239	482	386
E-mail: a.acreditar_coimbra@sapo.pt 

Acreditar - Núcleo Regional Norte
Av.	Fernão	de	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:	291	742	627
Fax:	291	745	990

E-mail: mg@acreditar.pt


