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 “Seja o que for que façamos será insignificante, mas ainda assim é 

importante que o façamos.” 

 

Gandhi 
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    1.Nota Introdutória 

 

A Missão Saúde para a Humanidade (MSH), Organização Não Governamental para o 

Desenvolvimento e Instituição Particular de Solidariedade Social, desde a sua fundação tem 

desenvolvido, essencialmente com foco na Guiné-Bissau e em Portugal, não só intervenções 

na área da promoção da saúde e prevenção da doença, de modo a disponibilizar condições de 

saúde àqueles que não têm resposta, dada a falta de recursos técnicos, humanos e 

financeiros, como também através de formação local no âmbito de cuidados básicos de 

saúde, aquando da realização de missões humanitárias realizadas por voluntários. 

 

Um dos projetos mais acarinhados da MSH é o Projeto Esperança, que tem contribuído para a 

diminuição da taxa de mortalidade e morbilidade infantil da Guiné-Bissau, e através do qual já 

dezenas de crianças guineenses com graves problemas de saúde aos quais o país não 

consegue dar resposta, tiveram a oportunidade de ser evacuadas para Portugal, afim de 

receberem o tratamento médico e/ou cirúrgico de que careciam e sem o qual as suas vidas 

estariam em grande risco. 

 

Apesar das dificuldades encontradas muitas vezes ao abraçar projetos na área do 

voluntariado, a MSH tem conseguido levar a cabo os seus objetivos, graças ao esforço e 

dedicação de todos aqueles que a compõem, de dezenas voluntários e de muitas pessoas que 

acreditam em nós e no nosso propósito, sem os quais não seria possível percorrer a 

caminhada que temos percorrido. 

 

No presente relatório serão discriminadas as principais atividades desenvolvidas ao longo do 

ano de 2016. 
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2. Missão, Visão e Valores 

 

Missão 

O trabalho desenvolvido pela MSH visa a promoção da saúde, a prevenção da doença e o 

desenvolvimento psicológico, social e educativo dos indivíduos, tendo sempre como fim 

garantir a defesa dos direitos do Homem. 

 

Visão 

Um mundo mais justo, solidário, sensível à indiferença e em que as pessoas não morram por 

falta de acesso a cuidados de saúde. 

 

Valores 

O humanismo, o altruísmo, a solidariedade, a integridade e o respeito pelo próximo, são 

valores que a MSH defende. É nosso propósito promover estes valores junto essencialmente 

daqueles em que incide a nossa acção, bem como sensibilizar as gerações presentes para as 

necessidades prementes dos mais desfavorecidos. 

 

A MSH defende ainda a transparência em todos os processos, divulgando, a todos os 

interessados, quaisquer documentos relativos à vida associativa. Defende também a 

afectividade na relação com cada doente, de forma a contribuir para o bem-estar da pessoa e 

família e promover o desenvolvimento pessoal. 
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3. Estrutura Organizativa 

 

No ano de 2016 a estrutura organizativa da MSH foi sendo aprimorada e pensada, de forma a 

que haja uma relação cada vez mais harmoniosa entre as diferentes funções a exercer e as 

pessoas que as desenvolvem. 

 

Em Janeiro, ocorreram eleição de elementos para integrar os órgãos sociais e terminarem o 

mandato em curso 2015-2018. 

 

3.1. Órgãos Sociais 

 

Assembleia-Geral 

Presidente – Jorge Daniel Tavares 

Vice-presidente – Anabela Lopes Silva 

Secretário – Rosa Maria Costa 

 

Direção 

Presidente – Maria José Ferreira 

Vice-presidente – Alfredo Alves de Sousa 

Secretário – Virgínia Cunha Ferreira 

 

Conselho Fiscal 

Presidente – Carla Sofia Santos 

Vice-presidente – Sofia Marques Mendes 

Secretário – Ana Clara Gamelas Rodrigues 

 

3.2. Equipa Operativa 

 

Gestão e Coordenação de Projetos 

Maria José Ferreira 

Alfredo Alves de Sousa 
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Secretariado 

Rosa Maria Costa 

Matilde Sousa 

 

Departamento de Recursos Humanos 

Maria José Ferreira 

Alfredo Alves de Sousa 

 

Departamento de Contabilidade e Gestão 

Carla Santos 

 

Departamento de Comunicação, Sensibilização e Marketing 

Virgínia Cunha Ferreira 

Clara Gamelas Rodrigues 

Jorge Daniel Tavares 

 

Gestão e Coordenação de Voluntariado 

Inês Vouga 
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4. Projetos 

 

A MSH durante o ano de 2016 manteve em curso os projetos que estão desenhados para a 

Instituição, sempre com especial destaque para o Projeto Esperança, o qual retém a maioria 

dos recursos humanos e financeiros disponíveis.  

 

O projeto de apadrinhamento de crianças da Ilha das Galinhas não sofreu alterações, 

mantendo-se apadrinhadas as mesmas crianças que no ano anterior, devido à contínua e 

ininterrupta contribuição dos seus padrinhos. Apadrinhar uma criança, no âmbito deste 

projeto, significa fazer uma contribuição mensal de 15 euros que permite que essa criança 

receba auxílio em necessidades de saúde básicas, na sua higiene, alimentação e no seu 

percurso escolar. Esta contribuição, no entanto, não tem caráter vinculativo nem implica 

nenhuma obrigação legal perante a criança apadrinhada.  

 

Nos parágrafos seguintes serão descritas as atividades desenvolvidas em 2016 no âmbito do 

Projeto Esperança e da Missão Humanitária. 

 

4.1. Projeto Esperança 

 

No cerne da atividade da MSH, o Projeto Esperança constitui o nosso principal foco de 

atuação, tendo já atingido o patamar dos 50 doentes evacuados para Portugal. 

 

O processo consiste na evacuação de doentes (crianças e jovens, dos 3 anos aos 16 anos) da 

Guiné-Bissau, rastreados no local pela ONG A.I.D.A. que atua em colaboração com a MSH, a 

partir da capital guineense.  

 

Obedecem a critérios de prioridade de doentes, que por meio de triagem da A.I.D.A. são 

definidos os casos clínicos mais graves, assumindo-se a sua evacuação como primordial e de 

importância premente, visto que muitas vezes a simples espera pelo momento da evacuação 

pode ser fatal. 
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Em Portugal, esses mesmos doentes ficam à responsabilidade legal da MSH e são submetidos 

a todos os tratamentos médicos e/ou cirúrgicos necessários no Hospital São João, no Porto, 

até ao momento em que regressam ao seu país de origem. 

 

Com base no histórico dos doentes evacuados, podemos verificar que à grande maioria é 

diagnosticada com patologias cardíacas que requerem, muitas vezes, a colocação de uma 

prótese para que o doente consiga usufruir de uma melhor qualidade de vida. Essa mesma 

prótese origina, em alguns casos, a necessidade de recurso aos serviços de 

imunohemoterapia, já no período de tratamento em ambulatório. No contexto desse tipo de 

tratamento, os doentes recorrem, para além do Hospital São João, a múltiplas consultas 

externas no Centro Hospitalar Baixo Vouga, em Aveiro.  

 

Em 2016, a receção de doentes teve início logo a 30 de janeiro com a chegada de duas 

meninas, a Solange e a Nene. 

 

A 3 de fevereiro, a Fera, uma menina que estava connosco já desde o ano anterior, regressou 

à Guiné-Bissau. 

 

Após a intervenção cirúrgica cardíaca de que a Nene carecia, área que se tem vindo a revelar a 

principal necessidade dos nossos doentes evacuados, esta menina foi acompanhada em 

consultas externas no Hospital São João, pelo que regressou, bem de saúde, à Guiné-Bissau no 

dia 15 de abril. 

 

A Solange, por outro lado, regressou logo no dia 2 de março ao seu país, uma vez que após 

avaliação clínica no Hospital de São João se entendeu que a menina não tinha critérios 

cirúrgicos. 

 

Por sua vez, a 2 de junho deu-se a chegada de outra menina, a Djenabu, que foi seguida de 

igual modo em consultas no Hospital de São João no decorrer do mês de julho, e que viria a 

regressar à capital guineense a 17 do mês de agosto com a sua saúde agora estabilizada. 

 

A 27 de dezembro chegaram ao nosso país mais duas crianças, o Ibraim, um bébé de apenas 

um ano, e o Domingos com dez anos. 
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À responsabilidade da MSH continua em Portugal o Ansu, com 6 anos, em tratamento médico 

no Hospital São João e no Centro Hospitalar Baixo Vouga, desde 2011 após ter sido submetido 

a várias cirurgias cardiotorácicas. 

 

4.2 Missão Humanitária  

 

No mês de março, a MSH realizou com sucesso a 6º missão humanitária à Guiné-bissau, que 

decorreu do dia 2 ao dia 16 do mesmo mês.  

 

Movia pelo objetivo a prestação de cuidados médicos à população nas zonas mais remotas do 

país, a equipa que se disponibilizou a ir trabalhar em campo foi constituída por seis 

voluntários. 

 

Esta equipa chegou a Bissau no dia 2 de março e foi recebida no terreno pela ONG Central 

Social, uma organização local sem fins lucrativos em funcionamento desde 2003 e que 

trabalha em parceria com a MSH, tratando de toda a logística local por detrás e necessária 

para o sucesso e eficácia do trabalho desenvolvido em campo aquando das nossas viagens. 

Deste modo, a Central Social providenciou instalações onde os voluntários puderam ficar 

durante a sua estadia no país. 

 

Logo no dia 3 de março a equipa deslocou-se para Tchugue, uma das aldeias de Dugal, onde 

prontamente se começou a dar consultas, dando início a duas semanas de árduo trabalho, 

regressando no fim do dia a Bissau. 

 

No dia seguinte, 4 de março, e ainda de madrugada, os voluntários deslocaram-se de canoa 

para a Ilha das Galinhas - Arquipélago dos Bijagós, onde permaneceriam até dia 6 a prestar 

cuidados médicos às aldeias – primeiramente dia 4 em Amitete e posteriormente em 

Ambancana. No dia 5 foram assistidas o mesmo número de pessoas. O dia 6 foi reservado 

para a viagem de regresso, que consistia numa travessia de quatro horas no mar até Bissau. 

 

No dia 7 de março a equipa deslocou-se para Sintcham Botche, onde ficou a dar assistência à 

comunidade até dia 9. 
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Seguidamente, no dia 10 a equipa de voluntários foi para Geba, uma localidade perto de 

Sintcham Botche, onde se deu assistência a cerca de noventa pessoas. 

 

No dia 11 de março, os voluntários abandonaram bem cedo a localidade de Geba, tendo como 

destino a aldeia de Gambiel, onde dariam consultas apenas nessa tarde, uma vez que à noite 

se deslocariam a Dugal, onde a necessidade de regressar para a prestação de mais cuidados à 

população se tornara premente. Desta forma, todo o dia 12 foi passado em Dugal. 

 

No dia 14, e após um dia para recuperação de forças por parte de toda a equipa, as consultas 

foram dadas na aldeia de Uflê, situada perto de Lendem-Bissorã. 

 

Por último, o dia 15 foi reservado para preparar a viagem de regresso a Portugal no dia 

seguinte, 16 de março. 

 

Durante a estadia na Guiné-Bissau foi possível estabelecer um precioso e valioso contacto 

com a Embaixada Portuguesa em Bissau, que gentilmente nos recebeu e com a qual foi 

inclusive agendada e tida uma reunião de apresentação da MSH. 

 

No âmbito desta missão médica, a RTP África fez uma reportagem da MSH no terreno, no 

programa Repórter África. 
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5. Angariação de Fundos 

 

A 26 de fevereiro, a MSH pôde contar com a colaboração da Escola de Formação Turística de 

Aveiro (E.F.T.A.) para a realização de um jantar de convívio entre sócios e colaboradores e 

cujo valor simbólico das inscrições em parte reverteu e contribuiu para a organização da 

viagem humanitária à Guiné-bissau. A MSH acordou todavia entre a sua direção que parte da 

receita obtida pelas inscrições para o jantar seria entregue à referida escola, tido em conta 

todo o seu empenho e prontidão com que se mostrou disposta a receber-nos. 

 

Assim, as instalações da E.F.T.A. foram-nos, para o efeito, gentilmente cedidas, pelo que os 

alunos do curso de Hotelaria, sem cuja dedicação o jantar não teria assim sido viável, 

confecionaram ainda toda a comida para o jantar, o qual decorreu da melhor forma e com 

sucesso. 

 

No ano de 2016, cooperou connosco, até ao dia 5 de abril, mais uma colaboradora que havia 

integrado a MSH já no ano posterior, no âmbito de uma candidatura que havia sido feita ao 

Instituto de Emprego e Formação Profissional (I.E.F.P.) ao abrigo da medida “Estímulo 

Emprego”. 

 

A MSH efetuou também candidatura a financiamento ao laboratório Roche, no entanto sem 

sucesso.  
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6. Outras Atividades 

 

Em fevereiro, realizou-se no Porto um Encontro de Docentes organizado pelo Hospital São 

João no âmbito da Educação e da Saúde, onde a MSH pôde participar com a intervenção 

“Cooperação em Saúde: um Desafio”. 

 

Já em maio, teve lugar, no Teatro Aveirense, mais um encontro TEDx Aveiro, sob o tema 

“Origem”, tendo sido a MSH uma das três associações locais selecionadas, para as quais 

reverteria parte da receita líquida resultante do evento. 

 

No evento Serzede Cultural em Vila Nova de Gaia, que decorreu entre 30 de Julho e 6 de 

Agosto, a MSH recebeu a generosa ajuda dos donativos angariados, pelo apoio do Grupo de 

Jovens de Serzede , “Somos Um”. 

 

No mês de setembro, a MSH teve a honra e oportunidade de participar no VII Congresso da 

Comunidade Médica da Língua Portuguesa, que ocorreu no Porto. 

 

Ainda no mês de setembro, teve lugar também no Porto uma formação para os voluntários e 

toda a restante equipa de voluntários da MSH, por meio de um workshop organizado em 

parceria com a Hikari, o qual abordou os temas da assertividade, trabalho em grupo e gestão 

de conflitos. 
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A MSH pôde organizar ainda, em novembro, um jantar de natal onde foi possível reunir sócios 

e colaboradores, proporcionando um agradável tempo de convívio e confraternização, 

adequado à quadra natalícia entre os membros da equipa. Este jantar teve também como 

objetivos a divulgação e sensibilização para a causa, contribuindo também para a angariação 

de fundos. 

 

A iniciativa de ajuda humanitária às populações de diversas aldeias desfavorecidas do interior 

da Mauritânia, Missão Solidária Sahara Desert Challenge 2016, ocorreu em Dezembro e 

permitiu aos participantes contribuir, através da doação de materiais para a melhoria de 

condições de educação e saúde nas aldeias do interior da Mauritânia. A MSH teve o privilégio 

de contribuir com vários donativos. 

 

Em 2016 a MSH teve um novo parceiro, Little Dresses for Africa - LDFA (delegação de 

Portugal). Esta organização entrega vestidos a crianças em situação de carência, 

maioritariamente em países africanos, confeccionados carinhosamente por costureiras 

voluntárias. 

 

Agora com a colaboração da MSH, estes vestidinhos e muitos, muitos mais, poderão chegar 

até à Guiné-Bissau para serem recebidos e entregues às crianças pela Associação Guineense 

Flor Di Djiba. 
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Durante este ano continuamos na preparação do envio de um contentor para África. Recolher 

os donativos, transportar, triar, separar e finalmente empacotar, foram os principais passos 

necessários até à concretização do seu envio. 
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7. Análise SWOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FRAQUEZAS 
 

FORÇAS 

OPORTUNIDADES 
 

AMEAÇAS 
 

 Grupo coeso de voluntários; 

 Estrutura sólida e organizada; 

 Dedicação dos dirigentes; 

 Boa relação com o HSJ e staff; 

 Acompanhamento individualizado a 

cada criança. 

 Gestão do período pós-internamento; 

 Existência de dois pólos – Porto e Aveiro; 

 Falta de recursos humanos remunerados; 

 Estrutura voluntária. 

 

 Bom potencial de crescimento; 

 Processo de evacuação inovador e célere; 

 Causa que as pessoas querem apoiar; 

 Excelentes parcerias; 

 Possibilidade de ter resposta social com 

acordo de cooperação com a segurança 

social. 

 

 Poucas parcerias; 

 Divulgação e visibilidade 

insuficientes; 

 Processo de evacuação com custos 

elevados. 
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8. Considerações Finais 

 

Na observância da sua agenda anual, a MSH pôde ver em 2016 mais um ano de iniciativas em 

curso e planos para projetos futuros. 

 

Está entre a lista de objetivos a alcançar o alargamento do nosso foco de atuação, uma vez que 

gostaríamos, em termos futuros, de poder vir a contribuir para o desenvolvimento de outras 

regiões dos P.A.L.O.P., tendo a oportunidade de continuar a criar mais impactos positivos que ao 

longo da nossa jornada acreditamos terem vindo a concretizar-se por meio da nossa intervenção. 

 

Não pode deixar de ser posta em evidência a dedicação e compromisso dos voluntários, de cujo 

esforço estão dependentes projetos de voluntariado como aquele que é levado a cabo pela MSH. 

 

De uma forma global, a conjuntura para o ano de 2017 é bastante favorável. A seu favor, a MSH 

dispõe de alguns pontos promissores tais como o potencial de crescimento e as boas parcerias 

estabelecidas com as entidades que nos apoiam. O Acordo de Cooperação a estabelecer com o 

Instituto de Segurança Social é um objetivo, pois consideramos que será uma grande mais-valia 

para a nossa capacidade de dar resposta a cada caso com que nos deparamos. 

 

Com o compromisso de continuar a trabalhar nesta causa, estamos certos de que os resultados 

serão, tal como tem sido, grandemente gratificantes, sendo essa a maior recompensa possível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
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