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
Respeito
Privacidade
Cooperação
Espírito inovador
Transparência
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Introdução
Sempre que falamos do que somos e fazemos fica algo por dizer, porque há
uma dimensão afectiva que dificilmente se traduz por palavras. Cada uma das mil
e uma acções que nos ocupam os dias é antecedida de um sonho posto em
prática por pessoas que pensam e constroem; de mãos dadas com uma criança
com cancro, há pessoas que riem e choram em proporções nem sempre justas.
Nenhum texto, por mais inspirado que seja, descreverá estas dimensões que
habitam cada um de nós.
Este relatório de actividades, cujo texto de abertura tenho o gosto de redigir,
assenta em verbos que representam um espírito alerta, uma prática transparente,
uma atenção às necessidades das crianças com cancro e das suas famílias. Os
verbos que nos definem - intervir, acolher, humanizar, acompanhar, reconstruir traduzem preocupações concretas: a qualidade da sobrevivência das crianças e
jovens atacados pelo cancro, os direitos dos Pais, a adequação dos apoios
prestados, o que queremos ser no futuro enquanto Associação, os projectos mais
imediatos.
Todos os dias aprendemos um pouco, todos os dias fazemos melhor. Mas
nada seríamos sem os mecenas a quem devemos o apoio generoso que nos
permite continuar. Nada seríamos sem os profissionais de saúde com quem
trabalhamos cada vez mais de perto. Nada seríamos sem os Barnabés - jovens e
crianças que passam por esta experiência do cancro infantil - que são o rosto
visível de uma luta com sucesso. Nada seríamos sem os profissionais ou
voluntários da Acreditar, cuja entrega ao próximo é uma generosidade que não
conseguimos retribuir.
Nada seríamos, por fim, se o verbo mais conjugado no coração de cada um de
nós não fosse Acreditar. Há mais de vinte anos que é assim. E assim continuará a
ser, enquanto uma criança ou um jovem com cancro precisarem de nós.
João de Bragança, Presidente da Acreditar
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ADVOCACIA SOCIAL
Advocacia (raiz do Latim) = “chamar para”

“Quero apenas dizer a todos os que passaram,
passam e hão-de vir a passar por esta doença: não estão sozinhos.”
Luís

INTERVIMOS.
Intervimos para sermos juntos. “Chamamo-nos” uns aos outros, para podermos
enfrentar em companhia as circunstâncias da vida, para estarmos à altura delas.
Chamamos a família, os vizinhos, as empresas, as escolas, os hospitais, a rua, a
comunidade, a política para pensarmos juntos e mobilizarmo-nos articuladamente, no maior interesse da criança com cancro.
Somos voz junto dos pontos de reflexão e decisão, para ser possível criar envolvimento e mudança para um mundo mais humano.
A realidade evolui.
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Acreditar na rede internacional e nacional
No mesmo ano em que a Acreditar abriu portas em Portugal (1994), tornou-se
igualmente membro fundador do ICCCPO - International Confederation of
Childhood Cancer Parent Organisations (actual CCI - Childhood Cancer
International). Este passo em simultâneo demonstra a visão global e articulada na
qual a Acreditar foi pensada e projectada.
Mantemos, desde então até hoje, essa visão - tem sido contínua e aprofundada a nossa participação na rede internacional em torno do bem da criança com
cancro. Hoje o CCI representa 181 organizações provenientes de 90 países dos 5
continentes. Estas organizações podem ser grupos de pais de sobreviventes de
cancro infantil, grupos de apoio a crianças com cancro ou fóruns de oncologia, e
com todas elas a Acreditar pode comunicar, aprender e progredir mutuamente.
Quanto ao ano de 2015, iniciámo-lo com o impulso gerado pela participação
em duas conferências internacionais (final do ano anterior), promovidas pela
SIOPE (European Society for Paediatric Oncology) e pela SIOP (International Society of Paediatric Oncology).
Foram oportunidades de encontro com aqueles que fazem parte da oncologia
pediátrica: jovens com cancro, pais, médicos, representantes da indústria
farmacêutica e, no primeiro caso, quadros dirigentes da União Europeia. Aqui
foram discutidas as questões que mais afectam a vida das crianças e jovens e suas
famílias. Salientamos a promoção de igualdade de acesso aos tratamentos independentemente do local de nascimento e do rendimento, a efectiva extensão da
pediatria oncológica até aos 18 anos em todos os países da União Europeia, e a
criação de serviços médicos e de assistência especializados para jovens adultos
até aos 24 anos.
O ano ficou também marcado pela participação na 6ª Edição da Conferência
Europeia do ainda ICCCPO, que decorreu em Malmö (Suécia). Os principais temas
aqui discutidos foram: as sequelas que os tratamentos deixam nos sobreviventes;
a participação de crianças e jovens em ensaios clínicos; o desenvolvimento de
novos medicamentos direccionados para a pediatria; a necessidade de as associações fazerem lobby nacional e global usando a força conjunta. Concluiu-se
também que, para um trabalho mais profundo, as associações de pais deverão ter
uma cada vez maior e melhor compreensão dos aspectos clínicos da doença.

6ª Edição da Conferência Europeia do ICCCPO, Malmö, Suécia
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Cuidados Paliativos Pediátricos:
dignidade em todos os momentos

bem-estar

e

Os cuidados paliativos definem-se como uma resposta activa aos problemas
decorrentes da doença prolongada, incurável e progressiva. Nesta resposta
procura-se prevenir o sofrimento e proporcionar a máxima qualidade de vida
possível aos doentes e suas famílias. São cuidados de saúde activos e rigorosos,
que combinam ciência e humanismo.
A Acreditar, visando a dignidade e o bem-estar de cada criança com cancro e
sua família, reconhece esta área como prioritária e tem estado a acompanhar
activamente o movimento de reflexão/acção que se desenvolve actualmente em
Portugal em torno dos cuidados paliativos pediátricos.
Assim sendo, em 2015 a Acreditar actuou nos seguintes domínios:
• Comunicação e colaboração com a rede internacional e nacional de
cuidados paliativos pediátricos: International Children’s Palliative Care
Network (ICPCN) e European Association of Palliative Care (EAPC);
Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos (APCP), Instituto de Ciências
da Saúde, AMARA, LInQUE;
• Participação activa nas I Jornadas Cuidados Paliativos Pediátricos;
• Participação no Dia Mundial dos Cuidados Paliativos;
• Elaboração de dois artigos para um livro a ser editado sobre Cuidados
Paliativos Pediátricos;
• Acções de sensibilização e formação dos nossos voluntários.
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Celebração pública dos nossos 20 anos de existência
Em Outubro de 2014 a Acreditar fez 20 anos. 20 anos de trabalho que contêm
em si mais riqueza do que aquela que conseguimos expressar. Foi este espólio
afectivo, de partilha e de transformação de vidas, que quisémos memorizar e
celebrar. Assim, porque a nossa história se faz das estórias das crianças da
Acreditar, propusemo-nos recolher cartas – cartas dos pais e das crianças com
quem nos cruzámos ao longo das duas décadas.
Responderam-nos generosamente. Em 2015 pôde ficar pronto o livro que
reúne estas cartas, que são mais de 100. Vidas Contadas é o seu nome e nele
podemos encontrar a diversidade de experiências e de sentires de quem passa
por esta doença.
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Vox Pop realizado pelos Barnabés
Vox Pop = registo da opinião informal das pessoas, gravada em locais públicos
Os Barnabés saíram à rua no Dia dos Barnabés (17 de Julho). Assinalaram o
seu dia com uma acção de aproximação à sociedade, querendo despertar e
esclarecer a opinião pública: “cancro infantil, como é visto?”.
Foi pelas ruas de Lisboa, Coimbra, Porto e Funchal (cidades onde as crianças
recebem os seus tratamentos e onde a Acreditar tem núcleo) que os Barnabés se
deram a conhecer e procuraram saber o que pensa e sabe a sociedade sobre o
cancro infantil.
Deixamos aqui alguns excertos das conversas dos Barnabés com os
transeuntes:
O cancro é contagioso? A quase totalidade dos inquiridos respondeu que não
sem hesitar, o que nos deixa muito contentes.
Porque é que uma criança fica doente com cancro? “Eu gostaria de ter
também essa resposta”; “Por motivo nenhum”; “Só Deus sabe”; “Ela não tem
culpa”.
Como é ter uma criança com cancro na família? “Deve ser avassalador”; “Uma
família toda fica abalada, desestruturada”.
O que muda na vida de uma criança com cancro? “Muda tudo”; “Acaba por
viver mais intensamente”.
O que acha que uma criança com cancro gosta que lhe digam? “Que continua
a ser a mesma pessoa, que gostam dela, que não a vão rejeitar”; “A verdade”;
“Receber energia positiva, que seja compreendida”; “Fazê-la sentir-se normal e
não coitadinha”.
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Redes Sociais: Pensar bem antes de publicar
Nos últimos anos temos assistido a uma utilização crescente da imagem de
crianças e jovens doentes nas redes sociais, na comunicação social e noutros
fóruns públicos. Vivemos numa sociedade de comunicação em que o uso de todas
estas ferramentas se tornou tão natural nas nossas vidas que nem sempre
reflectimos sobre a sua utilização e implicações. A Acreditar importou-se em
reflectir e convidou as famílias a fazê-lo também.
O primeiro passo constou em distribuir pelas famílias informação de
sensibilização. Com o apoio do Centro Internet Segura, criámos um kit de
intenção formativa que passou a ser oferecido às crianças, jovens e pais nos cinco
hospitais nacionais e nas Casas da Acreditar.
A segunda iniciativa foi a promoção de um debate público acerca desta
temática, no qual contámos com parceiros especialistas na matéria, envolvendo
pessoas da área jurídica, da saúde e da educação. As famílias tiveram assim
oportunidade de se informar devidamente sobre as repercussões de utilização da
imagem e de repensar a sua responsabilidade acerca deste assunto. Do debate
resultou ainda um aprofundado artigo no jornal Público.
De forma suscita, estes são os aspectos que ressaltaram do debate:
1. O maior perigo é não navegar
2. Construção da nossa imagem online
3. Definição, pelos jovens, dos critérios de dignidade, conforto e segurança
4. Direito a ser ouvido
5. Direito a ser esquecido
6. Precisa-se de educação permanente
7. Procura-se informação, não desinformação

Debate “O Bom Uso da Internet” realizado no IPO Lisboa a 16 de Março de 2015
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Um trabalho diário para a consciência social
A Acreditar consolida a sua acção graças ao grande suporte recebido pela
sociedade civil. Criamos uma relação estreita com as pessoas e organizações que
não ficam indiferentes ao cancro infantil, e procuramos diariamente ampliar esta
comunidade informar, desmistificar, esclarecer e sensibilizar - é isto que fazemos
na voz dos barnabés, pais, voluntários ou colaboradoras. Quanto mais bem
informada e preparada estiver a rede de apoio onde as crianças e famílias se
movem, melhor estas se sentirão integradas e dignificadas, tanto no momento da
doença como no “regresso à normalidade”.
À semelhança do que aconteceu nos anos anteriores, a Acreditar visitou
escolas (do pré-escolar a cursos de doutoramento), empresas das mais variadas
áreas, organizações comunitárias e outras entidades sociais. No Dia Internacional
da Criança com Cancro, lançámos, por todo o país, uma distribuição maciça de
pulseiras alusivas ao Dia, incentivando assim uma adesão e uma
consciencialização nacional que mobilize a nossa população.
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ACOLHIMENTO
“Não fomos nós que procurámos a Acreditar,
mas sim a Acreditar é que veio ter connosco.”
Pais da Sofia

ACOLHEMOS.
A Acreditar tem rostos desde o primeiro momento da chegada das famílias ao
Hospital. São vidas que se disponibilizam para estar ao lado, e que trazem consigo
um sorriso de compreensão e mãos prontas a ser suporte para o duro caminho
que se apresenta pela frente. Fazemos uma promessa: estamos aqui para sermos
companhia capacitante no percurso da doença.
A solidão diminui.
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Grupos de Acolhimento às novas famílias
Lisboa, Coimbra, Porto e Funchal: únicas cidades do país onde existe
tratamento oncológico pediátrico. Aqui estamos nós, Acreditar, logo desde o
momento em que a família recebe a notícia do diagnóstico, um momento de
choque e vulnerabilidade. A partir deste momento a vida de todos os elementos
da família vê-se transformada, no equilíbrio das suas relações afectivas, na vida
laboral e financeira e nas rotinas domésticas.
Temos grupos específicos para fazer este acolhimento de tranquilização às
novas famílias. Estes grupos são compostos pelas coordenadoras de cada núcleo
regional da Acreditar e por voluntários que viveram a doença na infância ou que,
enquanto pai ou mãe, acompanharam de muito perto o seu filho. Estas pessoas
podem prestar apoio emocional, orientação nas questões mais abrangentes ou
nos pequenos detalhes das rotinas hospitalares. Mas são sobretudo uma fonte de
esperança. Através da experiência comum que as une cria-se um sentido
instantâneo de comunidade que diminui o sentimento de isolamento e de medo.
Neste momento de chegada é também disponibilizada às famílias informação
gratuita sobre a doença e os tratamentos, através das publicações pedagógicas
da Acreditar.
Em 2015, foram 236 as famílias novas que conhecemos e acolhemos na sua
chegada. Faz a diferença.
“Não procuro satisfação pessoal quando vou à pediatria, basta-me apenas
saber que naquele momento, aquela mãe, aquele pai, avó, tia, olham para mim e
para a história do meu filho com o sentimento de que é possível, podemos
acreditar, temos um caso de sucesso à nossa frente!” Delmira, mãe do João e
voluntária no projecto de Apoio Emocional.
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Casas Acreditar
A Acreditar tem duas casas abertas para famílias: a Casa de Lisboa (desde
2003) e a Casa de Coimbra (desde 2010). A cidade do Porto vai receber a terceira
Casa Acreditar, ainda em construção, estando a sua inauguração prevista para o
início do ano de 2017. Nestas Casas podem viver as famílias daquelas crianças que
têm de sair das suas terras para tratamento oncológico. Filhos e pais (às vezes
irmãos e avós) encontram nestas Casas o lugar seguro, funcional e comunitário
que lhes possibilita viver este momento de fragilidade de forma humana e
partilhada.
Para o bom funcionamento das Casas contamos com a ajuda de grupos de
voluntários que diariamente se encontram disponíveis para brincar, confortar
crianças e famílias e dar todo o apoio logístico necessário ao bom funcionamento
do espaço.
À semelhança do que acontece na vida de qualquer família, também nas
Casas Acreditar são celebrados os dias festivos, como aniversários, Dia da
Criança, Natal, Páscoa, Carnaval, Santos Populares, entre outros. Para além destes
momentos, a Acreditar proporciona às famílias experiências lúdicas, de
relaxamento ou desenvolvimento de competências: massagens, reiki, reflexologia;
aulas de yoga, de manicura, de maquilhagem, de limpeza de pele, de higiene oral,
de costura, de guitarra, de criação de vídeos ou de fotografia. Nas Casas
recebemos cantores, actores, contadores de histórias. Também foram vários os
passeios: idas ao futebol, ao Jardim Zoológico, a parques e museus, à praia, ao
cinema, piqueniques e passeios de bicicleta.
É também assim que se ganha fôlego para viver e acompanhar os intensos
períodos de tratamento. A experiência mostra-nos que a singularidade destas
vivências gera uma esperança contagiante que dá sentido ao nome Acreditar.
Descrição da estadia das famílias
Casa de Lisboa
Casa de Coimbra
12
20
Nº quartos
57
165
Nº novas famílias
80%
54%
Taxa de ocupação
3585
3922
Nº de noites
Açores, Madeira
Viseu, Aveiro, Castelo
Principais proveniências
e Faro
Branco e Açores
DISTRIBUIÇÃO POR GÉNERO CASA DE LISBOA

DISTRIBUIÇÃO POR GRUPO ETÁRIO

18

17

17

rapazes

44%
56%

5

raparigas
ATÉ AOS 6

7 AOS 12

13 AOS 18

MAIS DE 19
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Sala dos pais da Casa de Lisboa

DISTRIBUIÇÃO POR GÉNERO CASA DE COIMBRA

DISTRIBUIÇÃO POR GRUPO ETÁRIO

80

39%

rapazes
61%

34

45
6

raparigas
ATÉ AOS 6

7 AOS 12

13 AOS 18

MAIS DE 19

Sardinhada na Casa de Coimbra

A 31 de Julho de 2015 foi assinado em Coimbra, pelo Ministério da Segurança
Social, um protocolo atípico que contempla o apoio à Casa de Coimbra. Este
apoio viabiliza de forma relevante a Casa. Com este importantíssimo contributo
poderemos dar continuidade ao acolhimento gratuito com a manutenção da
qualidade característica das Casas Acreditar, imprescindível para a recuperação
dos doentes e bem-estar da família.
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Casas Acreditar: Avaliação de Impacto 2015
Através da metodologia Social Return on Investment (SROI), a Acreditar
procedeu, no ano de 2014, à avaliação do impacto que tem o investimento nas
Casas Acreditar de Lisboa e Coimbra. O estudo foi actualizado para 2015, tendo
sido apurado um rácio SROI de 1:9,40€, o que significa que por cada 1€ investido
são gerados 9,40€ de benefícios.
Apresentamos os principais resultados do trabalho de monitorização e
avaliação subsequente ao relatório original. Este método de trabalho permite-nos
o acesso a dados actualizados relativos aos stakeholders que compõem a
Acreditar. Podemos assim proceder às rectificações na gestão destas
infraestruturas que se verifiquem necessárias no sentido de manter um elevado
retorno do investimento aqui feito.
Assim, no ano de 2015 estiveram nas Casas 222 famílias num total de 7507
noites. Apresentamos os principais dados relativos à avaliação desta experiência
junto das famílias (pais e crianças), voluntários e staff da Acreditar.
QUALIDADE DAS CASAS (escala 1 a 5)
(limpeza, conforto,
Quartos
4,75
privacidade e qualidade)
Espaços Comuns

(limpeza, conforto e qualidade)

4,73

Organização

(espaço na cozinha e despensa,
listas de limpeza, actividades)

4,46

Equipa Técnica

(acolhimento, governanta,
apoio administrativo, seguranças)

Voluntários

(acolhimento, disponibilidade para ouvir e apoiar,
qualidade relacional)

4,71
4,64

Avaliação e Mudanças
Avaliação feita pelas FAMILIAS:

70%

Não teriam possibilidade de viver tão perto do hospital, de proporcionar
a correcta alimentação à criança e de gerir as suas tarefas e deslocações.

73%

Não seriam capazes de manter as rotinas da criança e de lhes dedicar
tanto tempo e atenção.

55%

Não teriam tanta informação, nem teriam com quem falar sobre a doença
e os seus desafios.

87%

Sentem-se menos sós pois encontram na Casa quem se preocupe com
elas.
Consideram a Casa como uma segunda casa, que oferece conforto e

90% flexibilidade.
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80%

A Casa permite que estejam com outros membros da família e amigos,
ajuda a que a família funcione e comunique melhor, possibilita poderem
agir com rapidez numa emergência.

80% Redução do endividamento e das preocupações financeiras.
Principais mudanças percepcionadas:
-

Mais segurança
Maior bem-estar
Menos dificuldades financeiras
Maior coesão familiar
Crescimento pessoal

Durabilidade das mudanças:
Mais de 80% das famílias consideram que as mudanças prevalecem por mais de
dois anos, na capacidade de melhor cuidar da criança e nas relações de suporte
que criaram.
“A Casa Acreditar foi muito importante para nós porque nos sentimos protegidos,
em ambiente familiar, com conforto, apoio e carinho. Mantenho contacto com
algumas famílias que passaram por aí. Só tenho que agradecer a todos. É pena não
terem mais quartos disponíveis. Ainda bem que existe a Casa Acreditar.”
Avaliação feita pelas CRIANÇAS:

84%

Referem que a família conversa mais e está mais unida e feliz.

95%

Sentem que há pessoas que se preocupam mesmo com elas, sentem-se
menos sozinhas e que as amizades vão ficar para sempre.

85%

A Casa Acreditar é como uma segunda casa para mim.

90% Na Casa posso escolher os espaços onde quero estar.
Principais mudanças percepcionadas:
-

Crescimento pessoal
Maior probabilidade de sucesso no tratamento
Menos hiperprotecção
Melhor experiência hospitalar

“Sinto-me mais segura na Casa do que no hospital.”
“Fez-me ver a vida de outra forma.”
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Avaliação feita pelos VOLUNTÁRIOS (116 voluntários = 11.336 horas):

85%

Nunca perdem a vontade de brincar com as crianças nem de apoiar as
famílias.

97%

Aprendem coisas novas na Acreditar.

90% Melhoram as competências para lidar com o cancro.
89%

Melhoram as competências para lidar com crianças e adolescentes e a
serem mais criativos.

“Aprendi muito com as crianças, têm uma força inexplicável. Ensinou-me a ver a
vida de outra forma e a acreditar que realmente somos capazes de superar o que
consideramos serem os nossos limites.”
Avaliação feita pelo Staff (16 colaboradoras):

88%

Sentem que trabalhar na Acreditar contribui para que tenham momentos
felizes, mais energia e estarem mais aptos para resolver problemas.
Sentem-se mais satisfeitos com a vida, optimistas em relação ao futuro e

94% dão menos importância aos contratempos da vida.
100% Sentem que contribuem para um mundo melhor.

“Trabalhar na Acreditar é um ganho profissional, mas acima de tudo pessoal.
Aprendemos a viver a vida.”
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HUMANIZAÇÃO DA
VIDA
NOS HOSPITAIS
“Eu tinha 4 anos, uma idade de ingenuidade e de beleza
da vida e a doença quis aparecer sem pedir autorização.”
Ana Sofia

HUMANIZAMOS.
Os hospitais pediátricos são, por excelência, espaços de vida. As paredes têm
cores, os quartos guardam mimos, nos corredores há partilha, nas salas
espalham-se brinquedos, às vezes fazem-se silêncios. O mais importante de tudo
é que, mesmo com uma batalha gigante em mãos, às crianças nada nem ninguém
lhes roube o Ser Criança. É preciso continuar a brincar, cresce-se melhor se não se
perder o riso, há fantasias e sonhos para desabrochar.
Os voluntários da Acreditar exponenciam as possibilidades. Trazem colinhos
novos com sorrisos frescos, inventam brincadeiras que recuperam a infância,
arrancam alegria onde o cansaço venceria. Contam-se histórias, montam-se
lanches, pintam-se caras e tanto mais. E trocam-se palavras e olhares de conforto
com os pais, e fica-se com os filhos enquanto estes fazem as suas pausas.
As boas memórias acontecem.
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Voluntariado
O voluntariado faz parte do ADN da Acreditar. Este grupo de pessoas, na sua
diversidade de características e talentos, é responsável por uma energia criadora
que alivia tensões, arranca sorrisos e transforma nós em laços.
A Acreditar tem o privilégio de ser frequentemente contactada por uma
grande quantidade de pessoas que se disponibiliza para connosco colaborar. Esta
adesão da sociedade contribui significativamente para o dinamismo das nossas
equipas de voluntariado.
No ano de 2015 foram 687 aqueles que ofereceram a sua presença, tempo e
competências num total de 44.101 horas. Este grupo distribui-se da seguinte
forma:
NUCLEO

ÁREAS DE ACTUAÇÃO
Nº PESSOAS Nº HORAS
Hospital São João - Serviço de Pediatria - Internamento
4936
155
Hospital São João - Serviço de Pediatria - Consulta
864
18
IPO - Serviço Pediatria
3534
90
IPO - Serviço Transplante Medula Óssea - Internamento
672
28
NORTE
IPO- Serviço Transplante Medula Óssea - Consulta
768
16
Projecto O Cabaz
256
1
Projecto Aprender Mais
900
9
Apoio Administrativo e Divulgação
425
50
TOTAL
12.355
367
Hospital Pediátrico de Coimbra
7208
68
Projecto Aprender Mais
191
5
CENTRO Casa de Coimbra
7656
84
Apoio Administrativo e Divulgação
800
20
TOTAL
15855
177
IPO - Serviço de Pediatria – Internamento
5304
68
Casa de Lisboa
3600
30
SUL
Apoio Emocional
480
8
Grupo Arco-íris
135
9
Apoio Administrativo e Divulgação
4512
4
TOTAL
119
14.031
Hospital Central do Funchal – Serviço de Pediatria
1760
18
MADEIRA Apoio Administrativo e Divulgação
100
6
TOTAL
1860
24
TOTAL GERAL
687
44.101

Apresentamos agora a sua distribuição segundo a área de intervenção.
DISTRIBUIÇÃO DO VOLUNTARIADO
A NÍVEL NACIONAL POR AREA DE ACTUAÇÃO
Hospitalar
Casas Acreditar
Apoio Administrativo e Divulgação
Projecto Aprender Mais
Grupo Arco-íris
Apoio Emocional
Projecto O Cabaz
TOTAL

461
114
80
14
9
8
1
687

67%
17%
12%
2%
1%
1%
1%
100%
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O voluntariado directo em contexto hospitalar é o apoio mais frequente,
serviço que disponibilizamos nos cinco hospitais nacionais onde estamos
presentes.
As Casas Acreditar, em Lisboa e Coimbra, foram projectadas com o objectivo
de promover a autonomia das famílias. Para que encontrem o equilíbrio entre a
realização das tarefas domésticas e o acompanhamento aos filhos em tratamento,
é essencial a presença dos voluntários neste espaço.
Contando a Acreditar com um reduzido corpo profissional, o apoio a nível
administrativo e em actividades de divulgação é crucial para que possamos
chegar mais longe.
A Acreditar tem também investido no acompanhamento das famílias nas suas
próprias casas, criando equipas que se deslocam ao domicílio para apoio
emocional, logístico ou especificamente na promoção das aprendizagens
académicas das crianças que sentem o seu percurso escolar comprometido.
Em todos estes lugares, temos voluntários que viveram a experiência da
doença na infância ou que foram cuidadores destes - esta é uma mais-valia muito
significativa: para aqueles que recebem este apoio ímpar e para aqueles que,
dando o seu suporte, se sentem mais fortalecidos e realizados.
Com menor expressividade estatística encontramos o voluntariado exclusivo
no projecto “O Cabaz” que se destina a garantir o abastecimento de bens
alimentares de primeira necessidade e produtos de higiene às famílias a quem a
doença do filho trouxe, ou intensificou, alguma instabilidade financeira.
Porque os voluntários são o rosto, mãos e olhar da Acreditar nos mais
variados contextos, o investimento na selecção, formação e acompanhamento
destes é para nós prioritário.
Actividades
Norte Centro Sul Madeira Total
Sessões de Formação Inicial
1
1
0
0
2
Reuniões de acompanhamento 11
6
7
2
26
Sessões de Formação Contínua 6
5
2
2
15
Encontros de convívio
2
1
4
2
9
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Consideramos essencial (cor)responder às necessidades e interesses dos
grupos de voluntariado através da discussão de temas que entendam pertinentes
para o desempenho da sua função. Assim, contamos com as suas sugestões na
definição dos assuntos que abordamos com regularidade em momentos de
formação contínua que este ano passaram por: Gestão de Stress, Escuta Activa e
Assertividade, Luto, Burnout, Contadores de Histórias, entre outros.

Encontro Regional de Voluntários do Núcleo Norte
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ACOMPANHAMENTO
“Gordo, magro, alto, baixo, preto ou branco,
independentemente de caminhar ou não, não importa,
somos todos iguais.”
João Pedro

ACOMPANHAMOS.
Acompanhamos, honradamente, a viagem longa.
Testemunhamos a forma única e irrepetível com que cada criança e cada família
atravessa o seu percurso. E caminhamos ao lado, sempre que a família assim o
pede, ajudando a desatar os nós que os tempos difíceis desenham.
Acompanhamos procurando sobretudo potenciar nas famílias as suas capacidades, forças e esperanças.
A vida torna-se mais possível.
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Apoio às famílias
Temos a missão de promover a autonomia de cada criança, jovem e sua
família, e proporcionar os meios para que possam fazer face aos muitos desafios.
Norteia-nos o princípio de proporcionar a todos os pais ou cuidadores o
direito de exercer a sua autoridade, responsabilidade e capacidade de decisão,
nunca os substituindo no seu papel.
No ano de 2015 apoiámos um total de 1102 famílias, das mais variadas formas.
Apresentamos a diversidade de tipos de apoio e os números das famílias apoiadas
nos quatro núcleos da Acreditar.
APOIO ÀS FAMÍLIAS
Tipos de Apoio
Emocional
Domiciliário
( Escolar, emocional e logístico )

Material
( Ajudas técnicas, vestuário, produtos de higiene )

Económico
Lazer
Escolar
( Material, Bolsas de Estudo, Protocolos e Proj. Aprender Mais )

Alimentar
Total
Estamos presentes desde o momento em que a família conhece o
diagnóstico, altura em que estabelecemos o primeiro contacto e iniciamos o
apoio emocional que se estende ao longo de todo o percurso da doença
enquanto a família o desejar. Nesta fase inicial privilegiamos disponibilizar a
presença e contacto com alguém que já passou pela experiência, enquanto
ex-doente, pai ou mãe.
A necessária adaptação da família à doença implica alterações às rotinas e
mesmo um novo olhar sobre os projectos de vida. Neste reajustamento é
frequente o surgimento ou a intensificação de necessidades de ordem prática. É
por isso que a Acreditar, por indicação dos Serviços Sociais hospitalares, presta
apoio pontual a nível material, que vão desde ajudas técnicas (como lentes
oculares) à entrega de vestuário e bens alimentares.
Muitas vezes a necessidade das famílias passa por um reforço financeiro, por
forma a garantir o não-endividamento ou o pagamento de despesas essenciais ao
bem estar de toda a família, como medicamentos, rendas ou contas domésticas.
Porque a assunção da responsabilidade de cada família é essencial. Garantimos
assim que naquele momento a família tem disponibilidade para se concentrar no
acompanhamento da criança ou jovem.
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Porque a Acreditar procura minimizar os impactos negativos da doença, a
escolaridade é uma área de grande investimento. Para além da entrega de
material escolar, atribuímos anualmente Bolsas de Estudo, desenvolvemos
protocolos com a tutela (14 crianças apoiadas no núcleo Madeira) e continuamos
a levar a cabo o projecto Aprender Mais que neste ano apoiou 28 crianças e jovens
nos núcleos Norte e Centro. Tudo fazemos para que, com as suas limitações e
potencialidades, estas crianças e jovens tenham oportunidade de prosseguir os
estudos.
Todos sabemos como a diversão deve fazer parte da vida de todos nós. Ela é
essencial não só na formação das crianças e jovens como no fortalecimento de
laços e promoção do bem-estar da família. Assim, a Acreditar organiza uma série
de actividades lúdicas destinadas às famílias. Muitas famílias usufruem de
experiências a que de outra forma não teriam acesso, como a visita ao Jardim
Zoológico, aulas de surf ou assistir a espectáculos. Nestes momentos ocorre
também, inevitavelmente, uma partilha de experiência entre famílias que vivem
realidades muito semelhantes e assim se apoiam mutuamente.
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CONTINUIDADE DOS
PROJECTOS DE VIDA
“Sou Barnabé e com muito orgulho, não só de mim mas também
de todos os outros Barnabés, porque acho que somos uma força
da natureza.”
Maria Alberta

RECONSTRUIMOS.
A descoberta não termina com o fim da doença. Há futuros pela frente que
exigem recuperar os sonhos e as esperanças, e também reformulá-los. E precisam
de mais olhares para ajudar a reequacionar, a revalorizar, a projectar realisticamente, sem medo.
Depois também há a força da experiência que se quer expandir, o testemunho que
se deseja dar, as mãos disponíveis e certeiras que querem servir aos outros que
acabaram de chegar.
Os Barnabés seguem o seu caminho vida fora. Tocados e com muito para oferecer.
É preciso abrir os espaços.
O futuro é bonito e contínuo.
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Ser e Crescer Barnabé
Sendo a Acreditar uma associação de pais e amigos de crianças com cancro,
estas (ainda crianças ou já jovens) sentiram necessidade de, no âmbito da
Associação, ter uma vida associativa própria, com os seus objectivos e
actividades, destacando-se como grupo de apoio mútuo.
Nasceu assim há 22 anos o grupo de Barnabés: são todos aqueles que vivem
ou já viveram um cancro pediátrico.
Durante o ano de 2015 o grupo de Barnabés contou com um forte contributo
dos Fundos de Liechtenstein, Noruega e Islândia no âmbito do Programa
Cidadania Ativa, gerido pela Fundação Calouste Gulbenkian. Este apoio foi
determinante para a concretização do projecto Ser e Crescer Barnabé.
O Projecto (2014-2016) é bastante ambicioso, pois abarca uma série de
dimensões da vida de doentes e ex-doentes, em diferentes idades e fases de
relação com a doença. Passa pelos seguintes eixos:
- Actividades lúdicas – desde a sua fundação, a Acreditar dinamiza
momentos de lazer, promotores do bem-estar psicossocial e do sentido de
normalização na vivência da doença;
- Reuniões e Encontros – destinados à partilha de experiências e à construção
de projectos de vida, têm-se revelado bastante eficazes ao nível da coesão do
grupo e promoção da inclusão social dos Barnabés;
- Voluntariado – através deste instrumento de participação cívica, os
Barnabés, já jovens adultos e fora de tratamento, colocam a sua experiência ao
serviço das novas famílias que agora se deparam com situações por estes já
vividas, oferecendo assim, na primeira pessoa, uma mensagem de esperança. Esta
é uma actividade com óbvios benefícios tanto para os jovens voluntários, que
assim encontram uma forma de dar sentido à vivência da doença, como para
aqueles que com este contacto encontram mais motivos para acreditar;
- Sensibilização e influência na sociedade – uma forma por excelência de
participação cívica e política. É missão da Acreditar promover o envolvimento
destes nas questões que lhes dizem directamente respeito e assim lutarem em
conjunto pelos seus direitos enquanto sobreviventes, pelos direitos daqueles que
agora vivem a doença e daqueles que ainda virão a ser diagnosticados;
- Capacitação para a empregabilidade e projectos de vida – um conjunto de
sessões de formação na área do empreendedorismo e competências de base para
a inserção no mercado de trabalho: liderança, trabalho em equipa, busca activa de
emprego, etc. Esta é uma área de preocupação e investimento da Acreditar dada
a frequente necessidade de, após a doença e com a existência de sequelas,
reajustar projectos de vida, adequar expectativas e ambições.
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Os Barnabés em 2015
Actividades Regionais
Encontros e Reuniões
22
Actividades lúdicas e de divulgação 68
Actividades Nacionais
Encontro Nacional de Barnabés
Viagem à DisneyLand Paris
Atribuição de Bolsas de Estudo

1
1
3
(2 novas + 1 renovação)

Voluntariado Barnabé
Voluntários
Horas de voluntariado
Formação Inicial
Reuniões de monitorização
Horas de acompanhamento individual
à distância (e-mail e telefone)
Intercâmbios Internacionais

25
980
1
3
35 (aprox.)
1

Acção de Capacitação para a Empregabilidade
Barnabés participantes
Sessões de formação em grupo
Sessões individuais de formação
Empregados após a Acção
Regressados aos estudos após a Acção

20
9
13
4
5

Concluímos, com muita satisfação, que as actividades realizadas durante o
ano de 2015 foram uma importantíssima alavanca para a emancipação do grupo
de Barnabés. Mais motivados, informados, autónomos, capacitados e experientes,
caminham para uma actuação mais abrangente dentro e fora do contexto
hospitalar.
Através do projecto Ser e Crescer Barnabé pudemos estabelecer parcerias
que permanecerão para além das acções realizadas em 2015 e que são
determinantes no investimento que a Acreditar quer continuar a fazer na
qualidade de vida dos Barnabés. A par disso, temos já várias atividades sujeitas a
candidatura que acreditamos poderem vir a garantir a sustentabilidade e
continuidade do trabalho desenvolvido com os Barnabés.

Viagem à DisneyLand Paris
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Angariação de Fundos e Sustentabilidade
No ano de 2015 a Acreditar angariou o total de 1.001.015,29€. Este valor
permitiu financiar e manter os projectos em curso, assim como potenciar algumas
novas áreas e iniciar a construção da Casa Acreditar no Porto.
Deste valor, 86,10% vieram de donativos de Empresas e Particulares e 13,90%
de Subsídios da Segurança Social.

Receitas
13,90%
Subsídios Segurança Social

42,70%

Empresas

43,40%

Particulares

Comparativamente com o ano de 2014, verificamos que a comparticipação da
Segurança Social aumentou de 9,5% para 13,9% devido à aprovação do Acordo de
Cooperação para a Casa de Coimbra que passou também a beneficiar deste
financiamento.
Verificamos ainda que o apoio por parte de particulares subiu de 33,5% para
43,4%, em grande parte devido à Campanha Código Dá Vinte promovida pela
Worten a qual resultou num valor total angariado de 185.000,00€. Este valor, que
reverteu para a construção da Casa do Porto, reflete o reconhecimento que os
portugueses dão ao trabalho desenvolvido pela Acreditar.

9,70%

4,30%

Despesas

Casas
Apoio Social

18,00%
68,00%

Barnabés
Outras despesas
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Como principais despesas estão, em primeiro lugar, as Casas Acreditar com
68% do valor total, e de seguida o apoio social com 18% do valor.
Sem retirar a importância de todos os particulares e empresas que garantem
a sustentabilidade da associação, é de sublinhar o papel dos mecenas que nos
apoiam com regularidade e que permitem o funcionamento das Casas Acreditar,
financiando quartos das mesmas, como o Novo Banco, S.A, a Jerónimo Martins
SGPS S.A, Ana Aeroportos de Portugal S.A., a GL, S.A., o Instituto Valenciano de
Infertilidade – Clinica de Reprodução Assistida, Lda., Gracentur Grande Centro
Turístico, Lda., Fundação Manuel António da Mota, Associação de Solidariedade
Social Dom Pedro V, The UPS Foundation e Saudaçor, S.A.
Realçamos ainda os mecenas que nos apoiam garantindo o funcionamento
das casas como a PT - Comunicações, S.A., Schmitt – Elevadores, Lda., NOS Comunicações S.A., OTIS - Elevadores, Lda., Teka Portugal, S.A., Jet Cooler –
Águas e Cafés, S.A., Clinicas Leite, Lda., Junta de Freguesia de Santo António dos
Olivais e Versão Integral, Lda.
O ano de 2015 foi ainda marcado pelo decorrer do Projecto “Ser e Crescer
Barnabé” em parceria com a Gulbenkien e os EAA Grants que no seu total
representará um financiamento de 102.118,38€ para os 18 meses do projecto.
Em 2015 foi também 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),
bem como o apoio financeiro para a actividade da associação.
Importantes contributos para o Apoio Social às famílias foram o do Pingo
Doce – Distribuição Alimentar S.A. que entregou o valor de 11.158,46€ em bens
alimentares e do Banco Alimentar contra Fome – Porto que doou 1906.56 kg de
alimentos no valor de 2.359,22€. Estes generosos donativos ajudaram a colmatar
necessidades básicas das famílias que têm crescido bastante devido à crise
económica e resultaram no apoio alimentar a 64 famílias.
De grande importância, e essencial para o financiamento de todos os
projectos, é de realçar 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
2015 o valor recebido foi de 212.782,58€ (referente a 2014), o que representa
aproximadamente o valor necessário para manter uma Casa da Acreditar a
funcionar durante um ano.
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Demonstrações financeiras
Demonstração de resultados
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Balanço
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30
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2016 à nossa espera
2016 espera-nos para mais um ano de trabalho e dedicação. Importa aqui
referir o que de mais relevante nos propomos alcançar, mas não perderemos
nunca de vista que o mais fundamental é continuar a assegurar que todas as
crianças e todos os jovens doentes encontrem na nossa organização um espaço
de acolhimento e de crescimento. Da mesma forma, queremos que os pais, tal
como outros familiares, possam sentir-se acompanhados em todas as etapas da
doença dos seus filhos, encontrando a força para os acompanhar.
Tendo em conta esse enquadramento, confirmamos que este ano será
finalmente concretizada a abertura da nossa Casa do Porto, que se encontra em
construção e que servirá todas as crianças e jovens que fizerem tratamentos
oncológicos, quer no IPO Porto, quer no Hospital de São João.
Este projecto implica um grande esforço de comunicação e de angariação,
com várias iniciativas, das quais destacamos o lançamento de um microsite
destinado a angariar verbas para a sua construção e equipamento.
Não menos importante será o lançamento de uma imagem renovada da
Acreditar, que queremos que venha a evidenciar o esforço de modernização
permanente enquanto instrumento ao serviço da nossa missão. Nesse âmbito será
lançado também o novo site da Acreditar.
Na área dos Barnabés vamos dar continuidade ao projecto Ser e Crescer
nascido em 2014, com o suporte das EEA Grants, e também olhar para aspectos
relacionados com a qualidade de vida dos sobreviventes, lançando um projecto
de investigação no qual pretendemos juntar hospitais, universidades e experiência
internacional.
Um ano de trabalho são muitos dias pela frente e poucas horas para tudo o
que nos cabe fazer, aprender, melhorar e servir, e por isso procuraremos não
desperdiçar nenhuma neste compromisso que temos com todos os que na área
do cancro pediátrico contam connosco.
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CONTACTOS
Núcleo Regional Sul
Rua Prof. Lima Basto, nº 73, 1070-210 Lisboa
Telefone: 21 722 11 50
E-mail: acreditar@acreditar.pt

Núcleo Regional Centro
Rua Camilo Pessanha, nº 2, 3000-600 Coimbra
Telefone: 239 482 027
E-mail: acreditar_nrc@acreditar.pt

Núcleo Regional Norte
Av. Fernão Magalhães, nº 2356, 4350-160 Porto
Telefone: 22 548 04 05
E-mail: acreditar_nrn@acreditar.pt

Núcleo Regional da Madeira
Av. Luís de Camões, Complexo Habitacional do Hospital,
bloco 3, r/c Esq., 9000-168 Funchal
Telefone: 291 742 627
E-mail: mg@acreditar.pt

