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A actividade mais visível da Acreditar – de tantas que desenvolvemos, mas que podem ter menos 
visibilidade – são as Casas. Em Lisboa, Coimbra ou Porto, é ali que recebemos as famílias que 
passam tempos mais difíceis, mais desafiantes, onde a palavra esperança tem um peso maior. As 
nossas Casas são uma realidade: temos estatísticas que comprovam a sua imensa utilidade, temos 
testemunhos humanos que nos sensibilizam, pois são a prova evidente que, se elas não existissem, 
mais de um milhar de famílias fariam o seu caminho de forma diferente, seguramente mais difícil.

Imagino-me, enquanto Presidente, com uma chave na mão. É uma chave fictícia, metafórica, 
que talvez só eu veja. Foi-me entregue no dia em que fui eleito; foi-me confiada pelos que me 
antecederam; foi-me confiada pelos voluntários, pelos profissionais, pelos mecenas, pelos Pais. 
Seguramente pelas crianças e jovens com cancro, para quem trabalhamos e existimos. Um dia 
também entregarei esta chave, que só eu vejo, a alguém que me sucederá. 

Embora este testemunho se refira ao ano de 2018, cujas actividades mencionamos neste 
Relatório, 2019 não é uma ficção de que só falaremos daqui a um ano. Nesse sentido, o Relatório de 
Actividades é uma porta que abre simultaneamente para o passado que fomos e para o futuro que 
queremos ser. A chave abre essa porta. Abre-a há 25 anos, depositada nas várias mãos de quem a 
acarinhou, de quem entendeu entregar-se como sabia e podia a esta causa. 

Como ficará claro deste Relatório, não fizemos tudo o que queríamos. Embora tivéssemos feito 
muito – e as páginas seguintes estão repletas de informações – ficámos aquém dos nossos desejos. 
Aqui e ali fomos reféns de entidades oficiais, de atrasos nas decisões ou de pouca vontade para 
acções tão simples como reunir, conversar, pensar – e talvez agir. Nada disto nos demove, apenas 
nos obriga a repensar formas de trabalhar, a redefinir prioridades. 

Por trás de tudo o que fazemos estão incontáveis pessoas que seguram esta chave comigo: 
empresas e particulares, profissionais e voluntários. Dependemos deles para (quase) tudo, 
agradecemos-lhe tudo, porque não desistem de Acreditar.      

João de Bragança 
Presidente da Comissão Directiva da Acreditar 

INTRODUÇÃO
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QUEM SOMOS:
Acreditar é mais do que um verbo, é uma rede de partilha e apoio 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.

SOBRE A ACREDITAR
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ORGÃOS SOCIAIS
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Com 25 anos, uma entidade é adulta mas mantém juventude e irreverência doseada com o bom 
senso da aprendizagem que já teve oportunidade de conquistar. 

Ou seja, estará, pelo menos teoricamente, no auge das suas capacidades para encarar as 
dificuldades e desafios que sejam inerentes à sua área de actuação.

A Acreditar é, em nosso entender, um bom exemplo destas afirmações.  

Os pais que fundaram a Acreditar quiseram que a organização lutasse pela dignidade de doentes 
e famílias, que estas vissem reconhecidos os seus direitos sem serem olhadas como vítimas. 
Quiseram que as crianças e jovens com cancro pudessem, não só ter os melhores tratamentos 
disponíveis, como também vir a crescer e a tornarem-se adultos de pleno direito.

Esta vontade definiu a Acreditar como organização bem como o seu posicionamento na 
sociedade. Procura fazer o seu trabalho de forma discreta mas consistente, não prometer o que 
não consegue cumprir, estar presente quando é necessária mas sem se impor, ser um parceiro 
fiável e ter uma actuação séria e, sempre, prestando contas do que faz, do que consegue alcançar 
com o apoio da sociedade e agradecendo, com reconhecimento, todas as ajudas que lhe permitem 
ir crescendo, apenas e na medida do que é necessário para melhor apoiar famílias e doentes.

O foco tem mudado um pouco. Em 1994, quando surgiu a Acreditar, a principal preocupação 
no mundo da oncologia pediátrica era que as crianças conseguissem sobreviver. Era o apoio em 
necessidades básicas que não existiam e o estar presente com um corpo de voluntariado preparado.

Hoje a luta pela sobrevivência tem vindo a ser ganha e o foco está sobretudo na melhor 
sobrevivência, nas sequelas e na possibilidade de serem ou não evitadas, na não discriminação dos 
ex-doentes nas várias áreas da vida e na afirmação dos direitos de todos os que se vêem envolvidos.

Por isso a Acreditar está agora mais presente no trabalho com os sobreviventes, na qualidade 
dos tratamentos e nos seus efeitos, na luta pela alteração da legislação que permita que todos, sem 
excepção, que passam pela experiência de ter um filho com cancro,  consigam acompanhá-lo, sem 
para isso terem de prescindir dos seus mais elementares direitos de cidadania.

Os próximos 25 anos serão cruciais para que a investigação em oncologia pediátrica atinja 
os patamares da investigação na área de adultos e que isso tenha um impacto, não apenas nos 
números dos sobreviventes, mas também nas sequelas que estes vivem.

Seremos uma organização mais interventiva junto dos hospitais e dos decisores de forma a 
sermos o parceiro de referência de todos eles num mundo onde queremos que cada criança e jovem 
que passar pela experiência de ter um cancro possa sair desse período da sua vida Acreditando que 
o futuro está de facto nas suas mãos.

25 ANOS
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A família que recebe a notícia de doença oncológica de um filho vive um desafio marcado pela 
incerteza. Sabe que o tratamento tem início imediatamente após o diagnóstico e prolongar-se-á, 
em média, por três anos, caso não surjam complicações ou intercorrências que impliquem a sua 
extensão.

A tranquilidade é por isso essencial e o facto de os cuidadores saberem que não estão sozinhos 
é um conforto que, num primeiro momento, a Acreditar lhes proporciona.

Apresentamos em baixo o quadro geral dos diversos tipos de apoio prestados a 1.685 famílias 
durante o ano de 2018.

FAMÍLIAS APOIADAS

  Norte Centro Sul Madeira TOTAL

Emocional 236 142 132 28 538

Material (ajudas técnicas + vestuário etc.) 56 70 44 15 185

Económico 18 38 14 7 77

Alimentar 26 31 12 0 69

Casas 45 141 46 0 232

Escolar (material, Bolsas, Protocolo e voluntariado) 32 11 12 2 57

Lazer e Bem-estar 186 156 138 47 527

TOTAL 599 589 389 122 1.685

1. NO ACOLHER… 

O acolhimento de uma família no hospital é o primeiro momento – e um dos mais importantes 
– do nosso compromisso de acolher, informar, apoiar e capacitar, com o objectivo de minimizar o 
impacto da doença e promover a qualidade de vida da família. As famílias são acolhidas e cuidadas, 
mas também convidadas a partilhar. Queremos ser para elas uma presença discreta mas eficiente. 

Sabemos que para as crianças e jovens os tratamentos oncológicos têm um grande impacto, quer 
a nível físico - causando dores, náusea, perda de peso, de apetite, risco de infecção, cansaço, etc. - 
quer a nível emocional - ansiedade, depressão, alteração da imagem corporal, perda de autonomia, 
isolamento e também o percurso escolar tantas vezes interrompido. 

JUNTO DAS FAMÍLIAS
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O apoio emocional que prestamos é assegurado por profissionais que acolhem numa abordagem 
centrada na família, marcada pela esperança e confiança ao longo de todas as fases da doença, 
na garantia de que estamos ao seu lado para encontrar respostas às necessidades e dificuldades 
sentidas, através da disponibilização de apoios, projectos e actividades. 

Este apoio é também corporizado por grupos de pares – de Pais ou ex-doentes, jovens ou já 
adultos – que, pela sua vivência, partilham um importante testemunho de esperança e de optimismo. 
Sabemos que as experiências partilhadas amenizam medos e angústias e reforçam o ânimo 
necessário na exigente relação com a doença, tratamentos e todas as implicações dos mesmos. 

No ano de 2018, o núcleo Sul investiu no alargamento do grupo de voluntariado de apoio 
emocional através do convite a novos Pais e Barnabés. Em Outubro, o grupo contava já com 19 
elementos. Na Madeira tem havido um investimento em acções de capacitação em gestão emocional 
com o apoio de uma psicóloga.  

Sabemos que uma família informada será uma família mais fortalecida. É por isso que a Acreditar 
tem investido em proporcionar aos pais literatura específica sobre oncologia pediátrica através da 
entrega de publicações informativas sobre a doença e aquilo que a sua vivência implica. No ano de 
2018, lançámos o livro “Crianças e Jovens com Cancro - um Guia para os Pais”, edição traduzida e 
adaptada da obra da autoria da Children’s Cancer and Leukaemia Group. 

Como vimos na tabela anterior, a Acreditar prestou apoio emocional a 538 famílias no país ao 
longo do ano de 2018.

2. NO APOIAR…  
NOVAS NECESSIDADES SURGEM E INTENSIFICAM-SE

Enquanto principais cuidadores, os pais têm várias frentes às quais dar resposta: vida familiar – os 
outros filhos e a família alargada; hospitalar; laboral; a necessidade de aprender uma nova linguagem 
e responder a inúmeras solicitações, muitas vezes burocráticas, que exigem a sua atenção. 

A família é confrontada com um impacto financeiro imediato, que se mantém e tende a agravar 
ao longo do processo de tratamento e mesmo após a sua conclusão, obrigando à adaptação a uma 
nova realidade que traz consigo novas necessidades. 

No estudo levado a cabo pela Acreditar, em 2017, denominado “Levantamento de Problemas 
em Oncologia Pediátrica”, percebemos, junto das famílias, que, com a doença do filho, há uma 
diminuição da receita anual na ordem dos 3.500,00€ e, simultaneamente, o aumento de despesas 
anual que ronda os 3.000,00€, são menos 6.500,00€/ano. Esta situação acontece sobretudo pela 
impossibilidade de um dos pais continuar a trabalhar para poder acompanhar o seu filho, seja por 
recorrer a licença ou mesmo por despedimento.
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Os principais factores para o aumento da despesa média destas famílias são: as deslocações 
frequentes ao centro oncológico onde a criança é acompanhada (viajando em viatura própria pois 
muitas vezes a criança está com o sistema imunitário debilitado e não pode utilizar transportes 
públicos); o facto de a medicação não ser, toda ela, comparticipada, como é o caso dos suplementos 
alimentares, antiemético, pomadas, etc. e, ainda, o facto de muitas vezes a alimentação ter de 
ser restrita e, por isso, mais cara. A acrescentar, é muitas vezes necessário adquirir suplementos, 
frequentar consultas ou recorrer a terapias de especialidade – o que contribui para o aumento das 
despesas.

Apesar da existência de vários apoios socias, estes não têm sido suficientes e não estão 
adaptados às reais necessidades de muitas famílias. No caso de famílias monoparentais ou com 
outros dependentes a cargo, mais difícil se torna acompanhar um filho doente. 

As famílias apoiadas pela Acreditar são sempre referenciadas pelos serviços sociais dos hospitais.

Em 2018, o apoio social prestado pela Acreditar - que engloba o apoio material, económico e 
alimentar, chegou a um total de 331 famílias.

O empréstimo de equipamento como cadeiras de rodas, cadeiras de banho, computadores, o 
apoio na aquisição de óculos, de próteses, a entrega de material escolar, brinquedos e de vestuário, 
são as necessidades materiais mais frequentes a que damos resposta. 

Ao longo do ano, foram 77 as famílias que receberam apoio económico por parte da Acreditar 
que totalizou a entrega de 69.838,26€, destinando-se sobretudo ao pagamento de prestações do 
empréstimo ou renda da casa, despesas correntes como luz, água, etc., medicação e despesas de 
funerais. A Débora é mãe e partilha: “Foi um bom suporte numa fase complicada da minha vida”. 

Através do projecto O Cabaz – Programa de Distribuição de Bens Alimentares a Famílias de 
Crianças com Cancro, apoiámos 69 famílias que receberam um cabaz composto por alimentos, 
produtos de limpeza e de higiene pessoal. 

No núcleo Norte, contámos com a colaboração do Banco Alimentar Contra a Fome do Porto que, 
em 2018, doou 2.923,16kg de alimentos no valor de 3.239,05€. Contamos também com a parceria 
regular de voluntários da UPS Europe na organização dos cabazes. 

O grupo Os Mosqueteiros também foi parceiro deste apoio entregando 1.666,00€ a cada núcleo 
do continente: Norte, Centro e Sul. Para que o stock dos cabazes entregues fosse assegurado de 
forma contínua, contámos com o apoio de vários mecenas individuais ou organizacionais, como 
empresas, escolas e outros grupos comunitários que se mobilizaram para que tal fosse possível. 
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3. NO CAPACITAR… 

No ano lectivo de 2018/2019, o apoio escolar da Acreditar chegou a 57 crianças ou jovens. 
Para que disponham das mesmas oportunidades de aprendizagem e de integração, o incentivo 
à continuidade da vida académica é essencial para várias crianças e jovens cujas famílias vivem 
momentos de maior instabilidade financeira. Em 2018, foram atribuídas 6 Bolsas de Estudo, no 
valor total de 6.000€, a alunos do 2.º e 3.º ciclo e do ensino universitário.

O projecto Aprender Mais, em funcionamento desde 2009, consiste no apoio pedagógico, por 
parte de voluntários formados na área da educação e desenvolvimento, e decorre em casa da 
criança e/ou online. Desta forma, foi-nos possível responder, ao longo do ano, às necessidades de 
acompanhamento escolar de 24 crianças e jovens.

No ano em análise e com vista à expansão do projecto a nível nacional, a Acreditar investiu na 
formação de 58 novos voluntários.

Na Madeira o apoio escolar é assegurado por professores destacados no âmbito do protocolo 
estabelecido com a Secretaria Regional da Educação e Recursos Humanos. 

Apresentamos em baixo informação detalhada sobre a execução do projecto Aprender Mais ao 
longo do ano de 2018. 

A parceria com a Porto Editora – Escola Virtual, permitiu apoiar 35 alunos à distância.

Ao longo do ano foram também estabelecidas parcerias com os Bancos Locais de Voluntariado de 
autarquias como Loures e Braga, entre outras, para que o projecto possa chegar a todas as crianças 
e jovens do país que, devido à doença oncológica, sintam necessidade de um apoio escolar extra. 

PROJECTO APRENDER MAIS

  Norte Centro Sul Madeira TOTAL

Nº crianças e jovens 18 7 9 25 59

Nº de voluntários 15 5 6 2 28

Nº de visitas domiciliárias 183 97 62 35 377

Nº de horas 537 137 123 435 1.232
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4. NO CUIDAR… 

Ao longo do ano, a Acreditar realizou uma série de actividades para famílias nos hospitais, nas 
Casas ou mesmo no exterior. Foram 527 as famílias que nelas participaram ao longo do ano.

 Além de novas aprendizagens, entre passeios, workshops e visitas, o propósito final passa sempre 
por proporcionar bem-estar e partilha de experiências que, sabemos, são formas de atenuar o 
stress e proporcionar o descanso do cuidador. 

O Dia do Cuidador foi assinalado em todos os núcleos regionais da Acreditar. Foi o momento 
escolhido para demostrar a estas mães, pais ou outros cuidadores, a importância de cuidarem de 
si. O que tem, como é sabido, um importante impacto no cuidado que prestam. Nos hospitais e nas 
Casas proporcionámos actividades como massagens, estética, depilação e maquilhagem. Foi um 
dia de mimo e de cuidado, com acções que temos desenvolvido com regularidade nas casas e que 
queremos que estejam também cada vez mais presentes nos hospitais.

A organização da exposição Na Minha Pele – Manifesto pelos Direitos em Oncologia Pediátrica, foi 
um momento muito significativo para as famílias do núcleo norte que participaram neste trabalho. 
Por imagens e palavras, um conjunto de famílias deu testemunho, na primeira pessoa, do impacto 
da doença nas suas vidas e a importância da garantia dos direitos nesta área. A Assembleia da 
República acolheu a exposição durante um mês e as famílias tiveram oportunidade de participar na 
sua inauguração. Durante o ano de 2019 a exposição está em itinerância pelo país. 

O Encontro Nacional de Famílias, que ocorre anualmente, realizou-se este ano no Luso. Foi um 
momento de descontração, partilha e repouso para muitas famílias que tiveram oportunidade de 
usufruir das suas termas e conhecer a Mata do Bussaco.

Na Madeira, as famílias tiveram a oportunidade de fazer um passeio pelo Parque Temático de 
Santana e um outro de catamaran. Foram momentos de partilha, diversão e descanso.

A Festa de Natal da Acreditar, este ano realizada em Coimbra, é já um clássico reencontro anual 
de muitas famílias. Contou com a presença do Sr. Presidente da República e foi um momento de 
alegria e carinho também com a habitual distribuição de presentes por todas as crianças. 

Concluímos, lembrando que a vivência de um processo de doença oncológica na infância marca, 
de forma indelével, cada uma das famílias. Ninguém fica igual. É importante encontrar sentido para 
esta etapa das suas vidas na certeza de que a Acreditar está e estará sempre ao seu lado. 

“Tomar conta de quem cuida é um acto de justiça” João de Bragança
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As Casas Acreditar surgem como resposta gratuita para as famílias residentes longe dos 
hospitais onde os seus filhos – crianças ou jovens até aos 25 anos, levam a cabo os seus tratamentos 
decorrentes da doença oncológica e, para que a sua existência tenha um sentido pleno, localizam-
se junto dos quatro hospitais de referência em oncologia pediátrica do continente. As famílias aqui 
residentes são sinalizadas e encaminhadas pelo Serviço Social dos referidos hospitais. 

A Casa Acreditar de Lisboa, situada em frente ao IPO Lisboa, celebrou em 2018 o seu 15º 
aniversário, tendo recebido ao longo de todos estes anos mais de 1.000 famílias. Para poder 
dar resposta às necessidades de jovens adultos – entre os 18 e os 25 anos, a sua capacidade vai 
aumentar, passando de 12 para 32 quartos. O início da obra no edifício contiguo, cedido pela 
Câmara Municipal de Lisboa, está previsto para o final do ano de 2019.   

Ao longo dos nove anos de existência, a Casa Acreditar de Coimbra, que tem 20 quartos e se 
localiza junto ao hospital, recebeu mais de 700 famílias de longe cujos filhos se encontravam em 
tratamento tanto no serviço de oncologia do Hospital Pediátrico da cidade, como noutros serviços 
da mesma instituição. A diversidade cultural é um aspecto comum em qualquer Casa Acreditar. Em 
Coimbra acresce o facto de contarmos com crianças e jovens com diferentes patologias, o que nos 
desafia no planeamento e execução das actividades que promovemos pois temos como objectivo 
último que todos se sintam integrados e realmente em casa.

No ano 2018, a Casa Acreditar do Porto, situada junto ao IPO, viveu o seu segundo ano de 
actividade. Com 16 quartos, acolheu nesse ano 45 famílias provenientes essencialmente do norte 
do país e em tratamento tanto no IPO Porto, como no Hospital de São João e, confirma-se, este é um 
local sentido como seguro e tranquilo para viver durante esta fase tão desafiante na vida de todos 
os elementos da família que aqui recriam rotinas e se fortalecem em conjunto.  

O modelo organizativo das três casas é idêntico, variando apenas o número de quartos por casa. 
No total, podemos alojar 48 famílias em simultâneo. Cada quarto familiar tem casa de banho própria 
e é um espaço totalmente privado para quem nele habita. Todas as Casas têm salas de convívio 
destinadas a três grupos diferentes: crianças, jovens e pais. As Casas Acreditar disponibilizam 
também cozinha, sala de refeições e lavandaria. Todas estas divisões, pela mobília e decoração, são 
espaços acolhedores e confortáveis.

Ao longo dos anos, esta resposta da Acreditar às famílias tem-se revelado fundamental na 
medida em que, tratando-se de um alojamento gratuito junto dos hospitais, permite a redução 
de despesas e evita deslocações diárias aos seus locais de origem ou o alojamento em locais 
com condições menos favoráveis para acolher famílias com esta especificidade. As famílias aqui 
residentes ocupam-se das tarefas diárias comuns a qualquer família: elaboração das refeições a 

CASAS ACREDITAR
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seu gosto, tratamento das suas roupas e manutenção da limpeza do espaço. Um benefício, de valor 
incalculável, é a possibilidade de partilha, convívio e estreitamento dos laços entre pessoas que 
vivem experiências, em muito, semelhantes. 

Queremos proporcionar o equilíbrio entre a privacidade associada a uma casa e a oferta de 
experiências que promovam o bem-estar, a diversão e, até, a aprendizagem de novas competências. 
Por isso, com regularidade ou com carácter mais pontual, proporcionamos nas Casas Acreditar 
actividades como: aulas de ginástica, culinária, pintura, dança ou trabalhos manuais; sessões de 
reflexologia podal, reiki, yoga, massagens, manicure, pédicure, maquilhagem, e até cabeleireiro. 
Com alguma frequência, desafiamos as famílias a participar em actividades no exterior como visitas 
a museus, idas ao teatro ou ao cinema, picnics, ida a jogos de futebol, etc. Naturalmente que os dias 
festivos, como o Natal, Carnaval, Dia da Criança, Santos Populares, São Martinho, entre outros, são 
sempre celebrados.  

Para o bom funcionamento das Casas e bem-estar, tanto das crianças como das suas famílias, a 
colaboração dos 96 voluntários, distribuídos pelas três casas, é indispensável. As actividades deste 
grupo são múltiplas: brincar com as crianças, deixando tempo livre para os pais descansarem ou 
adiantarem as suas tarefas; conversarem com os pais ou mesmo dedicaram-se a tarefas logísticas 
de manutenção dos espaços. 

Para garantir a sustentabilidade financeira do projecto “Casas Acreditar” dependemos, em 
grande medida, da mobilização da sociedade civil, sejam empresas ou particulares que ao longo 
de todos estes anos nos têm permitido proporcionar um impacto muitíssimo positivo na vida de 
milhares de famílias.

No quadro e gráfico em baixo damos nota dos principais dados relativos ao ano de 2018 nas três 
Casas da Acreditar que, no total, receberam 232 famílias. 

  Lisboa Coimbra Porto

Nº de quartos 12 20 16

Nº de famílias 46 141 45

Taxa de ocupação 83% 65% 56%

Nº de noites 3650 4754 3285

Nº médio de noites/família 79 34 73

Principais locais de proveniência Madeira, Açores 
e PALOP

Viseu, Madeira 
e Castelo Branco

Braga, Bragança 
e Viana do Castelo
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DISTRIBUIÇÃO POR GÉNERO
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Casa de Lisboa

Casa de Coimbra

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

Em 2018, o rácio é de 1:5,25€, significando que cada euro investido gera 5,25€ de benefícios.

Neste ano estiveram nas três Casas Acreditar 232 famílias, num total de 11.689 noites. 
Apresentamos os principais dados relativos à avaliação junto das famílias (pais e crianças), que 
assinalaram as seguintes mudanças e impactos gerados pela sua estadia na Casa:

Na 
criança

Mais segurança - porque não se sente isolada e está mais próxima do hospital

Crescimento pessoal - pelos laços criados com outras crianças, voluntários e equipa técnica 
da Acreditar

Bem-estar - tem uma casa confortável, fez novas amizades, pode ter as refeições de que gos-
ta, tem uma segunda família e uma segunda casa na qual se sente à vontade

Melhor experiência hospitalar - local aprazível e tranquilo onde pode ter a família toda junta

Maior probabilidade de sucesso do tratamento - não se submete a longas e cansativas des-
locações diárias

Nas 
famílias

Mais segurança - pela proximidade do hospital

Melhoria da experiência hospitalar - porque reduz o tempo de estadia hospitalar e passa a 
ter um espaço onde pode fazer todas as rotinas domésticas como se em sua casa estivesse

Crescimento pessoal - pela partilha e apoio entre as famílias

Menor dificuldade financeira - pela redução de custos, pelos apoios prestados e por pode-
rem cozinhar as suas próprias refeições

Maior bem-estar - casa confortável com todas as comodidades para dormir, cozinhar, tratar a 
roupa e estar com os seus filhos e restante família

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

Quartos Limpeza, conforto, privacidade e qualidade das instalações 4.86

Espaços comuns Limpeza, conforto e qualidade das instalações 4.59

Organização Espaço na cozinha e despensa, listas de tarefas de limpeza e actividades 3.90

Casa e Equipa Acolhimento, gestora, apoio administrativo e porteiros 4,81

Voluntários Acolhimento, disponibilidade para ouvir, apoiar e qualidade relacional 4,63

CASAS ACREDITAR: 
AVALIAÇÃO DE IMPACTO 2018
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As Casas Acreditar revelam ser uma resposta institucional única e necessária, localizadas 
estrategicamente junto dos hospitais onde é feito o tratamento oncológico das crianças e jovens 
até aos 25 anos de idade. A avaliação positiva das famílias traduz-se num impacto considerável e 
evidente nas suas vidas no que diz respeito a:

- Qualidade dos serviços prestados como cabeleireiro, pedicure, manicure, massagens, reiki, 
yoga, convívio nas datas festivas, etc.;

- Espaço e ambiente agradável e reconfortante;

- Bom relacionamento e partilha entre as famílias;

- Bom relacionamento, brincadeiras e conversas entre as crianças e jovens;

- Visível utilidade que as casas têm para as famílias pois podem: cozinhar as suas refeições 
e, assim, ter todos os cuidados na área da nutrição; acondicionar as suas mercearias e frescos; 
tratar das roupas pessoais e do lar; usufruir de espaços de convívio e zonas mais privadas e, ainda, 
momentos de leitura, de descanso e de descontração;

- Existência de um corpo de voluntários que apoia as famílias, brinca e toma conta das crianças, 
joga e conversa com os jovens, dedicando tempo e sorrisos.

“Que mantenham sempre esse sorriso que de forma gratuita tanto aconchega os corações 
destas famílias. Obrigada por tudo!” 
Família residente na Casa Porto

“A Casa Acreditar está de parabéns pelo espaço e pelo acolhimento. Muito obrigado a todos!”
Família residente na Casa Coimbra

“Continuem assim. Obrigado por todo o apoio e carinho que recebemos sempre que voltamos 
cá. Obrigado Acreditar!” 
Família residente na Casa Lisboa
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Os Barnabés são todas as pessoas que têm ou tiveram o diagnóstico de uma doença oncológica 
até aos 25 anos de idade. Trata-se de um grupo heterogéneo em idades, gostos e interesses, 
mas com um marco em comum – todos vivem ou viveram uma doença oncológica. Por si só, esta 
característica torna-os num grupo coeso com um sentido de identidade único. Movem-se com a 
vontade de espalhar esperança e de, na Acreditar, encontrarem respostas para as perguntas que 
lhes surgem no dia-a-dia.

Na tabela abaixo apresentamos algumas das actividades que desenvolvemos com os Barnabés 
ao longo do ano de 2018. 

  Nº participantes Custos

Campo de férias em Tomar no Campo Jovem 14 1.050 €

Viagem à DisneyLand Paris 19 17.000 €

Projecto de advocacia social - Encontro Nacional Barnabés 34 3.750 €

TLT Barnabés com a Sapana 16 1.070 €

Atribuição de Bolsas de Estudo 6 6.000 €

Participação em 2 Encontros Internacionais 3 350€

Total 92 29.220,00€

ACTIVIDADES LÚDICAS

A diversão é um dos pilares do grupo. Todas as actividades, mesmo as de trabalho, contam 
sempre com muita animação à mistura. Ao longo do ano realizaram-se 44 acções lúdicas pontuais 
em cada núcleo da Acreditar, como a celebração do Natal, dos Santos Populares, etc. Anualmente 
realizamos ainda um campo de férias de uma semana. Longe de casa, o grupo de Barnabés, 
provenientes de várias zonas do país, diverte-se e fortalece os seus laços de amizade. A viagem 
à DisneyLand Paris é uma experiência inesquecível, de 5 dias, em que participou um grupo de 16 
Barnabés seguidos nos hospitais com que a Acreditar colabora nas cidades de Lisboa, Coimbra, 
Porto, Funchal e, também, vindos das ilhas de São Miguel e Terceira nos Açores. Aqui vivem no 
mundo da fantasia, alimentando o seu imaginário com as histórias fabulosas da Disney. Com estas 
actividades multiplicam-se as oportunidades para aumentar a auto-estima, a auto-confiança e a 
partilha de experiências entre os Barnabés.

BARNABÉS
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PROJECTO DE ADVOCACIA SOCIAL COM SOBREVIVENTES DE CANCRO INFANTIL – ENCONTRO 
NACIONAL DE BARNABÉS 

Este projecto surgiu pela constante inquietude dos sobreviventes de cancro infantil e pela 
vontade de verem melhoradas as condições em Oncologia Pediátrica. Juntamente com uma equipa 
de profissionais da área, que trabalham diariamente nos hospitais, têm desenvolvido sub-projectos 
que visam lutar por uma sobrevivência plena que passa por: um acompanhamento regular e 
integrado aos sobreviventes; melhorar o acesso a seguros; maior atenção aos cuidadores - na sua 
grande maioria, Pais e, ainda, uma maior sensibilização da comunidade escolar para a temática da 
Oncologia Pediátrica. 

Em todos os sub-projectos tem sido desenvolvido um trabalho exploratório cujo ponto de situação 
foi apresentado, no Porto, numa sessão pública integrada no Encontro Nacional de Barnabés que 
contou com a participação de 34 jovens. 

Pelo seu cariz inovador, o projecto foi apoiado pela Fundación CEPSA para a sua implementação 
e  premiado pelo “Portugal Inovação Social” que permitirá dotar os recursos humanos da Acreditar 
de melhores competências para a concretização diária do seu trabalho.

A experiência de trabalho neste projecto de advocacia social mostra-nos que estamos no caminho 
certo – esta é hoje promovida de Barnabés para Barnabés. 



ANOS
25
1994–2019

20

“A minha participação começou de forma inesperada e, inesperadamente, tornou-se um 
projecto muito importante para mim. Acredito que devemos promover uma sociedade de 
entreajuda para podermos evoluir enquanto seres humanos e, projectos como este, são para 
mim forma de o fazer.” Júlia, Barnabé

TLT BARNABÉS – FORMAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL

Após o tratamento, a grande maioria dos Barnabés lida com sequelas físicas e/ou emocionais 
que se manifestam a curto ou longo prazo e que, inevitavelmente, têm impacto ao longo do seu 
percurso de vida. A Acreditar promove anualmente sessões de orientação de projectos de vida e 
capacitação para a empregabilidade que visam mitigar esse impacto. No ano transacto, 16 Barnabés 
participaram num total de 6 sessões promovidas pela Sapana. 
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BOLSAS DE ESTUDO

Numa lógica de visão de futuro que temos em relação aos Barnabés e porque consideramos 
essencial que disponham das mesmas oportunidades de aprendizagem, atribuímos, pelo quinto 
ano consecutivo, Bolsas de Estudo a crianças e jovens que, pelas suas carências económicas, têm 
dificuldade em prosseguir a sua formação académica. 

Foram entregues quatro Bolsas entre o 1º Ciclo até e o Ensino Secundário e duas a alunos do 
Ensino Superior. 

“Fiquei muito contente por ser seleccionado pois sem este apoio não poderia suportar o valor 
do curso que me ajudará a evoluir a nível profissional e conseguir um futuro melhor. Fico 
agradecido pela ajuda que a Acreditar me proporcionou para ingressar no curso.” Cristiano, 
Barnabé

EUROPEAN SURVIVORS NETWORK (ESN)

Mais investigação em oncologia pediátrica é uma necessidade há muito proclamada por quem 
trabalha nesta área. A ESN, que reúne sobreviventes de cancro infantil de todos os cantos da Europa, 
também a identificou como prioridade no trabalho de advocacy que faz em prol de melhorias no 
cancro pediátrico. A ESN foi constituída no âmbito da Childhood Cancer International (CCI), da 
qual a Acreditar é fundadora. Para que possamos dar contributos nacionais e, simultaneamente, 
importar as boas práticas vigentes, temos um Barnabé participante nesta rede. Em 2018, estivemos 
representados em dois encontros da ESN: em Lisboa, integrado no 9º CCI Europe Regional 
Conference e na Holanda, onde os vários grupos de trabalho formados traçaram os objectivos para 
o ano de 2019.

VOLUNTARIADO BARNABÉ

Este tipo de voluntariado define-se pelo apoio, em contexto hospitalar ou nas Casas da Acreditar, 
prestado por sobreviventes de cancro infantil a doentes em fase de tratamento e, naturalmente, 
às suas famílias. Pela autenticidade dos relatos na primeira pessoa, este apoio concretiza-se em 
momentos privilegiados de partilha de experiências, esperança e esclarecimento de dúvidas. Existe, 
naturalmente, uma especial preocupação no acompanhamento a este grupo. Os números abaixo 
ilustram a importância que o voluntariado Barnabé tem vindo assumir na Acreditar. 
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VOLUNTARIADO BARNABÉ

Nº de Voluntários 45

Nº de horas 2970

Nº de participantes em Formação 16

Custos 1.070€

Os Barnabés foram, são e serão uma prioridade no trabalho da Acreditar. Seja ainda em fase de 
tratamento ou na sobrevivência, queremos estar a par e passo das suas necessidades, questões, 
dúvidas, dando sempre o melhor de nós em cada momento. 
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Em 2018 foram apoiadas 1685 famílias de crianças e jovens com cancro, e isso só foi possível 
porque contamos com os nossos 659 voluntários que ofereceram, ao todo, 39.332 horas de trabalho. 
O voluntariado representa uma das maiores forças motrizes da Acreditar. 

Estes grupos de voluntariado actuam em diversos locais e com variadas funções. 

- Hospitais de referência em oncologia pediátrica – IPO Lisboa, Hospital Pediátrico de Coimbra, IPO 
Porto, Hospital de São João e, ainda, o Hospital Dr. Nélio Mendonça no Funchal. Aqui os voluntários 
trabalham no sentido de humanizar e animar os Serviços de Pediatria/Oncologia, servindo também 
de suporte emocional às crianças e jovens internados e, naturalmente, às suas famílias;

- Casas Acreditar – Lisboa, Coimbra, Porto e nas instalações do núcleo regional da Madeira onde 
os voluntários se constituem como companheiros, animadores e suportes do caminho;

- Equipas de Apoio Emocional – constituídas por Pais e Barnabés que já ultrapassaram a doença 
e agora se disponibilizam para acolher e acompanhar as famílias que acabaram de receber o 
diagnóstico e que precisam de ver e ouvir testemunhos de esperança;

- Equipa do Projecto Aprender Mais – composta por educadores e professores e demais 
profissionais da área da educação e do desenvolvimento que estão disponíveis para prestar apoio 
domiciliário, ou através da internet, aos estudos e em muitas outras acções que visam a promoção 
da aprendizagem destas crianças e jovens;

- Tarefas administrativas, de divulgação e logística – que vão desde a arrumação e gestão de 
materiais doados, organização de eventos, actividades lúdicas, acções de informação e sensibilização 
e, ainda, participação em iniciativas de angariação de fundos.

- Equipa do Projecto O Cabaz – que se dedica a toda a logística associada a este apoio. 

Numa análise centrada apenas no tipo de trabalho desenvolvido, temos a seguinte distribuição:

VOLUNTARIADO
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DISTRIBUIÇÃO POR ÁREA DE ACTUAÇÃO

Hospitalar 449

Casas Acreditar 96

Projecto O Cabaz 5

Apoio administrativo e divulgação 21

Projecto aprender mais 25

Apoio emocional (Pais e Barnabés) 63

 TOTAL 659

Para conduzir esta força humana ao seu maior potencial, a Acreditar tem bem definidos os passos 
para uma boa política de voluntariado, e trilha-os de forma organizada e em processo contínuo de 
actualização e aperfeiçoamento. A qualidade aumenta a taxa de participação, o impacto benéfico 
da sua acção e o valor do voluntariado enquanto capital social. Apresentamos as principais acções 
levadas a cabo, a nível nacional, durante o ano de 2018 que servem este propósito. São elas:

 

ACOMPANHAMENTO AOS VOLUNTÁRIOS

Sessões de Formação (inicial e continua) 27

Reuniões de acompanhamento 24

Encontros de convívio 6

“Cresci como pessoa, aprendi a relativizar as contrariedades da vida e a valorizar coisas tão 
simples como a gargalhada de uma criança. Quando penso no que a Acreditar representa 
para mim, penso em gratidão.” Elsa, voluntária 

“A companhia dos voluntários, o bom ambiente que pairava no ar, a cumplicidade que havia 
entre os pais e os voluntários, tornavam tudo um pouco mais fácil.” Pais da Ana Sofia

No quadro seguinte damos conta da distribuição dos voluntários por cada área de intervenção e 
correspondente número de horas de trabalho.
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NÚCLEO ÁREAS DE ACTUAÇÃO Nº PESSOAS Nº HORAS

NORTE

Hospital de São João – Serviço de Pediatria – Internamento 147 4679

Hospital de São João – Serviço de Pediatria – Consulta 18 864

IPO Porto – Serviço Pediatria 84 3360

IPO Porto – Serviço de Transplante de Medula Óssea – Internamento 28 672

IPO Porto – Serviço de Transplante de Medula Óssea – Consulta 8 384

Casa do Porto 12 1728

Projecto O Cabaz 5 117

Projecto Aprender Mais 15 537

Apoio administrativo e divulgação 4 23

De Barnabés 17 1122

De Pais 14 468

TOTAL 352 13.954

ÁREAS DE ACTUAÇÃO Nº PESSOAS Nº HORAS

CENTRO

Hospital Pediátrico de Coimbra 75 6000

Projecto Aprender Mais 4 137

Casa de Coimbra 56 4324

Apoio administrativo e divulgação 4 960

De Barnabés 10 720

De Pais 11 660

TOTAL 160 12801

ÁREAS DE ACTUAÇÃO Nº PESSOAS Nº HORAS

SUL

IPO Lisboa – Serviço Pediatria 74 6216

Casa de Lisboa 28 3368

Projecto Aprender Mais 6 123

De Pais 1 48

De Barnabés 7 588

Apoio administrativo e divulgação 6 684

TOTAL 122 11.027

ÁREAS DE ACTUAÇÃO Nº PESSOAS Nº HORAS

MADEIRA

Hospital Dr. Nélio Mendonça – Serviço Pediatria 15 1440

Apoio administrativo e divulgação 7 30

De Barnabés 3 80

De Pais 0 0

TOTAL 25 1550

TOTAL NACIONAL 659 39.332
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No ano de 2018 a Acreditar teve uma receita total de 1.384.833,55€ da qual o esforço de 
angariação foi de 790.511,88€. 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, 54,1% vieram de donativos de Empresas e Particulares, 20% da consignação 
do IRS e IVA e 15% de Subsídios da Segurança Social.

RECEITA TOTAL

Verificamos que mais de metade da receita vem das empresas e particulares que, ao longo do 
ano, se mobilizaram para apoiar a Acreditar e os seus projectos, demonstrando a confiança no 
trabalho que realizamos diariamente junto das crianças e jovens e suas famílias.

Tanto no caso das empresas como no caso dos particulares, existiu, para além do donativo, um 
grande envolvimento com a Acreditar, nomeadamente na realização de iniciativas e organização de 
acções de angariação de fundos promovendo a sustentabilidade financeira dos vários projectos. 

A consignação do IRS e IVA, que representou 20% da receita, num total de 277.655,35€, 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. 

ANGARIAÇÃO DE FUNDOS E SUSTENTABILIDADE

29,5%

24,6%

7,9%

15%

20%

2,9%

5,9%
2,2%

6,3%

12,3%

73,3%
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DESPESAS TOTAIS

Do lado da despesa temos como principais rubricas as Casas da Acreditar, o Apoio às Famílias e 
os Sobreviventes. Em valores absolutos a despesa total foi de 1.078.607,13€.

No ano de 2018 houve um incremento nas despesas com o Apoios às Famílias que atinge já um 
valor absoluto de 132.380,87€ e com os Sobreviventes (68.422,93€) a qual se deve sobretudo aos 
novos projectos relacionados com a melhoria da qualidade de vida na sobrevivência, o incremento 
das qualificações dos Barnabés com vista à empregabilidade e a capacitação em várias áreas. Houve 
uma estabilização das demais rubricas de despesas devido a um controlo e análise dos custos 
mensal cada vez mais rigorosa.

 
***

No ano de 2018 contámos com o apoio de todos os mecenas e iniciativas listadas alfabeticamente 
abaixo, aos quais deixamos o nosso OBRIGADO!

INICIATIVAS: 

1.º Mergulho do ano no Lido, pela Madeira Plunge; 13ª Edição torneiro “Acreditar no Futsal”; 
Acção “Jubas Sem Cadastro”; André Sousa - Jornadas Técnicas de Futsal; Ângelo Felgueiras - 
Esquiar por uma causa; Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico - Torneio de Ténis; 
Brunch Solidário - Mundo de Luísa e Grupo “Quarentões do Cerco”; Campanha “Um alimento por 
um gelado” da Unilever em parceria com o FCPorto; Campanha de Natal Alves Bandeira; Cocktail 
por M.ª do Céu Cabeleireiros; Campanha de Natal Os Mosqueteiros - Votos Felizes; Campanha 
de Natal Tranquilidade; Catarina Nogueira – Treino Solidário; Corridas DUAL – em Lisboa e no 

29,5%

24,6%

7,9%

15%

20%

2,9%

5,9%
2,2%

6,3%

12,3%

73,3%
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Porto; Corrida Solidária - QuidgestRun IT; Corrida Solidária do Núcleo de Estudantes de Farmácia 
da Associação Académica de Coimbra; Concerto “Oh As Casas” no âmbito da Semana Cultural da 
Universidade de Coimbra; Corrida “Eu não fico indiferente”; Corrida Todo o Terreno 24h+24h; 
Crowdfunding “Projecto Diogo Batáguas”; Equipa de Ténis do Instituto Superior Técnico – Torneio 
Solidário; Espectáculo “Menu Cheio de Graça” - Turismo de Viseu; Gala do Club Lions - Distrito 
115 Centro Sul; Helder Baptista - Rumo à Rússia; Imperial Tobacco - Angariação de Alimentos 
e Produtos de Higiene; Inovar é Divertido - Acção de jardinagem com famílias; João Netto – 7 
Maratonas 1 Casa Maior; Job Shadow - Voluntariado Agrupamento Escolas Filipa de Lencastre; 
Lançamento de papagaios pela empresa Imagina; Night Run e 24ª Corrida da Cidade de Vendas 
Novas; Peça de teatro promovido pela MUBU; Projecto “Abra o seu coração e faça uma criança 
feliz” - Associação Filarmónica Marialva de Cantanhede; Projecto Uma boneca, um sorriso, pelo 
Centro Escolar de São Pedro; Rumo a Santiago -  “Acreditar no Desporto Dá Saúde a Todos”; 
Torneio de golf pelo Lions Clube Almada – Tejo. 

CEDÊNCIA DE DIREITOS DE AUTOR RELATIVOS A LIVROS EDITADOS EM 2018:
João Zero – Livro “Longa Exposição”; José Guedes – Livro “O Aviador”; Luís Costa Pardal – Livro 

“Cicatrizes da Alma”.

MECENAS:
2020 Editora, Lda.; Academia de Futsal Boavista Futebol Clube; Academia de Patinagem do Ave 

- Associação PatinAve; ACLIS – Assoc. Cultural, Recreativa e de Solidariedade; Addlife - Imagem e 
Comunicação, Lda.; Adecco Recursos Humanos - Empresa de Trabalho; Temporário, Lda.; 
AEFCNUP; Aerre Representações Hoteleiras, Lda.; Afonso & Serra; Agência Funerária Caniço; 
Agilecrest, Lda.; Agrupamento de Escolas de Anadia; Agrupamento de Escolas de Silves - Escola EB 
2,3 João de Deus; Agrupamento de Escolas; Marquês de Marialva; ALDI Portugal; Alves Bandeira 
& CA; AMADEUS; AMAIS; AMLive; AMO - Viagens S.A.; André Carneiro Alves Unipessoal, Lda.; ANJE; 
Ansell Portugal, Lda.; Antonio Duarte Almeida Amaral, Lda.; AON Portugal Corretores de Seguros, 
S.A.; APCEL LOJAS; Apload; ARC- Alenquer Real CL.; Arca de Bonecas, Lda.; ASCENDI Beiras Litoral 
e Alta, Auto-Estradas das Beiras Litoral, S.A.; ASCENDI Grande Lisboa, Auto-Estradas do Grande 
Lisboa, S.A.; ASIC - Associação de Saúde Infantil de Coimbra; Associação de Pais da Escola Básica 
do Padrão da Légua e Monte da Mina; Associação de Solidariedade Social Dom Pedro V; Associação 
dos Antigos Alunos do Colégio Militar; Associação É Preciso Ter Lata Canstruction Portugal; 
Associação Juventude Leonina; Associação Nacional de Farmácias – ANF; Associação Portuguesa 
de Contabilistas; Associação Santa Filomena, a Milagrosa; Auchan Retail Portugal; B.S. Costiças - 
Unipessoal Lda.; B.W.H Dietetica e Artigos de Desporto Im. Exp. e Representações Lda.; Banco 
BPI, S.A.; Banco Santander Totta, S.A.; Barreiros da Silva Lda.; Be Hotel Lisboa; Best Partner - 
Consultoria e Contabilidade Lda.; Biblioteca Municipal de Alcobaça; Brandbias - Business Solutions, 
Lda.; Brightstorm - Serviços e Tecnologia Unipessoal Lda.; Brisa O&M, S.A.; Byside Lead Activation 
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S.A.; C. C. & Barreira, Lda.; Cacao Divine Unipessoal, Lda.; Café do Ponto Actividades Hoteleiras 
Lda.; Caique - Coop. de apoio à infância de Queijas; CAISL - Carlucci American International School 
of Lisbon; Câmara Municipal de Coimbra; Câmara Municipal de Óbidos; Câmara Municipal de 
Vendas Novas; Caminho Mágico, Lda.; Campo Jovem; Carlos Alberto Figueiredo, Lda.; Carlos 
Alberto Oliveira Unipessoa Lda.; Carlos Botelheiro Elias Unipessoal Lda.; Carlos M. Rosa, Lda.; 
Carlton Palácio Sociedade de Construção e Exploração Hoteleira S.A.; Casa Agrícola do Porto 
Seixo; Casa de Pessoal dos CHUC; Casais Engenharia e Construção, S.A.; Cascata Food Franchise, 
Lda.; CCILA - Câmara do Comércio e Industria Luso-Alemã; CENTRAR, S.A.; Centro Ciência Viva de 
Guimarães; Centro Colombo - Centro Comercial, S.A.; Centro Convívio de Montegil; Centro de 
Educação Integral; Centro de Inglês da Maia, Lda.; Cepsa Portuguesa Petróleos, S.A.; Cleverti – 
Tecnologias e Inovação, Lda.; Clínica Veterinária de Serralves; Clinicas Leite, Lda.; Clube de Vela do 
Tejo; Códigos e Estimativas, Lda.; Coface Suc. em Portugal; Cogumelo ao Sol, Unipessoal Lda.; 
Colégio de S. Tomás; Colégio INED; Colégio Oficina Divertida Lda.; Colégio de Santa Doroteia; 
Colégio St. Paul’s School de Coimbra; Companhia da Serra - Comércio de Produtos Alimentares 
Lda.; Comunidade Israelita do Porto; Condeixa Kids - Patricia Nujo Unipessoal, Lda.; Condição 
Mágica, Lda; CONTEMP - Companhia dos Temperos, Lda.; Convento de São Francisco em Coimbra; 
David Santos S. Rocha Lda.; Delegação Regional do Centro da Associação Sindical dos Juízes 
Portugueses; Delphine Mendes Miranda; Deltagest - Direcção Organização de Projectos 
Empresariais, Lda.; Deslink, Design Mutimédia Unipessoal, Lda.; Dicotomia do Tempo, Lda.; Dinis 
Lucas e Almeida Santos, Sociedade de Advogados, RL.; Direção do Norte da Associação Nacional 
de Farmácias; Doçalto, Lda.; Domingos Gomes de Almeida Filho - Cortiças, Lda.; DUAL; Dura 
Automative Portuguesa, Lda.; Ecogrão, Unipessoal Lda.; Ecokoisas, Lda.; Eden Selda; Edições 
Almedina, S.A.; Edições Asa II, S.A.; EGORGEST SGPS, S.A.; EnviEstudos, S.A.; Escola Alemã de 
Lisboa; Escola de Condução Bonfim; Escola Secundária Quinta das Flores em Coimbra; Espalhar 
Doçuras, Lda.; Espiral Secular - Cortiças, Unip. Lda.; Esporão, S.A.; Esterilab, Representações, Lda.; 
Estrela d’Alva Tours; Eu Consigo Ser + Feliz – Associação; EUROWAG Fund; Fábrica da Igreja 
Paroquial de S. João Batista de Cepelos; FaceStudio Clinica de Saúde e Beleza Facial, Lda.; 
FacingTrouble Serviços Médicos Lda.; Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra; 
Farfetch; Farmácia Firmeza, Unipessoal, Lda.; Farmácia S. Gonçalo; Farmácia Solanja; FCT – 
Fundação para a Ciência e a Tecnologia; FERPINTA - Indústrias de Tubos de Aço de Fernando 
Pinho Teixeira, S.A.; Ferreira & Mazzer, Clinica de Endocrinologia e Diabetes, Lda.; Figmedia - 
Mediação Unipessoal, Lda.; F-Irmãos Transportes de aluguer; FirstPharma S.A.; Fitness Celebration 
Pro, Lda.; FNV Funerária Nova Vida, Lda.; Fonte Viva; Freguesia da Aldeia Galega da Merceana e 
Aldeia Gavinha; Frente Mar Funchal; Frubio, Agricultura Biológica Lda.; Fundação Benfica; 
Fundação CEPSA; Fundação de Serralves; Fundação de Sousas; Fundação dos Armazenistas de 
Mercearia; Fundação Manuel António da Mota; Fundação Portugal Telecom; Fundação Sousa da 
Fonseca; Fundação Sporting; Future Proof Investimentos e Consultoria Lda; Gallo Worldwide, 
Lda.; Gampex - Soc. Importação e Exportação, Lda.; Gefco Portugal - Transitários Lda.; Geração 
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Imaginar, Lda.; Germanseeds Consulting, Lda.; GERTAL - Companhia Geral de Restaurantes e 
Alimentação, S.A.; GL S.A.; Globaldente - Clínica de Saúde Oral, Lda.; Globelink; Go Gym Porto e 
Valongo; Gracentur - Grande Centro Turístico, Lda.; GRAMPA, Construções e Urbanismo S.A.; 
Greenrest, Lda.; Grenke Renting, S.A.; Grupo da Catequese da Paróquia de Vila Meã; Grupo de 
Voluntários da UPS; Grupo Pestana Hotel Carlton Park Funchal; GSMB - Import Export Lda.; H 
Sarah Trading, Lda.; Helena Cabral Antunes, Unipessoal Lda.; Hotel Corinthia; HP Health Clubs 
Portugal, S.A.; Idealmed III – Serviços de Saúde, S.A.; IGFEJ, IP - Instituto de Gestão Financeira e 
Equipamentos da Justiça, I. P.; Ilhaplast - Sociedade Transformadora de Plásticos, S.A.; Império 
dos Números - Contabilidade e Gestão Unip. Lda.; Instituto Implantologia; Instituto Missionário 
Filhas de S. Paulo; Integrated Management Business Lda.; Intermarché; INTEVIAL Gestão Integral 
Rodoviária, S.A.; Invivonsa Portugal, S.A.; Island Hotel Madeira, Lda. - Representação Permanente; 
ITMP PORTUGAL - Sociedade de Desenvolvimento e Investimento, S.A; IVI - Instituto Valenciano 
de Infertilidade – Clínica de Reprodução Assistida, Lda.; J. Quelhas, Lda.; J. Teles, Lda.; Jardim 
Escola João de Deus; Jardim Zoológico Lisboa; Jerónimo Martins SGPS, S.A.; Jet Cooler - Águas e 
Cafés, S.A.; JFL, Lda.; JMV - José Maria Vieira, S.A; Joaquim Ribeiro de Sousa e Castro, S.A.; Jorge & 
Márcia, Projectos de Engenharia, Lda.; Jorge Celestino S. Matos Lda.; José Aniceto & Irmão, Lda.; 
José Barrigo; Jungheinrich Portugal; Junta de Freguesia de Meca; Junta de freguesia de Santo 
António dos Olivais; Just Learn IT; Knowledge Inside, Lda.; KPMG & Associados SROC, S.A.; Lidel - 
Edições Técnicas, Lda.; Lidl & Companhia; Lima Vanzeller & Leal Lda.; Lions; Lions Clube Costa da 
Caparica; Lions Clube distrito 115; Lions de Coimbra; Llorente & Cuenca Portugal, Lda.; Luisa 
Serra Unipesoal Lda.; Lusilectra; Lusitania - Companhia de Seguros, S.A.; LUX VITAE; M. F. Martins, 
S.A.; Mª Alexandra Cardoso, Unipessoal Lda.; Made to Work; Makro Cash & Carry Portugal, S.A.; 
Manpower; Manuel Mendes da Silva; Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda.; Marec Espaço Casa S.A.; 
Mário José Morais de Oliveira, Unipessoal Lda.; MCG; Medicinália Cormédica, Lda.; Melodydragon 
– Lda.; Mendes & Irmãos, S.A.; Mercafar, S.A. - Distribuição Farmacêutica; Metalcértima - Industria 
Metalomecanica, S.A.; Metalúrgica Rui Alberto, Soc Unipessoal Lda.; MFMartins; Millennium BCP; 
Missão Crescer, Lda.; Mistura Singular - Capital, S.A.; Modatex – Centro de Formação Profissional 
da Industria têxtil, Vestuário, Confeção e Lanifícios; Motrinde - Mont. Tec. Reparações Ind. S.A.; 
MU.BU - Teatro Lupa; NAV Portugal EPE; NEOS Integrated Solutions, Lda.; NeptunoSaber S.A.; 
Nestlé Portugal, Unipessoal, Lda.; Nogueira Dias e Castro, Lda.; Norgarante - Sociedade de 
Garantia Mútua, S.A.; NOS Audiovisuais; Novo Banco, SA; Numer Power Lda.; Numeravançado; 
Numero um - Reparação de Automóveis S.A.; Odisseias Puras, Viagens e Animação Turística Lda.; 
Oldcare Lda.; Oni Telecom Infocomunicações S.A.; OPERTEC - Operação e Manutenção de 
Instalações, Lda.; Oporto British School; Oporto Connect; OTIS - Elevadores, Lda.; Paço dos Duques 
e Castelo de Guimarães; PARTAC, Activos Financeiros S.A.; Pecol - Sistema de Fixação, S.A.; Pedro 
Pinto, Bessa Monteiro, Reis, Branco, Alexandre Jardim & Associados - Soc. Advogados RL; 
Perceive3D, Lda.; Percentagem Boémia, Unipessoal, Lda.; Percentil, Lda.; Perfumes & Companhia; 
Perihasta, Lda.; Perta - Soc. Equipamentos de Construção Civil; Pestana Cidadela - Investimentos 
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Turísticos, S.A.; Pestana CR7 - Lisboa Hotel Investimentos Turísticos, S.A.; Plural Serviços 
Multipharma - Cooperativa Farmacêutica, Crl; Porto Editora; Portugal Telecom; Preh Portugal 
Lda.; PricewaterhouseCoopers & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda.; 
PricewaterhouseCoopers / MFA - Management, Finance & Accounting Services, Lda.; PRK Atlantic 
Hotel Lisboa S.A.; Próxima Casa - Sociedade de Mediação Imobiliária, Lda.; PSA; Services Portugal 
Lda.; Puzzletendencias, Lda.; Quidgest - Consultores de Gestão, S.A.; Quinta da Beloura Golf S.A.; 
Quinta do Estanho; RE/MAX Latina II; Recitoner, Lda.; Rede Académica das Ciências da Saúde da 
Lusofonia; Registeam Industria Computadores Telecomunicações Lda.; Rei dos Leitões, Lda.; 
Rencad, Lda.; Robert Walters; Rodoeste - Transportadora Rodoviária da Madeira, Lda.; Rotary 
Clube de Lisboa Norte; Sal e Brasas, Lda.; Salão 40; Sampaio & Nasr Lda.; Sapana; Saragoça da 
Matta & Silveiro de Barros - Sociedade de Advogados, RL; Schmitt + Sohn Elevadores, Lda.; 
Science4you; Segmon - Sistemas Globais de Segurança, Lda.; Serveasy Lda.; SGS Portugal – 
Sociedade Geral de Superintendência, S.A.; SIA – Sociedade Industrial de Aperitivos, S.A.; SIC 
Esperança - Associação de Solidariedade; Sítios - Serviços de Informação Turística, S.A.; 
Smartconsulting Soc. Com. C. Santos; Sociedade Central de Cervejas; SODICARREGADO 
SUPERMERCADOS, Lda.; Sólido Desafio Lda; Soluções Ideais - Mediação Imobiliária, Lda.; 
Sovestuario - Comercio de Confecções - Unipessoal, Lda; Stemlab, S.A.; Stradivarius Portugal - 
Confecções S.A.; Super Bock Group; Syone SBS Software, S.A.; Talkdesk Inc Portugal Unipessoal 
Lda.; Tap Air Portugal; Tapa Costuras - Produção e Vestuário, Lda.; Tartaruga Imobiliária - Conforto 
Essencial - Mediação Imobiliária, Lda.; Tartaruga Vedeta Unipessoal, Lda.; Teatro Aberto; Teixeira 
Duarte, S.A.; Teka Portugal, S.A.; Teleaplicação Lda.; Teleperformance; The Navigator Company, 
S.A.; Top Experience, Lda.; TRANSBASE - Transportes e Logística, S.A.; Tuna Académica da 
Universidade de Coimbra; Tupperware Portugal - Artigos Domésticos, Lda.; Turipenha; TVI - 
TELEVISÃO INDEPENDENTE, S.A.; Unicer; Unilever; Universidade de Coimbra; Unlimited Care – 
Serviços de Saúde e Assistência, S.A.; UPS of Portugal Transportes Internacionais de Mercadorias, 
Soc. Unipessoal Lda.; Urbeazul, Lda.; Vadeca Ambiente, S.A.; Valverde & Almeida-consultadoria e 
Contabilidade Lda.; V-Ambiente - Serviços de Limpeza, S.A.; Veríssimo e Campos Lda.; Vermelhudo 
Martial Arts, Unipessoal, Lda.; Vicafis, Contabilidade e Fiscalidade Lda.; Vila Galé Coimbra, S.A.; 
Vitor Capela - Sociedade Unipessoal, Lda.; W- Integrated Ligting Powres Manufactures Lda.; 
Wepadel, Lda.; WINNING Scientific Management Wisdom Consulting; XPAND PRO, Lda.; YKK 
Portugal - Acessórios para Vestuário, Lda.; YMCA – Camp Alambre; ZAPVELOZ - Viagens Turismo.

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



ANOS
25
1994–2019
ANOS
25
1994–2019

32

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
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BALANÇO
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2019 À NOSSA FRENTE

Ao revermos o que nos propúnhamos fazer em 2018 verificamos que, em relação a alguns dos 
nossos objectivos, ficámos aquém do esperado.

Apesar disso, a revisão do ano de 2018 mostra-nos um intenso trabalho para o aumento da 
qualidade de vida de doentes e famílias, a garantia dos seus direitos e o aumento do bem-estar na 
sobrevivência e, também, a concretização dos projectos para a ampliação da Casa de Lisboa.

O facto de estes objectivos não terem sido plenamente concretizados deveu-se à falta de 
sensibilidade das entidades decisoras para a necessidade de tomarem medidas, em tempo, sobre 
as mais diversas questões.  

Por isso, e em definitivo, teremos em 2019 de alterar a nossa atitude face a todas essas entidades 
de forma a podermos obter, não só respostas como um melhor conhecimento dos tempos 
previsíveis das decisões, de forma a podermos planear melhor a nossa actividade.

Citando exemplos que elucidam estas questões, identificamos a falta de resposta da Segurança 
Social relativamente a sucessivos pedidos de reunião e a enorme quantidade de reuniões e de 
comunicações com o poder político sem grandes avanços no plano dos direitos. 

Outro bom exemplo é o da ampliação da Casa de Lisboa. De acordo com o nosso planeamento, a 
obra teria início, durante o último trimestre de 2018. Porém, à data em que estamos a escrever este 
relatório (Março de 2019) não temos qualquer previsão sobre a aprovação do projecto.   

Assim será evidente que a questão da melhoria dos direitos de doentes e famílias se manterá 
nos objectivos da Acreditar bem como a ampliação da Casa de Lisboa. Como temos referido, esta 
é necessária para dar resposta aos inúmeros pedidos, sobretudo tendo em conta as necessidades 
prementes das crianças e jovens dos PALOP e também dos jovens adultos a quem estamos a abrir 
portas desde 2018.

Além desses objectivos, que transitam de 2018, definimos uma meta de contacto com todas as 
crianças diagnosticadas, em todos os hospitais de referência, a qual exige uma presença contínua 
nos hospitais e um reforço das nossas equipas e das suas qualificações.

O trabalho na área dos sobreviventes terá um enorme reforço com a garantia de que o Fundo 
EEAGRANTS gerido pela Gulbenkian e a Fundação Byssaia Barreto irá apoiar o Projecto Dreaming 
with Survivors, o qual já tinha tido algumas iniciativas preparatórias de relevância, apoiadas por 
empresas que acreditaram neste projecto mas que agora poderá ver o seu lançamento e garantias 
de sustentabilidade com excelentes possibilidades.
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A vice-presidência do CCI, assumida por João de Bragança e que se mantem como Presidente da 
Acreditar, coloca-nos no coração de uma instituição com uma ampla experiência internacional. Essa 
interligação permitir-nos-á pressionar pela investigação na área do cancro pediátrico em Portugal. 
Aliás, neste âmbito, e em parceira com a Associação Portuguesa de Investigação em Cancro, a 
Sociedade de Hematologia e Oncologia Pediátrica, o Instituto de Medicina Molecular e a Fundação 
Rui Osório de Castro será feito, em Novembro, um seminário sobre investigação que, em nosso 
entender, será um marco importante nesta área, sobretudo para conhecimento sobre o estado da 
arte.

Desde o último trimestre de 2018 e ainda durante o primeiro de 2019, tem sido feito um enorme 
esforço de qualificação da equipa profissional da Acreditar com o apoio financeiro do programa 
de Capacitação gerido pelo POISE – Programa Operacional Inclusão Social e Emprego. O facto de 
termos uma equipa pequena tem constituído um verdadeiro desafio para a disponibilização para 
formação em áreas de alto desempenho, planeamento, gestão de projectos, criatividade e avaliação 
de impacto. Esperamos que este investimento tenha resultados já em 2019 na eficácia da equipa na 
prossecução dos objectivos.

Outro desafio importante que a Acreditar tem pela frente (tal como todas as entidades do sector 
social) é o de conseguir fazer o seu trabalho garantindo a sustentabilidade adequada e numa 
sociedade onde a desconfiança cresce. 

Sentimos, ainda assim, que a sociedade confia em nós, pois tem-nos confiado os recursos 
suficientes para conseguirmos fazer o nosso trabalho e desenvolver novos projectos e estamos, 
não só gratos por essa confiança, como queremos mantê-la e reforçá-la em 2019.

O nosso compromisso nesta matéria, para além do rigor que colocamos em toda a gestão 
financeira e na verificação das nossas contas com auditorias independentes, será colocado na 
enfâse que daremos no fluxo de comunicação com todos os doadores e voluntários no sentido 
de os manter informados sobre o andamento dos projectos, sobre a evolução de actividades, 
convidando-os a participar nos nossos dias abertos à comunidade para verem o que fazemos, como 
fazemos e dar, a todos, a possibilidade de participarem activamente no nosso processo de melhoria 
e no esforço de melhor servir.



CONTACTOS

Núcleo Regional Sul

Rua Prof. Lima Basto, 73 

1070-210 Lisboa

Telefone: 21 722 11 50

E-mail: acreditar@acreditar.pt

Núcleo Regional Centro

Rua Camilo Pessanha, 2

3000-600 Coimbra

Telefone: 239 482 027

E-mail: acreditar_nrc@acreditar.pt

Núcleo Regional Norte

Rua Académico Futebol Clube, 364

4200-602 Porto

Telefone: 22 548 04 05

E-mail: acreditar_nrn@acreditar.pt

Núcleo Regional da Madeira

Av. Luís de Camões, Complexo Habitacional 

do Hospital, bloco 3, r/c Esq. 

9000-168 Funchal

Telefone: 291 742 627

E-mail: mg@acreditar.pt
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