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INTRODUÇÃO
2016 é marcado pela inauguração da Casa do Porto, sete anos depois da inauguração da Casa de
Coimbra e 14 anos depois da inauguração da Casa de Lisboa. Há aqui, como tive ocasião de referir, uma
espécie de progressão aritmética de inspiração bíblica: sete anos para sonhar, construir, deixar crescer,
sonhar de novo. Num instante a casa encher-se-á de gente que ali encontra o apoio que merece, depois
de os alicerces da sua vida terem sentido um abanão (quase) demolidor. De facto, nenhum alicerce se
mantém igual depois de sabermos que o nosso filho – bebé, criança ou jovem – tem cancro.
Há muito que o envolvimento dos nossos Barnabés é um factor de estímulo e de confiança para os
que começam este caminho. Afinal, são eles a prova viva – e cada vez mais viva – de que o cancro infantil
pode vencer-se. E são eles que se confrontam com uma encruzilhada determinante: prosseguir a sua
vida carregada de incertezas e esperança e, ao mesmo tempo, transmitir aos outros, a quem a doença
foi diagnosticada, a convicção da vitória. Neste Relatório de Actividades poderá saber mais sobre aquilo
que fazemos nesta área.
Um olhar muito atento verá ainda ligeiras alterações na nossa comunicação, seja ao nível visual, seja ao
nível verbal: um site renovado, um fraseado diferente, pormenores no nosso logótipo. Não sendo determinantes, são aspectos que compõem a forma como nos apresentamos publicamente, como comunicamos o que fazemos ou o que somos.
Destaco três áreas de tantas outras que ocupam os nossos dias, os nossos recursos, o nosso
empenho. Nada seria possível sem os mecenas, os parceiros, os voluntários, os profissionais. As
pessoas existem também – ou sobretudo - para dar a dimensão humana àquilo que fazemos.
Há muitos anos que Acreditar é isto.

João de Bragança
Presidente da Comissão Directiva da Acreditar
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SOBRE
A ACREDITAR
QUEM SOMOS:
Acreditar é mais do que um verbo, é uma rede de partilha e de afectos feita de crianças, jovens, pais
e amigos. Estamos juntos desde 1994 em quatro núcleos regionais: Porto, Coimbra, Lisboa e Funchal os centros urbanos onde existem hospitais de oncologia pediátrica (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 infantil impõe, tentamos proporcionar a
todos a certeza de apoio num momento de incertezas.
Existirmos faz a diferença, a que nos torna a todos mais fortes porque os momentos difíceis são mais
fáceis de viver quando nos unimos.
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 uma Associação de referência nacional na garantia dos direitos e na promoção da qualidade de vida
na área da oncologia pediátrica.
VALORES:
Solidariedade - Acolher e colaborar com todos os que solicitam a nossa ajuda.
Respeito - Respeitar as pessoas que apoiamos e as que connosco colaboram, estabelecendo uma
relação equitativa com todos.
Privacidade - Respeitar o anonimato e a intimidade das famílias, preservando, em particular, a imagem
da criança e jovem com cancro (a sua utilização é limitada à divulgação de projectos e actividades).
Cooperação - Promover a colaboração com outras pessoas e instituições.
Espírito inovador - Procurar inovar a nossa acção estando abertos a sugestões de melhoria.
Transparência - Desenvolver uma governance clara, aberta e profissional com todos os parceiros e com
a sociedade em geral.
POLÍTICA DE QUALIDADE:
É política da Acreditar apoiar as crianças e jovens com cancro e suas famílias nas suas necessidades, em
tempo adequado e com a melhor qualidade, prosseguindo a melhoria contínua dos seus serviços através
do domínio dos processos e do envolvimento dos colaboradores. Para tal, assume o compromisso de
assegurar uma gestão de recursos eficaz que permita o equilíbrio entre o desenvolvimento da actividade
da instituição, o bem-estar de todos os que nela participam e o ambiente.
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APOIO
ÀS FAMÍLIAS
Junto das famílias de crianças e jovens com cancro desde 1994, respondemos às necessidades que vão
surgindo ao longo dos vários momentos da doença.
Sabemos que, independentemente do contexto social, cultural ou financeiro, a revelação do diagnóstico
de doença oncológica afecta as dinâmicas familiares, altera as rotinas e frequentemente põe em causa
projectos de vida. Porque a vivência da doença tem na família um forte impacto a nível psicológico, social
e financeiro, o apoio que prestamos visa a adaptação de todos os envolvidos a esta nova realidade.
Numa lógica de promoção da autonomia e capacitação para os desafios, tentamos responder em
tempo útil àquelas que são as necessidades de cada família que, naturalmente, vão variando a cada
momento. O apoio desdobra-se assim nos planos emocional, social, financeiro, logístico e lúdico.
Desde a sua fundação, a Acreditar articula directamente com os seguintes hospitais: IPO Lisboa, Hospital
Pediátrico de Coimbra, IPO Porto, Hospital de São de João no Porto e Hospital Dr. Nélio Mendonça no
Funchal. Em estreita colaboração com estes cinco centros hospitalares, foram 1.217 as famílias que no
ano de 2016 acompanhámos das seguintes formas:

APOIO ÀS FAMÍLIAS
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O apoio emocional é prestado por equipas de acolhimento compostas por profissionais da Acreditar e
voluntários que viveram a experiência na primeira pessoa: pais ou ex-doentes ainda jovens ou já adultos.
Pela sua vivência, estes voluntários são fonte de esperança e deixam um testemunho valiosíssimo que
facilita em muito a adaptação e aceitação da doença. Foram 276 as famílias que ao longo do ano de 2016
acolhemos e acompanhámos neste momento de especial apreensão e vulnerabilidade.
Perante as múltiplas necessidades que a doença traz, a família precisa de se reorganizar para estar
plenamente disponível para ser cuidadora. Por referenciação dos Serviços Sociais hospitalares, a
Acreditar disponibiliza às famílias apoio material, económico e alimentar.
O apoio material consiste essencialmente na entrega ou empréstimo de ajudas técnicas (cadeiras
de rodas, computadores adaptados, próteses, etc.). Foram 142 as famílias que receberam este apoio
pontual e assim se encontraram mais capazes de fazer face às limitações provocadas pela doença.
O apoio financeiro destina-se ao pagamento de despesas essenciais à qualidade de vida das famílias,
como pagamento de rendas, contas domésticas, medicação, alimentação, etc. No ano de 2016, entre as
62 famílias apoiadas, foram entregues 52.298,95€.
Através do apoio alimentar entregamos cabazes de alimentos não-perecíveis e produtos de higiene
pessoal, em regime quinzenal ou mensal, às famílias referenciadas. Com este apoio garantimos que as
necessidades básicas estão asseguradas e a família está mais disponível para se focar no essencial: o
acompanhamento ao seu filho. Em 2016 foram 68 as famílias que contaram com este apoio da Acreditar.

ENCONTRO NACIONAL DE FAMÍLIAS
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Na área do apoio escolar destacamos o projecto Aprender Mais destinado a crianças e jovens que
não estão, ainda, em condições de frequentar a sua escola e com o apoio de voluntários formados na
área da educação vêem potenciada a sua aprendizagem. Este apoio é realizado presencialmente, em
casa dos alunos e/ou online.
No núcleo regional da Madeira, além da atribuição de uma Bolsa de Estudo, contamos com o Protocolo
de Cooperação estabelecido com a Secretaria Regional da Educação e Recursos Humanos que nos
permite contar com professoras destacadas para prestar apoio pedagógico a 13 crianças nas diversas
disciplinas. Tanto pode ocorrer em casa das crianças como nas instalações da Acreditar.
No ano lectivo de 2016/2017 foram entregues cinco bolsas de estudo: três a alunos do ensino universitário e duas a estudantes do ensino secundário, num total de 5.200,00€.
Tendo em conta as várias acções ao nível do apoio à escolaridade, em 2016 foram 23 as crianças e jovens
que, ainda em tratamento ou já fora, contaram com a Acreditar na promoção das suas aprendizagens.

“Quero apenas dizer a todos os que passaram, passam e hão-de vir a passar

por aquelas portas: vocês não estão sozinhos, aquela grande família sofre e ri
convosco, aquela família apoia-vos de todas as maneiras que possa e não quer
mais do que o vosso sorriso.”

								

Luís

As actividades de lazer são essenciais na vida de qualquer família, particularmente para as crianças
e jovens. Em 2016, e como é habitual, foram muitas as actividades destinadas especificamente aos
mais pequenos e também para toda a família. Destacamos o Encontro Anual de Famílias que neste ano
reuniu em Lisboa 82 pessoas dos quatro núcleos da Acreditar. Foram dois dias em que, para além dos
momentos de descontração, houve oportunidade de reflexão sobre assuntos do interesse das famílias,
como a questão dos apoios sociais.
O apoio logístico que prestamos através do alojamento gratuito nas Casas Acreditar é essencial para
as famílias que residem longe do centro hospitalar onde o seu filho é seguido. No ano de 2016, as Casas
de Lisboa e Coimbra acolheram um total de 224 famílias. Mais à frente neste Relatório descrevemos em
detalhe este apoio.
São estes os principais apoios que disponibilizamos em resposta às necessidades que nos são
comunicadas directamente pelas famílias ou reportadas pelos serviços hospitalares. É desta forma que
contribuímos para que as famílias se adaptem à nova realidade e, num tempo de grandes mudanças
e inevitável vulnerabilidade, se sintam fortalecidas para fazer face aos desafios e conquistarem as
melhores condições de vida para todos os seus elementos.
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VOLUNTARIADO
Foram 599 aqueles que em 2016 estiveram voluntariamente ao serviço da Acreditar actuando numa
variedade de funções que, de forma mais ou menos directa, visam o bem-estar das crianças e jovens e,
naturalmente, das suas famílias.
Contamos com um grupo heterogéneo e é graças à sua diversidade de características e competências
que a Acreditar é capaz de dar resposta à multiplicidade de necessidades das famílias. Com eles estamos
mais próximos e chegamos mais longe.
Apresentamos a distribuição dos voluntários segundo as principais áreas de intervenção.

DISTRIBUIÇÃO POR ÁREA DE ACTUAÇÃO

O voluntariado hospitalar ocorre nos cinco centros hospitalares com que a Acreditar articula - este
representa a maior fatia deste grupo e põe em prática a importante missão da humanização dos serviços
hospitalares. Oferecem essencialmente o seu tempo, conjugam o verbo estar na sua plenitude.
Presença diária nas Casas Acreditar, os voluntários estão disponíveis para as tarefas necessárias ao
bem-estar das famílias o que implica brincar com as crianças e estar com as famílias, mas também o
indispensável apoio logístico que garante o conforto das famílias neste espaço.
Também contamos com o apoio de voluntários em tarefas administrativas, sendo particularmente
activos ao nível da divulgação. Intervêm no sentido de dar visibilidade à organização e participam na
indispensável tarefa de angariação dos meios necessários.
O voluntariado Aprender Mais contou com 9 voluntários que colocaram os seus saberes ao serviço da
Acreditar através da promoção da aprendizagem em sessões de acompanhamento ocorridas em casa
da família e também online.
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Com menos expressividade estatística mas com enorme importância está o voluntariado especializado
do apoio emocional, que é feito maioritariamente por pais e ex-doentes e constitui um recurso
valiosíssimo para as famílias que se confrontam com o diagnóstico.
O projecto O Cabaz proporciona apoio alimentar às famílias que, além da exigência do acompanhamento ao seu filho, vivem um momento de particular fragilidade financeira.
Em baixo apresentamos de forma detalhada a distribuição dos voluntários por locais de actuação.
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Conscientes do importantíssimo papel deste grupo, dedicamos especial atenção e cuidado na sua
selecção, formação e acompanhamento. No ano de 2016 alguns dos temas de formação contínua,
sugeridos pelos próprios voluntários foram: Apoio ao Luto; Terapia do Riso; Artes e Trabalhos Manuais,
Burn Out ou Gestão do Stress.

ACOMPANHAMENTO AOS VOLUNTÁRIOS

“Agradeço a todos os voluntários que conheci e os que não conheci. As vossas

palavras e gestos são preciosidades para quem sofre.”

							 Pais do Bernardo

FESTA DE NATAL
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CASAS
ACREDITAR
O projecto Casas Acreditar visa responder à necessidade de alojamento das famílias residentes
fora da região do hospital onde o seu filho é acompanhado. Sem este recurso muitas famílias estariam
sujeitas a frequentes e penosas deslocações, internamentos hospitalares desnecessários ou alojamento
em condições precárias e não adaptadas à realidade de uma criança em tratamento oncológico.
Situadas junto aos hospitais, as Casas Acreditar oferecem a oportunidade de reorganização familiar e
normalização das vivências do dia-a-dia. Com todas as condições de dignidade, conforto e funcionalidade,
são um espaço de segurança, humanização e partilha de experiências. A estadia, cuja duração depende
da indicação médica, é gratuita, sendo as famílias encaminhadas pelos Serviços Sociais hospitalares.
O ano de 2016 foi marcado pela construção
da Casa do Porto situada junto ao IPO Porto
num terreno cedido pelo Ministério da Saúde.
Esta construção implicou um investimento
de 1.600.000,00€, só possível com o apoio de
muitos mecenas. A partir de Março de 2017 já
nos é possível receber simultaneamente até
16 famílias que acompanhem os seus filhos
em tratamento oncológico, tanto no IPO Porto
como no Centro Hospitalar São João.

CASA DO PORTO

A primeira Casa foi a de Lisboa, inaugurada
em 2003 e com capacidade para 12 famílias.
Desde então recebemos mais de 1.000 famílias
que assim podem estar muito próximo do IPO
Lisboa, onde são feitos os tratamentos.
À Casa de Lisboa seguiu-se a Casa de
Coimbra que, com 20 quartos, está de portas
abertas desde 2010 tendo acolhido, desde

CASA DE LISBOA

então, cerca de 600 famílias de crianças em
tratamento no Hospital Pediátrico de Coimbra
e jovens em tratamento no Centro Hospitalar e
Universitário de Coimbra.

CASA DE COIMBRA
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Com a mesma lógica de organização e funcionamento, todas as Casas Acreditar são compostas por
quartos familiares com casa de banho privativa, uma cozinha comum, três salas de estar: uma para os
pais, outra para os mais pequenos e uma terceira para os adolescentes e jovens. O tratamento da roupa
é feito na lavandaria, existindo também espaços exteriores de jardim.
Além da celebração dos tradicionais dias festivos, promovemos nas Casas uma série de actividades que
visam promover a auto-estima, o relaxamento, a aquisição de competências, o bem-estar emocional,
etc. No ano de 2016, entre a Casa de Lisboa e de Coimbra, proporcionámos experiências tão diversas
quanto: aulas de manicure, maquilhagem, tratamento da pele, yoga, shiatsu e massagens; workshops de
confecção de bolos, de cozinha saudável e de trabalhos manuais; serviço de cabeleireiro; apoio escolar
e consultas de psicologia. Também incentivamos as idas ao exterior: desde visitas a museus a passeios
em jardins ou assistir a espectáculos.
Percebe-se assim que as Casas Acreditar são muito mais do que um equipamento social. São um
espaço acolhedor e confortável que permite à família estar reunida e ali viver como se da sua casa se
tratasse, contando com a inestimável entreajuda de outras famílias com vivências idênticas.

Apresentamos em baixo informação mais detalhada sobre as estadias das famílias nas Casas Acreditar
de Lisboa e Coimbra durante o ano de 2016.
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CASAS ACREDITAR:

				

AVALIAÇÃO DE IMPACTO 2016

Através da metodologia Social Return on Investment (SROI), a Acreditar procede anualmente à avaliação
do impacto que tem o investimento nas Casas Acreditar de Lisboa e Coimbra. O impacto foi actualizado
para 2016, tendo sido apurado um rácio SROI de 1:7,70€, o que significa que por cada 1€ investido são
gerados 7,70€ de benefícios.
No ano de 2016 estiveram nas Casas 224 famílias num total de 8002 noites. Apresentamos os principais dados relativos à avaliação desta experiência junto das famílias (pais e crianças): eles reportam-nos
as principais mudanças e impactos gerados pela sua estadia nas Casas Acreditar.

“Aqui sinto-me mais à vontade, tenho mais companhia e o conforto de

uma casa.”

						

Ruben, Barnabé

“Sinto que devo retribuir a ajuda que recebi, ajudando as crianças que estão

agora em tratamento.”
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Mariana, Barnabé

“Estamos menos tempo no hospital, o que psicologicamente é muito importante

para a Margarida.”

						

Pais da Margarida

“Quando vim para cá não sabia ao que vinha. Agora consigo lidar melhor com as

coisas e com os problemas, amadureci e cresci muito e consigo manter-me mais
calma. Para o meu futuro (…) quero ter mais tempo para as minhas filhas. Já
não sou a mesma pessoa e as minhas prioridades mudaram. Ninguém fica igual.”
							

Mãe da Carolina

Relativamente às principais características da vida nas Casas Acreditar, eis a avaliação que nos é dada
pelas famílias:

QUALIDADE DAS CASAS (escala de 1 a 5)

Genericamente, salientamos a satisfação das famílias com os serviços prestados nas Casas; as regras
que são definidas e o seu cumprimento; o bom ambiente ali vivido; a facilidade de adaptação dos pais e
das crianças; o relacionamento com as outras familias; o relacionamento entre as crianças e a utilidade
que a Casa tem para as famílias.
Podemos concluir que as Casas Acreditar, que dispõem de elevadas condições de conforto e que se
localizam junto dos Hospitais, têm um impacto muito significativo na vida das famílias e crianças.

15

BARNABÉS
Barnabés são todos aqueles que vivem ou viveram uma doença oncológica na sua infância, adolescência
ou juventude. Mais do que um grupo, são a face da Acreditar que mais evidencia a esperança que nos
move. Juntam-se pela experiência de vida comum e com o objectivo de serem participantes activos no
cumprimento da missão da Acreditar.
Cada núcleo regional da Acreditar tem o seu grupo de Barnabés. São assim quatro os grupos que
dinamizam actividades a nível local e também de âmbito nacional. No ano de 2016 levámos a cabo uma
diversidade de acções que em baixo descrevemos com algum detalhe:

ACÇÕES DESENVOLVIDAS EM 2016

Reuniões e encontros de grupo – são essenciais para planear actividades e promover o envolvimento
de cada grupo com a Acreditar. São também importantes oportunidades de partilha de experiências.
Acções de divulgação e sensibilização – momentos em que os Barnabés partilham a sua história na
primeira pessoa com o objectivo de informar, esclarecer e desmistificar questões relacionadas com o
cancro infantil. As escolas – do pré-escolar à universidade - são locais privilegiados para este importante
trabalho de participação cívica.
Actividades lúdicas - visam fortalecer a coesão do grupo e proporcionar momentos de descontracção.
Aqui a troca de experiências é espontânea e particularmente enriquecedora.
Voluntariado Barnabé – presença nos hospitais e nas Casas Acreditar daqueles que no passado
viveram a doença e agora se mobilizam para apoiar quem está a iniciar o seu percurso de tratamento.
Este apoio é uma importante fonte de esperança, tanto para as crianças e jovens como para os seus
familiares.
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Detalhamos em baixo as principais acções de carácter nacional em que os Barnabés se envolveram no
ano de 2016.

Orientadas para responder às expectativas e necessidades dos Barnabés, as acções foram bastante
variadas e implicaram um forte investimento por parte da Acreditar. Destacamos o lançamento do
projecto Dreaming with Survivors que ocorreu no final de 2016 e decorre ao longo do ano de 2017.

PROJECTO DREAMING WITH SURVIVORS
Empenhados em fazer ouvir as suas vozes, os Barnabés estão a criar uma rede de sobreviventes capaz
de identificar as lacunas existentes, não só durante a vivência da doença mas também na sobrevida. Em
conjunto, pensam em soluções e planeiam projectos realistas de melhoria que, numa fase posterior,
serão apresentados a entidades e pessoas capazes de promover a mudança necessária.
A Joana é uma das Barnabés porta-voz do Projecto e diz-nos que a sua participação é “importantíssima
pois dá um propósito à minha doença. Permite-me usar a minha experiência de doente oncológica
pediátrica na procura de formas de melhorar a vida de crianças durante e após o período de tratamentos”.
A Joana está convicta de que este projecto “terá um grande impacto na nossa sociedade dando a conhecer
cada vez mais esta realidade e sensibilizando as pessoas para a necessidade de encarar a doença de
forma natural e cada vez mais desprovida de sentimentos de piedade.”
As acções realizadas pelos Barnabés no ano de 2016 mereceram o reconhecimento de vários prémios
e programas de financiamento, nomeadamente: Câmara Municipal do Funchal; Programa Cidadania
Ativa, gerido pela Fundação Calouste Gulbenkian; Mao2 do BNP Paribas e Prémios ao Valor Social da
Cepsa.
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LANÇAMENTO DO PROJECTO DREAMING WITH SURVIVORS

A Acreditar está junto das crianças, dos jovens e das suas famílias a partir do momento em que
recebem a notícia do diagnóstico. Permanecemos durante todo o período de tratamentos e, cada vez
mais, no “depois”. É nosso compromisso dar resposta à multiplicidade de necessidades que surgem ou
se intensificam nesta fase e, em conjunto com os próprios sobreviventes, sermos promotores nacionais
de uma (sobre)vivência plena de qualidade de vida.
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ANGARIAÇÃO DE FUNDOS
				

E SUSTENTABILIDADE

No ano de 2016 a Acreditar angariou o total de 1.382.312,46€. Este valor permitiu financiar e manter
os projectos em curso, bem como parte da construção da Casa da Acreditar no Porto que se finalizou
em Dezembro de 2016.
Deste valor, 86,68% vieram de donativos de Empresas e Particulares e 13,32% de subsídios da
Segurança Social.

RECEITAS

Comparativamente com o ano de 2015 verificamos que o apoio por parte de particulares subiu de
43,4% para 47,23%, o que demonstra cada vez mais o apoio e o reconhecimento de toda a comunidade
pelo trabalho da Acreditar, e que corresponde ao esforço de promoção de imagem que fizemos bem
como à campanha que designámos por “Movimento Acreditar no Porto“ a qual tinha como principal
público-alvo os doadores particulares.

DESPESAS
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Como principais despesas estão as Casas Acreditar, o apoio social e os Barnabés. Em valores absolutos,
tivemos um incremento nas despesas com pessoal, apoio social e Barnabés e uma estabilização das
demais despesas, o que se deve a um grande controlo mensal sobre todas as rúbricas da despesa.

MAPA DE CAIXA 2016

Sem retirar a importância de todos os particulares e empresas que garantem a sustentabilidade da
Acreditar, 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, a Ana Aeroportos de Portugal S.A., a GL, S.A., o Instituto Valenciano de Infertilidade
– Clínica de Reprodução Assistida, Lda., Gracentur Grande Centro Turístico, Lda., a Fundação Manuel
António da Mota, a Associação de Solidariedade Social Dom Pedro V, a Change Mind - Global Aid e The
UPS Foundation.
Realçamos ainda os mecenas que nos apoiam garantindo o funcionamento prático das Casas de Lisboa
e Coimbra, como a PT - Comunicações, S.A., Schmitt – Elevadores, Lda., OTIS - Elevadores, Lda., Teka
Portugal, S.A., Jet Cooler – Águas e Cafés, S.A., Segmon - Sistemas Globais de Segurança, Lda, Unilever
Jerónimo Martins, Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, NEOS Integrated Solutions, Lda. e
Ansell Portugal, Lda.
Em 2016 foi novamente 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. O
protocolo alargou-se incluindo agora todos os seguros referentes à nova Casa Acreditar no Porto.
De entre os múltiplos apoios de todos os particulares e empresas que recebemos para a Casa do Porto,
apresentamos a listagem de empresas que esperamos que esteja completa, pedindo antecipadamente
desculpa por qualquer lapso de registo que possa ter ocorrido.
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Academia Fernanda Ribeiro; AGROS - União de Cooperativas de Produtores de Leite
Entre Douro, Minho e Trás-os-Montes, U.C.R.L.; Ana Aeroportos de Portugal. SA; ANF Associação Nacional das Farmácias; Ascendi; Auto-Estradas do Atlântico, SA; Banco
BPI, SA; Banco Santander Totta, S.A.; Casa da Música; CASAIS Engenharia e Construção,
SA; Cemusa; Centro de Medicina Laboratorial Germano de Sousa, S.A; Chupetão Educação Infantil, Lda.; Cimbalino Filmes; CIN - Corporação Industrial do Norte S.A.;
Clube Millennium BCP; Colégio das Cores; Colunex Portuguesa, S. A.; Comunidade do
Centro Lusitano de Zurique; Comunidade Israelita do Porto; DeBorla; Doce Alto; EDP
Distribuição; Efapel - Empresa Fabril de Produtos Eléctricos, SA; Ertecna, lda; Etxart &
Panno; Externato Jardim Flori; First; IPO Porto; Lusitania - Companhia de Seguros, SA.;
Made to Work - Telecomunicações e Serviços, Lda.; Ministério da Saúde; Miss Pavlova;
Modatex; MOP - Multimedia Outdoors Portugal; Música por uma Causa; Navarra II Alumínio para Arquitetura, S.A.; Novo Banco, SA; Oporto Cricket Club & Lawn Tennis; P&C
- Perfumes & Companhia, S.A.; Porto Chapter Associação; Porto Connect; Preh Portugal
Lda; Primus Vitória - Azulejos, S.A.; Rádio Comercial; Rádio Popular; Roca; Rumo a Santiago;
Sanitana, Fábrica de Sanitários de Anadia, S.A.; SBXC Consulting, Lda; SDT Electrónica,
SA; SHL Portugal - People Solutions; Sociedade da Água de Monchique, S.A; Sogevinus;
Sonae Sierra; Teka Portugal, SA; TRIFACELOS, Lda.; UON Consulting, S.A.; UPS Foundation;
Vidago Palace; Wall Street English; Weeds West, Lda.; WORTEN - Equipamentos para o Lar,
S.A.; ZARA Portugal - Confecções, S.A.

Obrigado!
Contámos ainda com o apoio da Entrajuda com a entrega, através do Banco de Bens Doados, de
produtos e equipamentos do lar para apoio às famílias e com a disponibilização de formações técnicas
para a equipa profissional da Acreditar.
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 2016 o valor foi de 252.398,46€, o que representa um valor ligeiramente superior
ao que é necessário para manter uma Casa da Acreditar a funcionar durante um ano.
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2017
À NOSSA ESPERA
Encaramos cada ano como uma nova oportunidade de aprofundar o nosso envolvimento e trabalho
com doentes e famílias, e neste sentido definimos como prioridades para o próximo ano:
• Consolidação da Casa do Porto, quer do ponto de vista de garantia de qualidade de vida das famílias,
quer do estabelecimento das relações com os hospitais e da garantia da necessária estabilidade financeira;
• Envolvimento de pais na definição das principais questões da oncologia pediátrica e na implementação de soluções que vão ao encontro dessas questões;
• Constituir o grupo de Barnabés como um verdadeiro grupo de advocacy através do projecto Dreaming with Survivors;
• Estender o Projecto Aprender Mais (que visa reforçar a escolaridade das crianças e jovens) a todo o
país, dotando-o de melhores meios tecnológicos e humanos;
• Reavaliar a área do voluntariado de forma a responder de forma cada vez mais eficiente às necessidades da população servida pela Acreditar.
Para além destes objectivos e de ser dada a continuidade a tudo o que já tem sido feito, será iniciado o
estudo da capacidade da Casa de Lisboa e das várias hipóteses para que a resposta possa ser melhorada
e aumentada.
Para este trabalho contamos, como sempre, com o trabalho e envolvimento dos profissionais, famílias,
jovens ex-doentes, voluntários e de toda a sociedade que tem dado à Acreditar os meios necessários
para a continuidade do trabalho em prol da oncologia pediátrica em Portugal.
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Núcleo Regional Sul
Rua Prof. Lima Basto, 73
1070-210 Lisboa
Telefone: 21 722 11 50
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3000-600 Coimbra
Telefone: 239 482 027
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4200-602 Porto
Telefone: 22 548 04 05
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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
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