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INTRODUÇÃO

Cabe-me escrever, novamente, a introdução ao Relatório de Actividades da Acreditar, neste caso de 
2019, o que faço com enorme gosto e uma indisfarçável sensação de orgulho.

Todos os intervenientes neste Relatório recebem um ficheiro onde constam informações agrupadas 
por áreas de actividade: são as Casas de Lisboa, Coimbra e Porto; é a escolaridade, os Barnabés, o SROI 
(Social Return on Investment), um indicador que calcula o retorno do investimento em projectos sociais. 
Não são meros títulos numa folha de cálculo, são palavras, acrónimos, designações, que representam o 
que fazemos desde sempre, o que temos vindo a acrescentar ao que já fazíamos. Se pudéssemos alterar 
as regras da gramática quase poderíamos dizer que são expressões que adjectivam o objecto da nossa 
associação: as crianças e jovens com cancro e as suas famílias.

Apesar de todos os avanços da técnica, de todas as alterações legislativas (ainda aquém do que dese-
jaríamos), de todas as colaborações aos mais diversos níveis, o cancro infantil continua a ser um flagelo. 
Apesar do aumento das taxas de sobrevivência, dos tratamentos menos dolorosos ou com menos 
efeitos secundários, o cancro infantil continua a desestruturar famílias, a interromper percursos 
de vida, a suspender sonhos e desejos. 

Abrir Casas, talvez o nosso projecto com mais visibilidade, é abrir as portas às famílias que não têm 
onde ficar, dar-lhes um espaço onde possam encontrar ânimo para se levantarem. Conviver com os Bar- 
nabés é o contraponto à angústia, porque eles são a prova viva de que a doença pode vencer-se. Lutar 
pela escolaridade é dizer a uma criança que só uma parte do mundo se suspendeu, porque é preciso 
continuar a aprender, manter a ligação com a escola. Nada do que fazemos é supérfluo, porque cada 
criança ou jovem afectados pelo cancro é uma vida pela qual queremos lutar.

Vale a pena ler este Relatório de Actividades, não só porque espelha o tanto que fazemos, mas porque 
permite imaginar um rosto indecifrável por trás de tudo: um sócio, um voluntário, um profissional, um 
mecenas, um parceiro. Gente que se entrega ou que entrega, que quer olhar para uma família ou para 
uma criança ou para um jovem e dizer-lhes, sem sombra de dúvida, que vale a pena Acreditar.

João de Bragança   
Presidente da Comissão Directiva da Acreditar
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SOBRE A ACREDITAR

Estamos juntos há 25 anos e, desde então, com representação 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. 

Acompanhamos as crianças e jovens até aos 25 anos e suas famílias em todos os momentos da 
doença. Nas Casas da Acreditar, nos hospitais ou no domicílio, o nosso apoio desdobra-se nos planos 
emocional, logístico, social ou outro que as famílias necessitem. 

Para enfrentar da melhor maneira as dinâmicas que o cancro infantil impõe, tentamos proporcionar 
a todos a certeza de apoio num momento de incertezas. 

QUEM SOMOS

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.

MISSÃO

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

VISÃO

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

VALORES

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 compromis-
so 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.

POLÍTICA DE QUALIDADE

COMISSÃO DIRECTIVA: Álvaro José Ribeiro Bessa, João José Estevão Nisa, João Maria de Lencastre de 
Bragança (Presidente), João Paulo da Silva Corrêa Nunes, José Emanuel 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 Conceição Osório Ribeiro (Presidente).

CONSELHO FISCAL: Andreia Patrícia Alves Serrão, Maria de Fátima Nunes Coelho (Presidente), Maria 
do Carmo Martins Azevedo Meireles (Suplente) e Pedro Miguel Santos Abreu.

ORGÃOS SOCIAIS

04



ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
TRABALHO EM REDE

Esta data marcante foi celebrada, a 12 de Outubro, com uma grande caminhada que decorreu em 
simultâneo nas quatro regiões onde a Acreditar está presente - Lisboa, Coimbra, Porto e Funchal. 

Nestes 25 anos acompanhámos mais de 10.000 famílias, minimizando, de diversas formas, o impacto 
da doença, proporcionando a doentes, ex-doentes e famílias os meios para que, eles próprios, tenham 
voz e lutem pelos seus direitos. 

Como relata João Corrêa Nunes, um dos pais fundadores da Associação, tudo começou com a entre- 
ajuda entre estes, “face ao medo, ao isolamento e à impotência, era no apoio prático e emocional destas 
trocas de experiências com os que estavam a passar ou tinham passado pelo mesmo que se ia procurar 
a força e as razões de esperança (…). Mais do que um impulso solidário de momento, propunha-se um 
compromisso de longo prazo. Só se queria abrir aquela janela com a certeza de que ela se não tornaria 
a fechar (…). Ficou até hoje a paixão. A persistência transformou-se em raízes fundas. Mas ficou também 
a competência e muito trabalho. A Acreditar continua a ser construída todos os dias. Enquanto for preci-
so.”

25 ANOS DA ACREDITAR

Pela primeira vez em Portugal, e por iniciativa da Acreditar, constituiu-se um grupo de trabalho com-
posto por uma série de organizações que actuam em oncologia pediátrica.  O seminário “Investigação 
em cancro pediátrico: Onde estamos? Para onde vamos?” foi promovido e organizado pela Acreditar, 
Associação Portuguesa de Investigação em Cancro (Aspic), Sociedade de Hematologia e Oncologia 
Pediátrica (SHOP) e Fundação Rui Osório de Castro. Este encontro juntou, na Fundação Calouste Gulben-
kian, especialistas portugueses e internacionais - médicos, investigadores, pais, doentes, sobreviventes, 
associações e o Ministério da Saúde.

Foi discutida a necessidade de mais investigação em oncologia pediátrica; que condições criar para 
que Portugal possa aceder a mais ensaios clínicos internacionais e a importância de ter o Registo 
Oncológico Pediátrico a funcionar.

Mais investimento e recursos permitirão que crianças e jovens usufruam de tratamentos adequados, 
menos tóxicos e com menos efeitos secundários e tardios – mais cura e melhor sobrevivência.

A realidade mostra-nos que ainda há muito a fazer nesta área e, com um plano cada vez mais bem 
definido, a Acreditar continuará a dedicar-se ao tema, imprescindível para o bem-estar de todos aqueles 
que, cedo demais, vivem uma doença oncológica. 

A ACREDITAR NA PROMOÇÃO DA 
INVESTIGAÇÃO EM ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
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Setembro Dourado é o nome da campanha com que a Acreditar assinala o Mês Internacional de 
Sensibilização para o Cancro Infantil, acção que se justifica para não deixar esquecer que ainda existem 
crianças que morrem com cancro e sobreviventes que sofrem sequelas graves. Este ano foi tempo de 
alertar os decisores políticos e a sociedade civil para uma série de necessidades das famílias: prolonga-
mento do tempo de assistência ao filho; apoios sociais ajustados e atempados; medidas de apoio esco-
lar; actualização do registo oncológico nacional e a necessidade de Portugal participar em protocolos 
internacionais na área da investigação e tratamentos.

Como é habitual, várias dezenas de entidades, das mais diversas áreas de actuação e geografias, 
juntaram-se à Acreditar com a colocação de laços, bandeiras e iluminação dourada – símbolo da força, 
coragem e resiliência destas crianças – e assim sensibilizaram para a importância da união de esforços 
no acompanhamento às famílias de crianças com cancro.  

CAMPANHA SETEMBRO DOURADO

A Acreditar prossegue o trabalho de informação, sensibilização e pressão para que o debate sobre os 
direitos das crianças e jovens com cancro e as suas famílias se mantenha na ordem do dia e se efective 
a legislação destas matérias. Reflexo disso foi a quantidade de propostas apresentadas por vários parti-
dos ao longo da legislatura no sentido de melhorar os apoios nesta área. No ano de 2019 foi aprovado 
o prolongamento da Licença para acompanhamento a filho com doença oncológica, que entrou em 
vigor com o Orçamento do Estado de 2020. Tem sido uma das bandeiras da Acreditar nos últimos anos 
e, apesar de não contemplar o que desejaríamos — que a licença se estendesse enquanto a situação 
clínica da criança o justifique, é um avanço com impacto em muitas famílias.

Informar, esclarecer e proporcionar apoio jurídico às famílias é uma importante actividade da Acredi-
tar na área da defesa dos direitos.

A IMPORTÂNCIA DOS DIREITOS

 Este foi um ano marcado pelo investimento na promoção da prática de exercício físico durante a 
doença oncológica. 

O Movimento Acreditar com Fitness é uma parceria com dezenas de clubes de todo o país que 
oferece e adapta aulas às necessidades dos jovens com doença oncológica ou que já estão fora de trata-
mento. 

Também no âmbito do incentivo ao desporto, lançámos a publicação MEXE-TE!, dirigida às crianças, 
jovens e suas famílias. Este livro, que funciona como complemento à informação fornecida pelas equi-
pas multidisciplinares do hospital, foi financiado pelo prémio que recebemos da Plataforma Saúde em 
Diálogo, no valor de 5.000,00€.

O DESPORTO NA DOENÇA

No ano de 2019 continuámos a investir na sensibilização da comunidade médica para o retinoblas-
toma, um tumor ocular maligno, em que o diagnóstico precoce é determinante para salvar a vida e a 
visão da criança. Esta iniciativa é resultado da colaboração entre a Acreditar, o Centro de Referência 
em Onco-Oftalmologia do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra e a Direcção Geral da Saúde. 

SENSIBILIZAR PARA O RETINOBLASTOMA
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JUNTO DAS FAMÍLIAS

Em Portugal, os centros de referência em oncologia pediátrica são o IPO Lisboa, o Hospital Pediátrico 
de Coimbra, o IPO Porto, o Hospital de São João. No Funchal as crianças são seguidas no Hospital Nélio 
Mendonça.

Nestas quatro cidades a Acreditar sediou-se sempre ao lado destes hospitais, fazendo-se presente a 
todas as famílias que entram nos Serviços de Oncologia Pediátrica. Queremos que TODAS – e são cerca 
de 400 novas em cada ano - saibam que existe uma Associação de pais organizada e disponível para as 
acompanhar em todo o percurso, que é sempre longo e exigente.

Trabalhamos diariamente em estreita colaboração com os profissionais hospitalares: médicos, enfer-
meiros, psicólogos, assistentes sociais, professores, etc.

Em Lisboa, fazemos parte do Conselho Consultivo do IPO, participamos na reunião multidisciplinar do 
Serviço de Pediatria e também no Grupo de Representantes de Doentes. No IPO do Porto, integramos a 
Equipa de Cuidados Paliativos de Oncologia Pediátrica.

Juntamente com os hospitais e sobretudo a partir de uma relação próxima e contínua com as famílias, 
vamos conhecendo as necessidades reais e múltiplas, e ao mesmo tempo sempre particulares, das 
famílias a quem a vida colocou tamanho desafio.

A notícia do diagnóstico é um momento de choque inesquecível para as famílias. Vulnerabilidade, 
incerteza e medo são as experiências que se impregnam em cada um e no conjunto familiar. A partir 
deste momento, a vida de todos os elementos vê-se transformada, no equilíbrio das suas relações afecti-
vas, nas suas rotinas domésticas, na vida laboral e financeira dos pais, entre outras áreas.

Por isto é tão importante o acolhimento feito à família no momento da chegada ao hospital. A Acredi-
tar apresenta-se, logo ali, como uma organização de suporte. Prestamos apoio emocional, informamos 
através de publicações e trazemos jovens e pais que já tenham passado pela experiência: “é um caminho 
duro e exigente, mas é possível atravessá-lo em companhia, e dele saímos mais fortes! Não estão sozi- 
nhos!”.

Nestes encontros propaga-se um fundamental testemunho de optimismo e solidariedade. 
Amenizam-se medos e angústias, reforça-se a esperança. Ao longo do ano de 2019, acolhemos e acom-
panhámos 674 famílias. Ouvimos de cada uma delas (dos cuidadores, dos jovens e das crianças), narrati-
vas de força e coragem no meio de vidas repletas de encruzilhadas.

NECESSIDADE DE ACOLHIMENTO,
INFORMAÇÃO E PARTILHA
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NORTE

CENTRO

SUL
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TOTAL

226

162

264

22
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78

81

89
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260

37

35
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5
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174
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181
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153

51

0

267

16

32

24

0

72

606

614
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111

1984

CASASESCOLAR ALIMENTAR TOTALECONÓMICOEMOCIONAL MATERIAL LAZER

As famílias são confrontadas com um impacto financeiro imediato, que se tende a agravar ao longo 
do processo de tratamento e mesmo após a sua conclusão.

Para além da doença que enfrentam, muitas vêem-se obrigadas a adaptarem-se a uma nova reali-
dade financeira e social, muitíssimo mais débil e insegura.

Os apoios sociais no nosso país existem, mas infelizmente não se têm mostrado suficientes ou atem-
pados, sobretudo no caso de famílias monoparentais ou com outros dependentes a cargo.

As famílias apoiadas socialmente pela Acreditar são-nos referenciadas pelos Serviços Sociais dos 
hospitais. Em 2019, foram 490 as famílias que beneficiaram do apoio social disponibilizado pela Acredi-
tar:

Destina-se ao pagamento de despesas essenciais à qualidade de vida das famílias, como rendas, 
contas domésticas, medicação, alimentação, etc. Foram 105 as famílias apoiadas, somando o valor total 
de 95.663,12€.

NECESSIDADE DE APOIO SOCIAL

FAMÍLIAS APOIADAS

APOIO ECONÓMICO

Entregamos cabazes de alimentos não-perecíveis e produtos de higiene pessoal, em regime mensal. 
Foram 72 as famílias beneficiárias. Com este apoio, garantimos que as necessidades básicas estão asse-
guradas e a família está mais disponível para se focar no essencial: o acompanhamento ao seu filho.

APOIO ALIMENTAR

Entrega ou empréstimo de ajudas técnicas como cadeiras de rodas, computadores adaptados, próte-
ses, etc. Foram 260 as famílias que receberam este apoio pontual e assim se encontraram mais capazes 
de fazer face às limitações provocadas pela doença.

APOIO MATERIAL
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NORTE

N.º DE CRIANÇAS/
JOVENS

N.º DE PROFESSORES
VOLUNTÁRIOS

N.º VISITAS DOMICÍLIO
/ SESSÕES SKYPE

N.º HORAS

CENTRO

SUL

MADEIRA

TOTAL

7 (+5 B.E.*) 4 75 113

4 (+1 B.E.*) 4 30 33

12 (+5 B.E.*) 15 89 136

18 (+1 B.E.*) 2 101 377

53 25 295 659

*Bolsas de Estudo

APOIO ESCOLAR

NECESSIDADE DE APOIO ESCOLAR
A doença e o seu tratamento introduzem alterações significativas no percurso de vida das crianças e 

jovens, interrompendo por longos períodos de tempo a frequência escolar e um conjunto de experiên-
cias próprias desta etapa de vida.

Para colmatar esta lacuna, a Acreditar disponibiliza várias formas de apoio escolar:
- Em Portugal Continental, o Aprender Mais é levado a cabo por voluntários formados nas áreas da 
educação de infância, do ensino, da psicologia e da terapia da fala. Para os alunos do pré-escolar e do 1º 
ciclo, estes disponibilizam-se para ir a casa das famílias prestar acompanhamento escolar às crianças. A 
partir do 2º ciclo em diante, o apoio é maioritariamente online, através de sessões Skype. Em 2019 foram 
23 os alunos, entre os 5 e os 18 anos, que beneficiaram do Aprender Mais.
- Na Madeira, a Acreditar tem um protocolo estabelecido com a Secretaria Regional da Educação e 
Recursos Humanos: dois professores são destacados para apoiar as crianças e jovens com cancro. Em 
2019 foram 18 os que beneficiaram deste apoio escolar.
- Atribuímos anualmente Bolsas de Estudo para todos os níveis de ensino (do 1.º ciclo ao universitário), 
para que crianças e jovens cujas famílias vivem momentos de maior fragilidade financeira disponham 
das mesmas oportunidades de aprendizagem e integração. Em 2019 foram atribuídas 12 bolsas no valor 
total de 13.600,00€. 

Assim, os vários tipos de apoio escolar chegaram, em 2019, a 53 famílias.

Além de tudo isto, tentamos garantir a melhor integração possível da criança e jovem no seu regresso 
à escola, visitando com regularidade as salas de aula de crianças em tratamento, ou dele recentemente 
regressadas, no sentido de dar a conhecer esta realidade aos professores e aos colegas. Estamos ainda 
a desenvolver, com o apoio da SIC Esperança, materiais lúdico-pedagógicos dirigidos à comunidade 
escolar.
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CASAS ACREDITAR
No ano de 2019 foram 267 as famílias que fizeram das Casas Acreditar de Lisboa, Coimbra e Porto a 

sua própria casa. Este é um relevante apoio logístico que disponibilizamos gratuitamente às famílias que 
se vêem obrigadas a sair da sua região para que os seus filhos sejam acompanhados nos centros de 
referência em cancro pediátrico, localizados nas referidas cidades. 

Encaminhadas pelos serviços sociais dos hospitais, aqui são recebidas de braços abertos – pelas 
colaboradoras, voluntários e, muito importante, pelas famílias que iniciaram este processo mais cedo e, 
num gesto de instintiva entreajuda, partilham vivências que outros não compreenderão da mesma 
forma.  

Procuramos proporcionar um ambiente agradável e tranquilo onde a família está reunida e com a 
segurança de estar a poucos minutos do hospital. Tudo fazemos para que aqui se viva a maior normali-
dade possível. Cada família tem o seu próprio quarto com casa de banho privativa e existem vários 
espaços comuns: cozinha e sala de refeições, lavandaria e diversas salas de estar. Exactamente para que 
a vida tenha o menor sobressalto possível, são as famílias que cuidam da arrumação e limpeza dos 
espaços e cozinham tal como fariam nas suas casas. 

Porque a vida continua a ter datas especiais e existe vida para além da doença, proporcionamos uma 
série de actividades nas três Casas como: aulas de ginástica, massagens, cabeleireiro e estética, aulas de 
culinária, workshops de expressão artística, entre outras. Do Dia da Criança ao Natal, passando pelo 
Carnaval, São Martinho, Dia das Bruxas e tanto mais, assinalamos os momentos que fazem parte da vida 
da maioria de nós. 

É assim que, com todas as condições de dignidade, conforto e funcionalidade, as Casas Acredi-
tar são um espaço de segurança e humanização. Graças ao apoio e compromisso de muitos sócios, 
mecenas, parceiros e voluntários, neste ano os pais puderam dar 12.907 beijos de “boa noite” aos seus 
filhos que aqui encontram a serenidade necessária para enfrentar os duros tratamentos e, com confi-
ança, toda a família se sentir fortalecida em tempos de extrema exigência. 

Apresentamos em baixo a informação estatística sobre as famílias que, num momento de particu-
lares sobressaltos, fazem das Casas Acreditar o seu porto de abrigo. 

Temos orgulho destes números. Orgulho do impacto que, detrás deles, está escondido e que só é 
possível com a conjugação do esforço de muitos. 

LISBOA

N.º DE QUARTOS

N.º DE FAMÍLIAS

TAXA DE OCUPAÇÃO

N.º DE NOITES

N.º MÉDIO NOITES/FAMÍLIA

PRINCIPAIS LOCAIS
DE PROVENIÊNCIA

12

51

79%

3467

52

Açores,
Madeira e Faro

COIMBRA

20

153

68%

4968

16

PORTO

16

63

76%

4472

55

Leiria, Viseu
e Açores

Bragança, Braga e
Viana do Castelo
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DISTRIBUIÇÃO POR GRUPOS ETÁRIOS

DISTRIBUIÇÃO POR GÉNERO

ATÉ 1 ANO
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CASA LISBOA

CASA PORTO

CASA COIMBRA
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RELATÓRIO SROI 2019

De dois em dois anos fazemos a avaliação do impacto que tem o investimento nas Casas Acreditar de 
Lisboa, Coimbra e Porto. Através da metodologia Social Return on Investment (SROI), sabemos que em 
2019 mantivemos o rácio SROI de 1:5,25€ do ano anterior. Isto significa que cada euro investido gera 
5,25€ de benefícios.

As Casas Acreditar são, efectivamente, o porto seguro onde as famílias, na sua maioria, revelam ter 
um elevado grau de satisfação em relação aos serviços prestados. 

Aqui sentem bom ambiente e tranquilidade; adaptam-se facilmente às rotinas da vida nas Casas; 
relacionam-se de forma salutar com as outras famílias; os seus filhos, ainda crianças ou já jovens, in- 
teragem e brincam uns com os outros e, por fim, mostram concordância com as regras definidas e o seu 
cumprimento.

Apresentamos aqui os principais dados relativos à avaliação desta experiência junto das famílias 
(crianças e seus cuidadores), que reportam as principais mudanças e impactos gerados pela estadia nas 
Casas Acreditar:

Mais segurança
porque está menos sozinha e está mais perto do hospital
Crescimento pessoal
pelo convívio com outras crianças e com os voluntários
Bem-estar
tem uma “segunda família” e uma “segunda casa”, fez novos amigos, pode fazer as refeições de que 
gosta e sente-se à vontade
Melhor experiência hospitalar
tem um sítio confortável para estar fora do hospital e pode ter a família toda junta
Maior probabilidade de sucesso do tratamento
tem maior tranquilidade e não se submete a longas deslocações diárias

NA CRIANÇA

Mais segurança
pela proximidade do hospital
Melhoria da experiência hospitalar
porque reduz o tempo de estadia no hospital e tem um espaço onde podem cozinhar e estar em casa
Crescimento pessoal
pela partilha e apoio das outras famílias
Menor dificuldade financeira
pela redução dos custos, pelos apoios dados, por poderem cozinhar as suas próprias refeições e por não 
despenderem em deslocações
Maior bem-estar
têm uma casa confortável com todas as comodidades para dormir, cozinhar, lavar roupa e estar com os 
seus filhos e restante família

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

Com base na análise aos questionários de satisfação preenchidos pelas famílias, constata-se que as 
Casas Acreditar são uma resposta social de suporte indispensável para a fase de tratamento das suas 
crianças e jovens.

Quartos Limpeza, conforto, privacidade
e qualidade das instalações 4.8

Espaços comuns Limpeza, conforto,
qualidade das instalações 4.7

Organização Espaço na cozinha e despensa,
listas de limpeza e actividades 4.2

Casa e Equipa Acolhimento, gestora, apoio
administrativo e seguranças 4.7

Voluntários Acolhimento, disponibilidade para
ouvir e apoiar e qualidade relacional 4.3

Agradeço muito por tudo. Vejo que a Acreditar se preocupa a 
sério com as crianças e jovens com cancro e não só, preocu-
pam-se também com as famílias. Mãe
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BARNABÉS

Os Barnabés são todas as pessoas que têm ou tiveram o diagnóstico de uma doença oncológica até 
aos 25 anos de idade. Falar deles é falar sobre esperança, sobre acreditar, sobre sonhos e desejos. É 
falar sobre família. Juntos vivem momentos de partilha e lazer; promovem os direitos de outras crianças 
e jovens com cancro e suas famílias; procuram mais conhecimento sobre a oncologia pediátrica; lutam 
pelo seu futuro e pelo dos próximos Barnabés.

Como em todas as famílias, os momentos de diversão não podem faltar. No ano passado, os Barna-
bés realizaram 71 actividades lúdicas, desde as famosas sardinhadas nas Casas Acreditar, aos encontros 
regionais onde partilharam experiências. No Verão, 17 jovens foram ao Campo de Férias MyCamp, onde 
passaram uma semana de muita diversão.

Nesta família, os sonhos tornam-se realidade: assim foi para 16 Barnabés que viajaram até à Dis- 
neyLand Paris onde estiveram lado a lado com as suas personagens favoritas.

ACTIVIDADES LÚDICAS

O projecto Dreaming with Survivors nasceu da necessidade destes jovens verem melhoradas as 
condições em oncologia pediátrica. Os Barnabés juntaram-se a uma equipa de profissionais de saúde e 
elegeram três áreas principais de actuação: o acompanhamento depois da alta, o cuidado aos 
cuidadores e a sensibilização para o cancro pediátrico na comunidade em geral e na escolar em particu-
lar. Os resultados destes grupos de trabalho são apresentados, anualmente, num Encontro Nacional de 
Barnabés que, em 2019, reuniu 35 jovens.

No decorrer do ano passado, o Dreaming with Survivors começou a ser apoiado pelo Programa 
Cidadãos Ativ@s financiado pelos EEA Grants, com recursos públicos da Islândia, Liechtenstein e Norue-
ga, gerido pela Fundação Calouste Gulbenkian em consórcio com a Fundação Bissaya Barreto.

ADVOCACIA SOCIAL



ENCONTROS INTERNACIONAIS
DE SOBREVIVENTES

A importância de lutarem pelos seus direitos levou Barnabés a vários encontros internacionais de 
sobreviventes onde foram discutidos o acesso a seguros, a qualidade de vida na sobrevivência e o apoio 
psicológico, entre outros temas importantes. Eis alguns desses momentos:

No 23.º Encontro da Pan Care – Pan European Network for Cares of Survivors after Childhood 
and Adolescent Cancer, que decorreu na Croácia, ficou reforçada a necessidade de o acompanhamen-
to aos sobreviventes ser integrador e prolongado no tempo. Assim como é determinante abolir qualquer 
forma de discriminação.

No V Congresso Nacional de Superviventes com o tema “Juntos y adelante” que decorreu em 
Madrid e foi organizado pela Niños con Cáncer, os jovens sobreviventes reuniram-se para partilhar 
projectos e necessidades comuns, dando destaque ao necessário acompanhamento a longo prazo e a 
atenção a dar às sequelas.

A European Leadership Summit, promovida pela Youth Cancer Europe, reuniu jovens de muitos 
países em Budapeste. Foram discutidos temas como a discriminação financeira; tratamentos fora dos 
seus países; preservação da fertilidade; recolha de dados sobre os doentes; o poder das redes sociais e 
apps específicas para este grupo; promoção do exercício físico; nutrição e muito outros assuntos.

Estiveram também na sessão “Cuidados de Saúde Transfronteiriços: promessas e realidades”, 
promovida pela Youth Cancer Europe, no Parlamento Europeu. Há vários enquadramentos legais que 
permitem o acesso a cuidados de saúde especializados no estrangeiro sempre que, em Portugal, haja 
falta de recursos humanos ou técnicos. A jovem Mariana Coutinho deu o seu testemunho que serviu 
para chamar a atenção para esta possibilidade. 

O Parlamento Europeu foi, aliás, palco de mais acções de sensibilização. A Acreditar integrou uma 
comitiva do Childhood Cancer International e do International Society of Paediatric Oncology -  que 
reuniu com o eurodeputado Francisco Guerreiro do PAN e com o grupo europeu de Os Verdes, para falar 
sobre a necessidade de uma sobrevivência com melhor qualidade de vida.

É essencial melhorar o acesso aos tratamentos, mas também 
a qualidade de vida durante e depois do cancro. Vivermos 
mais mas também vivermos melhor, melhorar o acompanha-
mento médico a que temos direito na fase de remissão bem 
como o apoio psicológico, por exemplo. Para além disto, 
nenhum de nós deve carregar o seu diagnóstico para o resto 
da vida, como uma sentença, quando tentamos finalmente 
ganhar asas e comprar a nossa casa ou arranjar emprego. 
Mariana Coutinho, Barnabé
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Para os Barnabés o futuro tem um peso grande pelo facto de terem sobrevivido a um cancro 
pediátrico e de terem associadas sequelas físicas e/ou emocionais. E como já foi dito, são sequelas que 
também se reflectem na dificuldade, e por vezes desigualdade, com que podem aceder a um emprego 
ou fazer uma vida nas mesmas condições que todos os outros. Por isso, todos os anos, os Barnabés 
podem participar em sessões de orientação de projectos de vida e de capacitação para a empregabili-
dade. Em 2019, foram 18 os jovens que participaram nesta acção que decorreu ao longo de 6 dias.

FORMAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL

Como não podia deixar de ser, o voluntariado está bem presente nesta família. Os Barnabés visitam 
os hospitais e as Casas Acreditar onde estão junto daqueles que passam por onde eles próprios já 
passaram. Com a partilha de experiências e esperança, eles, melhor do que ninguém, conseguem 
esclarecer dúvidas e minimizar a ansiedade. Em 2019 foram 40 os jovens que nas quatro regiões da 
Acreditar se dedicaram a este trabalho.

VOLUNTARIADO BARNABÉ
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Representa a maior fatia do grupo e põe em prática a importante missão da humanização dos 
serviços pediátricos hospitalares com que trabalhamos. Os voluntários da Acreditar trazem sorrisos 
frescos, inventam brincadeiras, trocam gestos de conforto com os pais, ficando com os filhos enquanto 
estes fazem as suas pausas. 

HOSPITALAR 

As Casas contam diariamente com voluntários que estão disponíveis para brincar com as crianças, 
revezar os pais, fazer companhia às famílias ou dar o apoio logístico necessário ao bom funcionamento 
dos espaços. Esta partilha cria um sentido instantâneo de comunidade que diminui o sentimento de 
isolamento e de medo. 

CASAS ACREDITAR 

Este é o nome que damos ao acolhimento feito às novas famílias quando recebem o diagnóstico. 
Barnabés que tenham ultrapassado a doença, e seus pais também, vão semanalmente ao encontro das 
novas famílias, prestando apoio emocional, partilha de experiências e orientação. É uma experiência 
comum que vale como uma enorme fonte de esperança. 

APOIO EMOCIONAL

VOLUNTARIADO

Toda a actividade que este relatório reporta só é conseguida porque a nossa organização contou, em 
2019, com 659 voluntários que trabalham connosco numa mesma causa, num total de 36.385 horas 
oferecidas. Esta enorme dádiva é sinal de uma grande generosidade e resulta num muito significativo 
valor social e económico.

Os voluntários estão distribuídos da seguinte forma por esta diversidade de funções que abaixo 
descrevemos:

HOSPITALAR CASAS ACREDITAR APOIO ADMINISTRATIVO
E DIVULGAÇÃO

APOIO EMOCIONAL
(PAIS E BARNABÉS)

APRENDER MAIS
(APOIO ESCOLAR)

439 101 28 23 68
TOTAL
659
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Equipas desta dimensão, com a diversidade de actividades que levam a cabo e a população tão 
particular a que se dirigem, requerem um forte investimento no seu acompanhamento. Em 2019 foram 
realizadas, a nível nacional, as seguintes acções com e para os voluntários. 

REUNIÕES DE
ACOMPANHAMENTO

28
SESSÕES DE FORMAÇÃO
(INICIAL E CONTÍNUA)

17
ENCONTROS
DE CONVÍVIO

8

Cada região da Acreditar tem uma logística razoavelmente exigente por assegurar. Passam por elas 
muitas famílias, há necessidades e pedidos e há uma organização necessária para tudo isto. Preci- 
samos de braços disponíveis para ajudar a organizar uma casa vivida, para nos enriquecer com saberes 
técnicos específicos ou para, numa série de iniciativas públicas, dar a conhecer a Acreditar. 

APOIO ADMINISTRATIVO,
LOGÍSTICO E DIVULGAÇÃO

Com o requisito específico de serem profissionais da área da educação e do desenvolvimento, deslo-
cando-se a casa das famílias ou através de apoio online, junto dos alunos doentes reforçam as 
aquisições escolares exigidas.

APOIO ESCOLAR - APRENDER MAIS

É um enorme orgulho vestir a t-shirt da 
Acreditar. Sinto-o! Um enorme orgulho 
em servir o outro! Catarina

ACOMPANHAMENTO AOS VOLUNTÁRIOS
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No quadro seguinte damos conta da distribuição dos voluntários por cada área de intervenção e 
correspondente número de horas de trabalho.

N
O

R
TE

Hospital São João - Serviço de Pediatria - Internamento

Hospital São João - Serviço de Pediatria - Consulta

IPO Porto - Internamento do Serviço Pediatria

IPO Porto - Serviço Transplante Medula Óssea

Casa do Porto

Aprender Mais

Apoio administrativo e divulgação

De Barnabés

De Pais

TOTAL

128

22

96

41

21

4

3

16

11

342

2548

1040

936

1456

3024

113

19

1000

312

10448

C
EN

TR
O

Hospital Pediátrico de Coimbra

Aprender Mais

Casa de Coimbra

Apoio administrativo e divulgação

De Barnabés

De Pais

TOTAL

65

4

54

5

10

11

149

5952

33

4680

800

576

660

12701

SU
L

IPO Lisboa - Serviço de Pediatria

Casa de Lisboa

Aprender Mais

De Pais

De Barnabés

Apoio administrativo e divulgação

TOTAL

73

26

15

6

12

15

147

6972

3120

136

288

576

812

11904

M
A

D
EI

R
A Hospital Dr. Nélio Mendonça – Serviço de Pediatria

Apoio administrativo e divulgação

De Barnabés

TOTAL

14

5

2

21

1252

15

65

1332

ÁREAS DE ACTUAÇÃO N.º PESSOAS N.º HORAS

TOTAL NACIONAL 659 36385
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ANGARIAÇÃO DE FUNDOS
E SUSTENTABILIDADE

No ano de 2019 a Acreditar teve uma receita total de 1.435.958,66€ da qual o esforço de angariação 
foi de 789.106,40€.

 
Este valor permitiu financiar e manter todos os projectos em curso bem como garantir a manutenção 

das três Casas Acreditar: Lisboa, Coimbra e Porto.  

Do total de receitas, quase 52% vieram de donativos de empresas e particulares, 25,5% da consig-
nação do IRS e IVA e 14,2% de subsídios da Segurança Social.

Faz parte da nossa cultura promover a sustentabilidade financeira dos vários projectos, que decorrem 
anualmente, e envolver todas as empresas e particulares para que colaborarem e participem nos 
mesmos.  

Se tivermos em conta os donativos em espécie e a consignação do IRS, concluímos que quase 80% da 
receita da Acreditar vem exactamente de empresas e particulares que se mobilizaram para apoiar 
através de donativo e iniciativas.

Este apoio é um voto de confiança no trabalho que realizamos, o que é para nós uma motivação diária 
para prosseguirmos cada vez melhores condições para as crianças e jovens com cancro e suas famílias. 

A consignação do IRS e IVA representou este ano 25,5% da receita total da Acreditar, num valor de 
365.613,97€. Esta é uma das mais relevantes fatias da receita e revela o apoio renovado da sociedade à 
Acreditar. Com esta verba conseguimos financiar muitos projectos a decorrer bem como despesas 
correntes das Casas. Estamos gratos a todos os particulares que escolhem a ACREDITAR todos os anos 
quando fazem a sua declaração de IRS.  

Donativos Empresas

Donativos Particulares

Donativos em Espécie

Segurança Social

Consignação IRS/IVA

Outras Receitas

RECEITA
TOTAL

25
.5

%
    

    
    

    
     

     
      

        
  5.4%                                               31.0%

                                                                     

14.2%                  3.1%           
20.9%
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Apoio Social às Famílias

Casas

Sobreviventes

Aprender Mais

Outras Despesas

DESPESAS
TOTAIS

74.5%

Do lado da despesa temos como principais valências as Casas da Acreditar, o apoio às famílias e o 
trabalho com os sobreviventes. Em valores absolutos, a despesa total foi de 1.193.214,28€. 

Em 2019 houve um incremento de quase 20% nas despesas com o apoio às famílias (atingindo um 
valor absoluto de 153.934,49€) e com os sobreviventes (90.690,67€). Esta situação deve-se sobretudo às 
necessidades económicas crescentes das famílias e aos projectos relacionados com a melhoria de quali-
dade de vida na sobrevivência, assim como a qualificação e a capacitação com vista à empregabilidade.

Houve uma estabilização das demais rubricas de despesas devido a um controlo dos custos cada vez 
mais rigoroso e que futuramente se prevê ser ainda mais exigente.  

 
***

No ano de 2019 contámos com o apoio de todos os mecenas e iniciativas listadas alfabeticamente 
abaixo, aos quais deixamos o nosso OBRIGADO!

Banca de Natal no Mercadito da Carlota; Calendários 2020 da Adecco com testemunhos de Barnabés; 
Caminhada Altice; Caminhada do Agrupamento de Escolas D. Pedro IV de Vila do Conde; Caminhada do 
Mercado Abastecedor de Coimbra, SA; Campanha “Este ano o Pai Natal és Tu” da Science4you; Cam-
panha “Vamos ajudar a Acreditar!” da Grab& Go; Campanha da EPAL - mil garrafas douradas; Campanha 
Espaço Casa; Campanha Urban Nature; Concerto Beneficência para a Casa do Porto no auditório do IPO; 
Concerto solidário de Diogo Mendes e Amigos; Contra o cancro de Londres para a Madeira; Ensaio Geral 
Solidário "As Obras Completas de William Shakespeare..."; Giving Tuesday; Intervenção na Casa de Coim-
bra e colaboração na área de Comunicação e Angariação de Fundos de equipa da Super Bock Group; “Ler 
todos os dias” do Pingo Doce; Murça Amiga; Paulo Ferreira - Trilhos Solidários; Solo de stand-up comedy 
da Ana Garcia Martins; Sorteio Solidário Sling "Brian"; Stand Up Paddle - Natal 2019; “Vamos acreditar 
juntos?” Cartão de Crédito Banco CTT.

INICIATIVAS

 7.6%      2
.1%  3.0%                12.9%
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Amaro Correio - Livro “Governação e Smart Cities”

A todos os particulares que nos apoiaram e cujos nomes não divulgamos por questões de privaci-
dade, o nosso Obrigada por Acreditarem. Continuem connosco em 2020!

CEDÊNCIA DE DIREITOS DE AUTOR
LIVROS EDITADOS EM 2019

1º Jardim Escola João de Deus; 2020 Editora, Lda.; 4 Julho Filipe Blandino Rocha; A Pipoca Mais Doce, Lda.; 
A2D - Consulting, Lda.; ABEISC – Associação de Bem Estar Infantil de Santa Clara; Abreu Carga e Trânsitos, 
Lda.; AC Marca; Academia da Parentalidade Consciente; Academia de Línguas da Madeira; Acção Manje- 
ricos Tux & Gill; Acreditar no Futsal; AdP - Águas de Portugal, SGPS, S.A.; aedl - Atividades Educativas; 
Affinity Portugal; Africatwinportugal; Agência Funerária Caniço; Agência Funerária Salto D'Anjo; Agrupa-
mento de Escolas Camilo Castelo Branco; Agrupamento de Escolas D. Pedro IV; Agrupamento de Escolas 
D. Pedro IV de Vila do Conde; Agrupamento de Escolas D. Pedro V; Agrupamento de Escolas da Sertã; 
Agrupamento de Escolas de Bragança; Agrupamento de Escolas de Celeirós; Agrupamento de Escolas de 
Corga do Lobão; Agrupamento de Escolas de Valadares; Agrupamento de Escolas de Vizela; Agrupamen-
to de Escolas Latino Coelho; Agrupamento de Escolas Padre António de Andrade, Oleiros; Águas das 
Caldas de Penacova; Alves Bandeira & CA; Amigos da Tijuca; Amigos de Alvoco das Várzeas; Amigos do 
Antigo Concelho de Pereira Jusã; Amigos do Doutor Guilherme Figueiredo; ANC Marketing Lda.; António 
Duarte Almeida Amaral, Lda.; António Durães Unipessoal Lda.; António Leandro S. M. Ramos; AON; APDL 
- Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, S.A.; ARKEYVATA Lda.; Armazém Toron-
to; Armindo Saramago, Unip. Lda.; Aruncauto, S.A.; ASCENDI Beiras Litoral e Alta, Auto-Estradas das 
Beiras Litoral, S.A.; ASCR - Associação Sindical dos Conservadores dos Registos; ASIC - Associação de 
Saúde Infantil de Coimbra; AssisTorres - Assistência Técnica de Ar Condicionado; Associação A. A. C. 
Pereira Lusa; Associação Bem-Estar Infantil de Santa Clara; Associação Beside; Associação Casa do 
Pessoal da RTP; Associação Cultural e Desportiva de Torneiros; Associação de Estudantes da Faculdade 
de Medicina de Lisboa; Associação de Estudantes do ISCTE; Associação de Estudantes Faculdade de 
Engenharia da Universidade do Porto; Associação de Futebol de Coimbra; Associação de Pais e Encarre-
gados de Educação de Murça; Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da Escola do 
1º Ciclo do Ensino Básico de São Martinho do Bispo; Associação de Solidariedade Social D. Pedro V; Asso-
ciação dos Antigos Alunos da Universidade de Coimbra; Associação Eu Consigo Ser + Feliz; Associação 
Música Esperança Portugal; Associação Nacional de Farmácias – delegação Norte; Associação Pigs on 
Spetayde; AST Soluções e Serviços de Ambiente Lda.; ASV Stubbe Portuguesa; Atlanticor Brindes Publi- 
citários Lda.; Atlântida Viagens e Turismo S.A.; Auchan Retail Portugal, S.A.; AVCO Legal Europe SCP, 
Portugal; Ávela – Associação Aveirense de Vela de Cruzeiro; B.S. Cortiças - Unipessoal Lda.; Badoni 
Serigrafia Lda; Baltazar Moura Lda; Banca Colégio de Santa Doroteia de Lisboa; Banca Farmafactoring 
S.P.A; Banca no ICNF; Banco BPI, S.A.; BANCO CTT, S.A.; Banco Santander; Barata & Ramilo, S.A.; Bayer 
Portugal Lda.; Best Partner - Consultoria e Contabilidade Lda.; Betweien; BINDOPOR Lda.; Biosphere; 
BNP Paribas Personal Finance, S.A.; Bombeiros Municipais do Funchal; Bombeiros Voluntários de 
Alcabideche; Bombeiros Voluntários de Mogadouro; Booking.Com.B.V.; Brain; Brind.com; Vera Alexan-
dra D. Martins Unip. Lda.; Brindarocasião Unipessoal Lda.; Brindstar Lda.; Brisa O&M, S.A.; Byside - Lead 
Activation S.A.; Cacao Divine Unipessoal, Lda.; CAISL - Carlucci American International School of Lisbon; 
Cake Balloon; Câmara Municipal da Covilhã; Câmara Municipal de Aveiro; Câmara Municipal de Baião; 
Câmara Municipal de Barcelos; Câmara Municipal de Braga; Câmara Municipal de Bragança; Câmara 
Municipal de Cantanhede; Câmara Municipal de Cascais ; Câmara Municipal de Coimbra; Câmara Munici-
pal de Lamego; Câmara Municipal de Leiria; Câmara Municipal de Lisboa; Câmara Municipal de Miranda 

MECENAS
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do Corvo; Câmara Municipal de Oliveira do Hospital; Câmara Municipal de Ponta Delgada; Câmara; 
Municipal de V. N. Famalicão; Câmara Municipal de Vagos; Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão; 
Câmara Municipal Pampilhosa da Serra; Capitania do Porto do Douro; Carlos Alberto Oliveira Unipessoal 
Lda.; Carlos M. Rosa Unipessoal, Lda.; Carlton Palácio Sociedade de Construção e Exploração Hoteleira 
S.A.; Carvalho & Mendes - Contabilidade Gestão e Comércio, Lda.; Casa Agrícola do Porto Seixo; Casa do 
Povo de Água de Pai; Casa do Povo de Água de Pau; Casa Maior; Cascata Food Franchise, Lda.; Caso – 
Católica Solidária da UCP-Porto; Castelo de Brindes Lda.; Castrus - Comércio e Industria de Ourivesaria; 
Catch Impossible Lda.; CCI Centro de Cópias; CEiiA; CENTRAR, S.A.; Centro Cultural Municipal de Vila das 
Aves; Centro de Educação Integral; Centro Hospitalar Universitário de Coimbra – CHUC; Centro Infantil 
João de Deus; Centro Paroquial de Vizela; Cepsa Portuguesa Petróleos, S.A.; Challenge Cup Tournaments; 
Chama Energia, Lda.; Checkpoint Portugal - Sistemas Anti-Furto S.A.; CLASP - Conselho Local de Ação 
Social do Porto; Cleverti – Tecnologias e Inovação, Lda.; Clínica de Medicina Dentária Dr. Pedro Almeida; 
Clínica de Portomar, Lda, Clinicas Leite, Lda.; Clube de Golfe da Beloura – ACGB; CMRV - Weddings and 
Events, Lda.; COFIGEST - Consultadoria, Gestão e Investimento, Lda.; Cofina; Colaboradores da Critical 
Software, S.A.; Colaboradores da Sodicentro; Colégio Júlio Dinis; Colégio Oceanus; Colégio São Tomás; 
Comissão Organizadora de Médicos Internos SESARAM; Comprestigio, Lda.; Comunidade Escolar do 
Agrupamento de Escolas Gualdim Pais; Comunidade Escolar do Agrupamento de Escolas Marquês de 
Marialva; Comunidade Israelita do Porto; Comunidade Pampilhosense; Conceição Almeida Madureira; 
Concentra - Produtos para Crianças, S.A.; Confecções Polivex Lda.; Confraria do Padel; Confraria dos 
Sabores da Abóbora; Conjugalegenda Unipessoal, Lda.; Conservatório de Música de Sintra Consoveyo; 
Constante, Lda.; Construções Luís Azevedo Lda.; Continental Pneus (Portugal), S.A.; Contipaper Lda.; 
Corinthia Hotel Lisboa; CPCJ Lagoa; Creation4all Unipessoal Lda.; Crédito Taxa Serviço; CRESCER 
MELHOR - Espaço de Formação e Promoção do Desenvolvimento Infantil, Lda.; Critical Software, S.A.; 
Crossfit Antas; Cruz Vermelha da Mealhada; Csp Comercio e Serviços de Publicidade Lda.; D. António 
Francisco dos Santos; David Santos S. Rocha Lda.; Delegação Regional do Centro da Assoc. Sindical dos 
Juízes Portugueses; DELOITTE; Dermofashion; Dica Artes Gráficas e Coisas Lda.; Diogo Mendes Music, 
Unipessoal Lda.; Direção Regional das Comunidades das Ilhas S. Miguel, Terceira, Faial; Diversification 
Consultadoria, Lda.; Doçalto, Lda.; Domingos Gomes de Almeida Filho - Cortiças Lda.; Dora Fontana – 
Mundo Encantado; Duplo Impacto Publicidade Lda.; E.A.P. Móveis e Equipamentos Industriais, Lda.; E.G. 
Electricidade Geral;  ECP - Escola de Formação da Condução e Prevenção Rodoviária, Lda.; Eden Springs; 
Edições Almedina, S.A.; Edições Asa II, S.A.; Efapel - Empresa Fabril de Produtos Eléctricos, S.A.; Em 
Campo - Animação Turística, Unip. Lda.; Emoção + Unip.; Encanto Boémio Unip. Lda.; Encanto Boémio 
Unipessoal Lda.; EPOLI - Espumas de Polietileno S.A.; Equipa Sorriso; Escola Alemã de Lisboa; Escola 
básica de Vilarinho do Bairro; Escola Básica dos Enxertos do concelho de Vizela; Escola Básica Integrada 
Canto da Maia; Escola Secundária da Amadora; Escola Secundária de Vila Verde; Escola Secundária Eça 
de Queirós; Escola Secundária José Régio; Escola Secundária São João da Talha; Escola Superior de 
Educação Paula Frassineti; Escola Superior de Enfermagem do Porto; Escola Superior de Saúde; Escolas 
do Turismo de Portugal do Porto; Espiral Secular - Cortiças, Unip. Lda.; Esporão, S.A.; Eureca Internatio- 
nal; EUROGARVE, Lda.; EUROWAG Fund.; Evento Solidário GoFraternal; Expoente D'Inspiração Extincên-
dios, S.A.; Extrapromo Promoção e Publicidade Lda.; F S C 2arte Construir Lda.; F&G Central de Meios 
Unipessoal Lda.; Fábrica de Fivelas Reizinho & Silva Lda.; Fábrica Portuguesa de Calçado, Lda.; Fabuloso 
Arquipélago, Lda.; Fac Unipessoal Lda.; FaceStudio Clínica de Saúde e Beleza Facial, Lda.; Faculdade de 
Medicina da Universidade do Porto; Farmácia Aliança; Farmácia Curie; Federação Académica do Porto; 
Feedzai; Fernanda Fraga, Lda.; FERPINTA - Indústrias de Tubos de Aço de Fernando Pinho Teixeira, S.A.; 
FHGSS – Gestão de Sistemas de Saúde, Lda.; Fielartis Lda.; Filicalculos, Lda.; Firinhos - Produtos de 
Cortiça, Lda.; F-Irmãos Transportes de Aluguer, Lda.; Fisioduo Unipessoal Lda.; Fitness Hut, S.A.; Fitness-
gim; Floki, Unip. Lda.; Florista Tina de Coimbra; FM Brindes Fernando António Silva Magalhães; FNV 
Funerária Nova Vida, Lda.; FormulaCapital Lda.; Francisco Pessegueiro; Freguesia de Moscavide e Porte-
la; Freguesia de Santana do Mato; Fremantlemedia Portugal S.A.; Frente Mar Funchal; Fundação Ageas; 
Fundação Alberto Canedo; Fundação Altice; Fundação de Sousas; Fundação dos Armazenistas de 
Mercearia; Fundação José Almeida Eusébio; Fundação Manuel António da Mota; Fundação Oriente; 
Fundação Vasco Vieira de Almeida; Futebol Club do Porto; Future Proof Investimentos e Consultoria Lda.; 

24



Gallo Worldwide, Lda.; Garland Laidley, SGPS.S.A.; Garland Transportes, Lda.; Garval - Sociedade de 
Garantia Mútua, S.A.; Genyen; Ginásio Be in Balance; GL, S.A.; Go Gym; Go Straight Lda.; Gracentur - 
Grande Centro Turístico, Lda.; Grazimac - Materiais de Construção, Lda.; Green Corima Publicidade Lda.; 
Grünenthal S.A.; Grupo de Licenciados 1996/2001 da FCDEF da UC; Grupo Lenitudes; Grupo Pestana 
Hotel Carlton Park; GSX Portugal Lda.; H Sarah Trading, Lda.; Habitat Saudável; Had an Idea; Harley-Da-
vidson Espana, S.L; HD21 Unipessoal; Honda Motor Europe Limited; Hospital de S. João; Hospital 
Pediátrico de Coimbra – CHUC; Hostel World Services Portugal; Hyperwallet Systems Inc.; Id3 Design e 
Publicidade Lda.; IGFEJ, IP - Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I. P.; Igreja da N. Sr.ª 
do Lajedo; Igreja N.ª Sr.ª de Fátima Lajedo; Ilhaplast - Sociedade Transformadora de Plásticos, S.A.; Ilustat, 
Unipessoal, Lda.; Ilustremotivo Unipessoal Lda.; IM Gestão de Ativos – Soc. Gestora de Fundos de Investi-
mento, S.A.; IMBS - Integrated Management Business Solutions, Lda.; IML - Laboratório Ibérico Interna- 
cional de Nanotecnologia; Imperial Tobacco SPPLC Sociedade Unipessoal, Lda.; Império dos Números - 
Contabilidade e Gestão Unipessoal, Lda.; Industrial Laborum; INL - International Iberian Nanotechnology 
Laboratory; Inlogos, Psicologia e Desenvolvimento, Lda.; Instituto de Implantologia International Foot; 
Iosbrinde Brindes Publicitários Lda.; IPO - Instituto Português de Oncologia, Porto; Irmandade dos Cléri-
gos; Island Hotel Madeira, LTd - Representação Permanente; IVI - Instituto Valenciano de Infertilidade – 
Clínica de Reprodução Assistida, Lda.; Island Hotel Madeira; LTd - Representação Permanente; Izindlu 
Erbon, Lda.; Izone, Publicidade de Alto Impacto; J. Quelhas, Lda.; J.A.A.M. - Confecção Unipessoal, Lda.; 
Jardim de Infância de Santo André; Jardim Escola João de Deus  Funchal; Jerónimo Martins SGPS, S.A.; Jet 
Cooler - Águas e Cafés, S.A.; JETCAPITAL; JM Som & Luz; JMV - José Maria Vieira, S.A.; José Pedro SIfredo 
Unipessoal Lda.; Júlio Leitão Pereira, Lda.; Junta de Freguesia de Bruçó; Junta de Freguesia de Gandra; 
Junta Freguesia de Santa Clara; Junta de Freguesia de S. José ; Junta de Freguesia de S. Domingos de 
Benfica; Kelly Services - Empresa de Trabalho Temporário, Unipessoal , Lda.; Kemedo Team Associação 
Deportos em Natureza; LACLIS - Laboratório de Criação para a Literacia em Saúde; Lankhorsteuronete; 
Latim - Life Science Consultants, Lda.; Leirispumas - Artigos de Conforto, Lda.; Lemon; Leo Clube Figueira 
da Foz; Libero Ventures Lda.; Lidel - Edições Técnicas, Lda.; Liga dos Amigos da Rádio Renascença; Lima 
Vanzeller & Leal, Lda.; Lions Clube de Coimbra; Lions Clube Internacional  Distrito 115 Centro Sul; Lispolis 
- Associação Para o Pólo Tecnológico de Lisboa; Llorente & Cuenca Portugal, Lda.; Locarent; Lojas 
Primark Portugal, S.A.; Lusiaves, I.C.A.A., S.A.; Lusitania - Companhia de Seguros, S.A.; LUX VITAE; LVM - 
Formação e Comércio de Produtos para cabeleireiro, Lda.; M. F. Martins, S.A.; M2R Lda.; MAAG - Soluções, 
Lda.; Madeirindustria; Magicprinter Industria Gráfica Lda.; Magnaviragem - Cortiças Unipessoal, Lda.; 
Makro Cash & Carry Portugal, S.A.; Marec Espaço Casa S.A.; Markbiz Lda.; Marsh, Lda.; Martinscork 
Helena Martins & Filhos Lda.; MCG Meio Termo Lda.; Melissa Melo Sousa Unipessoal Lda.; Melodydragon 
– Lda.; Mendes & Irmãos, S.A.; MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.; Mercadito da Carlota; 
Metalcértima - Industria Metalomecânica, S.A.; MetLife Portugal; Metralha Worldwide, Sociedade; Metro 
Mondego; Miguel Serradas Duarte; Miminho, Serrado & Filhas, Lda.; Mini Mercado Santa Clara; Miss 
Pavlova; Mission NERD – Nanotechnology Education and Research Demonstrations; Modatex – Centro de 
Formação Profissional da Industria têxtil, Vestuário, Confeção e Lanifícios; Modecort - Embalagens de 
Cartão Canelado, Lda.; MOP; Multidigital Lda.; Multipreço Brindes; Promocionais Lda.; Mundo Bita; N14 
Crossfit; Nature Meetings; NAV Portugal EPE.; Navegar, S.A.; NEM/AAC; No Mundo de Luísa; Nogueira 
Dias e Castro, Lda.; Nokia; NONAGON - Parque Ciência e Tecnologia de S. Miguel; Nonagon – Parque 
ciência e tecnologia de S. Miguel; Norgarante - Sociedade de Garantia Mútua, S.A.; Northsquad; NOS 
Comunicações, S.A.; Novaterra - Associação Cultural Arte e Ambiente; Novo Banco, S.A.; NSOL - Soluções 
Globais de Mercado, Unipessoal, Lda.; Nucase – Contabilidade e Fiscalidade, S.A.; Núcleo Serviço Social; 
Número um - Reparação de Automóveis S.A.; Numerpower Lda.; Nunes Vicente Furriel, Lda.; O meu pião, 
Lda.; O Mundo da Carolina - Associação de Apoio a Crianças e Jovens; O Planeta Limpo do Filipe Pinto; 
Oasis Mourisco Unipessoal, Lda.; Oceanário de Lisboa; Oceanotrade - Importação e Exportação, S.A.;  
Olympus Service Facility Portugal, Lda.; Oni Telecom Infocomunicações S.A.; Open Vision Publicidade 
Lda.; OPERTEC - Operação e Manutenção de Instalações, Lda.; OPO - Marketing e Comunicação, Lda.; 
Oporto British School; Oporto Cricket & Lawn Tennis Club; Ordem dos Farmacêuticos - Secção Regional 
do Sul e Regiões Autónomas; Ortomedifar, Lda.; Os Mosqueteiros; OTIS - Elevadores, Lda.; 
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Páginas Amarelas; Pajorali Comércio de Vestuário Lda.; Pantera Cor de Rosa Massas Congeladas Lda.; 
Pastelaria Briosa; Pastelaria Palmeira; Pastelaria Sirius; Pedrinhas; Pedro Ferreira Barbosa Lda.; Pedro 
Pinto, Bessa Monteiro, Reis, Branco, Alexandre Jardim & Associados - Soc. Advogados RL.; Perceive3D, 
Lda.; Perfumes & Companhia - loja do Arrabidashopping; Perta - Soc. Equipamentos de Construção Civil; 
Pestana Cidadela - Investimentos Turísticos, S.A.; Pestana CR7 - Lisboa Hotel Investimentos Turísticos, 
S.A.; Pestana Hotel Group; Phive - Health & Fitness Center; Pim Po Nê Ta - Creche e Jardim de Infância 
Lda.; Pingo Doce - Distribuição Alimentar, S.A.; Pingo Doce – loja S. Pedro da Cova; Pinto & Cruz, S.A.; 
Pista Mágica; Piupiuchick, Lda.; Plano Velvetimagem Lda; Plataforma Saúde em Diálogo - Associação 
para a Promoção da Saúde e Protecção na Doença; PLMJ - Sociedade de Advogados; Plural Serviços 
Multipharma - Cooperativa Farmacêutica, Crl; Polopique Comécio e Indústria de Confecções, S.A.; 
Pontomarc Impressões Lda.; Porto Connect; Porto Lazer; Preh Portugal Lda.; Premium Minds, Lda.; Pre- 
sent Technologies - Serviços Informáticos, Lda.; Probrindes José Luís Costa Santos; Prodistone; Projeto 
24+24; Projeto Europeu Learningchift; Próxima Casa - Sociedade de Mediação Imobiliária, Lda.; Publicita 
Jorge Tiago Sousa Ribeiro; Publicity de Paulo Pinheiro Pinto; PWC, SROC, Lda.; Quinta da Beloura Golf 
S.A.; Quinta do Estanho; R. Ceramics, Lda.; Rádio Matosinhos; Real Academia; Rencad, Lda.; Responsabi- 
lidade Social - Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto; Responsabilidade Social e Sustentabi-
lidade da Universidade Portucalense; Rialpin Unipessoal Lda.; Riberimagem Marketing Promocional 
Lda.; Rio Ave Futebol Clube; S.P.M.L. - Comércio de Vestuário e Artigos Para Criança, Lda.; SALgadeira; 
Santa Casa da Misericórdia do Porto; Sara CC Oliveira Unipessoal Lda.; Saragoça da Matta & Silveiro de 
Barros - Sociedade de Advogados, RL; Savoy – investimentos turísticos, S.A.; SBX Consulting, Lda.; 
Schmitt + Sohn Elevadores, Lda.; Seelow, Nobre, Monsalve - Sociedade Mediação Imobiliária, Lda; 
SAPO24/MadreMedia; Seguradoras Unidas, S.A.; Senha & Contra Senha, Lda.; Serra Lopes, Cortes 
Martins & Associados; Serviço Comunitário da Universidade Católica do Porto; SGS Portugal – Sociedade 
Geral de Superintendência, S.A.; Shift Thinkers, Lda.; SIC Esperança - Associação de Solidariedade; Signer 
José Abel Oliveira Lda.; Sociedade da Água de Monchique, S.A.; Sogevinus Fine Wines, S.A.; Solo em Foco 
Publicidade Lda.; Soundwich; Sovena Portugal - Consumer Goods, S.A.; Sul- douro - Valorização e Trata-
mento de Resíduos Sólidos e Urbanos, S.A.; Superbockgroup; Talkdesk Inc Portugal Unipessoal, Lda.; 
Tartaruga Imobiliária - Conforto Essencial - Mediação Imobiliária, Lda.; TBP - Consultoria e Gestão de 
Arquivo, Lda.; Teixeira Duarte - Engenharia e Construções, S.A.; Teka Portugal, S.A.; Teleperformance 
Portugal; Teprel; Teresa Patrício & Associados – Sociedade de Advogados; Ticket Restaurante de Portu-
gal, S.A.; Tipografia Exemplo Artes Gráficas Lda.; Totalmédia – Entregas ao Domicílio, S.A.; Tradição 
Verde; TRANSBASE - Transportes e Logística, S.A.; Trapézio do Sucesso; Três brinde publicidade Lda.; 
Triângulo Faria, Borges & Silva Lda.; Tribe Fitness & Health Clubs; Trilhos coragem Lda.; Trust in News, 
Unipessoal Lda.; Tuna Feminina de Enfermagem do Porto; Tupperware Portugal - Artigos Domésticos, 
Lda.; Turma Eficaz - Serviços de Segurança Privada Unipessoal, Lda.; UAU  - Prod. de Espectáculos, Lda.; 
UBI - Universidade da Beira Interior; UFP Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Relações Inter-
nacionais; Unicoz; Unilever; Unilever FIMA; Universidade de Coimbra – UC; Universidade do Minho; 
Universidade Fernando Pessoa; UPS Europe; Valerie Chitayat; Valverde & Almeida - Consultadoria e 
Contabilidade Lda.; V-Ambiente - Serviços de Limpeza, S.A.; Vanibru – Comércio de Produtos Alimenta- 
res, Lda.; Velha Guarda Surf, Lda.; Versus Avulso, Lda.; Vi Beauty - Centro de Estética e Bem Estar; Vice 
Presidência do Governo; VICTORIA Seguros, S.A.; Viduplo Lda.; Vieira Brindes de Joaquim F. C. Vieira; 
Vieira de Almeida & Associados; Vila Galé Coimbra, S.A.; Vitor Manuel da Silva; Vítor Manuel Ferreira de 
Bastos Unip. Lda.; Vivonstage, Lda.; WDM Consulting, Lda.; Webcomum Consultadoria Lda.; Wesley Lage; 
WeWonder Agency Unipessoal, Lda.; Whitestar; Widepower; Work & Gifts de António M.S. Rodrigues; 
Xavier Afonso, Lda.; XISOFF Unipessoal Lda.; Zurich Insurance plc, Sucursal em Portugal; Zwame, Lda.
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71+72 Vendas e serviços prestados

75 Subsídios, doações e legados à exploração

 Subsídio da Segurança Social -Casa Lisboa

 Subsídio da Segurança Social -Casa Coimbra

 Subsídio Projeto de Capacitação

 Subsídio I.E.F.P.

 Subsídio Gulbekian -  “Projecto Dreaming with Survivors”

 Donativos em numerário

 Donativos em espécie

 Quotas

74 Trabalhos para a própria entidade

61 Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

62 Fornecimentos e serviços externos

63 Gastos com o pessoal

652 Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)

651 Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

67 Provisões específicas (aumentos/reduções)

 Outras imparidades (aumentos/reduções)

66 Aumentos/reversões de justo valor

78 Outros rendimentos e ganhos

68 Outros gastos e perdas

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

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

69 Juros e gastos similares suportados

 Resultado antes de impostos
8121 Imposto sobre o rendimento do período

818  Resultado líquido do período

0,00

1 027 815,92

68 470,79

135 666,89

0,00

5 512,74

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

381 473,48

144 500,10

236 973,38

5 771,00

0,00

242 744,38
0,00

                                                 242 744,38 

RENDIMENTOS E GASTOS PERÍODO
Dez 2019

PERÍODO
Dez 2018

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

0,00

998 174,31

72 473,52

127 689,48

7 499,43

0,00

0,00

744 692,48

40 758,10

5 061,30

0,00

0,00

451 099,56

474 763,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

379 022,88

10 697,14

440 636,58

142 046,52

298 590,06

7 686,36

0,00

306 276,42
0,00

306 276,42

DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
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Propriedades de investimento
Activos fixos tangíveis

Activos fixos intangíveis

Investimentos Financeiros

Outros investimentos financeiros

Activo fixo em curso

Activo corrente
Inventários

Clientes

Adiantamentos a fornecedores

Estado e outros entes públicos

Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros

Outras contas a receber

Diferimentos

Outros activos financeiros

Caixa e depósitos bancários

Total do activo

FUNDOS PATRIMONIAIS
Fundos

Resultados transitados

Excedentes de revalorização

Outras variações nos fundos patrimoniais

Resultado líquido do período
Total do fundo de capital

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 financeiros

Total do passivo
Total dos fundos de capital e do passivo

3 399 605,41

66 586,24

335 267,71

195 659,33

31 777,50

4 028 896,19

7 086,85

15 013,40

3 775,97

3 734 708,27

3 760 584,49
7 789 480,68

RÚBRICAS

ACTIVO

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

PERÍODO
Dez 2019

PERÍODO
Dez 2018

BALANÇO

3 507 131,10

51 099,72

345 147,83

194 972,45

4 098 351,10

5 589,77

13 242,73

3 389,07

3 455 484,68

3 477 706,25
7 576 057,35

125 667,32

6 433 810,59

818 058,72

242 744,38
7 620 281,01

9 639,71

13 868,90

144 445,45

1 245,61

169 199,67

169 199,67
7 789 480,68

125 667,32

6 132 533,59

831 178,76

306 276,42
7 395 656,09

23 000,76

13 032,75

137 509,70

6 858,05

180 401,26

180 401,26
7 576 057,35
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RELATÓRIO DE AUDITORIA 
 
RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 
Opinião 
 
Auditámos as demonstrações financeiras anexas da Acreditar – Associação de Pais e 
Amigos das Crianças com Cancro (adiante também designada por Associação), que 
compreendem o balanço em 31 de dezembro de 2019 (que evidencia um total de 
7 789 481 euros e um total dos fundos patrimoniais de 7 620 281 euros, incluindo um 
resultado líquido de 242 744 euros), a demonstração dos resultados por naturezas, a 
demonstração das alterações nos fundos patrimoniais e a demonstração de fluxos de 
caixa relativas ao ano findo naquela data, e o anexo que inclui um resumo das políticas 
contabilísticas significativas. 
 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira 
e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira da Acreditar – 
Associação de Pais e Amigos das Crianças com Cancro em 31 de dezembro de 2019 e o 
seu desempenho financeiro e fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela data de 
acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Setor 
Não Lucrativo adotada em Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística. 
 
Bases para a opinião 
 
A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria 
(ISA) e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais 
de Contas. As nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na 
secção “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras” 
abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os demais 
requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de 
Contas. 
 
Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada 
para proporcionar uma base para a nossa opinião. 
 
Ênfase 
 
Na Nota 21 do Anexo são divulgados os recentes acontecimentos após a data do balanço, 
que não dão lugar a ajustamentos nas demonstrações financeiras de 2019, relacionados 
com a Pandemia do Covid-19, nomeadamente sobre a sua natureza e classificação, plano 
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de contingência e impactos, considerando a Direção que a continuidade da atividade não 
se encontra comprometida. A nossa opinião não é modificada em relação a esta matéria. 
 
Responsabilidades do órgão de gestão e do órgão de fiscalização pelas 
demonstrações financeiras 
 
O órgão de gestão é responsável pela: (i) preparação de demonstrações financeiras de 
acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não 
Lucrativo adotada em Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística; (ii) 
criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a 
preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devido a fraude 
ou erro; (iii) adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; 
e (iv) avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, 
quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a 
continuidade das atividades. 
 
O órgão de fiscalização é responsável pela supervisão do processo de preparação e 
divulgação da informação financeira da Entidade. 
 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 
 
A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as 
demonstrações financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a 
fraude ou erro, e emitir um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é 
um nível elevado de segurança mas não é uma garantia de que uma auditoria executada 
de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando exista. As 
distorções podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, 
isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que influenciem decisões 
económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações financeiras. 
 
Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e 
mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também:  

(i) identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações 
financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos 
de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que 
seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O 
risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o 
risco de não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude 
pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou 
sobreposição ao controlo interno;  
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(ii) obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o 
objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas 
circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo 
interno da Entidade; 

(iii) avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das 
estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão 
de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do 
Setor Não Lucrativo adotada em Portugal através do Sistema de Normalização 
Contabilística; 

(iv) concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da 
continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer 
incerteza material relacionada com acontecimentos ou condições que possam 
suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da Entidade para dar 
continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza 
material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações 
relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações 
não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são 
baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, 
acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue 
as suas atividades;  

(v) avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações 
financeiras, incluindo as divulgações, nos termos da Norma Contabilística e de 
Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo adotada em Portugal 
através do Sistema de Normalização Contabilística;  

(vi) comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o 
âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da 
auditoria incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno 
identificado durante a auditoria. 

 
Lisboa, 24 de abril de 2020 
 
 
 
_______________________________________ 
Carlos Fontão Carvalho, em representação de 
BDO & Associados, SROC, Lda 

31



Tivesse este texto sido escrito antes de Março de 2020 e a abordagem seria muito diferente da que é 
possível fazer hoje, com o conhecimento que temos de uma situação tão perturbadora que a todos 
amedronta e consome e que é a da pandemia da COVID 19.

Os dados vão sendo actualizados quase minuto a minuto e é impossível ter uma visão sobre o ano 
que temos pela frente, sem correr o risco de que o nosso relatório chegue às vossas mãos totalmente 
desactualizado.

Todos os nossos planos foram alterados e todas as nossas projecções estão a ser refeitas. 
Porém, escrevo com a convicção de que a Acreditar irá continuar em 2020, em 2021 e por aí adiante e 
que, muito em breve, estaremos novamente a escrever sobre os projectos que iremos retomar e isso 
porque o cancro em crianças e jovens adultos irá continuar e todos, doentes e famílias, irão precisar 
muito do apoio de associações como a Acreditar.

Após revisão cuidadosa de orçamentos e perspectivas de funcionamento, sabemos que teremos 
durante o ano de 2020 os recursos financeiros necessários para dar continuidade à actividade corrente 
com algumas alterações, como sejam:

2020 À NOSSA ESPERA…

Para que tudo isto seja alcançado precisaremos, mais do que nunca, que a nossa comunidade composta 
por voluntários (sejam estes formais ou informais), empresas, sócios, amigos, organizações parceiras, 
profissionais, sobreviventes, doentes e famílias se unam na causa comum e não deixem de nos dar o 
suporte de sempre. Obrigada a todos por terem estado connosco em 2019 mas, por favor, fiquem 
connosco em 2020.

Uma redução drástica das despesas previstas para deslocações, encontros e actividades 
lúdicas, uma vez que não é sequer aconselhável que muitas delas sejam realizadas;
Um incremento muito substancial do apoio social, de forma a poder ir ao encontro das neces-
sidades económicas das famílias, que antevemos comecem a crescer muito significativamente 
com a crise económica que se antecipa. Já tínhamos um orçamento reforçado e com uma verba 
de 99.500€, o qual acaba de ser revisto para 125.681€, ou seja, com um incremento de 66% sobre 
os valores que foram distribuídos em 2019;
Desenvolvimento de formas de apoio à distância, garantindo que a Acreditar continua a estar 
com as famílias, quer estas estejam nos hospitais com acessos restritos, em suas casas com 
deslocações limitadas ou nas Casas Acreditar com muitos confinamentos;
Revisão do Aprender Mais para que possa contemplar um ano lectivo atípico, conjugando a 
evolução escolar com o acompanhamento à distância e ajudando nas dificuldades que estão a 
surgir por todo o lado; 
Reforço das nossas acções de apoio à comunidade hospitalar e científica. Procuraremos que 
o tratamento e a investigação sobre o cancro não fiquem totalmente esquecidos durante a crise 
sanitária que estamos a viver, pois esta agrava, de forma significativa, a qualidade de vida de 
doentes e famílias;
A continuidade do projecto de ampliação da Casa de Lisboa, o qual constitui o nosso voto de 
esperança no futuro, mostrando que não deixaremos de investir para aumentar o bem-estar da 
nossa comunidade. O processo será mais lento mas não irá parar.

Margarida Cruz,
Directora Geral da Acreditar
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MUITO OBRIGADO,
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!



REGIÃO SUL
Rua Prof. Lima Basto, 73

1070-210 Lisboa

Telefone: 21 722 11 50

E-mail: acreditar@acreditar.pt

REGIÃO CENTRO

WWW.ACREDITAR.ORG.PT

Rua Camilo Pessanha, 2

3000-600 Coimbra

Telefone: 239 482 027

E-mail: acreditar_nrc@acreditar.pt

REGIÃO NORTE
Rua Académico Futebol Clube, 364

4200-602 Porto

Telefone: 22 548 04 05

E-mail: acreditar_nrn@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


