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INTRODUÇÃO
Um olhar menos atento poderá ver um excesso de continuidade nas nossas actividades, como se
nos faltasse ousadia para o inesperado, para a novidade, para o diferente. A apreciação pecaria pela
injustiça, embora muito do que fazemos se paute pela continuidade: as Casas, o apoio financeiro,
social ou jurídico, o trabalho nos hospitais, a defesa do que nos parece justo para pais, doentes,
sobreviventes. Continuamos a fazê-lo, é verdade, mas fazemo-lo melhor: com mais segurança e
visibilidade, com uma atenção crescente à transparência dos nossos processos e à robustez da
nossa gestão, com a convicção, que advém de uma existência longa, de que a história passada,
presente e futura da oncologia pediátrica em Portugal é indissociável da Acreditar.
A vida da Acreditar é uma tapeçaria composta por inúmeros fios que cada um de nós – profissionais
ou voluntários – vai tecendo laboriosamente. Começámos há quase 25 anos, e só terminaremos no
dia em que a sociedade já não precisar de nós, no dia em que a batalha que nos move tiver sido
vencida. O Relatório de Actividades de 2017, que prefacio com um gosto que não esmorece, é um
fotograma do filme deste tear metafórico. Mostra, ainda que de uma forma breve, o que fomos
fazendo: a relação com os hospitais, a participação em seminários importantes, a luta pelos direitos
de quem passa ou passou por este processo, os projectos que temos pela frente, o impacto das
Casas e o trabalho dos Barnabés, esses jovens que, derrotada a doença, dão um sentido altruísta à
vitória.
De todas as possíveis metáforas para o que somos e fazemos, escolho o tear. À volta das
máquinas, uma mole de gente infinitamente dedicada. Ainda que o poema nos diga que Deus cria
e o homem sonha, é nesta gente que nos apoiamos para que tudo se crie, tudo se sonhe, tudo se
faça: profissionais, voluntários, mecenas.
Acreditar nisto é (quase) tudo.

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 a 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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ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
TRABALHO EM REDE
1. Relação com os hospitais
Desde a sua fundação, em 1994, a Acreditar articula directamente com os hospitais de referência
para o tratamento de doenças oncológicas em idade pediátrica, a saber: IPO Lisboa, Hospital
Pediátrico de Coimbra, IPO Porto, Hospital de São de João no Porto e, ainda, o Hospital Dr. Nélio
Mendonça no Funchal. Mais recentemente, desde 2004, temos vindo a colaborar também com o
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.
Com uma presença diária nos serviços, trabalhamos em estreita colaboração com os profissionais
hospitalares prestando todo o apoio possível. Através da experiência de cada profissional – médico,
enfermeiro, psicólogo, assistente social, professor, educador, etc., alcançamos uma compreensão
global das reais necessidades das famílias o que é determinante na qualidade do acompanhamento
que disponibilizamos nas múltiplas dimensões das suas vidas. Tanto os apoios financeiros como
o alojamento gratuito nas Casas, são disponibilizados às famílias pela Acreditar após a sinalização
pelos serviços sociais dos hospitais. Salientamos também o trabalho de humanização destes
espaços que se consegue, essencialmente, com a presença das equipas de voluntários nos serviços,
também elas em comunicação com os profissionais.
Em Lisboa, fazemos parte do Conselho Consultivo do IPO, participamos na reunião semanal
multidisciplinar do serviço de pediatria e, ainda, no Grupo de Representantes de Doentes. No IPO
Porto integramos a Equipa de Cuidados Paliativos de Oncologia Pediátrica dando, sempre que
necessário, resposta a necessidades fundamentais das famílias nesta fase da vida.

2. Childhood Cancer International (CCI)
A Acreditar é membro fundador desta organização que surgiu em 1994 e congrega neste momento
183 organizações que, por todo o mundo, prestam apoio e lutam pela defesa dos direitos das crianças
com cancro. Enquanto representante dos doentes, sobreviventes e suas famílias, a CCI tem como
objectivo criar sinergias para que: se reduza o número de mortes; se deem passos significativos no
sentido da cura, se garanta a qualidade dos cuidados de saúde e a equidade no acesso aos mesmo,
tornando, para isso, o cancro infantil uma prioridade na saúde infantil a nível mundial.
No mês de Maio, a Acreditar participou na 8ª Conferência Europeia da Childhood Cancer
International que teve lugar em Roma e foi dedicada ao tema “Connecting Europe”. Com este
encontro anual, que contou com mais de duzentos participantes de toda a Europa, promoveu-se
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a aproximação entre os países da região naquelas que são as suas preocupações e estratégias de
actuação. Marcada pela intensa partilha de experiências e saberes, o momento alto da conferência
foi a apresentação feita pelos sobreviventes da Declaração de Dublin, documento em que afirmam
a importância e urgência do investimento em áreas como: acompanhamento multidisciplinar de
longo prazo, investigação científica; apoio psicossocial e igualdade de oportunidades em campos
como educação, emprego e seguros.
Em Abril de 2018 a Acreditar acolhe, em Lisboa, a 9ª conferência Europeia desta organização com
o tema “Fit for the Future” onde cerca de 120 participantes reflectirão sobre o futuro da oncologia
pediátrica na Europa.
Em Dezembro de 2017 a Acreditar e 42 congéneres europeias, representadas pela Childhood
Cancer Internacional, entregaram ao Comissário Europeu da Saúde uma carta onde exigem medidas
urgentes que respondam à falta de investimento na investigação para tratamentos em oncologia
pediátrica. Esta carta surge no seguimento do relatório da Comissão Europeia, entregue em Outubro
ao Parlamento Europeu, que tem por base um relatório decenal preparado pela Agência Europeia
de Medicamentos e pelo seu Comité Pediátrico que conclui que houve avanços significativos
na investigação de medicamentos pediátricos mas, no que diz respeito à área oncológica, os
resultados são decepcionantes, havendo mesmo em alguns cancros pediátricos situações em que
os “medicamentos mais utilizados, a existirem, remontam aos anos 90”. Uma vez que o cancro
pediátrico é um problema de saúde pública e a primeira causa de morte por doença em crianças na
Europa pode ler-se na carta que “nenhum acesso à inovação significa nenhuma esperança”. Com
vista a chamar a atenção para os resultados do relatório e a promover a reflexão e a consequente
acção, as 43 associações que assinam esta carta exigem que sejam tomadas medidas urgentes que
promovam a investigação e a adopção de novos medicamentos na área da oncologia pediátrica.

3. Society for Paediatric Oncology (SIOP)
É uma Sociedade mundial inteiramente dedicada ao cancro em idade pediátrica. Com mais de
1000 membros, entre profissionais de saúde, cientistas e investigadores, esta organização tem
como objectivo promover o conhecimento sobre a doença na infância para que nenhuma criança
morra de cancro e que a cura seja alcançada com os mínimos efeitos tardios possíveis.
Como ocorre desde há muitos anos, a Acreditar esteve presente no congresso anual da SIOP
que conta também com a participação de membros da Childhood Cancer International. Em 2017,
o 49º encontro teve lugar em Washington e, para além de médicos, enfermeiros, assistentes
sociais ou psicólogos, estiveram presentes pais, sobreviventes e voluntários. Abordaram-se temas
ligados à saúde, desde o diagnóstico, passando pelos últimos desenvolvimentos científicos, como a
imunoterapia. Falou-se ainda de psico-oncologia, ética, defesa dos interesses das crianças, jovens e
suas famílias e, ainda, da necessidade de promover o diagnóstico cada vez mais precoce, sobretudo
nos países menos desenvolvidos.
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4. Direitos das famílias
Com o objectivo de colocar as preocupações dos cuidadores na agenda política para que se
dessem passos significativos no respeito pelos direitos das famílias, a Acreditar promoveu uma
reflexão entre grupos de pais e técnicos de serviço social dos hospitais acerca das principais
dificuldades sentidas. Estas mesmas dificuldades foram posteriormente avaliadas junto de todas
as famílias através de um inquérito nacional, que decorreu nos meses de Agosto e Setembro, a
que responderam 419 mães, pais ou outros cuidadores de crianças e jovens que até aos 24 anos
tiveram ou tinham uma doença oncológica.
Os resultados deste inquérito demonstraram a necessidade de adequação das políticas sociais
que protegem estas famílias, de forma a criar melhores condições de adaptação às exigências dos
tratamentos e da sobrevivência.
Assim, com base no profundo conhecimento da realidade, na referida reflexão conjunta com os
técnicos hospitalares e nas conclusões do inquérito nacional, a Acreditar tornou público o documento
“Levantamento de Problemas em Oncologia Pediátrica”, onde constam propostas de mudança em
três grandes áreas: protecção social e laboral; escolaridade e saúde, que visam adequar as políticas
destas áreas de forma a criar melhores condições de adaptação às exigências tanto do tratamento
como da sobrevivência.
Setembro é o mês internacional de sensibilização para o cancro infantil. A Acreditar aproveitou
esta data para, além da habitual sensibilização sobre a doença, fazer chegar mais longe a voz
das famílias naquelas que são as suas preocupações, bem como as propostas de resolução dos
problemas identificados. Assim sendo, com a campanha “Setembro Dourado” que contou com os
altos patrocínios do Sr. Presidente da República e da Assembleia da República, a Acreditar levou a
cabo uma série de acções das quais destacamos:
– Visita do Presidente da República à Casa Acreditar de Lisboa a 4 de Setembro que marcou o
arranque da campanha e foi uma oportunidade para o mais alto magistrado da nação conhecer de
perto a realidade das famílias que aqui vivem e os problemas com que se debatem diariamente,
tendo-lhe sido entregue o documento “Levantamento de Problemas em Oncologia Pediátrica”.
– Sessão de sensibilização, no salão nobre da Assembleia da República, destinada aos
deputados e demais funcionários. A 19 de Setembro apresentámos e ali distribuímos o documento
“Levantamento de Problemas em Oncologia Pediátrica”. Nesta sessão demos a conhecer de forma
aprofundada as questões relacionadas com a vivência da doença através de testemunhos de jovens
sobreviventes e de uma mãe. Os senhores deputados presentes ficaram a conhecer de forma
sistematizada as principais questões que se colocam em oncologia pediátrica ao nível de proteção
social, escolaridade e saúde.
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– Legislação - durante o mês de Outubro a Assembleia da República discutiu em plenário várias
Propostas de Resolução e um Projecto de Lei apresentados por todos os partidos, publicados
posteriormente em Diário da República. São propostas de recomendação ao Governo para que
promova medidas legislativas em oncologia pediátrica, muitas delas há nove anos por regulamentar
e que, em muitos casos, tiveram em conta as propostas apresentadas pela Acreditar no documento
já citado. Em Novembro de 2017, foi publicada a Portaria nº 350-A/2017, que estabelece as medidas
de apoio educativo a prestar a crianças e jovens com doença oncológica e que regulamenta o artigo
11.º da Lei nº71/2009, de 6 de Agosto, lei que define o regime especial de proteção de crianças e
jovens com doença oncológica e que estava, até agora, por regulamentar.
Já em 2018, foi discutida uma petição sobre a criação do Estatuto do Cuidador Informal, assim
como várias propostas de partidos políticos com a mesma finalidade. As propostas legislativas
baixaram à Comissão de Trabalho e Segurança Social, por um período de 60 dias.
A Acreditar prossegue este trabalho de informação, sensibilização e pressão para que o debate
sobre os direitos das famílias de crianças com cancro se mantenha na ordem do dia e se efective
a legislação destas matérias essenciais à qualidade de vida daqueles a quem nos dedicamos
diariamente.

9

JUNTO
DAS FAMÍLIAS
A Acreditar está com cada família a partir do momento em que recebe a notícia do diagnóstico,
permanece durante todo o período de tratamentos e, cada vez mais, no “depois”.
O diagnóstico de cancro numa criança tem um impacto imediato e disruptivo na família. O
tratamento tem início imediatamente após o diagnóstico e pode prolongar-se por muitos anos.
É compromisso da Acreditar dar resposta à multiplicidade de necessidades que surgem e se
intensificam nesta fase da vida da família e que continuam a existir, com contornos diferentes, na
sobrevida.
Com a doença surgem custos directos, como a necessidade de deslocações regulares para o
hospital; a alimentação que passa a ser mais restrita e cuidada; a medicação coadjuvante, verificamse também custos indirectos decorrentes, por exemplo, da impossibilidade de um dos pais continuar
a trabalhar para poder acompanhar o filho, obrigando a uma baixa ou mesmo ao despedimento.
É essencial que, para além das respostas ao nível médico, se disponibilizem apoios no sentido de
responder a uma série de necessidades financeiras, sociais e emocionais da família. Listamos em
baixo os vários tipos de apoios prestados em cada núcleo regional da Acreditar, actuação assente
na articulação directa e estreita, com os seguintes hospitais: IPO Lisboa, Hospital Pediátrico de
Coimbra, Hospital da Universidade de Coimbra, IPO Porto, Hospital de São de João e Hospital Dr.
Nélio Mendonça. Assim sendo, em 2017 foram 1.365 as famílias apoiadas das seguintes formas:

FAMÍLIAS APOIADAS
Norte

Centro

Sul

Madeira

TOTAL

Emocional

202

71

80

25

378

Material (ajudas técnicas + vestuário etc.)

29

68

39

13

149

Económico

27

28

16

14

85

Actividades de lazer

74

118

137

45

374

Escolar

20

27

6

25

78

Alimentar

23

41

20

0

84

Casas

23

138

56

0

217

TOTAL

398

491

354

122

1.365

(material, Bolsas, Protocolo e voluntariado)
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1. APOIO EMOCIONAL
O acolhimento de uma família no hospital é o primeiro momento e um dos mais importantes do
compromisso da Acreditar. Passa por acolher, informar, apoiar e capacitar, minimizando o impacto
da doença e promovendo a qualidade de vida da família. Este trabalho implica conhecimento e
sensibilidade no que respeita ao contexto social, familiar e às características individuais de quem,
nesta fase da vida, necessita de apoio.
O apoio emocional prestado pela Acreditar é assegurado por profissionais, numa abordagem
centrada na família. Com o intuito de promover a esperança e confiança ao longo de todas as
fases da doença, olhamos para as necessidades e problemas propondo apoios e a participação em
actividades e projectos que contribuem para ultrapassar as dificuldades sentidas.
Este suporte emocional é também operacionalizado por grupos de pares compostos tanto por
pais como por ex-doentes - ainda jovens ou já adultos. Caracterizados por uma linguagem comum,
nestes encontros partilha-se um importante testemunho de esperança, optimismo e solidariedade.
Amenizam-se medos e angústias, reforça-se a esperança.
Ao longo do ano de 2017, acolhemos e acompanhámos 378 famílias. Ouvimos de cada um destes
cuidadores, jovens e crianças, narrativas de força, fé, coragem, entrega e luta. Noites mal dormidas,
tratamentos, efeitos secundários, etapas vencidas, más notícias, os outros filhos, os companheiros,
os quilómetros de distância de casa, vida profissional, o Estado, as leis, etc. Histórias de vida tantas
vezes repletas de encruzilhadas.
Juntos tornamo-nos mais fortes pela partilha, união e apoio em todas as fases da doença,
melhorando a qualidade de vida e aumentando os níveis de resiliência familiar.

2. APOIO SOCIAL
Este tipo de apoio engloba tanto as ajudas materiais e económicas como as alimentares e
escolares. Ele é determinante na garantia da qualidade de vida da família, pois esta tem de estar
completamente disponível para o acompanhamento ao filho doente. Os desafios de ordem material
e financeira têm de ser, o mais possível, minimizados.
A doença obriga à adaptação da família a esta nova realidade que traz consigo novas necessidades
materiais: cadeiras de rodas, computadores adaptados, próteses etc., intensifica outras, como
vestuário ou brinquedos. Este tipo de apoio material é de carácter pontual.
Do ponto de vista económico, entre as 85 famílias apoiadas este ano, a Acreditar entregou um
total de 67.638,81€ - mais 15.339,86€ que no ano de 2016. Por indicação dos serviços sociais dos
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hospitais, as verbas entregues às famílias permitem-lhes fazer face a despesas correntes como
contas domésticas, rendas, medicação, etc.
Também por indicação dos serviços sociais dos hospitais, o apoio alimentar permite colmatar
outras necessidades do agregado familiar através da entrega de um cabaz composto por bens
alimentares não perecíveis e produtos de higiene pessoal. No núcleo norte continuámos a dispor
da colaboração do Banco Alimentar Contra a Fome e do Pingo Doce. São muitos os mecenas individuais ou organizacionais, sejam empresas, escolas ou outros de base comunitária que se
mobilizam para garantir o stock destes cabazes.
Com o apoio escolar pretendemos dar resposta às necessidades específicas de cada criança ou
jovem. A Acreditar atribui Bolsas de Estudo. No ano lectivo de 2017/2018 foram entregues seis num
total de 5.600,00€. Na Madeira, o protocolo estabelecido com a Secretaria Regional da Educação e
Recursos Humanos, garante o acompanhamento de 24 crianças por parte de professores destacados
por este organismo. Levado a cabo pela Acreditar desde 2009, o projecto Aprender Mais conta com
a colaboração de voluntários formados na área da educação e desenvolvimento que, em regime
presencial ou online, proporcionam um apoio especializado na promoção das aprendizagens.
No ano de 2017, foram 15 as crianças e jovens que beneficiaram deste projecto. No sentido de
aumentar o número de crianças e jovens abrangidos pelo projecto, foi estabelecida uma parceria
com a Sic Esperança e a Porto Editora que resultou na doação de 30.000,00€ - correspondentes a
1€ por cada livro seleccionado para o efeito, no Natal de 2016.

3. LAZER
Confrontadas com o sofrimento do diagnóstico, as rotinas dos tratamentos e a ansiedade pela
cura, as famílias vêem-se envoltas numa azáfama de cuidados de saúde que afecta o seu bemestar emocional e psicológico. De facto, o stress causado pelas diversas exigências da doença tem
implicações na qualidade de vida da criança e dos seus familiares.
Atentos a esta condição e entendendo as actividades lúdicas como uma forma de atenuar o stress,
promovemos diferentes iniciativas destinadas às famílias, crianças e jovens: encontros nacionais de
famílias e de barnabés, campos de férias, piqueniques, visitas a museus ou idas a espectáculos,
entre outras actividades tão simples e tão compensadoras. Descanso, distração, descontração e
diversão são os 4 D’s que acompanham cada iniciativa lúdica. Funcionam, simultaneamente, como
momentos de construção de relações, promovem a sensação de bem-estar e felicidade em família
e entre famílias. Mais, esta partilha de experiências e o apoio emocional entre famílias potencia
igualmente a esperança em momentos de incerteza.
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CASAS
ACREDITAR
Destinadas às famílias que residem longe dos centros hospitalares de oncologia pediátrica
onde os seus filhos são acompanhados, a estadia nas Casas Acreditar é gratuita e ocorre mediante
sinalização por parte dos serviços sociais dos hospitais.
As três Casas Acreditar partilham o modo de funcionamento e a organização de espaço. Quartos
familiares, em número variável, cozinha comum com sala de refeições contígua e lavandaria
partilhada. Há ainda três salas de estar distintas: uma para os pais, outra para os mais pequenos e uma
terceira para os adolescentes e jovens. A manutenção e arrumação dos espaços é responsabilidade
das famílias residentes que ali estão como se da sua própria casa se tratasse, contando sempre com
a ajuda de voluntários diariamente disponíveis para as apoiar.
Nas Casas Acreditar as famílias encontram conforto, segurança e a possibilidade de partilhar,
receber e dar apoio a outras famílias que vivem circunstâncias muito semelhantes.
Com 12 quartos e em funcionamento desde o ano de 2002, Lisboa viu nascer a primeira casa
da Acreditar situada junto ao IPO Lisboa. Em 2010 abre as portas a Casa de Coimbra que, com 20
quartos, recebe crianças e jovens em tratamento tanto no Hospital Pediátrico de Coimbra, onde se
situa, como no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.
Com a Casa do Porto, inaugurada a 15 de Fevereiro de 2017 - Dia Internacional da Criança
com Cancro, oferecemos, desde Março, um lugar de conforto para um máximo de 16 famílias em
simultâneo que acompanham os seus filhos em tratamento oncológico no IPO Porto e no Hospital
de São João. Esse ano foi marcado pelo forte investimento na divulgação da Casa Acreditar do Porto
– através da campanha publicitária “Movimento Acreditar” com o intuito de dar a conhecer este
projecto cuja sustentabilidade depende, em grande medida, da mobilização da sociedade civil.
Com as três Casas Acreditar em pleno funcionamento, a Acreditar garante que os centros
especializados de oncologia pediátrica contam com este recurso que é, na verdade, muito mais que
um mero ponto de apoio logístico. Aqui, onde se procura a maior normalidade possível, é frequente
as famílias sentirem ser este o seu porto seguro em tempos de grande agitação.
Da normalidade também faz parte a dimensão lúdica por isso, para além da celebração das
datas festivas como o Dia da Criança, Natal ou Carnaval entre outras, promovemos, nas três Casas,
actividades regulares como aulas de ginástica, de zumba e yoga; sessões de reflexologia, workshops
de trabalhos manuais, aulas de culinária, cabeleireiro, estética, manicura e pédicure. Pontualmente,
organizamos visitas a museus e espectáculos. Depois de as famílias da Casa de Lisboa terem
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recebido em Setembro a visita do Sr. Presidente da República, este convidou-as a visitar o Palácio
de Belém, o que aconteceu em Dezembro e foi para elas uma experiência marcante.
Deixamos nota dos principais dados relativos ao ano de 2017 nas três Casas da Acreditar que, no
total, receberam este ano 217 famílias.
Lisboa

Coimbra

Porto*

Nº de quartos

12

20

16

Nº de famílias

56

138

23

Taxa de ocupação

80%

74%

34%

Nº de noites

3496

5422

1676

* Chegada da primeira família em Março de 2017

DISTRIBUIÇÃO POR GRUPOS ETÁRIOS

DISTRIBUIÇAÕ POR REGIÕES DE ORIGEM
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Casa de Lisboa

Casa de Coimbra

Casa do Porto
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CASAS ACREDITAR:
AVALIAÇÃO DE IMPACTO 2017
Através da metodologia Social Return on Investment (SROI), a Acreditar procede anualmente à
avaliação do impacto que tem o investimento nas Casas Acreditar. Em 2017 mantemos o rácio SROI
de 1:7,70€ registado no ano anterior uma vez que assumimos que a actualização do mesmo será
feita a cada dois anos. Significa isto que por cada 1€ investido são gerados 7,70€ de benefícios.
No ano de 2017, estiveram no conjunto das três Casas 217 famílias, num total de 10.594 noites.
Apresentamos os principais dados relativos à avaliação desta experiência junto das famílias - pais e
crianças, que nos reportam as principais mudanças e impactos gerados com sua estadia nas Casas
da Acreditar:
Mais segurança - porque está menos sozinha e está mais perto do hospital
Crescimento Pessoal - pelo convívio com outras crianças e voluntários
Na Criança

Bem-estar - tem uma segunda família e uma segunda casa, fez novos amigos, pode fazer as
refeições que gosta e sente-se à vontade
Melhor experiência hospitalar - tem um sítio confortável para estar fora do hospital e pode
ter a família junta
Maior probabilidade de sucesso do tratamento - tem mais tranquilidade e não se submete a
longas deslocações diárias
Mais segurança - pela proximidade do hospital
Melhoria da experiência hospitalar - porque reduz o tempo de estadia no hospital e tem um
espaço onde pode cozinhar e estar em casa

Nas famílias

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 gastarem em deslocações
Maior bem-estar - têm uma casa confortável com todas as comodidades para dormir, cozinhar, lavar roupa e estarem com os seus filhos e restante família

Relativamente às principais características da vida nas Casas, as famílias avaliam-nas da seguinte
forma (escala de 1 a 5):
Quartos

Limpeza, conforto, privacidade, qualidade das instalações

4,79

Espaços comuns

Limpeza, conforto, qualidade das Instalações

4,73

Organização

Espaço na cozinha e despensa, listas de limpeza, actividades

4,16

Casa e Equipa

Acolhimento, gestora, apoio administrativo, seguranças

4,84

Voluntários

Acolhimento, disponibilidade para ouvir e apoiar, qualidade relacional

4,39
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De um modo geral, 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 famílias; o relacionamento entre as crianças
e a utilidade que a Casa tem para as famílias.
Concluímos que as Casas Acreditar dispõem de elevadas condições de conforto, localizam-se
junto dos hospitais e têm um impacto extremamente significativo na vida das famílias, crianças e
jovens.

“Vejo a Casa Acreditar de Coimbra como a minha primeira casa. É um espaço onde
encontrámos uma família. Não tenho palavras para agradecer este último ano. Só espero
que esta Casa exista por mais mil anos, para que possa ajudar crianças da mesma forma
que fizeram com o meu filho.” Sábado, mãe

“Também vejo esta Casa como a minha primeira casa. Sem ela e sem estas pessoas
não tínhamos sobrevivido a tudo isto. Todos me tratam muito, muito bem. Gostava de
ficar aqui a viver para sempre.. ” Lucas, Barnabé
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BARNABÉS
Eles são o rosto da esperança que dá sentido ao nome Acreditar. Barnabés são todos aqueles
que se confrontam ou confrontaram com uma doença oncológica em idade pediátrica.
Organizados, apoiam-se mutuamente, fazem ouvir a sua voz junto dos decisores, informam e
sensibilizam a sociedade para as questões da oncologia pediátrica, fazem voluntariado e, claro,
divertem-se. Em cada actividade procuram a sua realização enquanto pessoas e contam com a
Acreditar neste caminho de construção do seu projecto de vida. Caracterizados pela sua força,
coragem e resiliência, são a imagem de esperança que reforça em todos da certeza de que vale a
pena acreditar e mobilizarmo-nos por objectivos e sonhos.
Apresentamos de seguida os principais projectos e acções em que os Barnabés se envolveram
ao longo do ano de 2017.

ACÇÕES DESENVOLVIDAS EM 2017
Nº participantes

Custos

Projecta-TE - desenvolvimento pessoal e profissional

15

5.900,00 €

Dreaming with Survivors - advocacia social

37

3.900,00 €

Atribuição de Bolsas de Estudo

6

5.600,00 €

Actividades de divulgação

11

Voluntariado Barnabé (total de 1.908 horas)

28

Formação Barnabés Voluntários

15

1.350,00 €

Campo de férias na República Checa

2

970,00 €

Campo de férias em Tomar

13

1.200,00 €

Viagem à DisneyLand Paris

19

17.000,00 €

Actividades lúdicas - 61 a nível regional. A nível nacional tivemos:

TOTAL

35.920,00€ €

Projecta-TE
Com a iniciativa Projecta-TE a Acreditar reuniu jovens sobreviventes de cancro infantil desafiandoos a reflectirem sobre o seu futuro seguindo três passos: conhecerem-se mais a si mesmos,
valorizarem a sua história e percursos e, por fim, tomarem decisões. Este futuro - pessoal, escolar
e profissional - deve ser encarado como um projecto em construção, passível de ser reformulado
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à medida que os próprios se vão conhecendo e ultrapassando obstáculos contando, sempre que
o desejem, com a presença da Acreditar. Na concretização deste projecto tivemos a colaboração
formativa do Centro de Apoio Integrado (Mussoc) e o financiamento da Deloitte.

DREAMING WITH SURVIVORS
O projecto da Acreditar Dreaming with Survivors, com início no final de 2016 e em continuidade
durante o ano de 2017, constitui uma rede de sobreviventes de cancro infantil que faz ouvir a sua
voz na discussão das principais necessidades (de mudança) em oncologia pediátrica. Os grupos
de trabalho dedicam-se a quatro projectos diferentes que são tratados em conjunto com uma
equipa de tutores constituída por profissionais com experiência em oncologia pediátrica – médicos,
psicólogos, assistentes sociais, etc. Contamos também com o apoio da rede Dream Teens – iniciativa
que inspirou a criação deste projecto.
Os temas em causa, eleitos pelos próprios, são os seguintes:
- Survivorship Passport – pela possibilidade de, também em Portugal, existir um documento
que reúne todo o histórico de doença bem como dicas de cuidados de futuro.
- Acreditar Seguro – pela igualdade de oportunidades e pela não discriminação neste sector.
- Cuidar de quem cuida – preocupados com os pais que os acompanham durante os tratamentos,
procuram conhecer as suas necessidades e pensar em formas de colmatá-las.
- Abrir mentes – porque a escola é um dos contextos de referência na infância, querem que esta
esteja mais bem preparada para lidar com um aluno com diagnóstico de cancro.
Durante o ano de 2018 serão postos em prática os planos de acção decorrentes do trabalho
desenvolvido, sempre no sentido de melhorar a qualidade de vida e promover a igualdade de
oportunidade daqueles que, cedo demais, se confrontam com uma doença oncológica.
No ano de 2017 o projecto Dreaming with Survivors foi distinguido pelo Prémio Maria José
Nogueira Pinto em Responsabilidade Social com a atribuição de uma Menção Honrosa no valor de
1.000,00€ e também com a continuidade do apoio de 10.000,00€ atribuído pela Bolsa Cidadania
Roche no ano de 2016.
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Encontro Nacional de Barnabés – Dreaming with Surviros

PROGRAMA DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA BARNABÉS
Na 4ª edição do Programa foram entregues seis Bolsas de Estudo num total de 5.600,00€. Quatros
destas Bolsas foram atribuídas ao ensino básico e secundário e as outras duas ao ensino universitário.

“Foi um ano em grande: cheio de dificuldades, mas também de vitórias, e tudo isto
só foi possível também com o apoio da Acreditar. A atribuição da Bolsa de Estudo deu-me um maior desafogo financeiro, uma maior estabilidade e também confiança para a
etapa que se avizinhava.” Diogo Sousa. barnabé bolseiro da Acreditar

ACTIVIDADES DE DIVULGAÇÃO
Com uma presença dinâmica na Acreditar, representam a associação e partilham a sua experiência
junto da sociedade civil, em particular nas escolas. Em nome das crianças e jovens cancro fazem
ouvir publicamente a sua voz junto dos decisores políticos para que as suas preocupações e direitos
sejam tidos em conta. Fazem-no por si próprios e por aqueles que virão a ser diagnosticados.

VOLUNTARIADO BARNABÉ
Uma vez fora de tratamento e com uma idade igual ou superior a 16 anos, regressam ao hospital
onde foram tratados, ou mesmo às Casas Acreditar, para prestar apoio àqueles que agora se
confrontam com a doença. No ano de 2017 o projecto “Voluntariado Barnabé” foi reconhecido pela
Confederação Portuguesa do Voluntariado com a atribuição do Troféu Português do Voluntariado.
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“Ser voluntário barnabé é poder agradecer de alguma forma o que fizeram por mim
enquanto estive no hospital. É conseguir alegrar as crianças que estão a passar pelo
que passei. É ter o poder de mudar a forma de os pais verem e encararem o difícil
“problema” que atravessou no seu caminho.” Cristiano, barnabé e voluntário

ACTIVIDADES LÚDICAS
Através da partilha, construindo empatia e coesão do grupo, seja em campos de férias ou
demais acções lúdicas, contribuímos para o bem-estar emocional e social destas crianças e jovens,
minimizando os impactos da vivência da doença.

YOUTH CANCER EUROPE
A Acreditar participou no encontro anual de sobreviventes de cancro infantil organizado pela
Youth Cancer Europe que decorreu no mês de Agosto na Lituânia. Entre doentes e sobreviventes,
associações, decisores políticos e representantes da indústria farmacêutica, estiveram reunidos cerca
de 100 participantes, representando 22 países. O João Nisa é barnabé e apresentou ali o trabalho de
promoção dos direitos do sobrevivente levado a cabo em Portugal, assente no já referido projecto
Dreaming with Survivors. Este tipo de iniciativas é fundamental para que, a uma só voz, estes jovens
tenham influência sobre as políticas de saúde e de investigação científica na Europa.

DIÁRIO DO BARNABÉ – SER MAIS FORTE
Esta publicação da Acreditar, lançada em 2017, reúne relatos de momentos marcantes na vida de
jovens que passaram por um cancro na infância e desafia à interacção daqueles que se confrontam
com o mesmo. Com este recurso, os adolescentes e jovens encontram uma fonte de informação,
compreensão e sobretudo de força pois sabem que não estão sozinhos.

“Pessoalmente, acredito que a escrever somos capazes de lutar contra as nossas
revoltas mais profundas, os nossos fantasmas, como é o cancro em idade ainda jovem.
Mas se não estivermos muito para aí virados, podemos também ler os testemunhos de
muitos Barnabés, das mais diversas idades, sempre carregados de esperança e força,
porque hoje estamos todos bem e todos temos vidas normais.. e estamos todos juntos!”
Francisco Oliveira, barnabé co-autor do Diário do
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VOLUNTARIADO
Essencial à acção da Acreditar, esta força humana caracteriza-se pelo seu dinamismo e
diversidade, tanto de características como de competências, constituindo um recurso fundamental
para que a Acreditar, cara a cara, possa dar resposta às múltiplas necessidades das famílias.
A actuação dos voluntários da Acreditar passa por áreas tão diversas como a presença nos
hospitais, em serviços com características e com exigências bastante especificas; o apoio nas Casas
Acreditar, em que se procura proporcionar a normalidade possível da vida familiar; a presença
no domicílio através de um projecto que visa a promoção das competências escolares; o suporte
logístico no que concerne ao apoio alimentar; o voluntariado de pares – prestado por ex-doentes e
também pais que já acompanharam os seus filhos numa situação semelhante; e, por fim, o apoio
na divulgação - dar a conhecer o nosso trabalho e reunir esforços para que possamos chegar cada
vez mais longe.
No ano de 2017, foram 620 as pessoas que se colocaram ao serviço da Acreditar num total de
46.986 horas de trabalho. Não sendo remunerado, gera um impacto e valor imensurável, tanto na
vida das crianças, jovens e famílias a que se dirigem como nos próprios voluntários.
Tendo em conta as principais áreas de actuação, este grupo distribuiu-se, no ano de 2017, da
seguinte forma:

DISTRIBUIÇÃO POR ÁREAS DE ACTUAÇÃO
Hospitalar

409

Casas Acreditar

105

Projecto O Cabaz

4

Apoio administrativo e divulgação

38

Projecto Aprender Mais

14

Apoio emocional (Pais e Barnabés)

50
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Segue a apresentação, de forma detalhada, da distribuição dos voluntários pelas diversas áreas
de actuação em cada núcleo regional da Acreditar.
NÚCLEOS

NORTE

ÁREAS DE ACTUAÇÃO

Nº PESSOAS

Nº HORAS

Hospital de São João - Serviço de Pediatria - Internamento

120

7200

Hospital de São João - Serviço de Pediatria - Consulta

16

1536

IPO Porto - Serviço Pediatria

83

5976

IPO Porto - Serviço Transplante Medula Óssea - Internamento

28

1344

IPO Porto - Serviço Transplante Medula Óssea - Consulta

4

384

Casa do Porto (início em Setembro)

13

624

Projecto O Cabaz

4

256

Projecto Aprender Mais

9

864

Apoio administrativo e divulgação

10

120

De Barnabés

14

1008

De Pais

13

234

TOTAL

314

19.546

Nº PESSOAS

HORAS

Hospital Pediátrico de Coimbra

70

6720

Casa de Coimbra

64

5625

AREAS DE ACTUAÇÃO

CENTRO

Projecto Aprender Mais

5

99

Apoio administrativo e divulgação

15

1440

De Barnabés

7

504

De Pais

10

96

TOTAL

171

14.484

Nº PESSOAS

HORAS

IPO Lisboa - Serviço de Pediatria

70

5880

Casa de Lisboa

28

3080

De Pais

1

96

De Barnabés

3

252

AREAS DE ACTUAÇÃO

SUL

Apoio administrativo e divulgação
TOTAL
AREAS DE ACTUAÇÃO

MADEIRA

6

1680

108

10.988

Nº PESSOAS

HORAS

Hospital Dr. Nélio Mendonça – Serviço de Pediatria

18

1728

Apoio administrativo e divulgação

7

30

De Barnabés

2

192

De Pais

0

0

TOTAL

27

1950

620

46.986

TOTAL NACIONAL
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É nossa responsabilidade assegurar a qualidade do voluntariado. Assim sendo, a Acreditar investe,
através da sua equipa técnica, no acompanhamento deste grupo: da selecção até à formação, inicial
e contínua, passando pela promoção do espírito de equipa, de forma a assegurar e potenciar a
qualidade deste trabalho e adequá-lo às necessidades.
Norte

Centro

Sul

Madeira

Total

Formação inicial

5

2

2

1

10

Reuniões de acompanhamento

7

2

10

2

21

Sessões de formação contínua

4

2

4

5

15

Encontros de convívio

3

5

1

2

11

ACOMPANHAMENTO AOS VOLUNTÁRIOS
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ANGARIAÇÃO DE FUNDOS
E SUSTENTABILIDADE
No ano de 2017, a Acreditar teve uma receita total de 1.364.279,52€ da qual o esforço de
angariação foi de 1.208.978,71€.
Este valor permitiu financiar e manter os projectos em curso bem como garantir todas as
despesas do primeiro ano de actividade da Casa do Porto.
Deste valor angariado, 64,67% vieram de donativos de empresas e particulares, 19,74% da
consignação do IRS e 15,59% de Subsídios da Segurança Social.
RECEITAS

Comparativamente com o ano de 2016, verificamos que o apoio por parte das empresas subiu,
o que demonstra a cada vez maior confiança e apoio por parte das empresas que sobretudo se
mobilizaram para o projecto da Casa do Porto.
A consignação do IRS, que representou 19,74% dos valores angariados, num total de 238.609,78€,
foi, uma vez mais, uma das mais relevantes fatias da receita e expressa o suporte da sociedade civil
à Acreditar. Uma vez que esta receita é encaixada no início do ano, permite pagar muitos projectos
e despesas correntes que de outra forma careceriam de fundo de maneio. A gratidão da Acreditar
a todos os particulares que escolhem esta associação como destinatária da consignação do IRS é
sentida e sempre presente.
A esta receita acresce a verba dos donativos dos particulares, que é expressiva e tem o significado
de ser composta por doadores frequentes que têm o enorme mérito de serem o garante da
sustentabilidade da organização. Estes particulares, para além de doadores regulares e amigos da
associação, têm também um envolvimento grande nas actividades da Acreditar e na partilha de
todas as suas iniciativas.
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DESPESAS

Do lado da despesa temos como principais rubricas as casas da Acreditar, o apoio social e os
barnabés. Em valores absolutos a despesa total foi de 1.035.323,11€.
Houve um incremento nas despesas com pessoal de 7,32% devido, sobretudo, à admissão de
novas pessoas para dar suporte à casa do Porto, de 44,66% no apoio social, o qual atinge já um valor
absoluto de €77.507,02€, e barnabés a qual se deve sobretudo aos novos projectos relacionados
com a melhoria da qualidade de vida na sobrevivência, e incremento das qualificações dos barnabés,
sobretudo com vista à empregabilidade.
Houve uma estabilização das demais rubricas de despesas, o que se deve a um constante
controlo mensal com uma análise cuidada dos custos e a necessária correcção sempre que são
encontrados desvios.
***
No ano de 2017 contámos com o apoio dos mecenas e iniciativas listadas abaixo, obrigado a
todos!

Iniciativas:
Ângelo Felgueiras – “Esquiar por uma Causa”; Caminhada Mini Trail de Melres; Caminhada
Solidária do Colégio Chupetão; Camino por Causa – Santiago de Compostela; CASAIS – caminhada
dos colaboradores; CDUL SPONSORS – Evento de Rugby; Cedência de Direitos de Autor – Livro
“20 retratos a Cores” – coordenação de João Zero; Cedência de Direitos de Autor – Livro “A
Sexualidade Explicada aos Mais Novos” – Dr. Mendes da Silva; Cedência de Direitos de Autor
– Livro “Educação para a Saúde” – Dr. Mendes da Silva; Cedência de Direitos de Autor – Livro
“Marketing Financeiro” – Nuno Nunes; Cedência de Direitos de Autor – Livro “Memória de Afica”
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(16 médicos) – Coordenação de Isabel Ribeiro; Cedência de Direitos de Autor – Livro “Terapêutica
Dermatológica em Ambulatório” – coordenação da Dr.ª Manuela Cochito; Corrida da Força Aérea;
Corrida da INIU; Crowdfunding Novo Banco – Bolsas de Estudo para Barnabés; Duatlo da Policia
Judiciária; Exposição de Fotografias Rotary Club Lisboa Norte; Katty Xiomara – Leilão Solidário;
Meia Maratona Atlântida – Madeira; Noite de Beneficência da Tuna Feminina de Nutrição da UP;
Norberto Henriques – Rumo a Santiago; Passeio de BTT do ISCPSI; Rádio Renascença – Campanha
de Natal “Juntos pela Acreditar”; RUBISGÁS – “Pedalar por Uma Causa”; Sacoor Brothers – Evento
de Aniversário; SIBS Ser Solidário; Summer Sunset da FEUP; The Fork – Best Tables - Iniciativa
“Restaurant Week”.

Mecenas empresariais:
Academia de Línguas da Madeira; ACLIS – Associação Cultural, Recreativa e de Solidariedade;
ADA – Almeida Duarte & Associados Sociedade de Advogados, RL. Aerre Representações
Hoteleiras, Lda.; Afonso & Serra; Agrupamento de Escolas de Santa Cruz da Trapa; Amaral &
Associados - Soc. Mediação Imobiliária Lda.; Amaro Rosa Leandro Peres, Lda; Ansell Portugal,
Lda.; AON Portugal Corretores de Seguros, S.A.; APDL – Administração dos Portos do Douro e
Leixões, S.A.; Arca de Bonecas, Lda.; Aripa Lda; Armando Monteiro – Animação Turística Unipessoal,
Lda; ASCENDI Beiras Litoral e Alta, Auto-Estradas das Beiras Litoral, S.A.; ASCENDI Grande Lisboa,
Auto-Estradas do Grande Lisboa, S.A.; ASCR - Associação Sindical dos Conservadores dos Registos;
Ashfield Cares; ASIC - Associação de Saúde Infantil de Coimbra; Associação Coração Delta;
Associação de Andebol da Madeira; Associação de Atletismo da Madeira; Associação de Estudantes
da Faculdade de Medicina de Lisboa; Associação de Solidariedade Social Dom Pedro V; Associação
Desportiva, Cultural e Recreativa da Policia Judiciária; Associação Desportos Radicais de Miro; AST
Soluções e Serviços de Ambiente Lda.; Auchan Portugal Hipermercados, S.A.; Aurege II - Serviços
de Consultoria, S.A.; Banco Alimentar Contra a Fome do Porto; Banco BIC Português, S.A.; Banco
BPI, S.A.; Banco Santander Totta, S.A.; Banco Santander Totta, S.A. (com o seu programa de
voluntariado); Bermasi Fashion, Lda.; Best Partner - Consultoria e Contabilidade Lda; BestTables
II Portugal Unipessoal, Lda.; BONOCTOR; Brand Power - Marketing e Comunicação, Lda; Brisa
O&M, S.A.; C. C. & Barreira, Lda.; C. G. F.; C. I. V. C. - Centro de Inglês V. C., Unipessoal, Lda.;
Cacaodivine; Café do Ponto Actividades Hoteleiras Lda.; Caminho Mágico, Lda.; Cardoso e Marco
- Soc. Med. Imob. Lda.; Carlos M. Rosa, Lda.; Carlton Palácio Sociedade de Construção e Exploração
Hoteleira S.A.; Casa Agricola do Porto Seixo; Casais Engenharia e Construção, SA; Cascata Food
Franchise, Lda.; CCD Preh Portugal, Lda.; CENTRAR, S.A.; Centro de Inglês de São João, Lda. –
Departamento de Viseu; Centro de Inglês do Oeste Sociedade Unipessoal, Lda.; Cepsa Portuguesa
Petróleos, S.A.; CHUPETÃO – Educação Infantil, Lda.; Clafit Unipessoal, Lda.; Clube Millennium
BCP; Cogumelo ao Sol, Unipessoal Lda.; Colégio Jardim das Cores; Colunex Portugal, S.A.;
Comunidade Israelita do Porto; Condição Mágica, Lda.; Conquista de Gerações Unipessoal Lda.;
Corinthia Hotel Lisboa; Conservatório de Música de Sintra; Consulfrio, Lda.; Contraste
Empreendimentos Imobiliários, S.A.; Czaqua Soc. Comercial Textil, Lda.; Darvvin Strategic
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Consulting Lda.; Deltagest – Direcção Organização de Projectos Empresariais, Lda.; Deslink;
Digidisruptive, Unipessoal, Lda.; Doçalto, Lda.; Domótica Sgta, Gestão Técnica e Automação Lda.;
Duraband Lda.; ECOFILTRA; Ecogrão, Unipessoal Lda.; Ecokoisas, Lda.; Eden Springs Portugal,
S.A.; Edições Almedina, S.A.; Edições Vieira da Silva, Lda.; EDP – Energias de Portugal; EDP Comercial
– Comercialização de Energia; EPOLI – Espumas de Polietileno S.A.; Escola Secundária São João da
Talha; Espalhar Doçuras, Lda.; Esporão, S.A.; Estado-Maior da Força Aérea – Serviço de Ação Social;
Exubernumber Unip Lda.; FaceStudio Clinica de Saúde e Beleza Facial, Lda.; Faculdade de
Engenharia da Universidade do Porto; Farmácia Ilda Unipessoal Lda.; FERPINTA – Indústrias de
Tubos de Aço de Fernando Pinho Teixeira, S.A.; Figmedia - Mediação Unipessoal, Lda.; FINECOOK
Ingredients, Lda.; F. Irmãos, Transportes, Lda.; Floresta Mágica – Creche, Pré-Escolar e ATL; FNV
Funerária Nova Vida, Lda.; Formulaprovider; Frente Mar Funchal; Frubio, Agricultura Biológica
Lda.; Fundação Armazenistas Mercearia; Fundação de Sousas; Fundação dos Armazenistas de
Mercearia; Fundação Manuel António da Mota; Fundação; Portugal Telecom; Fundação Rotária
Portuguesa; Fundação Sousa da Fonseca; Future Balloons – Unipessoal, Lda.; Future Proof
Investimentos e Consultoria Lda.; Galp Energia, S.A.: Gampex - Soc. Importação e Exportação,
Lda.; Garrafeira Cleriporto Lda.; Gefco Portugal – Transitários Lda.; Geração Imaginar, Lda.;
Gesparque, S.A.; GL, S.A.; Gracentur – Grande Centro Turistico, Lda.; Grupo Desportivo e Cultural
Banco de Portugal; Grupo Pestana; H Sarah Trading, Lda.; Haquitendas Unipessoal Lda.; Helena
Cabral Antunes, Unipessoal Lda.; HLink – Redes e Software Industrial, Lda.; Hospital de Santa
Maria Porto; Hotel Quinta do Furão; Hotel Vila Galé Coimbra; IGFEJ, IP – Instituto de Gestão
Financeira e Equipamentos da Justiça, I. P.; Ilhaplast - Sociedade Transformadora de Plásticos,
S.A.; Imagine More, Lda.; IMCF – Instituto Médico de Cirurgia Facial, S.A.; Imobimacus, S.A.; Império
dos Números - Contabilidade e Gestão Unip. Lda.; Inditex; Inovaworks Command and Control II;
Instituto de Direito Privado da Faculdade de Direito de Lisboa; Instituto Missionário Filhas de S.
Paulo; Integrated Management Business Lda.; Intermoney Valores, SV, S.A. – Portugal; Irisana Indústria de Confecções, Lda.; Irmandade dos Clérigos; Isabel Cristóvão, Unipessoal, Lda.; Island
Hotel Madeira, Lda. – Representação Permanente; Ivo & Cristo Actividades Hoteleiras, Lda.; J & J
Teixeira, S.A.; J. Quelhas, Lda.; Jaba Recordati; Jardim Flori – Centro S. Ascensão Nicol; JardimEscola João de Deus; Jerónimo Martins SGPS S.A.; Jet Cooler - Águas e Cafés, S.A.; INDUSTRIALSYS
Lda.; Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais; Junto da Freguesia de São Domingos de
Benfica; Kid 2 Kid; KPMG & Associados SROC, S.A.; Lago Queiroz – Unipessoal, Lda.; Lagoas Hotel,
S.A.; Latina Partilha, Lda.; Lidel – Edições Técnicas, Lda.; Lidl & Companhia; Lifecooler; Lígia
Mendes, Unipessoal Lda.; Linhas e Tesouras; Lisgarante – Sociedade de Garantia Mútua; Llorente
& Cuenca Portugal, Lda.; LMS – Gestão de Projectos e Engenharia, Lda.; Luis Correia & Pinto, Lda.
– Era Laranjeiro; Lusitania – Companhia de Seguros S.A.; Madeiraindústria, Lda.; M. F. Martins,
S.A.; Mª Alexandra Cardoso, Unipessoal Lda.; Made to Work – Telecomunicações e Serviços, Lda.;
Manuela Mesquita Unipessoal Lda.; Matudis, Lda.; Mediática 70 Unipessoal, Lda.; Medicinália
Cormédica, Lda.; Meia Água, Lda. Mendes & Irmãos, S.A.; Merck Sharp & Dohme, Lda.; Metalcértima
- Industria Metalomecânica, S.A.; Millennium BCP (com os programas Catalogo de Pontos,
Membership Rewards e Programa Activo +); Miminho, Serrado & Filhas, Lda.; Mimo de Mãe
Comércio de Vestuário Lda.; Mimos da Manhã Lda.; Missão Crescer, Lda.; Mobil4you, Unipessoal
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Lda.; Modecort – Embalagens de Cartão Canelado, Lda.; Modelo Continente Hipermercados, S.S.;
NAV Portugal EPE; Navegar, S.A.; NEOS Integrated Solutions, Lda.; Nestlé Portugal S.A.; Noble
Promise – Gestão de Eventos Unipessoal, Lda.; Nobre Alimentação, Lda.; Nova Fase, Lda.; Novo
Banco, S.A.; NSOL – Soluções Globais de Mercado, Unipessoal, Lda.; Nucleociclocampista do Clube
de Campismo do Conselho de Almada; Numer Power Lda.; Oceanotrade – Importação e
Exportação, S.A.; Oni Telecom Infocomunicações S.A.; Openbook, Lda.; Optimizer, Lda.; Osíris Viagens e Turismo, Lda.; OTIS – Elevadores, Lda.; P&C – Perfumes & Companhia, S.A.; PBBR –
Pedro Pinto, Bessa Monteiro, Reis, Branco, Alexandre Jardim & Associados – Soc. Advogados RL;
Perceive3D, Lda.; Perta – Soc. Equipamentos de Construção Civil; Pestana CR7 – Lisboa Hotel
Investimentos Turísticos, S.A; Pingo Doce Senhora da Hora; Pinto & Cruz, S.A.; PLMJ Advogados,
SP, RL; Polopique Acabamentos Texteis S.A.; Porto Connect; Práticas D’alegria Yoga Unipessoal
Limitada; Preh Portugal Lda.; Premium Minds, Lda.; Prosegur Alarmes Dissuasão Portugal
Unipessoal, Lda.; Próximo Assunto – Consultoria Lda.; PT - Comunicações, S.A.; Puzzletendencias,
Lda.; Quinta da Beloura Golf S.A.; Quinta do Estanho; R. Ceramics, Lda.; Rabbits House, Lda.; ERA
Corroios; Rádio Popular Electrodomésticos, S.A.; Rádio Renascença, Lda.; Real Atunara S.A.; Rebis
Consulting; Reci Qwerty - Reciclagem Inteligente; Recitoner, Lda.; Reflexão Sensata Mediação
Imobiliária Unipessoal Lda.; Refrige - Sociedade Industrial de Refrigerantes, S.A.; Revez Allen; Rh
Mais – Organização e Gestão de Recursos Humanos S.A.; Rotary Clube Lisboa Norte; Rúben Leite
Unipessoal Lda.; RUBIS Energia Portugal, S.A.; S&A – Sociedade Industrial de Aperitivos, S.A.;
Salsicharia Beira Serra, Lda.; Santisolutions – Sociedade de Mediação Imobiliária; Schmitt + Sohn
Elevadores, Lda.; Science4You, S.A.; SDT Electrónica, S.A.; Secção Regional do Sul da Ordem dos
Enfermeiros; Segmon – Sistemas Globais de Segurança, Lda.; Seténio – Mediação Imobiliária,
Lda.; Setetop, Lda.; Sintonia Feirense – Publicidade e Marketing, Lda.; Sítios - Serviços de
Informação Turística, S.A.; So Gorgeous Town Unipessoal Lda.; Sogevinus Fine Wines, S. A.; Sólido
Desafio Lda.; Sonhos & Xi Corações Lda.; Stemlab, S.A.; Tartaruga Imobiliária, Lda.; Tartarugavedeta
Unipessoal, Lda.; Tax Man - Fiscalidade e gestão, Lda.; Teixeira & Villadelprat, Unipessoal Lda.;
Teixeira Duarte, S.A.; Teka Portugal, S.A.; Tesuna – Tuna Feminina da Escola Superior de Tecnologia
da Saúde do Politécnico do Porto; Texvel, Lda.; Tópicos Diários, Lda.; Transportes Paulo Osório,
Lda.; Trindade e Batista, Lda.; Unilever Jerónimo Martins; UNLIMITEDCARE – Serviços de Saúde e
Assistência, S.A.; Urbeazul, Lda.; Vadeca Ambiente, S.A.; Ventos Peregrinos - Associação de
Hospitaleiros (Albergue de S. Pedro de Rates); Via Empresa, Lda.; Vitor Capela - Sociedade
Unipessoal, Lda.; VORTAL, Comércio Eletrónico Consultadoria e multimédia, SA UPTEC; Vorwerk
Premium Lda. & Comandita; We Dance - Escola de Artes e Espectáculos, Unipessoal Lda; Weshare
– Serviços de Gestão S.A.; White Portugal Business Solutions, Lda.; Wondercom Lda.;
Zeradversidades – Mediação Imobiliária Lda.; Zurich Insurance PLC, sucursal em Portugal.

E a todos os particulares que nos apoiaram e cujos nomes não divulgamos por questões de
privacidade, o nosso Obrigada por Acreditarem connosco!
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BALANÇO

a) De acordo com o SNC das IPSS, foi feita uma reclassificação do subsídio ao investimento (Lar Lisboa), da conta de diferimentos 27 para a conta de fundo patrimonial 593 Outras variações no capital próprio (Subsídios). Foi também feita uma reclassificação da conta de 51 - Fundos para a conta de 56 - Resultados Transitados.
b) Foi levado a capital o valor das amortizações acumuladas dos imóveis doados pois em anos anteriores foi considerado apenas como custo, quando se deve amortizar e
por outro lado considerar como proveito pois os imóveis foram uma doação e não um bem comprado pela Associação mas a amortização do bem tem de ser considerada no
capital poi de ano para ano o bem sofre efetivamte a depreciação.
c) O valor de acréscimos com pessoal foi reclassificada de uma conta de diferimentos para uma conta de outras contas a pagar e a receber.
Em todos os casos trata-se apenas de reclassificação de contas, não incorrendo lucro ou prejuízo para a Acreditar.
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2018
À NOSSA FRENTE
De entre os inúmeros desafios que se colocam à Acreditar, procuramos que 2018 espelhe o que
mais preocupa as famílias, as crianças e os jovens que acompanhamos e assim definimos como
prioridades de trabalho:
– Que a agenda política nacional tenha presente as carências das famílias aos vários níveis,
desenvolvendo, para isso, acções de sensibilização, reuniões de trabalho com decisores ou trabalho
com vários parceiros na área da saúde. Tudo isto com o objectivo de chegar ao final do ano com
uma situação melhor para todos e com uma sociedade mais sensibilizada para os problemas da
oncologia pediátrica;
– Que os barnabés possam ver concretizados os objectivos de trabalho a que se propuseram
no âmbito do projecto Dreaming with Survivors, alcançando melhorias na área da escolaridade,
dos cuidadores, dos seguros e também algum progresso na implementação do passaporte e da
consulta dos sobreviventes. A este projecto daremos a maior prioridade e faremos o investimento
necessário para reforçar a implementação de novas medidas.
– O aumento da Casa de Lisboa, que tão necessário se torna para dar resposta a tantos pedidos
que ficam por responder e que mais do que duplicará a sua capacidade actual tentando agregar
também alguma forma de sustentabilidade associada. Este projecto constituirá um enorme encargo
financeiro estando previsto um investimento na ordem de 1,7 milhões de euros que serão gastos
entre 2018 e 2019.
– Reforço do projecto Aprender Mais, em continuidade com o já iniciado e que será um contributo
para potenciar as aprendizagens e competências das crianças e jovens com cancro.
– Continuidade de todo o nosso trabalho de acompanhamento de doentes e famílias, com a
melhoria contínua da presença da Acreditar junto de todos os que sentirem que esta pode constituir
uma ajuda.
Parecem poucos desafios mas são enormes e irão necessitar de todo o empenho dos voluntários,
dos particulares e empresas, a quem aproveitamos para agradecer antecipadamente por decidirem
envolver-se nos nossos projectos, sem esquecer uma palavra de estímulo a toda a equipa profissional
que com a sua motivação tem permitido o reforço continuado do papel da Acreditar.
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