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01Para uma parte substantiva da população portuguesa, a expressão “pandemia” 
surgiu como uma espécie de neologismo ou, talvez, como uma palavra que existia 
nos dicionários, mas que invadiu famílias, rotinas, conversas. Curiosamente, a pala-
vra do ano em Portugal terá sido saudade. Afinal, os portugueses valorizaram o que 
lhes faltou por causa da invasão, não a invasão em si. 

Escrever esta nota de abertura para o Relatório de Actividades de 2020 é um exer-
cício invulgar. Se a Acreditar me fosse desconhecida, diria que o principal a relatar 
é o que não se fez: suspendemos o apoio emocional, o trabalho dos voluntários, as 
actividades lúdicas ou de bem-estar. Fizemo-lo em nome da impossibilidade huma-
na, das regras e, acima de tudo, da segurança de quem nos procura ou para quem 
existimos – as crianças e jovens com cancro, e as suas famílias.

Nenhuma estatística mundial dirá que a COVID-19 foi responsável por uma re-
dução dos casos de cancro pediátrico. Num ou noutro país poderá ter havido um 
ligeiro abaixamento dos diagnósticos mas, em bom rigor, a incidência desta doença 
na população segue o seu ritmo. Significa isto que a Acreditar cessou as actividades 
que implicavam a presença de pessoal não determinante, mas não cessou as activi-
dades que considera determinantes: o suporte a doentes e famílias.

Numa altura em que os apoios financeiros à associação diminuíram, a necessi-
dade de apoio económico, material ou alimentar às famílias aumentou; as nossas 
Casas da Acreditar, um refúgio indispensável para quem faz este caminho do diag-
nóstico e tratamento, mantiveram-se abertas e cheias. Estes dois aspectos da vida 
quotidiana da associação  – apoios e Casas – foram o motor para uma notável rein-
venção interna. 

Na verdade, de um dia para o outro alterámos procedimentos, adaptámos formas 
de trabalhar às regras sanitárias, levámos a necessidade de segurança às últimas 
consequências, desdobrámo-nos em criatividade. Arrisco-me a pensar que na Acre-
ditar, tal como na Natureza, nada se perdeu, nada se criou, tudo se transformou. 

Por trás da reinvenção houve custos: não só os financeiros, mas também os huma-
nos, de quem teve de trabalhar de casa quando o contacto humano é fundamental, 
de quem pôs a sua segurança em perigo para acudir a quem precisava, de quem 
teve de exercer uma espécie de amor firme, implementando regras desconfortáveis 
para o bem comum. 

2020 foi um ano desafiante. A Acreditar provou estar à altura.

INTRODUÇÃO

João de Bragança   

Presidente da Comissão Directiva  
da Acreditar
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02SOBRE A ACREDITAR
Quem somos
Juntos há 26 anos, estamos presentes em todos os momentos da doença, acompa-
nhando as crianças e jovens com cancro até aos 25 anos e suas famílias. O nosso 
apoio desdobra-se nos planos emocional, logístico, social ou outro que as famílias 
necessitem. O nosso trabalho decorre nas quatro regiões - Lisboa, Coimbra, Porto  
e Funchal onde se localizam os hospitais especializados em oncologia pediátrica. 
São eles o IPO Lisboa, Hospital Pediátrico de Coimbra, IPO Porto, Hospital de São 
João e Hospital Dr. Nélio Mendonça. 
Para enfrentar da melhor maneira as dinâmicas que o cancro pediátrico impõe, 
comprometemo-nos a proporcionar a todos a certeza de apoio num momento mar-
cado pela vulnerabilidade. 

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 en-
volvimento dos colaboradores. Para tal, assume o compromisso de assegurar uma 
gestão de recursos eficaz que permita o equilíbrio entre o desenvolvimento da ac-
tividade da instituição, o bem-estar de todos os que nela participam e o ambiente.

Missão
“Tratar a criança ou o jovem com cancro e não só o cancro na criança ou jovem”, 
promovendo a sua qualidade de vida e da família.

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

Valores
Solidariedade, respeito, privacidade, cooperação, espírito inovador e transparência. 

Órgãos Sociais
COMISSÃO DIRECTIVA: Álvaro José Ribeiro Bessa, João José Estevão Nisa, João Maria 
de Lencastre de Bragança (Presidente), João Paulo da Silva Corrêa Nunes, José Ema-
nuel Teixeira Carvalhinho, Maria Patrocínio Mendes Grilo de Matos Dias, Mónica 
Cristina Brazão Silva e Rosabel Mendes de Jesus Melim
ASSEMBLEIA GERAL: Jennifer Alejandra Fernandes Figueira (Secretária), Maria Filipa 
Martins Mota da Silveira e Castro Cruz Gomes (Vice-Presidente) e Maria da Concei-
ção Osório Ribeiro (Presidente)
CONSELHO FISCAL: Andreia Patrícia Alves Serrão, Maria de Fátima Nunes Coelho 
(Presidente), Maria do Carmo Martins Azevedo Meireles e Pedro Miguel Santos Abreu
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03O Ano da Pandemia

O ano de 2020 foi marcado pela pandemia e obrigou-nos a uma adaptação rápida 
às normas de higiene e segurança e às novas necessidades sociais e económicas 
que as famílias mais fragilizadas sentiram. 

Enquanto associação de pais, notámos sobretudo uma maior necessidade  
de apoio económico às famílias pela degradação dos seus rendimentos.  Também  
se verificou uma maior procura de apoio psicológico que pensamos dever-se à maior 
fragilidade geral da saúde mental, com particular incidência numa população já mui-
to fragilizada e que, devido à pandemia, se viu obrigada a reforçar o seu isolamento.

A Acreditar, como outras organizações, seguiu as orientações recebidas pela DGS 
e Segurança Social desde o primeiro momento. Implementou o regime de teletra-
balho e reduziu a presença dos colaboradores ao mínimo nas Casas. Foi também 
suspenso todo o voluntariado: nas Casas, nos hospitais e no domicílio.  

 
Nas três Casas Acreditar, onde dezenas de famílias residem enquanto acompa-

nham os seus filhos em tratamento oncológico, foram adoptadas imediatamente 
todas as medidas de contingência, com desinfecções regulares de todos os espaços 
comuns, horários alternados para a circulação das famílias e dos funcionários, uso 
obrigatório de máscaras e fornecimento de dispensadores de álcool gel. Disponi-
bilizámos máscaras a todas as famílias que têm os seus filhos em tratamento nos 
centros de referência para a doença, totalizando cerca de 4.000 unidades mensais.

Num inquérito realizado pela Acreditar, entre Julho e Agosto, sobre o impacto  
da COVID-19 no universo do cancro pediátrico, das 209 pessoas que responderam, 
entre pais, doentes e sobreviventes, a maioria refere que teve alterações ao proto-
colo de tratamentos: atrasos nos tratamentos e exames, para além da desmarcação 
ou adiamento de consultas. As famílias já com perdas económicas consideráveis 
após o diagnóstico, quer por acréscimo de despesas, quer por perda de rendimen-
tos, referem que estas se agravaram com a pandemia.

ONCOLOGIA 
PEDIÁTRICA



6

Os apoios, agora reforçados, que a Acreditar disponibiliza passaram, na grande 
maioria, a funcionar à distância, como se verifica ao longo deste Relatório. 

Apesar das circunstâncias inesperadas que vivemos em 2020, confiamos ter  
cumprido a nossa missão mantendo a proximidade com aqueles que, cedo demais, 
se vêem confrontados com um diagnóstico de cancro. 

Presidente da Acreditar Assume Presidência da CCI

João de Bragança, que preside há mais de uma década a Acreditar, foi, em 2020, 
eleito presidente da CCI. No mandato que terminará em 2023, algumas das prio-
ridades definidas são: estabilidade financeira que permita implementar projectos 
fundamentais para os doentes, em particular em países de médio e baixo rendimen-
to; trabalho mais próximo com os sobreviventes, pugnando por uma sobrevivência  
de qualidade e a manutenção da oncologia pediátrica na ordem do dia, numa altura 
em que todos os holofotes apontam noutras direcções.

Fundada em 1994, a Childhood Cancer International (CCI) é hoje a maior organi-
zação de apoio a doentes de cancro pediátrico. Global, sem fins lucrativos e dirigida 
por pais, representa mais de 170 organizações nacionais em mais de 90 países, em 5 
continentes. Esta organização representa não só as crianças, adolescentes e jovens 
adultos com cancro, mas também os sobreviventes e suas famílias, promovendo  
o direito à saúde e bem-estar de todos eles. 

Apoio à investigação

Formação em Inovação Terapêutica

Enquanto associação de referência em oncologia pediátrica, nos últimos anos  
a Acreditar tem procurado envolver-se e investir mais na área da investigação em 
cancro pediátrico. Depois da iniciativa em 2019, que culminou com a realização 
do primeiro seminário sobre esta temática em Portugal, surgiu a necessidade de 
aperfeiçoar o conhecimento neste âmbito para melhor defender os interesses 
da população que servimos e a quem damos voz junto dos órgãos competentes 
nacionais e europeus. 

Assim, entre 2020 e 2021 a Acreditar participou no Patient Expert Training Cou-
rse, criado pela European Patients’ Academy (EUPATI), um projecto pan-europeu 
da Innovative Medicines Initiative. Com esta formação intensiva de um ano, ad-
quirimos maior capacitação com o objectivo de melhorar, cada vez mais, a nossa 
participação no processo de investigação e desenvolvimento de medicamentos, 
permitindo-nos, desta forma, exercer patient advocacy com maior credibilidade 
e know how. 
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Desta forma, continuaremos a estabelecer parcerias e a dar o nosso melhor 
contributo, a vários níveis, com o propósito de promover mais e melhores tra-
tamentos com menores sequelas para crianças e jovens até aos 25 anos com 
doença oncológica. Entendemos que a Inovação Terapêutica, actualmente quase 
inexistente no cancro pediátrico, mais do que importante, é crucial!

Os Adolescentes e Jovens Adultos

No final de 2020, a Acreditar deu início a um trabalho de pré-investiga-
ção com o objectivo de conhecer os números, a situação de tratamento,  
a distribuição geográfica e os problemas específicos que os adolescentes e jovens  
adultos com cancro enfrentam. A doença oncológica nesta população específica  
não é, em Portugal, estudada com a amplitude que consideramos necessária. 
Não há evidências sobre os factores que influenciam o aparecimento da doença, 
sendo a qualidade de vida e os principais problemas que este grupo enfrenta 
ainda grandemente desconhecidos.

Como é definida esta população? Onde é diagnosticada e tratada? Qual a sua 
participação em ensaios clínicos? Que tipo de apoio estes adolescentes e jovens 
recebem durante a doença e na fase de acompanhamento? Depois de uma pri-
meira abordagem que visa responder a estas questões, o projecto resultará num 
plano de acção para responder às necessidades identificadas e validadas.  

Entre outras fontes de informação, contamos com o relevante testemunho  
do Professor Tim Eden, primeiro especialista no tratamento de adolescentes  
e jovens adultos com cancro no Reino Unido. 

A Acreditar está, assim, extremamente empenhada em proporcionar as res-
postas adequadas a esta população, para que a passagem pela doença implique 
a menor disrupção possível na sua vida e sobrevida. 

Setembro Dourado

O Mês Internacional de Sensibilização para o Cancro Pediátrico é um momento  
muito especial para as organizações que, em todo o mundo, apoiam as crianças  
e jovens com cancro e suas famílias. A oncologia pediátrica tem como símbolo o laço 
dourado que alude à força, coragem e resiliência destas crianças e jovens e é por isso que  
a campanha que anualmente levamos a cabo se denomina “Setembro Dourado”.

Apesar da pandemia, o combate à doença oncológica pediátrica, às suas sequelas 
e estigmas não parou e na campanha de 2020 lançámos o lema “O Cancro Não Me 
Define. Sobreviver ao cancro, mas sobretudo viver para lá dele, com direito a uma 
cidadania plena”. 
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O passaporte oncológico, a discriminação financeira e a consagração do direito  
ao esquecimento, bem como as consultas de acompanhamento foram os temas 
escolhidos pelos sobreviventes para serem discutidos ao longo do ano. 

Com a obrigatória transferência de toda a actividade para o online, realizámos no 
mês de Setembro dois webinars que reuniram sobreviventes, especialistas e deci-
sores políticos. Foram eles “Patient Advocacy: A experiência de sobreviventes de 
cancro pediátrico” e “Depois da Alta: A vida após um cancro pediátrico”. Estas acções 
estão enquadradas no projecto da Acreditar Dreaming with Survivors, que decorre 
no âmbito do Programa Cidadãos Ativ@s com financiamento dos EEA Grants (com 
recursos públicos da Islândia, Liechtenstein e Noruega), gerido pela Fundação Ca-
louste Gulbenkian em consórcio com a Fundação Bissaya Barreto.

O tema do direito ao esquecimento, amplamente falado este ano, e trabalhado 
há muitos na Acreditar, acabou por dar frutos, já em 2021, com a apresentação  
do Projeto de Lei n.º 691/XIV/2 do PS a 19 de Fevereiro que visa “reforçar a prote-
ção da pessoa segurada, proibindo práticas discriminatórias, melhorando o acesso  
ao crédito e contratos de seguros por pessoas que tenham superado riscos agra-
vados de saúde, consagrando o ‘direito ao esquecimento’”. É um tema que iremos 
acompanhar ao longo de todo este ano. 

Ainda que à distância, e sempre em segurança, este mês dedicado à sensibiliza-
ção para a oncologia pediátrica foi também o  tempo de termos sócios, voluntários, 
mecenas e outros tantos amigos connosco. Lançámos uma série de “Desafios Doura-
dos” que permitiram juntar colegas de trabalho, amigos e famílias à volta de um quiz, 
de uma corrida ou de um encontro ao ar livre. A adesão foi tão grande que mantemos 
estes desafios ainda hoje como forma de ajudar a sensibilizar para o cancro pediátrico  
na certeza de que, mesmo à distância, podemos estar perto!
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04Queremos que TODAS as famílias que têm os seus filhos com cancro saibam que 
não estão sozinhas. São cerca de 400 por ano, com filhos entre os 0 e os 18 anos;  
e outras tantas com filhos entre os 18 e os 25 anos.

Trabalhamos diariamente em estreita colaboração com os profissionais nos 
hospitais: médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, professores, etc.  
Articulamos igualmente com outros serviços da comunidade, como a Santa Casa 
da Misericórdia, as Juntas de Freguesia, outras IPSS’s. Divulgamos os nossos apoios  
e, sobretudo, fazemo-los acontecer junto de todas as famílias que deles precisam.

FAMÍLIAS APOIADAS

Fazer Caminho com as Famílias

Este ano, contudo, tivemos um desafio complementar. Fomos forçados a afastar-
mo-nos fisicamente das famílias que conhecemos e apoiamos. Tivemos de aprender 
a rodear este obstáculo e pensar criativamente em como chegar aos que sempre 
nos tiveram perto. Minimizar o impacto da doença oncológica na criança e na sua  
família foi ainda mais premente em tempos de crise pandémica. Este ano, mais  
do que nunca, quisemos estar lá, junto das crianças e dos jovens com cancro.  
A pandemia isolou mais estas famílias. Trouxe também mais dificuldades sociais  
e económicas. 

JUNTO DAS
FAMÍLIAS

NORTE CENTRO SUL MADEIRA TOTAL

Emocional

Material

Económico

Lazer e bem-estar

Escolar

Casas

Alimentar

Total

133

142

36

148

16

33

55

563

110

85

40

131

3

101

25

495

137

34

20

110

12

42

17

372

27

16

4

23

20

0

0

90

407

277

100

412

51

176

97

1520
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Oferecemos propostas ocupacionais e pedagógicas para as famílias, para os tem-
pos de maior confinamento;

Oferecemos EPI’s a todas as famílias, porque era essencial garantir a segurança  
de todos;

Telefonámos periodicamente às famílias, para poder acompanhar de perto  
as suas vivências, tentando assim ultrapassar as barreiras do confinamento;

Adaptámos actividades e recriámo-las;

Fizemos chegar presentes e surpresas aos hospitais, para as famílias e também 
para os profissionais de saúde;

Juntámos artistas em diferentes momentos, para rasgarmos o tempo e chegarmos 
de outras formas criativas às famílias;

Organizámos webinars de relevante interesse;

Adaptámos o apoio alimentar, transformando o cabaz em cartões-supermercado, 
preconizando assim as medidas de higiene necessárias ao mesmo tempo que uma 
maior autonomia e responsabilidade por parte das famílias;

Reforçámos fortemente o nosso apoio financeiro às famílias.

Foi assim que a Acreditar respondeu, desde a primeira hora, a estas novas neces-
sidades:

Recolhemos informação relevante sobre a pandemia e as suas repercussões e di-
vulgámo-la junto das famílias:  medidas de protecção, linhas de apoio psicológico, 
formas de receber medicação em casa, a relação da oncologia com a COVID-19;
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Apoio Social

As famílias, já com perdas económicas consideráveis após o diagnóstico, referem 
que estas ainda se agravaram mais com a pandemia. Em Março de 2020, a Acreditar 
multiplicou a verba orçamentada para o apoio social, reorganizando-se para po-
der responder a esta realidade. Num investimento total de 192.652,94€, foram 474  
as famílias que beneficiaram do apoio social disponibilizado pela Acreditar:

APOIO ECONÓMICO: destina-se ao pagamento de despesas essenciais à qualidade 
de vida das famílias, como rendas, contas domésticas, medicação, etc., foram 100 as 
famílias assim apoiadas.

APOIO ALIMENTAR: entregamos mensalmente um cartão-supermercado, com 
valor proporcional ao número de elementos no agregado – foram 97 as famílias  
beneficiárias.

APOIO MATERIAL: entrega ou empréstimo de ajudas técnicas: cadeiras de rodas, 
computadores adaptados, próteses, etc. Foram 277 as famílias que receberam este 
apoio pontual e assim se encontraram mais capazes de fazer face às limitações  
provocadas pela doença.

Lazer e Bem-Estar

As acções de grupo proporcionam um escape à rotina hospitalar, dão uma sensa-
ção de normalidade e fortalecem as relações entre aqueles que vivem os mesmos 
desafios.

Este ano todas as actividades tiveram de ser adaptadas às novas regras  
de segurança e higiene, mas, ainda assim, foram 412 os participantes, seja em famí-
lia, apenas os cuidadores ou somente as crianças e jovens.

O desafio foi superado graças às novas tecnologias. Tanto os Barnabés como 
os cuidadores viram-nos aos quadradinhos, enquanto assistiam a formações  
de gestão de stress e de emoções, participavam em quizzes ou em webinars sobre  
oncologia pediátrica. Impressionantemente, consideramos que conseguimos  
ultrapassar, e até superar, o grande obstáculo do distanciamento físico, pois  
chegámos a famílias que, de outra forma, não conseguiriam participar nas activida-
des. 

Do longe fizemos perto.
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Apoio na Escolaridade

No âmbito da escolaridade, a Acreditar desenvolve um programa de nome Apren-
der Mais. Trata-se de um apoio prestado por professores voluntários, que tem como 
objectivo desenvolver competências intelectuais, emocionais e sociais das crianças  
e jovens com cancro, e promover uma mais fácil reintegração e continuidade escolar. 

Em 2020, no continente, foram apoiados 20 alunos que tinham necessidade  
de um apoio complementar àquele que é prestado pelas escolas. Na Madeira foram 
apoiadas 18 crianças e jovens no âmbito do protocolo estabelecido entre a Acreditar 
e a Secretaria Regional da Educação e Recursos Humanos, que contempla o desta-
camento de professores para apoio escolar. 

O apoio online intensificou-se, enquanto que, para os mais novos para quem  
o digital dificulta algumas aprendizagens, foram criados dois manuais de activida-
des lúdico-pedagógicas e escolares.  

Também é uma preocupação da Acreditar garantir a continuidade da vida escolar 
àqueles cujas famílias vivem momentos de maior fragilidade financeira. Fazemo-lo 
através do programa de atribuição de Bolsas de Estudo. Com o contributo de uma 
série de empresas e particulares, foram atribuídas 13 Bolsas, do 1.º ciclo ao ensino 
universitário, no valor total de 14.800,00€ distribuídos da seguinte forma:

No ano de 2020, o Aprender Mais foi reconhecido e financiado pelo Programa 
“Mais Ajuda” desenvolvido pelo Lidl & Companhia e apoiado pelo Grupo Renascen-
ça Multimédia.  Com esta ajuda, fortalecemos o apoio escolar e repensámos a sua 
metodologia. 

APOIO ESCOLAR

* Bolsas de Estudo

NORTE CENTRO SUL MADEIRA TOTAL

Nº Crianças/Jovens

Nº Professores Voluntários

Nº Sessões

Nº Horas

9 (+7 B.E*)

9

36

148

2 (+1 B.E*)

3

40

131

9 (+3 B.E*)

10

20

110

18 (+2 B.E*)

2

4

23

51

24

100

412
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05VOLUNTARIADO

Desde a sua constituição que a Acreditar conta com um coeso grupo de voluntá-
rios essenciais na concretização da nossa missão e a chegar mais longe. Contamos 
agora, a nível nacional, com a colaboração de 608 voluntários. 

Até ao mês de Março, os vários tipos de voluntariado desenrolaram-se como  
sempre, até que foram brutalmente interrompidos pelas novas regras da pandemia:  
o confinamento e a maior restrição possível de contactos. Sendo a nossa população 
alvo especialmente vulnerável do ponto de vista da saúde, a exigência da restrição 
foi absolutamente necessário durante todo o resto do ano.

Os apoios, agora reforçados, que a Acreditar disponibiliza passaram, na grande 
maioria, a funcionar à distância, como se verifica ao longo deste Relatório. Apesar 
das circunstâncias inesperadas que vivemos em 2020, confiamos ter cumprido a 
nossa missão mantendo a proximidade com aqueles que, cedo demais, se vêem 
confrontados com um diagnóstico de cancro. 

Os braços e os corações dos voluntários chegam sempre mais longe do que se 
possa imaginar, e é assim que, apesar da distância física, eles vão conseguindo fa-
zer-se presente:

Criam vídeos que fizemos chegar às crianças;

Contam histórias online;

Apoiam na feitura de lembranças;

Contribuem na aquisição de bens em falta da lista mensal;

Disponibilizam-se para fazer compras de supermercado pelas famílias da Casa;

Fazem concertos à janela das Casas Acreditar;

Oferecem lanches às famílias das Casas;

Contribuem na angariação de máscaras;

Envolveram-se nas campanhas de sensibilização e angariação que levamos  
a cabo;

Redigiram, entre todos, a “Lista das 100 Coisas de que temos Saudades” – uma 
redacção belíssima de toda a troca afectiva que só os voluntários sabem descrever.
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Também a Acreditar sente saudades da presença dos voluntários e foi por isso 
que quisemos, no Dia Internacional do Voluntário, homenagear a sua dedicação  
e resiliência. Partindo do seu Manifesto das Saudades, convidámos o compositor  
e cantor João Sem-Tempo a criar uma música dedicada aos voluntários. Ficará como 
espólio de grande riqueza.

A cada um dos 608 amigos que fortalecem a rede de apoio e afectos que a Acre-
ditar é, o nosso muito obrigado por se manterem connosco em tempos de maior 
incerteza. 
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06As Casas Acreditar situadas em Lisboa, Coimbra e no Porto junto dos hospitais 
de referência na área da oncologia pediátrica viram, em 2020, as suas dinâmicas  
transformarem-se devido à pandemia.

Readaptaram-se desde logo à realidade e colocaram em prática os planos  
de contingência com um conjunto de medidas que têm como objectivo promover  
a segurança das famílias e minimizar os riscos de contágio. Assim: as visitas e o 
voluntariado foram suspensos e os colaboradores iniciaram um regime misto  
de trabalho presencial/teletrabalho. Reforçaram-se as medidas de higiene pesso-
al (desinfeção das mãos, uso de máscara, etiqueta respiratória e distanciamento  
social) e das Casas (desinfecção das áreas comuns, elevadores, corrimãos,  
distribuição de equipamentos de protecção individual como álcool gel, máscaras,  
protectores de calçado).

Mesmo com estas orientações exigentes e que vieram modificar o normal fun-
cionamento das Casas conseguimos transmitir segurança e protecção e pudemos 
manter as Casas em funcionamento com todas as comodidades para as famílias 
residentes permitindo, ainda, admissão de novas famílias.

Em 2020 as Casas Acreditar receberam um total de 176 famílias. 

Conheça em baixo os principais dados de cada uma: 

CASAS 
ACREDITAR

LISBOA COIMBRA PORTO

N.º Quarto

N.º Famílias

Taxa de Ocupação

N.º Noites

Média de Noites 
por Família

Principais locais
de proveniência

12

42

84%

3694

88

Madeira, 
Açores e Faro

Açores, Castelo 
Branco e Lisboa

Bragança, Braga 
e Vila Real

20

101

51%

3348

31

16

33

56%

3286

70
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As Casas geram impacto positivo nas famílias porque proporcionam mais segu-
rança, maior crescimento pessoal, maior bem-estar, melhor experiência hospitalar, 
maior probabilidade de sucesso do tratamento e menor dificuldade financeira.

Esta resposta da Acreditar às famílias tem-se revelado muito benéfica ao longo 
dos anos na medida em que lhes disponibiliza alojamento gratuito junto dos hospi-
tais; lhes reduz as despesas e evita deslocações diárias às suas terras; proporciona  
a realização das tarefas diárias de uma família (fazer refeições a seu gosto, tratar das 
suas roupas, manter o seu espaço  limpo, dar medicação a horas, etc.); proporciona 
momentos de partilha, entreajuda e estreitamento de laços de amizade. 

De parte tiveram de ficar os momentos de convívio em contexto de grupo, as acti-
vidades de bem-estar, as actividades lúdicas presenciais e o apoio dos tão dedicados 
voluntários.

No entanto, criaram-se respostas inovadoras: concertos à janela, actividades lú-
dicas à distância, formações e workshops online. As datas festivas não passaram  
em branco, havendo sempre espaço para decoração segundo a época do ano  
e presentes.

Os voluntários asseguraram algumas tarefas logísticas nomeadamente ir às com-
pras ou à farmácia evitando assim a deslocação das famílias a esses locais.

Sabemos, porque embora longe estamos sempre perto, que as famílias se têm 
sentido extremamente seguras nas Casas Acreditar e que apreciam cada mimo que 
lhes proporcionamos. Cada evento musical, cada presente, cada surpresa, são sem-
pre momentos em que se sentem lembradas e especiais. A nós, deu-nos a certeza 
de que, mesmo em tempos atípicos, conseguimos fazer a diferença na vida destas 
famílias!nas vidas destas famílias!
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Relatório SROI 2020

Através da metodologia Social Return on Investiment (SROI), a Acreditar procede, a 
cada dois anos, à avaliação do impacto que tem o investimento nas Casas Acreditar 
de Lisboa, Coimbra e Porto. 

Em 2020 o rácio é de 1:5,49€, significando que cada 1€ investido gera 5,49€ de 
benefícios.

NA CRIANÇA:

Estas são as principais mudanças e impactos que a estadia nas Casas Acreditar 
gera nos pais e nas crianças:

1€ 5,49€ 

INVESTIMENTO BENEFÍCIOS

MAIS SEGURANÇA

CRESCIMENTO PESSOAL

BEM-ESTAR

MELHOR EXPERIÊNCIA  
HOSPITALAR

MAIOR PROBABILIDADE DE 
SUCESSO DO TRATAMENTO

Porque não se sente isolada e está mais próxima do hospital

Pelos laços criados com outras crianças, voluntários e equipa 
Acreditar

Tem uma casa confortável, fez novas amizades, pode fazer 
as refeições de que gosta, tem uma segunda família e uma 
segunda casa na qual se sente à vontade

Local aprazível e tranquilo onde pode ter a família toda junta

Não se submete a longas e cansativas deslocações diárias
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NOS CUIDADORES:

MAIS SEGURANÇA

MELHORIA DA
EXPERIÊNCIA HOSPITALAR

CRESCIMENTO PESSOAL

MENOR DIFICULDADE  
FINANCEIRA

MAIOR BEM-ESTAR

QUARTOS

ESPAÇOS 
COMUNS

ORGANIZAÇÃO

CASA E EQUIPA

VOLUNTÁRIOS

4.9

4.7

4.0

4.9

4.0

Pela proximidade do hospital

Porque reduz o tempo de estadia hospitalar e passa a ter um 
espaço onde pode fazer todas as rotinas domésticas como se 
em casa estivesse

Pela partilha e apoio entre as famílias

Pela redução de custos, pelos apoios prestados, por poderem 
cozinhar as suas próprias refeições

Casa confortável com todas as comodidades para dormir, 
cozinhar, lavar roupa e estar com os seus filhos e restante família

Relativamente às principais características da vida nas Casa Acreditar, as famílias 
avaliam-nas da seguinte forma, numa escala de 1 a 5:

Limpeza, conforto, privacidade e qualidade 
das instalações

Limpeza, conforto e qualidade das 
instalações

Espaço na cozinha e despensa, listas de 
limpeza e actividades

Acolhimento, gestora, apoio administrativo 
e porteiros

Acolhimento, disponibilidade para ouvir e 
apoiar e qualidade relacional



20

As Casas Acreditar de Lisboa, Coimbra e Porto revelam ser uma resposta institucio-
nal única e necessária, localizada estrategicamente junto dos hospitais de referência 
no tratamento do cancro pediátrico para crianças e jovens até aos 25 anos de idade.

São positivamente avaliadas pelas famílias e isso traduz-se num impacto conside-
rável e evidente nas suas vidas no que diz respeito a:

Qualidade dos serviços prestados;

Cumprimento das regras constantes no regulamento interno;

Espaço/ambiente agradável e reconfortante;

Bom relacionamento/partilha entre as famílias;

Bom relacionamento/brincadeiras/conversas entre as crianças e jovens;

Visível utilidade que as Casas têm para as famílias - permite que cozinhem as suas 
próprias refeições podendo assim assegurar todos os cuidados na área da nutrição; 
permite o tratamento das roupas pessoais e de lar; permite o acondicionamento 
das suas mercearias e frescos; permite estar em espaços de convívio e em espaços 
mais individualizados, permite, ainda, momentos de leitura, descanso e descontra-
ção; 

Existência de voluntários que lhes fazem companhia, que os apoiam, que brin-
cam e tomam conta das suas crianças, que jogam e conversam com os seus jovens, 
que lhes dedicam tempo e sorrisos (muito embora este tenha sido um ano atípico  
devido à pandemia e consequente suspensão do voluntariado e visitas a partir  
do início do mês de Março).

“Quero salientar as iniciativas e medidas de segurança COVID19 
implementadas na Casa Acreditar. Foi bastante positivo.” 
- Família Sousa, Casa do Porto

“Agradeço a simpatia no acolhimento. O meu muito obrigada  
pela ajuda.”  
- Família Mendes, Casa de Coimbra

“É uma Casa muito útil para quem está deslocado da sua terra.  
É uma grande ajuda. Convive-se e fazem-se amizades.” 
- Família Martins, Casa de Lisboa
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07Os Barnabés são todas as pessoas que têm ou tiveram o diagnóstico de uma  
doença oncológica até aos 25 anos de idade. São o rosto de esperança da Acreditar, 
são o motivo pelo qual, todos juntos, Acreditamos. 

Ao olharmos para trás, 2020 foi um ano repleto de desafios e de conquistas.  
Foi um ano que colocou à prova os Barnabés, os laços de amizades e a criatividade 
de todos para que do longe se fizesse perto. 

Os habituais encontros regionais, actividades lúdicas, formações, reuniões,  
campo de férias e viagem à DisneyLand Paris foram cancelados devido à pandemia  
da COVID-19. 

O formato online tornou-se a resposta mais eficaz para voltar a aproximar  
Barnabés que, separados geograficamente, passaram a encontrar-se através  
dos ecrãs e, assim, retomar a essência das suas actividades: a partilha.

Actividades Lúdicas e Encontros de Partilha

Os abraços, sorrisos e histórias partilhadas são características dos encontros  
e das actividades lúdicas e, durante 2020, foram suspensos. 

O recurso às novas tecnologias foi a forma encontrada para aproximar este  
grupo geograficamente disperso. Permitiu partilhar testemunhos sobre as dificul-
dades sentidas com o isolamento que a pandemia veio trazer; realizar desafios  
prácticos que trouxeram novos Barnabés a este grande grupo; aproveitar  
a enorme criatividade destes jovens na divulgação da campanha de consignação  
de 0,5% do IRS; participar num concurso de interpretação artística promovido pela 
PLMJ  Advogados e, ainda, competir nos Desafios Dourados que visam sensibilizar  
para o cancro pediátrico. 

Esta proximidade que o ecrã trouxe permitiu ainda partilhar filmes em qualquer 
canto do país; trocar receitas culinárias e promover e praticar hábitos de vida sau-
dáveis.

O ecrã foi a porta de entrada para um mundo onde os quilómetros não fizeram 
diferença, onde se aproximaram 285 Barnabés e onde a palavra “distância” mudou 
de significado. 

BARNABÉS
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Formações de Desenvolvimento Pessoal e Profissional

Num ano em que tudo foi posto em causa, as sessões de formação profissional  
e pessoal tornaram-se ainda mais importantes. Foi fundamental a oportunidade  
de crescer individualmente e em grupo. 

Foram debatidos temas tão importantes como a sexualidade e a fertilidade –  
muitos Barnabés ouviram pela primeira vez que tanto o tipo de cancro como  
o tratamento podem afectar de forma irreversível a fertilidade, mas há muitos casos 
em que é possível preservá-la. Querem promover mais informação e sensibilização 
para consultas de preservação da fertilidade e avaliação da saúde reprodutiva. 

Também se realizaram formações com vista a dar a conhecer o mercado  
de trabalho: investiu-se na aprendizagem sobre si próprios, sobre o poder da comu-
nicação e como isso é importante para se posicionarem no mundo. A promoção de 
hábitos de vida saudáveis é outra das vertentes destes encontros.

2020 foi o ano em que 109 Barnabés estiveram nestas sessões e, juntos, puderam 
partilhar as dúvidas mais íntimas com a certeza de que eram compreendidos. 

Dreaming With Survivors

O projecto Dreaming with Survivors junta sobreviventes de cancro pediátrico  
e profissionais de saúde na procura de melhores condições em oncologia pediátrica.  

São três as principais áreas trabalhadas: o acompanhamento depois da alta,  
o cuidado aos cuidadores e a sensibilização para a temática na comunidade em 
geral e na escolar em particular. Os resultados destes grupos de trabalho são  
apresentados, anualmente, no Encontro Nacional de Barnabés. Em 2020, este foi 
feito pela primeira vez online e reuniu 37 Barnabés geograficamente separados.

Este projecto é apoiado, desde 2019, pelo Programa Cidadãos Ativ@s financiado 
pelos EEA Grants, com recursos públicos da Islândia, Liechtenstein e Noruega, gerido 
pela Fundação Calouste Gulbenkian em consórcio com a Fundação Bissaya Barreto.

Webinars

Este foi também o ano em que nos estreámos na realização de webinars sobre 
temáticas relevantes para a oncologia pediátrica. Abordámos as principais dúvidas 
e dificuldades que a pandemia e a COVID-19 trouxeram com “Oncologia Pediátrica 
e COVID-19: Algumas perguntas têm resposta”; trouxemos à discussão pública os 
temas do patient advocacy no encontro denominado “Patient Advocacy: A Experiência 
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de Sobreviventes de Cancro Pediátrico” e as questões da sobrevivência após a alta 
médica na sessão “Depois da Alta: A vida após um cancro pediátrico”. Sempre com 
muita participação do público, à conversa estiveram sobreviventes, doentes, pais, 
médicos, especialistas de diversas áreas, decisores políticos e jornalistas.

Voluntariado Barnabé

O voluntariado faz parte da essência dos Barnabés. É feito nos hospitais e nas  
Casas Acreditar, junto daqueles que passam por onde os Barnabés já passaram. 
Com a partilha de experiências e esperança, esclarecem-se dúvidas e minimiza-se 
a ansiedade. O voluntariado foi suspenso devido à pandemia tendo sido 37 os Bar-
nabés que até Março se dedicaram a este trabalho nas quatro regiões da Acreditar. 

Encontros Internacionais de Sobreviventes

Também estes encontros não puderam ser realizados presencialmente. No  
entanto, estivemos online nas reuniões do grupo de sobreviventes da CCI-Europe.  
Marcámos também presença na WECAN Academy, da Youth Cancer Europe,  
organização que congrega doentes e sobreviventes de cancro pediátrico da Europa, 
para a qual colaborámos também com artigos sobre a saúde mental.  



24

08Também na angariação de fundos, a pandemia teve um enorme impacto.  
Nos primeiros meses do confinamento, tivemos uma quebra nos donativos bastante  
acentuada. Grande parte dos donativos que garantem a sustentabilidade da Acre-
ditar são de particulares e empresas, que diminuíram 14% e 3% respectivamente.  
Fizemos um grande esforço para compensar esta diminuição, diversificando  
as formas de angariar fundos. A consignação de IRS e IVA aumentou 18% em relação  
a 2019 e obtivemos dois importantes financiamentos: um do Portugal Inovação Social  
e outro dos EEA Grants para o projecto “Dreaming With Survivors”. 

Pela primeira vez a Acreditar organizou uma grande campanha a seu favor no Na-
tal. Já tivemos outras grandes campanhas nesta época, mas em parceria com outras  
entidades. O facto de contarmos com a participação de uma figura pública, o João 
Baião, ajudou a melhorar o alcance da mesma, sendo o seu resultado de 75.706,86€. 

No total conseguimos angariar 1.556.949,29€ e, assim, garantir a sustentabilidade 
financeira de todos os projectos, em 2020.

A nossa principal fonte de angariação de fundos continua a ser a consignação 
de IRS (28%), logo seguida dos donativos de empresas (24%) e dos donativos  
de particulares (20%). A contraprestação da Segurança Social para as Casas Acredi-
tar representa uma percentagem bastante inferior, de apenas 14%.

  
As nossas despesas, num total de 1.149.669,66€, diminuíram cerca de 9,2%.  

Um rigoroso controlo de custos faz parte dos nossos princípios. Queremos não só 
assegurar a sustentabilidade financeira da Acreditar, mas também garantir a todos 
os doadores que o seu contributo é rigorosamente aplicado no bem-estar das crian-
ças e jovens com cancro e suas famílias.  

A Acreditar mostrou-se muito resiliente financeiramente e existem todas as bases 
para, não só, manter o funcionamento das actividades existentes, como para inves-
tir na melhoria e reforço de serviços, com particular destaque para o retomar do 
projecto de ampliação da Casa de Lisboa.

SUSTENTABILIDADE 
E TRANSPARÊNCIA

Donativos Empresas

Donativos Particulares

Donativos em Espécie

Segurança Social

Consignação IRS/IVA

Outras Receitas

RECEITA  
TOTAL

24%

20%

14%

28%

12%

2%



25

Apoio Social às Famílias

Casas

Sobreviventes

Aprender Mais

Outras Despesas

DESPESAS  
TOTAIS

17%

60%

12%

1%
4%

Muito obrigado pelo voto de confiança no trabalho que realizamos!

No ano de 2020 contámos com o apoio de todos os mecenas e iniciativas listadas 
alfabeticamente abaixo, aos quais deixamos o nosso MUITO OBRIGADO!

Iniciativas

40 anos do António Raminhos; Acção de Responsabilidade Social da AdvanceCare 
no Natal 2020; Cabazes de Natal solidários da Marketplace Portugal Foods by Uni-
que Flavour; Caminhada missionária e solidária da Associação Juventude Mariana 
Vicentina; Campanha Cabaz Natal 2020 da Bristol Myers Squibb; Campanha de Natal 
da CGD 2020; Campanha solidária da Eau Thermale Avène; Campanha Mabor/ São 
José Pneus; Campanha do Dia da Criança da Uber Eats e Burger King; Campanha de 
Natal da ACCENTURE; Campanha de Natal da AdP - Águas de Portugal, SGPS, S.A.; 
Campanha solidária da Escola de Dança Ent’Artes; Campanha Woodspace; Campa-
nha Caturra; Campanha Lamiré Gourmet; Cedência de direitos de autor do livro 
“Viva la Vida” de Miguel Major; Clube de Golfe da Quinta das Lágrimas; Clube Millen-
nium BCP; CTI Cares Outubro 2020; Cuidar e Ajudar da Mimosa; DOARTE – venda 
online de fotografias originais; É PRECISO ACREDITAR - Caminhada de 750Km por 
Carlos Ferreira; Gala Solidária “Somos todos pela Acreditar” da Previdência Portu-
guesa; Giving Tuesday; Lenços Mon Mon by Nana Ferrador; Livro “Colchão do Zaca-
rias”; Livro de Manuel Mendes da Silva; Millennium Rewards; Nós os Pequenos Pro-
dutores; Pack natalício miniaturas macramé por “Miniatura”; Passeio Solidário Ponte 
4x4; Planet Guest do Grupo Pestana; Programa Activo + do ActivoBank; Ser Solidário 
da SIBS; Torneio Touch Rugby Solidário na Agrária de Coimbra; Vamos Acreditar da 
Associação Académica de Coimbra/OAF; Vamos Acreditar Iscte Executive Education; 
Venda de calendários pelo Grupo Cascata; Webinars da Dental Wave.
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Mecenas

A todos os particulares que nos apoiaram e cujos nomes, por questões de privaci-
dade, não divulgamos o nosso Muito Obrigado por Acreditarem. 

  
1º Jardim Escola João de Deus; 2020 Editora, Lda.; Absolutarget Lda.; A.C. Apare-

lhos de Ortodontia, Lda.; AC Marca; Acordarte; Adsoul, Lda.; AdvanceCare – Gestão 
de Serviços de Saúde, S.A.; ADVENTURE INVESTMENTS, S.A.; AGEAS Seguros; Agência 
Funerária Caniço; Agência Funerária Salto d’Anjo; Agrupamento de Escolas de Olivei-
ra do Hospital; Alegria & Martins, Lda.; Agrupamento de Escolas de Anadia; Algarve 
Shopping; Altran Portugal S.A.; Alunos da Associação de Estudantes da Escola Secun-
dária Infanta Dona Maria; Alunos do Colégio Novo da Maia; Amaral Automóveis; 
AMG Services; Amigos de Alvoco das Várzeas; AMM – Comércio de Materiais de 
Construção, Lda.; Ana Rita Paiva Pereira, Lda.; André Giliano – Unipessoal, Lda.; An-
sell Portugal, Lda.; Antalis Portugal, S.A.; Antonio Duarte Almeida Amaral, Lda.; Antó-
nio Pacheco Unipessoal, Lda.; Anuic, Lda.; AON Portugal Corretores de Seguros, S.A.; 
Apdl – Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, S.A.; Apifar-
ma; Asas para Voar; Associação Académica de Coimbra – OA; Associação Laia, ilha da 
Armona; Associação de Pais da EB Solum Sul; APII – Associação Portuguesa de Pro-
motores e Investidores Imobiliários; Apload Lda.; A Previdência Portuguesa  Associa-
ção Mutualista Aquarium Project, Unipessoal, Lda.; ASCENDI Beiras Litoral e Alta, 
Auto-Estradas das Beiras Litoral, S.A.; ASIC – Associação de Saúde Infantil de Coim-
bra; Associação Casa do Pessoal da RTP; Associação de Estudantes da Escola Supe-
rior Agrária de Coimbra; Associação da Hotelaria de Portugal; Associação de Solida-
riedade dos Pilotos da Aviação Civil – ASPAC; Associação de Solidariedade Social 
Dom Pedro V; AST Soluções e Serviços de Ambiente Lda.; ASV Stubbe Portuguesa; 
Atelier do Sorriso Medicina Dentária Lda.; Atena Equity Partners; Atlântida Viagens e 
Turismo S.A.; ATOMICBEE INVESTEMENTS AND BUSSINESS  CONSULTING, UNIP Lda.; 
Auchan Retail Portugal, S.A.; AWESOMEARTE, Lda.; BAKTL, SHARED SERVICES, Lda.; 
Banco BPI, S.A.; Bankinter S.A., Sucursal em Portugal; BAS – Sociedade de Advoga-
dos, SP, RL; Base Leiria, Lda.; Besolution, Engenharia Lda.; Best Cool – Equipamentos 
Hoteleiros, Lda.; Best Partner – Consultoria e Contabilidade Lda.; BESTFIT Lda. Viseu; 
BK Portugal S.A.; Bluepharma - Indústria Farmacêutica, S.A.; BNP Paribas Personal 
Finance, S.A., sucursal em Portugal; Bom Calçado, S.A.; Branquinho e Nunes Garcia 
Lda.; Brisa O&M, S.A.; Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Portuguesa, S.A.; Byside 
Lead Activation S.A.; Cabeleireiro Barlufer; Caixa Geral de Depósitos; Calçada S.A.; 
Câmara Municipal de Barcelos; Câmara Municipal do Funchal; Câmara Municipal de 
Leiria; Câmara Municipal de Lisboa; Câmara Municipal de Miranda do Corvo; Câma-
ra Municipal de Mogadouro; Câmara Municipal de Odivelas; Câmara Municipal de 
Oliveira do Hospital; Câmara Municipal Ponta do Sol; Campagna Barbara; Caringella 
Pina E Chiechi Paolo Pietro; Carlos M. Rosa Unipessoal, Lda.; Carlton Palácio Socie-
dade de Construção e Exploração Hoteleira S.A.; Casa do Povo de Gaula; Casais En-
genharia e Construção, S.A.; Cascata Peculiar – Unipessoal, Lda.; CAISL – Carlucci 
American International School of Lisbon; CAT – Centro de Assistência Técnica de 
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Excelência; Catarina Martins; Catequese 10º ano – Comunidade de Arrifana; CBT 
GLOBAL RECRUITMENT PORTUGAL, LDA.; CEMUSA; Centro Hospitalar Universitário 
de Coimbra – CHUC; CFEA – CLUB FOOTBALL ESTRELA, SAD.;  Cinemundo, Lda.; Cle-
verti Tecnologias e Inovação, Lda.; Clínica de Medicina Dentária Dr. Pedro Almeida; 
Clínica Médico-Dentária Dr. Magno Rebelo, Lda.; Clínicas Leite;  CLIP – Oporto Inter-
national School; CMD Filomena Almeida, Lda.; Código Pelicano, Lda.; COFIGEST – 
Consultadoria, Gestão e Investimento, Lda.; Cofina; COIMBRA SOLUM II; Colabora-
dores da Bluepharma; Colaboradores da EFACEC; Colaboradores Servier Portugal; 
Colégio Guadalupe; Compact Base Unipessoal, Lda.; Compreconcil – Compra de Pré-
dios e Construção Civil, S.A.; Comunidade Educativa do Centro Infantil João de Deus; 
Comunidade Escolar do 1º Jardim Escola João de Deus; Comunidade Escolar do 
Agrupamento de Escolas de Figueiró dos Vinhos; Comunidade Escolar do Agrupa-
mento de Escolas Marquês de Marialva;  Comunidade Israelita do Porto; Contabilife-
nix, Lda.; CORGAS DE LOBAO; CPS – Consultores de Informática, S.A.; Creative Minds 
– Soluções Globais de Comunicação, Marketing e Gestão, Lda.; Crédito Taxa Serviço; 
Critical Software, S.A.; Cruz Vermelha – Mealhada; CRVF Condomínios, Unipessoal 
Lda.; CTI Clinical Trial & Consulting Services Portugal, Unipessoal Lda.; CUTICARE 
Serviços Médicos Lda.; D8 Solutions Unipessoal Lda.; DAJ – Engenheiros Associados, 
Unipessoal; Delegação Reg. do Centro da Assoc. Sindical dos Juízes Portugueses; 
Dental House, Clínica de Medicina Dentária, Lda.; Dental Wave, Lda.; Dia Portugal 
Supermercados, S.A.; Direção Regional das Comunidades (S. Miguel, Terceira e Faial); 
Doçalto, Lda.; Dynamicfresh – Unipessoal, Lda.; E.A.P. Móveis e Equipamentos In-
dustriais, Lda.; Eberspächer Exhaust Technology Portugal, Unipessoal Lda.; Edições 
Almedina, S.A.; Eden Springs Portugal; Edições Asa II, S.A.; ELECTRÃO - ASSOCIAÇ O 
DE GEST O DE RESIDUOS; Em Campo – Animação Turística, Unip. Lda.; EntrAjuda; 
EPAL – Empresa Portuguesa de Águas Livres, S.A.; ERA Imobiliária; ERNESTINA OLI-
VEIRA UNIPESSOAL LDA.; Escola Alemã de Lisboa; Escola Profissional de Hotelaria  e 
Turismo da Madeira; Escola Secundária Emílio Garcia;  Esporão, S.A.; EvolSolutions, 
Lda.; Ewerton e Emerson, Lda.; Explorer Investments; FaceStudio Clínica de Saúde e 
Beleza Facial, Lda.; Familiares e amigos da Rita Cotrim; Farmácia Central de Cabe-
çais, Lda.; Farmácia Confiança – Unipessoal, Lda.; Farmácia Confiança de Paredes; 
Farmácia Curie Joana Casimiro Unipessoal, Lda.; Farmácia de Alpendurada – Activi-
dade Farmacêutica, Lda.; Farmácia Hebel, Unipessoal Lda.; Farmácia Paços – Avopa-
ços, Farmácias e Serv. Farm. Lda.; Farmácia Quinta da Igreja; Farmácia Solanja; Far-
mácia Sousa Beirão; Farmácia Vital; Farmoreno – Produtos Farmacêuticos, Lda.; 
Federação de Andebol de Portugal; Feedzai – Consultadoria e Inovação Tecnológica 
S.A.; FERPINTA – Indústrias de Tubos de Aço de Fernando Pinho Teixeira, S.A.; Ferrei-
ra & Mazzer, Clínica de Endocrinologia e Diabetes, Lda.; FH - Serviços de Saúde e 
Assistência S.A.; FIRMO – Papéis e Papelarias S.A.; Fitextron, Lda.; Florista Tina; FNAC 
Portugal; Fomentabertura - Unipessoal, Lda.; FRAMOZ S.A.; Fraternidade Nuno Álva-
res de Vila do Conde; Frente Mar Funchal; Frequentagora - Unipessoal, Lda.; Funda-
ção Ageas – Agir com Coração; Fundação Altice; Fundação Benfica; Fundação Rui 
Osório de Castro; Fundação de Sousas; Fundação dos Armazenistas de Mercearia; 
Fundação Lions de Portugal; Fundação Manuel António da Mota; Fundação Oriente; 
Fundação Sousa da Fonseca; FUTURO – Sociedade Gestora de Fundos Pensões, S.A.; 
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Gabinete Sandra Gaspar, Lda.; Galveias & Galveias Lda.; Garmatel, Lda.; Gctrakta, 
serviços de consultoria, Lda.; Gecite – Consultores de Engenharia, Lda.; Gião Falcato 
& Associados Soc. de Advogados, S.P.R.L; GL, S.A.; Glossy Numbers – Unipessoal, 
Lda.; GNB – Companhia de Seguros; GRACE – Associação Resp.Social Corporativa; 
Gracentur – Grande Centro Turístico, Lda.; Grácia Maria Vieira Rodrigues – Unipesso-
al, Lda.; Grupo Coral Guadalupe – Braga; Grupo de teatro do Clube PT; HCapital 
Partners SCR, S.A.; HELUKABEL Portugal, Lda.; Holdipar, S.A.; Holmes Place; Hospital 
de Santa Maria Porto; Hospital Dr. Nélio Mendonça; Hospital Narciso Ferreira; Hos-
pital Pediátrico de Coimbra – CHUC; IGFEJ, IP – Instituto de Gestão Financeira e Equi-
pamentos da Justiça, I.P.; Ilhaplast – Sociedade Transformadora de Plásticos, S.A.; 
Ilustat, Unipessoal, Lda.; Império dos Números – Contabilidade e Gestão Unip. Lda.; 
Incredible Talent, Lda.; Infantário Bê-à-bá; Iniciativa PME II - Investimentos, Lda.; In-
sania; Instituto de Implantologia; IPO de Coimbra; IPO de Lisboa; IPO do Porto; Isa-
bel Serra Sociedade Unipessoal Lda.; Island Hotel Madeira, Limited - Representação 
Permanente; Itecons - Ins. Inv. e Des. Tecn. para a Construção, Energia, Ambiente e 
Sustentabilidade; IVI - Instituto Valenciano de Infertilidade – Clínica de Reprodução 
Assistida, Lda.; Izindlu Erbon, Lda.; J. Quelhas, Lda.; JACQUOT PORTUGAL LDA.; Jar-
dim Zoológico de Lisboa; JB Comércio Global Lda.; JC Decaux; Jerónimo Martins 
SGPS, S.A.; Jet Cooler – Águas e Cafés, S.A.; Joana Pinto & João Pinto, Lda.; João Bap-
tista Fernandes & Filhos, Lda.; João Carlos do Carmo Ferraria, Unipessoal Lda.; José 
Alberto Sanguinho; José Aniceto & Irmão, Lda.; JPMAeng Unipessoal, Lda.; JRA – Uni-
pessoal, Lda.; Junta de Freguesia de Santa Clara; Junta de Freguesia de São Victor; 
Juventude Mariana Vicentina de Lousada; Kid to Kid; Kuehne+Nagel, S.A.; Lactogal – 
Produtos Alimentares S.A.; Lança e Ferreira, Lda.; LATAM; Lidel – Edições Técnicas, 
Lda.; Lidl & Companhia; Lions Clube de Coimbra; LISBON Associação Juvenil para o 
Empreendedorismo da Faculdade de Farmácia UL; LInQUE – Cuidados Paliativos em 
Casa; Lispolis; Livingbrands Unipessoal, Lda.; Llorente & Cuenca Portugal, Lda.; Lojas 
Primark Portugal, S.A.; Lusitania  Companhia de Seguros, S.A.; LUX VITAE; LVM – For-
mação e Comércio de Produtos para Cabeleireiro, Lda.; M. F. Martins, S.A.; M+S Car-
doso, Lda.; MAAG - Soluções, Lda.; Mais Bebé Unipessoal, Lda.; Makro Cash & Carry 
Portugal, S.A.; Manitou Portugal, S.A.; Manuel Olazabal Castro; Marec Espaço Casa 
S.A.; Maria Helena Coutinho Unipessoal Lda.; Marques Ramalho – Actividade Farma-
cêutica, Lda.; Marsh, Lda.; Matinfra – Materiais de Construção Lda.; MCG; Melody-
dragon  Lda.; Mendes & Irmãos, S.A.; Mercer Portugal, Lda.; Metalcértima - Indústria 
Metalomecânica, S.A.; Mfgame Unipessoal, Lda.; Mithos – Consultores de Seguros 
Lda.; Modelo Continente Hipermercados, S.A.; Moldamirco, Lda.; Monteiro Torres 
C.M.D. Lda.; Motion Growing Unipessoal Lda.; MPVieira Empreendimentos, Lda.; 
Município de Machico; Nadais Vasconcelos, Lda.; Napoli Ortodonzia Di Cicatiello; 
NATIXIS – SUCURSAL EM PORTUGAL; Norgarante – Sociedade de Garantia Mútua, 
S.A.; NAVE – Grupo de Jovens do Bonfim; Nonagon; NORTINLAB – Laboratório de 
Prótese Dentária Unipessoal, Lda.; NOS Comunicações, S.A.; NSOL – Soluções Glo-
bais de Mercado, Unipessoal, Lda.; Novo Banco, S.A.; OASIPOR – Medicalwear, S.A.; 
OMD Portugal; Openbank;  OPERTEC – Operação e Manutenção de Instalações, Lda.; 
Ordem dos Farmacêuticos; Ordem dos Médicos; Orthojob Di Andrea Notari, Ortone-
th SRL; OTIS – Elevadores, Lda.; OUTGLOCAL CONSULTING; Overpharma; Panorama 
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Inclinado Unipessoal, Lda.; PANAMARIBO; Paranautil, Lda.; Paula Teixeira; PayPal; 
Pedro Pinto, Reis, Alexandre Jardim & Associados, Sociedade de Advogados, SP, RL.; 
Pestana Cidadela – Investimentos Turísticos, S.A.; Pestana CR7 – Lisboa Hotel Inves-
timentos Turísticos, S.A.; Pierre Fabre Dermo – Cosmetique Portugal, Lda.; Pim Po 
Nê Ta – Creche e Jardim de Infância Lda.; Pinto & Cruz, S.A.; Plataforma Saúde em 
Diálogo; PLMJ -  Advogados, SP, RL; Plural – Cooperativa Farmacêutica, Crl.; Pórion 
Consultório de Medicina Dentária, Lda.; Portugal Surf; Predial Santa Lúcia Imobiliá-
ria, Lda.; Preh Portugal Lda.; Premium Minds, Lda.; Present Technologies - Serviços 
Informáticos, Lda.; Presidência da República Portuguesa; Produtora Bronze; PRO 
BONO Portugal; Procalçado – Produtora de Componentes para Calçado, S.A.; Quinta 
do Arneiro – Ferreira de Almeida Soc. Agrícola, Lda.; R. Ceramics, Lda.; Rádio Renas-
cença, Lda.; RTP – Rádio e Televisão de Portugal; Refood São Sebastião; Rencad, Lda.; 
Risoral – Clínica Médico-dentária Lda.; Ritual D’escolhas, Lda.;  Riverside Partners 
Llc.; Rotary Clube de Lisboa Norte; RS Smile Lda.; Ruas & Neves, Lda.; Ruben Moço 
– Unipessoal, Lda.; Rubis Energia Portugal, S.A.; Rui dos Leitões, Lda.; Sabugalis Soc. 
Farmacêutica Lda.; Sage; SAI – Sociedade Industrial de Aperitivos, S.A.;  Saint-Gobain, 
Portugal, S.A.; Sande, Bastos & Santos, Lda.; Santa Casa da Misericórdia de Mirande-
la; Santa Grelha, Lda.; Sapo 24; Saragoça da Matta & Silveiro de Barros – Sociedade 
de Advogados, RL; SAVOY – INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, S.A.; SBX Consulting, Lda.; 
Schmitt + Sohn Elevadores, Lda.; Science4You, S.A.; Sector 3; Semente Urbana, Lda.; 
Sérvulo & Associados – Sociedade de Advogados, RL; SFC – Sociedade Farmacêutica 
de Cepões S.A; SGS Portugal; SMILEKINGDOM – SOCIEDADE AGRÍCOLA DE VALI-
NHAS, LDA.; Sociedade Portuguesa de Hematologia; SOLMAG – Sociedade de Óleos 
e Material Agrícola Lda.; Speedyhand; Stand Jasma Bicicletas e Acessórios, Lda.; 
Stand Up Friend Paddle; Streightex – Trading Company, Lda.; Sublime Manobra – 
Unipessoal, Lda.; Super Bock Bebidas, S.A.; Tangente Resolvente; Tartaruga Imobili-
ária – Conforto Essencial - Mediação Imobiliária, Lda.; Teatro Politeama; Teixeira Du-
arte – Engenharia e Construções, S.A.; The Square; Teka Portugal, S.A.; Todos Por 
Quem Cuida; TSED Unipessoal Lda.; Tupperware Portugal – Artigos Domésticos, 
Lda.; Tux & Gill Publicidade; UBI – Universidade da Beira Interior; UC – Universidade 
de Coimbra; Universidade do Algarve; Unilever Fima; Universidade Fernando Pes-
soa; UK Online Giving Foundation; União de Freguesias de Silvares Pias Nogueira 
Alvarenga; United Parcel Service España Ltd. y Cia. SRC.; Urcamat – Materiais para a 
Construção Civil, Lda.; Valverde & Almeida-consultadoria e Contabilidade Lda.; Vânia 
Gonzaga Healthcare, Lda.; Verticalline Lda.; Viduplo Lda.; Vieira24, Lda.; Vip Interna-
cional de Hotelaria, S.A.; Visão Estratégica, Lda.; V L Santos Associados, Lda.; WEGeu-
ro Indústria Elétrica S.A.; WEWONDER AGENCY UNIPESSOAL, LDA.; Wit-Software, 
Consultoria e Software para Internet Móvel, S.A.; WORLD SINGULARITY – SISTEMAS 
DE INFORMAÇÃO, LDA.; Work Force Agency; Yves Rocher; Zebra Sorridente, Lda.; 
Zurich Foundation; Zurich Insurance Plc – Sucursal em Portugal.
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Rendimentos e Gastos
Período
Dez 2020

Período
Dez 2019

0,00
1 020 185,92

74 088,50
131 514,61

0,00
42 496,79

4 196,57
3 796,57

44 970,93
671 580,95

40 326,12
7 214,88

0,00
0,00

513 442,31
476 966,44

0,00
0,00
0,00
0,00

1 356,32
500 388,68

9 916,66

0,00
1 027 815,92

68 470,79
135 666,89

5 512,74
0,00
0,00

-
29 059,10

741 006,48
43 829,97

4 269,95
0,00
0,00

565 615,71
476 956,98

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

402 371,74
6 141,49

72 + 72
75

74
61
62
63
652
651
67

66
78
68

Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração

Subsídio da Segurança Social - Lar Lisboa
Subsídio da Segurança Social - Lar Coimbra
Subsídio I.E.F.P.
Subsídio Portugal 2020 - Portugal Inovação Social
Subsídio da Segurança Social - Adaptar Social-Coimbra
Subsídio da Segurança Social - Adaptar Social-Lisboa
Subsídio Gulbenkian – Projecto “Dreaming With Survivors”
Donativos em numerário
Donativos em espécie
Quotas

Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoal
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões específicas (aumentos/reduções)
Outras imparidades (aumentos/reduções)
Aumentos/reversões de justo valor
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas

518 892,87

370 904,94

407 279,63

407 279,63

147 987,93

0,00

36 374,69
0,00

5 771,00
0,00

381 473,48

236 973,38

242 744,38

242 744,38

144 500,10

0,00

64

79
69

8121

818

Resultado antes de depreciações, gastos de  
financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização

Resultado operacional (antes de gastos de  
financiamento e impostos
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados

Resultado antes dos impostos
Imposto sobre o rendimento do período

Resultado líquido do período

Demonstração de Resultados
09DEMONSTRAÇÕES

FINANCEIRAS
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8 196 572,02

8 007 943,10

7 789 480,68

7 620 281,01

Balanço

Rúbricas
Período
Dez 2020

Período
Dez 2019

3 185 217,48
59 145,80

438 521,00
193 939,59

85 554,80

3 962 378,67

125 667,32
6 676 554,97

-
798 441,18
407 279,63

37 426,90
-

12 639,03

-
-

92 740,72 
1 212,12

-

9 639,71
-

13 868,90

-
-

78 205,09
1 245,61

-

-
44 610,15

-
66 240,36

-
-

44,35
5 241,79

15 874,97
248,17

-
4 212 784,07
4 234 193,35

-
-
-

7 086,85
15 013,40

3 775,97
-

3 734 708,27
3 760 584,49

3 431 382,91
66 586,24

335 267,71
195 659,33

0,00

4 028 896,19

125 667,32
6 433 810,59

-
818 058,72
242 744,38

ACTIVO
Propriedades de investimento

Activos fixos tangíveis
Activos fixos intangíveis
Investimentos Financeiros
Propriedades de investimento
Ativo fixo em curso

Activo Corrente
Inventários
Clientes
Adiantamentos a fornecedores
Estado e outros entes públicos
Outras contas a receber
Diferimentos
Outros ativos correntes
Caixa e depósitos bancários

Total do Activo

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
Fundos Patrimoniais 
 Fundos
 Resultados transitados
 Excedentes de revalorização
 Outras variações nos fundos patrimoniais
 Resultado líquido do período

Total dos Fundos Patrimoniais
Passivo
 Passivo não corrente
 Outros passivos não correntes

Passivo 
 Passivo corrente
 Fornecedores
 Adiantamentos de clientes
 Estado e outros entes públicos
 Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/  
                 associados/membros
 Financiamentos obtidos
 Outras contas a pagar
 Diferimentos
 Outros passivos correntes

Total do passivo
Total dos fundos de capital e do passivo 

188 628,92
8 196 572,02

188 628,92

169 199,67
7 789 480,68

169 199,67



32



33



34



35

102021 é o ano de todas as esperanças e de todas as frustrações. 

Todos achávamos que seria um ano para reabilitar o que perdemos em 2020.   
No entanto, o ano teve início da pior forma, com um recrudescer da pandemia  
e com números dramáticos em Portugal. Números dramáticos que levaram a que  
o medo se alastrasse na população, que isolasse mais ainda as crianças e jovens 
com cancro, tudo isto com consequências na saúde e também na economia, que 
não terá a tão desejada retoma nos moldes que todos desejávamos.

As consequências da pandemia na economia são ainda só antecipadas, mas  
em muito desconhecidas e isso lança, sobre as organizações que vivem do que  
a economia liberta para a sua sobrevivência, muito mais dúvidas do que as que nor-
malmente se colocam.

A nossa resposta em 2021 será qual?

Trabalhar. 

Trabalhar como nunca, trabalhar melhor e com mais eficiência, porque o cancro 
pediátrico precisa de gente e organizações que lhe estejam dedicadas em exclusivo 
e com determinação.

A nossa equipa está motivada e organizada para conseguirmos:

Dar resposta às necessidades decorrentes das exigências de protecção ineren-
tes à pandemia e que, sobretudo nas Casas Acreditar, se relevam exigentes. Aqui  
o lema é mesmo: “nunca baixar a guarda”.

Adaptar as nossas respostas às necessidades e por isso se lançou, logo no início 
do ano, o apoio psicológico em articulação com os hospitais e, também por isso,  
se investirá no Aprender Mais, para que a escolaridade destas crianças e jovens 
possa não ser afectada, nem pela doença,  nem pela pandemia e ir criando formas 
de apoio remoto às famílias. 

A presença nos hospitais é incerta e sobretudo não depende de nós e por isso 
actuaremos como se ela não acontecesse este ano. Estaremos nos hospitais em 
novos formatos digitais e procuraremos todas as formas de estar com as famílias 
que consigamos idealizar.

Os campos de férias e outros momentos de convívio não irão ocorrer, mas a vida 
terá de acontecer e os recursos que lhes estavam destinados serão usados para 
proporcionar bem-estar a crianças, a jovens e às suas famílias. Não poderão ser saí-
das colectivas, que sejam saídas em família que possamos ajudar a suportar.

2021 À NOSSA
ESPERA
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O apoio social foi novamente reforçado e estamos a receber pedidos como nunca 
tivemos. Em 2021 essa área será reestruturada com uma capacidade de resposta 
própria que permitirá que estejamos mais próximos das famílias que dele neces-
sitem.

Seremos mais interventivos na defesa dos direitos de todos os sobreviventes  
de cancro pediátrico, de cancro do jovem adulto e também dos que ainda estão 
doentes e das suas famílias. Neste âmbito, o direito ao esquecimento, o direito  
ao luto com dignidade e os direitos das crianças dos PALOP serão temas que  
traremos para a opinião pública, não com o fito efémero da notoriedade, mas com 
o objectivo concreto de fazer a mudança acontecer.

De tudo isto prestaremos contas a toda a sociedade e a todos os amigos que,  
em 2020, provaram que a sua amizade não era uma palavra vã. Fomos apoiados por 
todos e a todos agradecemos por terem entendido que o cancro pediátrico merecia 
continuar a ser uma preocupação e uma responsabilidade da nossa sociedade. 

Ao trabalho. 

Todos os dias farão uma pequena diferença no nosso, pequeno, mas muito rele-
vante universo.

Margarida Cruz

Directora-Geral da Acreditar



REGIÃO NORTE
Rua Académico Futebol Clube, 364
4200-602 Porto
Telefone: 22 548 04 05
E-mail: acreditar_nrn@acreditar.pt

REGIÃO CENTRO
Rua Camilo Pessanha, 2
3000-600 Coimbra
Telefone: 239 482 027
E-mail: acreditar_nrc@acreditar.pt

REGIÃO SUL
Rua Prof. Lima Basto, 73
1070-210 Lisboa
Telefone: 21 722 11 50
E-mail: acreditar@acreditar.pt

REGIÃO DA MADEIRA
Av. Luís de Camões, Complexo Habit. 
do Hospital,bl. 3, r/c Esq.
9000-168 Funchal
Telefone: 291 742 627
E-mail: mg@acreditar.pt

WWW.ACREDITAR. ORG.PT

https://www.facebook.com/acreditar
https://www.instagram.com/associacao_acreditar/
https://www.linkedin.com/company/acreditar/mycompany/
https://www.youtube.com/channel/UCLzQpi2kjqlyjjqrW-kEWMg
www.acreditar.org.pt

