


• Fundada em 1993 
 

• Resultado da mobilização nacional dos pais de crianças utentes dos 

Serviços de Oncologia Pediátrica 
 

• A nível nacional: Norte (Porto), Centro (Coimbra), Sul (Lisboa) e 

Madeira (Funchal) 
 

• Membro fundador da ICCCPO – Confederação Internacional das 

Associações de Pais de Crianças com Cancro  
 

• 15 de Fevereiro : Dia Internacional da Criança com Cancro 
 

• 1996 – Declarada IPSS – Instituição Particular de Solidariedade Social 
 

• Regime Mecenato Social – Lei 74/99 – donativo em espécie e em 

dinheiro 

A NOSSA HISTÓRIA … 



O QUE NOS MOVE? 

“Tratar a criança com cancro  

e não só o cancro na criança” 

Fomentar a esperança, não apenas nas famílias 

tocadas pela doença mas na sociedade em geral 



PROPOMO-NOS A … 

AJUDAR A CRIANÇA A ENFRENTAR A DOENÇA PROCURANDO 

PROPORCIONAR-LHE MOMENTOS AGRADÁVEIS E MANTER VIVO 

O SEU INTERESSE POR CRESCER, APRENDER, 

DESCOBRIR, DIVERTIR-SE, SONHAR E 

RELACIONAR-SE COM AS PESSOAS QUE O RODEIA 



 

 

• Publicações 

 

 - Dirigidas aos pais, crianças/jovens, irmãos, professores e 

comunidade  

 

O QUE FAZEMOS? 





Apoio Social 

Apoio financeiro, pagamento de medicação, próteses e outras 

necessidades prementes que a Acreditar tem com as crianças/jovens 

e famílias do núcleo centro e que rondam anualmente o valor de 

5.000 €. 

 

 

“Tratar a criança com cancro  

e não só o cancro na criança” 

O QUE FAZEMOS? 



 

 

• Outros apoios sociais  

 

 - ajudas técnicas (empréstimo de canadianas, cadeiras de rodas, 

carrinhos de bebé, computadores adaptados, etc) , apoio jurídico, banco 

alimentar, roupa e calçado, fraldas, produtos de higiene.  

 

.    Apoio emocional 

 

 

 

 

 

O QUE FAZEMOS? 



O QUE FAZEMOS? 
 

 

• Humanização do Espaço Hospitalar  

 

 - material lúdico-didáctico 

 - material informático 

 - decoração dos serviços de internamento e hospital de dia 

 - outras necessidades sinalizadas pelos serviços de oncologia      

pediátrica 

 
 

 

 

 



 

 

• Casas da Acreditar  

 

 - visam o acolhimento a título gratuito das famílias de 

crianças/jovens com cancro residentes fora da região do hospital onde 

são seguidas durante os períodos de tratamento. 

  

     “Uma casa longe de casa.” 

 
 

 

 

 

O QUE FAZEMOS? 



CASA DO FUNCHAL  



CASA DE LISBOA  



CASA DE LISBOA  



CASA DE COIMBRA  



CASA DE COIMBRA  



A CASA DE COIMBRA 

• A Casa dispõe de vinte quartos com casa de banho 

• Recebe famílias de crianças com cancro, residentes fora da região 

de Coimbra, em tratamento no Hospital Pediátrico ou no HUC 

• Recebe famílias de crianças com outras patologias (surdos 

profundos, cardiopatias, etc), residentes fora da região de 

Coimbra, em tratamento no Hospital Pediátrico 

• As famílias ficam instaladas gratuitamente, cuidando da 

manutenção e arrumação dos espaços que ocupam, e contam com 

a ajuda dos voluntários da Acreditar que, diariamente, estão 

disponíveis para as auxiliar.  

 



• Em 2012 recebemos 123 famílias diferentes 

• As famílias acolhidas vêm de todos os pontos do país, incluindo 

Açores e Madeira, bem como de Angola e Cabo Verde  

• As famílias são reencaminhadas pelos serviços sociais dos hospitais 

 

 

A CASA DE COIMBRA 



• A casa é totalmente financiada por mecenas 

• Cada quarto custa anualmente 9.200€ 

• Temos 5 quartos financiados para o ano de 2013 

A CASA DE COIMBRA 



O QUE FAZEMOS? 

 

 

• Programas de divulgação  

 

 - bancas de divulgação e angariação de fundos 

 - apresentação da associação em escolas, empresas, etc 

 

 

 

 

 

 

 





O QUE FAZEMOS? 

 

• Barnabés  

 

  - grupo de crianças, jovens e adultos que na sua infância 

vivem ou viveram doença oncológica. 



OS BARNABÉS 

FUNDAMENTO  
 

• partilha de experiências idênticas 

• reforço de autonomia 

• participação cívica  

 

ACTIVIDADES 
 

 

• lúdicas  

• voluntariado 

• sensibilização 

 



OS BARNABÉS 



OS BARNABÉS 



 

 

• Voluntariado 

 

• Hospitalar 

• Casas da Acreditar 

• Apoio emocional  (entre Pais, entre Barnabés e por voluntários) 

• PROJECTO APRENDER MAIS (apoio escolar em contexto domiciliário)  

• PROJECTO ARCO-IRIS (prolongamento do apoio emocional e logístico em 

casa, às crianças e jovens com doença oncológica e às suas famílias) 

 

 

 

 

 

 

O QUE FAZEMOS? 



VOLUNTARIADO 



Em 2012 a Acreditar contou com a colaboração de 320 voluntários  

em contacto directo com crianças e famílias  

VOLUNTARIADO 



“estou bem, a minha vida não mudou muito  

continuo a ser um adolescente…” Olivier 

A VOZ DAS CRIANÇAS! 

O QUE TENHO VONTADE DE DIZER AOS OUTROS 

“não sabia que por eu estar doente 

os outros ficavam tristes ” Ricardo 

TERIA GOSTADO DE SABER… 

O QUE MUDOU EM MIM? 

“levo as coisas menos a sério e divirto-me muito mais” Sofia 

UM DIA FELIZ 

“Tenho vontade de agradecer  cada dia que passa” Carolina 



Conheça a Acreditar no Facebook!   

 

www.acreditar.org.pt 


