BEM-VINDO
À ACREDITAR !

Saiba como acreditar connosco:

WWW.ACREDITAR.ORG.PT

“Fica sempre algo por dizer
quando falamos do que somos
e fazemos. Porque há uma
dimensão afectiva impossível
de se traduzir em palavras.”
João de Bragança, Presidente da Acreditar

ACREDITAR FAZ-ME MAIS F O R T E
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| QUEM SOMOS

SOMOS
AC R E D I TA R !

ACREDITAR é mais do que um verbo.
É uma rede de partilha e de afectos
feita por crianças, jovens, pais e amigos.
Estamos juntos desde 1994 para enfrentar
da melhor maneira as dinâmicas que
o cancro infantil impõe, tentando
proporcionar a todos a certeza de apoio
num momento de incertezas.
Existirmos faz a diferença que nos torna
a todos mais fortes porque os momentos
difíceis são mais fáceis de viver quando
nos unimos.

ACREDITAR FAZ-ME MAIS FORTE
“A Acreditar foi nas nossas vidas um apoio enorme,
deu-nos conforto, um bem-estar, um tecto,
recebeu-nos de braços abertos.” Mãe da Rita

| QUEM SOMOS

MISSÃO
Tratar a criança e jovem
com cancro
e não só o cancro
na criança ou jovem,
promovendo a sua
qualidade de vida e da
família.
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| QUEM SOMOS

VALORES
O QUE INSPIRA E ORIENTA
A NOSSA ACTUAÇÃO

SOLIDARIEDADE

é criarmos uma teia
que é de todos.

COOPERAÇÃO

é sabermos
que preciso
de ti e que
precisas de
mim.

PRIVACIDADE

é o direito a não
partilharmos com
os outros coisas
que queremos só
nossas.

TRANSPARÊNCIA
é quando nada
temos a temer
e mostramos o
que somos.

ESPÍRITO
INOVADOR

é fazermos diferente
para darmos mais e
melhor.
RESPEITO

é quando
olhamos
para o outro
e o vemos.

| QUEM SOMOS

A NOSSA FAMÍLIA

BARNABÉS
crianças, jovens e
adultos que na sua
infância ou
juventude vivem ou
viveram uma doença
oncológica.

VOLUNTÁRIOS
dão o seu tempo
para tornar
melhor o tempo
dos outros.

PROFISSIONAIS
colaboradores
remunerados da
Acreditar.

MECENAS

empresas e
particulares
que apoiam
através de
donativos.

ASSOCIADOS
participam e
apoiam com
uma quota
anual.

“Éramos uma Família. Todos nos davam amor e
esperança, e são estes aspectos a única orientação
segura nesta difícil caminhada.” Teresa

PAIS E AMIGOS
núcleo familiar
e social.

| SOBRE O CANCRO INFANTIL

ESTAMOS SEMPRE LÁ,
QUANDO É PRECISO
PORQUE É NECESSÁRIO ESTAR:
Diagnóstico

Internamento

Em Portugal há entre 400 e 450 novos casos por
ano
Maior incidência: leucemias e tumores do sistema
nervoso central

Ambulatório

O cancro é a segunda causa de morte infantil (a
primeira são os acidentes)
No mundo, de 3 em 3 minutos uma criança morre
com cancro

Outros desafios

Pós-tratamento

Entre os casos detectados precocemente, a taxa de cura
é de 80%. Destes 80%, 80% sofre uma marca ao longo da
vida, 30% sofre múltiplas sequelas.

| ACREDITAR EM ACÇÃO

ACREDITAR É AGIR COM
PROFISSIONALISMO E CORAÇÃO
Advocacia Social
Promoção dos direitos das crianças e famílias
Informação
Distribuição de livros e guias para crianças, jovens, pais, irmãos e
professores
Casas Acreditar
Acolhimento de famílias
durante os tratamentos
INFORMAÇÃO

Humanização da Vida Hospitalar
Parceria institucional e voluntariado nos Serviços de Pediatria
CASAS
ACREDITAR
Apoio Transversal
às Famílias
Emocional, jurídico, material, financeiro e alimentar
Visitas Domiciliárias
HUMANIZAÇÃO DA VIDA HOSPITALAR
Apoio escolar, emocional e logístico
Grupos de Desenvolvimento Pessoal
Coaching e Bolsas de Estudo para doentes e ex-doentes
Lazer e Partilha
Workshops, passeios e encontros

| ACREDITAR EM ACÇÃO

Uma segunda casa, junto ao hospital

C A S A S AC R E D I TA R
Em Lisboa, em Coimbra e no Porto as
Casas Acreditar proporcionam alojamento
gratuito às crianças, jovens e famílias que
residem longe do hospital, durante o
tratamento.
A Acreditar conta também com um espaço
de apoio às famílias no Funchal.
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Casa de
Lisboa
nº de quartos

nº de famílias
acolhidas em 2018

taxa de ocupação

Casa de
Coimbra

Casa do
Porto

12

20

16

51

153

63

79%

68%

76%

f amílias
acolhidas
principais zonas de
origem das famílias

“A Acreditar significa para mim muito mais do que uma casa,
algo semelhante a uma muralha ou um rochedo ao qual nos
agarramos nos momentos de desespero.” Mãe da Margarida

Açores,
Madeira
e Faro

Leiria,
Viseu e
madeira

Bragança, Braga
e Viana
do Castelo

| ACREDITAR EM ACÇÃO

Promoção da qualidade de vida
em

BARNABÉS

2019

Este projecto visa promover a qualidade de
vida e as oportunidades dos doentes e
sobreviventes de cancro infantil e juvenil ou seja, dos barnabés.
Dinamização dos grupos de Barnabés
Incentivo ao voluntariado de sobreviventes
Capacitação para a empregabilidade
Promoção de informação e intercâmbio
Sensibilização social e política

71
Actividades
lúdicas

47

Voluntários
(2553 horas)

12

Sessões

“A força das crianças, dos pais, de toda essa gente que faz
parte da comunidade Acreditar engrandecem uma pessoa
enquanto ser humano e enriquecem a vida.”
Mãe do Francisco

formação
pessoal e
profissional

|A ACREDITAR EM NÚMEROS

A PARTE MAIS VISÍVEL
DO QUE ALCANÇÁMOS
DESDE 1994

4 Núcleos Norte, Centro, Sul e Madeira

9.000 Famílias apoiadas
3 Casas Acreditar
1.600 Famílias alojadas nas Casas Acreditar
1.700 Visitas de apoio escolar no domicílio
850 Visitas de apoio domiciliário
40 Campos de férias para Barnabés
2.000 Barnabés em campos de férias e outras actividades lúdicas

659 Voluntários em 2019
36.385 Horas oferecidas por voluntários em 2019

85 Cursos de formação para voluntários
16 Livros pedagógicos publicados
“Acreditar que posso ajudar.
Acreditar que vou vencer.” Matilde

|A ACREDITAR EM NÚMEROS

A PARTE MAIS VISÍVEL
DO QUE ALCANÇÁMOS
EM 2019

527
Actividades
de lazer

674

260

Apoio material
(roupa, higiene,
ajudas técnicas)

Apoio
emocional

53
Apoio
escolar

105

Apoio financeiro

71

(95.663,12€)

Apoio
alimentar

“Como infinito é o meu amor pela minha adorada filha, infinita é
também a minha gratidão por todos quantos tocaram o meu
coração neste percurso das nossas vidas.” Mãe da Beatriz

267
Casas

1.983
famílias apoiadas

| FUTURO

POR UM AMANHÃ
MAIS CONFIANTE
Porque o futuro começa todos os dias, a nossa
missão renova-se diariamente.
Trabalhamos para dar ao cancro pediátrico a
visibilidade que vai permitir alcançar melhores
tratamentos e melhor acompanhamento de
doentes e familiares, maior qualidade na
sobrevivência, escolaridade adequada às várias
fases e o envolvimento contínuo de todos no
trabalho que desenvolvemos.
Todos os dias superamos e impomo-nos desafios
para que a força Acreditar chegue a todos.

ACREDITAR FAZ-ME MAIS FORTE
“Vou encarar o futuro com esperança no rosto.”
Laurina

| COMO A JUDAR A ACREDITAR

ACREDITAR É DAR
MAIS SENTIDO A TUDO
O QUE VIVEMOS

SE JA ASSOCIADO ACREDITAR
Participação nos destinos da Associação e
contribuição pecuniária regular

SE JA VOLUNTÁRIO
Apoio directo às crianças e famílias ou
colocação da experiência profissional ou talento
ao serviço da causa Acreditar

FAÇA UM DONATIVO
Por transferência bancária ou Easypay

ADIRA ÀS NOSSAS CAMPANHAS
Através da sua participação, doação e/ou
divulgação junto dos seus contactos
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“O que fizeram pelo meu filho não há
palavras para descrever.”
Pais do Miguel

CONTACTOS
REGIÃO SUL
Rua Prof. Lima Basto, 73
1070-210 Lisboa
Tel: 21 722 11 50
E-mail: acreditar@acreditar.pt
REGIÃO CENTRO
Rua Camilo Pessanha, 2
3000-600 Coimbra
Tel: 239 482 027
Tlm: 91 230 49 83
E-mail: acreditar_nrc@acreditar.pt
REGIÃO NORTE
Rua Académico Futebol Clube, 364
4200-602 Porto
Tel: 22 548 04 05
Tlm: 91 689 72 26
E-mail: acreditar_nrn@acreditar.pt
REGIÃO DA MADEIRA
Av. Luís de Camões,
Complexo Habitacional do Hospital, Bloco 3, r/c esq.
9000-168 Funchal
Tel: 291 742 627
E-mail: mg@acreditar.pt

Saiba como acreditar connosco:

WWW.ACREDITAR.ORG.PT

