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1.Nota Introdutória

Um dos projetos mais acarinhados da MSH é o Projeto Esperança que desde a fundação
desta instituição tem contribuído para a diminuição da taxa de mortalidade e morbilidade
infantil da Guiné-Bissau. Dezenas de crianças e jovens com graves problemas de saúde aos
quais o país não consegue dar resposta, por carência de recursos humanos, técnicos e
financeiros, tiveram a oportunidade de ser evacuadas para Portugal, a fim de receberem o
tratamento médico e/ou cirúrgico de que careciam e sem o qual as suas vidas estariam em
grave risco.

A Missão Saúde para a Humanidade (MSH), Organização Não Governamental para o
Desenvolvimento e Instituição Particular de Solidariedade Social, desde a sua fundação que
tem desenvolvido projetos com foco em Portugal e na população da Guiné-Bissau.
Desenvolve projetos em contexto da rede social municipal e em atividades
complementares à sua atividade direcionada ás missões humanitárias. Aquando da
realização destas missões humanitárias, integradas por grupos de voluntários com
diferentes competências, intervém essencialmente na área da promoção da saúde e
prevenção da doença e na prestação de cuidados de saúde à população.

Apesar das muitas dificuldades encontradas 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.
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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 ação, bem como sensibilizar as gerações
presentes para as necessidades prementes dos mais desfavorecidos. Pauta também a sua
prática pela promoção em todos os seus projetos com uma forte afetividade, tanto no
Projeto Esperança destinado a crianças e jovens, nas ações humanitárias no terreno, bem
como na relação com cada benificiário das nossas ações, de forma a contribuir para o bemestar da pessoa e família e promover o desenvolvimento pessoal.
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3. Estrutura Organizativa

A direção da MSH é eleita por triénio, sendo que o último mandato de 2015-2018 terá o
seu fim com a eleição de nova Direção. Por dificuldade de calendário, num contexto de
duas missões à Guiné Bissau e a evacuação de um grupo de crianças muito pequenas que
mobilizaram toda a nossa atenção não foi possível realizar ainda em 2018 a eleição,
estando prevista para o primeiro semestre de 2019.

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
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Fernando Pinheiro
Alfredo Alves de Sousa
Teresa Pinheiro

Secretariado
Gina Santos

Departamento de Recursos Humanos
Maria José Ferreira
Alfredo Alves de Sousa

Departamento de Contabilidade e Gestão
Carla Santos

Departamento de Comunicação, Sensibilização e Marketing
Clara Gamelas Rodrigues
Jorge Daniel Tavares

Gestão e Coordenação de Voluntariado
Inês Vouga e Marta Resende
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4. Projetos

O Projeto Esperança, as Missões Humanitárias, a doação de donativos em grande escala
por contentor para África e o Apadrinhamento à distância, continuam a fazer parte da vida
da MSH e exigem uma grande disponibilidade de recursos humanos, financeiros e de tempo
disponivel.

4.1. Projeto Esperança

É um projeto muito envolvente emocionalmente e intrínseco à MSH, está na sua génese e
constitui de forma permanente o nosso principal foco de atuação, tendo já atingido o
patamar dos 60 doentes evacuados para Portugal.

A MSH tem implementado um workflow funcional, relativo à evacuação de crianças e
jovens essencialmente guineenses, que carecendo de tratamento urgente não o têm no
seu país de origem por inexistência do mesmo. Mediante parcerias constituídas em
Portugal, promove todos os procedimentos administrativos necessários e acautela as
condições de logística para encaminhar, acompanhar, acolher e fazer voltar às suas famílias
estas crianças com saúde. 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 e com sede no hospital de
referência Hospital Nacional Simão Mendes.

Os critérios de prioridade de seleção dos doentes a evacuar são os que decorrem da
triagem da A.I.D.A. São elencados os casos clínicos mais graves, assumindo-se a sua
evacuação como primordial e de importância premente, dado que muitas vezes a simples
espera pelo momento da evacuação pode ser fatal.
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Podemos observar que na 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 prolongando a estadia em Portugal. Promover práticas inclusivas pela
convivência e perceção do que melhor tem a nossa sociedade é também uma preocupação
da MSH, sempre respeitando a cultura das crianças. Todos os intervenientes da MSH,
Direção e Voluntários colocam afeto, muito afeto, em todas as situações da vida das
crianças. Recorde-se que são crianças sem qualquer ligação ao nosso país, sem pais por
perto e num contexto de tratamento sempre invasivo do seu bem-estar.

Em 2018 a MSH acompanhou

as crianças num total de 33 consultas médicas de

ambulatório no Hospital de S. João. O acompanhamento das crianças continua a ser feito
por uma fidelizada equipa de voluntários de excelente formação pessoal e qualidade
humana. A Direção também se inclui na escala de acompanhamento das crianças às
consultas, mantendo uma grande proximidade da MSH com as equipas do Hospital São
João, na perspetiva de obter e dar a melhor informação e colaboração.

Por ordem cronológica, em Janeiro a MSH acolheu pela segunda vez o jovem Tigna, para
internamento no HSJ e em Fevereiro acolhemos a menina Edineusa.

Em Agosto tivemos o desafio de acolher quatro crianças, três delas muito pequenas com
três e quatro anos a Janice, o Clai, a Augusta e a Nazaré. Ainda em 2018, regressou à sua
familia na Guiné-Bissau a Edineusa, a Nazare e o Clai que mobilizaram os voluntários em
centenas de horas por mês

Pela complexidade das patologias houve necessidade de reinternamento de Janice e do
Tigna.
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A MSH continua com a criança Ansu, em tratamento médico, desde 2011 após ter sido
submetido a múltiplas cirurgias cardiotorácicas. Por intermédio da ONGD AIDA os pais do
menino continuam a ser mantidos informados da sua situação clínica.

4.2. Missões Humanitárias

A elevada taxa de mortalidade peri-natal, a classificação do quinto país mais pobre do
mundo e a realidade de 2/3 da população viver abaixo do limiar de pobreza, move a MSH
a empenhar-se em continuar ajudar o povo da Guiné-Bissau. Um desafio enorme é
concerteza proporcionar cuidados de saúde e educação a uma vasta população infantil,
que pode mudar o futuro do país e que só será possível pelo somar de muitas ajudas
regulares ou pontuais a juntar aos esforços institucionais.

No mês de Janeiro de 2018, durante duas semanas uma equipa de voluntários da MSH,
esteve mais uma vez na Guiné-Bissau, a proceder ao desalfandegamento de um contentor
de 40 pés, com donativos de particulares e empresários de Portugal e do Brasil.

Foi feita a descarga, transporte e montagem de equipamento médico, nomeadamente,
camas, marquesas de observação ginecológicas, camas de parto, berços, colchões
hospitalares e almofadas, cadeira de rodas pediátricas e de adulto, canadianas, mesas de
apoio, candeeiros de observação ginecológica, cadeirões para repouso e amamentação,
suporte de soros, batas de bloco, lençóis de cama, luvas esterilizadas, kits de parto,
clamps umbilicais, dopplers fetais, máscaras cirúrgicas, kits de penso e de sutura,
frigorificos, computadores portáteis e bens consumíveis como escovas e pastas de
dentes.

Foi ainda entregue uma quantidade razoável de leites para lactantes e crianças, papas
lácteas, biberões e tetinas, bem como o material de preparação para aquecer e ferver
água.
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Estas ações decorreram nos hospitais de Catió, de Buba e na Casa Bambaram em
Bissau destinada a crianças órfãs e abandonadas. Nestes hospitais as condições
básicas de conforto e higiene mostram a ultilidade do nosso trabalho e o resultado
da intervenção.

Fig. 1 – Abertura do contentor em Bissau enviado pela MSH

Antes
Depois
Fig. 2 - Novo serviço de Pediatria do Hospital de Cátio e Unidade de Saúde de Buba
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Antes
Depois
Fig. 3 – Novo serviço de Pediatria do Hospital de Cátio e Unidade de Saúde de Buba

Antes
Depois
Fig. 4 – Serviço de Pediatria do Hospital de Cátio
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Antes
Depois
Fig. 5 – Marquesas Ginecologicas do Hospital de Cátio

Antes
Depois
Fig. 6 – Mobiliário do Serviço de Pediatria do Hospital de Cátio
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Antes
Depois
Fig. 7 – Mobiliário do Serviço de Pediatria da Unidade de Saúde de Buba

4.3. Apadrinhamento à Distância

Os projetos de apadrinhamento vivem da generosidade de madrinhas e padrinhos que
assumem compromisso de, mensalmente ou anualmente, contribuírem com um valor que
encaminhamos. O valor é diretamente proporcional à fidelização das madrinhas e dos
padrinhos pelo que são projetos que exigem muito retorno de informação de modo a
manter ligações fortes

Ilha das Galinhas

A atuação na Ilha das Galinhas onde se implementa um projeto de apadrinhamento de
crianças promovido pela Central Social uma ONG Guineense, continuou como objeto de
parceria com aquela ONG no apadrinhamento de crianças da Ilha não tendo sofrido
alterações mantendo-se apadrinhadas as mesmas crianças que no ano anterior. Apadrinhar
uma criança, no âmbito deste projeto, significa fazer uma contribuição mensal

que

permite que essa criança receba auxílio em necessidades de saúde básicas, na sua higiene,
16

alimentação e no seu percurso escolar. Os donativos são geridos pela ONG Central Social
devendo ser estritamente aplicados em benefício das crianças. Esta contribuição, no
entanto, não tem caráter vinculativo nem implica nenhuma obrigação legal perante a
criança apadrinhada.

Crianças Regressadas à Guiné Bissau após Cirurgia em Portugal
Este “Apadrinhamento“ tem como destinatários as crianças que trazemos para Portugal
em processos de evacuação para cirurgia, que pontualmente damos notícia nas nossas
páginas. Estas crianças quando regressam à Guiné Bissau aos seus pais depois de meses
connosco, levam consigo uma outra experiência de vida e motivação, fruto das
experiências por cá. Infelizmente tudo se perde se não vierem a ser estimulados, pelo
menos com acesso a uma escolaridade consistente em escolas com um mínimo de
qualidade e é aí que podemos fazer a diferença ao suportar esses custos.
Orfanato Lar Betel - Bissau
No primeiro trimestre de 2018 recebemos um apelo desesperado dos responsáveis do Lar
de Betel em Bissau relativamente à extrema carência de donativos na área alimentar que
pudesse dar resposta à demanda de cerca d e 40 crianças sob tutela naquele Lar. A MSH
não pôde ficar alheia á situação e contribuiu com financiamento de emergência desde logo
com donativo para suprir carências alimentares urgentes e também na manutenção do
funcionamento da infra-estrutrua ao nível do saneamento e construção de galinheiro e
compra de pintainhos para criação e consumo.
Já num contexto de compromisso assinado em Junho e para um ano, a MSH criou um
Projeto “Apadrinha” no âmbito do qual cerca de 40 madrinhas e padrinhos contribuem
mensalmente ou anualmente para um fundo/valor que é enviado para Bissau e sob nossa
monitorização por colaborador da MSH em Bissau, é estritamente utilizado na compra de
bens a alimentares de cujo retorno nos asseguramos por meio de fotos, comprovativos de
compra e visitas ao orfanato pelo colaborador da MSH.
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4.4. Novas Parcerias

Em 2018 a MSH assinou Protocolo com Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia no âmbito
do Projecto Esperança, bem como com Associação Nacional de Estudantes de Mediciana
(ANEM), no mesmo domínio. A ANEM é uma federação que agrega associações e núcleos
de estudantes das oito escolas médicas portuguesas, representando cerca de 12000 alunos
de medicina em Portugal, com vista à defesa dos seus interesses e na promoção de
atividades que permitam enriquecer o seu curriculum, bem como atuar junto da sociedade
onde estes se inseram

A MSH estabeleceu também parceria com H Sarah Trading Lda. Entidade vocacionada para
a recolha de roupa, calçado e brinquedos usados para posterior tratamento e
reencaminhamento para que possam, de imediato, reu reutilizados ou, caso não
apresentem condições, reciclados.
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5. Candidaturas a Financiamentos

Em 2018 foi desenvolvida candidatura anual ao Programa Municipal de Apoio ás
Associações (PMAA) da Câmara Municipal de Aveiro, tendo sido esta candidatura
aprovada.

Foi também efetuada candidatura ao Programa de Ajuda Direta (PAD) 2018-da Embaixada
de Austrália com o projeto de arquitetura, para a construção de um Posto de Saúde em
Dugal, Guiné-Bissau, que não foi selecionada

Aguarda-se ainda o resultado da candidatura efectuado em outubro de 2017 ao Programa
de Celebração ou Alargamento de Acordos de Cooperação para o Desenvolvimento de
Respostas Sociais (PROCOOP), junto do Instituto da Segurança Social, com o intuito de
apoiar a casa da MSH para dar resposta ao acolhimento pós hospitalar a crianças e jovens
sem retaguarda familiar.
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6. Outras Atividades

Em janeiro a MSH teve o privilégio de ser recebida em audiência na Assembleia da
República pelo Grupo Parlamentar de Amizade Portugal - Guiné-Bissau.

Em março foi realizada a primeira Assembleia Geral do ano para aprovação do Relatório de
Contas e Atividade referente ao ano anterior e em novembro nova Assembleia Geral para
apresentação do Plano de Atividades e Orçamento para o ano seguinte. Em ambas houve
aprovação por unanimidade.

Durante 2018 a MSH teve o provilégio de ser convidada para estar presente em diferentes
canais televisivos, RTP (em janiero e setembro) e na SIC, também em setembro. Ainda o
jornal nacional Diário de Notícias, efectuou algumas reportagens, em julho e novembro,
relativas ao trabalho desenvolvido por esta instituição ao longos destes quase dez anos.

A Trilhos da Terra Cowork Studio em Aveiro desenvolveu a Tertúlia de Viagem Sonhada
com a inauguração da exposição fotográfica " Viagem Sonhada ", assinada por Paulo
Tavares A exposição pode ser visitada até meados de dezembro e o valor de venda das
fotografias expostas reverteu a favor da MSH.
No dia Internacional do Voluntariado, a cinco de Dezembro, a MSH integrou o programa
promovido pelo CLDS 3G (Contrato Local de Desenvolvimento Social de 3ª Geração) do
concelho de Aveiro, que decorreu na Universidade de Aveiro no Centro de Fé e Cultura
(CUFC), Universidade de Aveiro.

Em Dezembro decorreu o jantar de natal dos Voluntários do Projecto Esperança que
decorreu na Maia, com a presença de alguns elementos dos orgão sociais da MSH. Foi um
tempo muito agradáve,l de convívio e confraternização, onde reinou a alegria e o bem
estar.
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Também em Dezembro a MSH foi uma das Associações benefeciárias do Livro Solidário, as
"Aventuras da Mia" da escritora Ana Luisa Carrola, que decorreu na Biblioteca Municipal
de Aveiro.

Foram ainda desenvolvidas várias reuniões com diversos parceiros e entidades como,
Hospital S.João-Porto; Lar de Bethel; Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia (CHVNG);
Técnica Oficial de Contas; Direção Geral da Saúde; Universidade de Aveiro; Embaixada da
Guiné-Bissau – Lisboa; Embaixada de Portugal Guiné-Bissau, Câmara Municipal de Aveiro;
Colégio Barão Nova Sintra – Porto; Braga Alves, Lda.; Persono SA.
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7. Análise SWOT

FRAQUEZAS

FORÇAS

•
•
•
•
•

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 polos – Porto e Aveiro;
Falta de recursos humanos remunerados;
Estrutura voluntária.

OPORTUNIDADES

•
•
•
•
•

Bom potencial de crescimento;
Processo de evacuação inovador;
Causa que as pessoas querem apoiar;
Excelentes parcerias;
Possibilidade de ter resposta social com
acordo de cooperação com a segurança
social.

AMEAÇAS

•
•

Processo de evacuação com custos
elevados;
Elevado exigência de
disponibilidade d.e recursos
humanos.
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8. Considerações Finais

De uma forma global, a conjuntura para o ano de 2019 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 vez mais casos 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 a maior recompensa
o perceber que de forma concreta as nossas ações mudaram vidas. Iremos pois continuar à
procura de, com passos seguros, alargar a nossa ação, de chegar a mais crianças, mais adultos,
em áreas geográficas bastante carenciadas, sendo que os países africanos de língua oficial
portuguesa motivam de forma especial a nossa estrutura.

A MSH não pode deixar de, publicamente reconhecer o enorme dedicação, empenho, e
disponibilidade de todos voluntários, cuja ação tem resultado um desenvolvimento a desta
instituição com uma crescente visibilidade.
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Anexo I – Demonstração de Resultados e Balanço de 2018
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Anexo II – Parecer do Concelho Fiscal
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