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1.Nota Introdutória

2019 foi mais um ano de trabalho, não fomos tão longe quanto gostaríamos, mas onde
conseguimos chegar com todas as circunstâncias e recursos que dispomos. Como o caminho se
faz caminhando, a Missão Saúde para a Humanidade (MSH) não é diferente e continua a
perseguir os seus sonhos.

Relatar mais um ano de trabalho é sempre uma árdua tarefa, pois não conseguimos descrever
por palavras tudo o que se vê, observa e sente nos rostos de gratidão pelo bem recebido e
reconhecido. Ficam marcas em nós e também nos outros.

É sem dúvida um prazer dar o nosso pequeno contributo junto de quem tanto precisa, temos a
perfeita noção que é muito aquém das imensas necessidades, mas acima de tudo, não
queremos ficar sem nada fazer, essa não é a nossa opção.

Temos contado e continuamos a contar, com a ajuda de tantos e tantos que têm acreditado e
confiado em nós, ficamos imensamente reconhecidos e gratos.
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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, isento de credos religiosos, políticos ou filosóficos.

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 sem retaguarda familiar
em Portugal, nas ações humanitárias no terreno, bem como na relação com cada benificiário
das nossas ações, de forma a contribuir para o bem-estar da pessoa, família, comunidade e
contribuir para a promoção do desenvolvimento pessoal de cada um.
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3. Estrutura Organizativa

No final de 2019, em outubro, foi realizada a Assembleia Geral com o intuito da eleição dos
novos elementos dos Órgãos Socias para o quadriénio 2019 - 2022. A tomada de posse ocorreu
logo em novembro. Assim, se apresentam os novos elementos para este mandato:

3.1. Órgãos Sociais

Assembleia-Geral
Presidente – Carla Sofia Santos
Vice-presidente – Jorge Daniel de Melo Tavares
Secretário – Maria Cristina Mautempo Coelho

Direção
Presidente – Maria José da Cunha Ferreira
Vice-presidente – Marta Elói Resende Santos
Secretário – Alfredo Joaquim Alves de Sousa

Conselho Fiscal
Presidente – Gina Maria Santos
Vice-presidente – Ana Clara Gamelas dos Reis Rodrigues
Secretário – Júlio Beto Queba Gomes

3.2. Equipa Operativa

Gestão e Coordenação de Projetos
Maria José Ferreira
Alfredo Alves de Sousa
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Secretariado
Gina Santos

Departamento de Recursos Humanos
Maria José Ferreira
Alfredo Alves de Sousa

Departamento de Contabilidade e Gestão
Gina Santos
Carla Santos

Departamento de Comunicação, Sensibilização e Marketing
Clara Gamelas Rodrigues

Gestão e Coordenação de Voluntariado
Marta Resende
Ana Almeida

9

4. Projetos

A MSH desenvolve há vários anos projetos que têm como principal missão a promoção da saúde
e prevenção da doença. Este tem sido o pilar desta organização, em parceria com diferentes
entidades públicas e privadas, com o apoio inestimável e colaboração dos muitos voluntários,
que de uma forma descomprometida e com grande sentido de compromisso, bem como de
responsabilidade nos têm ajudado a chegar a mais pessoas.

4.1. Projeto Esperança

É sempre um misto de emoções, sentimentos e grande saudade, o regresso de uma criança,
para nós e para a criança. Esta fica dividia, quer regressar com saudades da família, da sua terra,
do seu povo, mas simultaneamente quer ficar e desfrutar do conforto que a nossa sociedade
lhe pode proporcionar. Criam-se laços afetivos muito fortes, no entanto o nosso pensamento
deve ser sempre o do cumprimento do objetivo a que nos propusemos inicialmente quando a
criança chegou a Portugal e não o desvirtuar. Cada regresso de criança à sua família com sucesso
é mais uma missão cumprida. Mais uma história de vida com sucesso.

Mediante parcerias este Projeto acautela as condições de logística necessárias para acolher,
acompanhar e posteriormente fazer voltar às suas famílias estas crianças com saúde e bemestar. Consiste na evacuação de crianças e jovens, dos 3 anos aos 16 anos da Guiné-Bissau,
rastreados em Bissau pela ONG A.I.D.A. com sede em Madrid e delegação em Bissau. É
preocupação da MSH, a promoção de práticas inclusivas, sempre respeitando a cultura das
crianças pois são crianças sem qualquer ligação ao nosso país, sem pais por perto, nem
familiares por perto num contexto de tratamento sempre invasivo.

O início do ano foi marcado pelo regresso à sua família na Guiné-Bissau da menina Augusta Cá,
que ao fim de vários meses connosco depois de uma cirurgia cardíaca bem-sucedida.
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Logo de seguida voltamos ao aeroporto para receber o menino Ibraim Silla, que nos visitou pela
quarta vez. Este acolhimento teve como intuito a realização de exames complementares e de
diagnóstico, bem como consultas de especialidade no Centro Universitário Hospitalar de São
João. Constatamos que o menino está crescido e que apesar da tenra idade, ainda no
recolhesse.

Este acolhimento foi relativamente curto, de quatro meses e logo em Maio, esta criança
juntamente com a menina Janice Motcha, regressam ás sua família na Guiné-Bissau,
acompanhadas por alguns voluntário da MSH, no âmbito de mais uma Missão Humanitária
àquele país.

No final do ano, em Dezembro, tivemos o regresso ao seu país do jovem Tigna Tuche, depois
de dois anos acolhido pela MSH pela segunda vez.

A MSH continua com a criança Ansu, em tratamento médico, desde 2011 após ter sido
submetida a múltiplas cirurgias cardiotorácicas. Por intermédio da ONGD AIDA os pais do
menino continuam a ser mantidos informados da sua situação clínica.

Neste ano foram registadas 12 consultas externas, das diferentes crianças e jovem no Centro
Hospitalar Universitário de São João e ainda cerca 180 agendamento para tratamentos
ambulatórios na mesma instituição.

Em Abril tivemos o prazer de receber a visita da coordenadora das evacuações médicas da AIDA
na Guiné-Bissau ao HSJ e à sede da MSH.

Este ano foi também marcado pelo privilégio de a MSH ter sido convidada para estar presente
num evento tão importante como o assinalar da cerimónia de assinatura do protocolo para a
construção do Hospital Pediátrico Universitário do Hospital de São João, Porto em Agosto. Sem
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dúvida um grande benefício para todas as crianças e jovens, incluindo as que acolhemos e que
tão bem são tratadas naquela instituição.

4.2. Missões Humanitárias

Em Maio de 2018, do dia 2 ao dia 18, foi realizada mais uma missão humanitária à Guiné Bissau,
em parceria com o serviço de cardiologia pediátrica do Centro Universitário Hospitalar de São
João, disponibilizando um médico desta especialidade.

Teve como objetivo principal consultas de follow up às crianças evacuadas da Guiné-Bissau no
âmbito do Acordo de Cooperação no Domínio da Saúde e submetidas a cirurgia no referido
Hospital, que, entretanto, regressaram ao seu país, bem como a triagem de futuras evacuações.
Foram realizadas no total cerca de 50 consultas num período inferior a uma semana.

Fig. 1 – Consultas de triagem para avaliação de novas evacuações médicas.
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Fig. 2 – Consultas de fallow up de crianças e jovens operados no Centro
Universitário Hospitalar de São João, Dr. Jorge Moreira.

Foi também objetivo desta missão o desalfandegamento de um contentor de vinte pés, enviado
anteriormente pela MSH em Abril desse ano, com vários donativos, a fim de serem oferecidos
às entidades parceiras e serem distribuídos a pessoas vulneráveis. Este é o resultado de vários
meses de trabalho no armazém da MSH, situado no Porto de Pesca Costeira de Aveiro, com
voluntários numa periodicidade semanal, aos sábados entre as 10.00h e as 12.30h.

Após descarga, transporte e distribuição aos parceiros locais, diferentes ONGs e associações
locais, foi entregue uma quantidade razoável de leites para lactantes e crianças, papas lácteas,
biberões e tetinas, escovas de dentes, pastas de dentes, material escolar, brinquedos, roupa
e calçado para criança, tinta para pintar várias escolas e tijoleiras para revestimento de chão
e paredes.

A satisfação da receção dos donativos mostra bem a utilidade do nosso trabalho e o
resultado da intervenção.
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Fig. 3 – Retirada do contentor no Porto em Bissau enviado pela MSH.

Fig. 4 – Abertura do contentor em Bissau enviado pela MSH. Distribuição e entrega dos donativos.

Simultaneamente, foi dada formação pela Dr. Cristina Mautempo, farmacêutica que integrava
a missão, a elementos da Associação Ceu e Terra, em Bissau, que fazem a gestão e fornecimento
de medicamentos naquela instituição.
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Fig. 5 – Formação básica em farmácia a colaboradores da Associação Céu e Terra, Bissau, Dr.ª Cristina
Mautempo.

Fig. 6 – Equipa de voluntários da MSH com elementos da ONG parceira em Bissau, A.I.D.A.
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Fig. 7 – Duas jovens acolhidas pela MSH em anos anteriores, após consulta de cardiologia de fallow up,
com a Presidente da Direção da MSH, Enf.ª Maria José Ferreira.

4.3. Apadrinhamento à Distância

O apadrinhamento à distância depende da generosidade das madrinhas e padrinhos que
voluntariamente assumem compromisso de enviar mensalmente ou anualmente, dependo da
decisão individual, um valor que posteriormente enviamos para Bissau para a instituição que
apoiamos, o Orfanato Lar de Bethel-Fonte de Vida. Este projeto exige muito retorno de
informação, desenhos e cartas das crianças, de modo a manter ligações fortes com as respetivas
madrinhas e padrinhos.

A instituição tem cerca de 40 crianças e jovens, sendo que o número é flutuante consoante
exista a possibilidade de reintegração familiar de alguma criança ou se desenvolva um processo
de adoção.

A ajuda prestada é maioritariamente na alimentação. Contamos com o apoio do colaborador
da MSH em Bissau, para visitas regulares e a compra de bens alimentares de cujo retorno nos
asseguramos mensalmente pelas faturas comprovativas de compra enviadas à MSH.
Anualmente a MSH visita a instituição para monitorização e avaliação do projeto.
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Fig. 8 – Crianças Acolhidas no Lar de Bethel/Fonte de Vida - Bissau, a diretora Missionária Francisca e a
Presidente da Direção da MSH, Enf.ª Maria José Ferreira.

Fig. 9 – Entrega de donativos no Lar de Bethel/Fonte de Vida – Bissau.
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5. Outras Atividades

O ano de 2019 foi um ano marcante pela comemoração dos dez anos da constituição da MSH.
Foi assinalado por um evento que se realizou na Avenida dos Aliados, Porto no dia 29 de Junho,
com a presença de muitos voluntários, parceiros, famílias de acolhimento, elementos dos
órgãos socias, amigos e familiares. Foi um dia feliz cheio de emoções, por tudo o que se
conseguiu fazer, pelo que não se conseguiu e pelo que ainda se tem para fazer.

Fig. 10 – Comemoração dos 10 Anos da MSH.

Neste ano foi desenvolvida mais duas candidaturas ao Programa Municipal de Apoio às
Associações (PMAA) da Câmara Municipal de Aveiro, tendo sido estas candidatura aprovadas.
Uma foi apoio à Atividade Regular (para apoio às despesas correntes da MSH), outra de
Investimento, ou seja, para aquisição de um empilhador e ainda para ajudar nas despesas
correntes
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Contamos também com a atribuição anual, promovida pelo Estado Português, da Consignação
de 0,5% do IRS dos contribuintes, que gentilmente nos identificaram mediante o NIF da MSH
na sua declaração anual de IRS. Esta ajuda constitui um balão de oxigénio para esta organização,
pelo que ficamos reconhecidos e muito gratos a todos que se lembraram de nós.

Como habitualmente e de acordo com o Regulamento Interno da MSH, em março foi realizada
a primeira Assembleia Geral do ano para aprovação do Relatório de Contas e Atividades
referente ao ano anterior. Em Outubro realizou-se nova Assembleia Geral para apresentação
do Plano de Atividades e Orçamento para o ano seguinte e ainda para nomeação dos órgãos
sociais para o quadriénio 2019-2022. Em ambas as Assembleias Gerais houve aprovação por
unanimidade dos documentos apresentados. Em Novembro realizou-se mais uma Assembleia
Geral para a Tomada de Posse dos novos elementos dos Órgãos Sociais da MSH.

Em Fevereiro 2019 a MSH teve a honra de ser novamente convidada pela RTP Porto, para
reportagem onde se mostrava o sucesso do tratamento de oftalmologia no Centro Universitário
Hospitalar de São João, do menino guineense Ibraim. Ainda nesse mês, a MSH foi convidada
pela secção Regional do Centro da Ordem dos Enfermeiros para entrevista, na pessoa da
Presidente da Direção, com o intuito de dar a conhecer o trabalho desenvolvido pela
organização até à data.

Em Março a RTP Porto, volta a convidar para outra reportagem, desta vez relativamente ao
sucesso do tratamento de cardiologia da menina Janice, na mesma instituição hospitalar. Em
Abril o canal televisivo Porto Canal dá a oportunidade à MSH de partilhar o seu trabalho.
A MSH teve ainda a oportunidade de participar em Julho no Colóquio Cooperação em Saúde no
Departamento de Ambiente da Universidade de Aveiro, com o intuito de partilhar as
experiências dos profissionais de saúde de Aveiro em Missões Humanitárias desenvolvidas na
Guiné-Bissau. Em Outubro marcou presença na 2ª Gala da Secção Regional do Centro Ordem
dos Enfermeiros, em Viseu, onde a Presidente da Direção foi homenageada com o Prémio
Enfermeiro do Ano.
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Em Dezembro foi assinado Protocolo com a Câmara Municipal de Águeda, com o intuito de
apoiar a MSH na compra de um terreno em Bissau, a formalizar a compra logo no início do ano
seguinte. O objetivo desta aquisição será a construção das futuras instalações da Casa de
Acolhimento. Com a existência deste novo recurso, a MSH pretende garantir a continuidade
dos tratamentos de saúde das crianças guineenses e, simultaneamente, formalizar a sua sede
administrativa e logística, a fim de dar apoio às suas ações no terreno. Este passo visa reforçar
a sua proximidade física, garantir um maior apoio logístico e consolidar as relações com os
parceiros e benificiários da MSH, conseguindo assim obter uma melhor assistência prestada às
crianças e seus familiares.

O ano terminou com o habitual almoço de natal, no Porto, com a presença de muitos amigos e
familiares. Foi um tempo muito bem passado

Foram ainda desenvolvidas várias reuniões com diversos parceiros e entidades como, Centro
Universitário Hospitalar São João; Centro Hospitalar Baixo Vouga; Lar de Bethel - Fonte de Vida;
Técnica Oficial de Contas; Associação Bisturi Humanitário, Associação Dignitude; Associação
Nacional de Estudantes de Medicina (ANEM); Universidade de Aveiro; Embaixada de Portugal
Guiné-Bissau, Câmara Municipal de Aveiro; Colégio Barão Nova Sintra – Porto; Braga Alves, Lda.

20

6. Análise SWOT

FORÇAS
•
•
•
•
•
•
•

Grupo coeso de voluntários;
Estrutura sólida e organizada;
Dedicação dos dirigentes;
Boa relação com o HSJ e staff;
Acompanhamento individualizado a
cada criança;
Credibilidade e reconhecimento da
MSH;
Apoio de pessoas em nome individual e
coletivo.

FRAQUEZAS
•
•

Falta de recursos humanos remunerados;
Dificuldade
em
conseguir
apoios
financeiros;
Dificuldade em motivar voluntários para
colaborar de forma constante e continuada.

•

OPORTUNIDADES
•
•
•
•

Bom potencial de crescimento;
Processo de evacuação inovador;
Causa que as pessoas querem apoiar;
Excelentes parcerias.

AMEAÇAS
•
•
•

Processo de evacuação com custos
elevados;
Elevado
exigência
de
disponibilidade
de
recursos
humanos;
Necessidade de mais recursos
financeiros.
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7. Considerações Finais

Muito se poderia dizer. Muito, muito mais se poderia fazer. Somos finitos nesta imensidão de
necessidades, carências e pedidos de ajuda.

Foi mais um ano de dedicação, empenho e muito trabalho, com os recursos que dispomos. No
final constatamos e refletimos, valeu a pena. Continua a ser um grande prazer dos
intervenientes trabalhar nesta organização, em regime de voluntariado, com um enorme
sentido de compromisso, tendo a oportunidade de tocar em várias vidas, poderiam ser muitas
mais, mas são aquelas aonde conseguimos chegar. Uma gota neste imenso planeta.

Contámos e esperamos poder continuar a contar com a generosidade de muitas pessoas, em
nome individual e coletivo, que de uma forma desinteressada e muito genuína estão disponíveis
para nos ajudar a chegar mais longe. A eles ficamos muitos gratos, temos a certeza que as
nossas crianças também.

No futuro resta-nos continuar este trabalho, nobre, que nos faz sentir privilegiados por o fazer.
O que nos espera o futuro? Não sabemos. Sabemos que a nossa missão deve continuar, com
muito sentido de responsabilidade, profissionalismo, dedicação, empenho, resiliência, bom
senso e com o coração a equilibrar a balança desta equação.
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Anexo I – Demonstração de Resultados e Balanço de 2019
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Entidade: MSH - MISSAO SAUDE PARA A HUMANIDADE
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS PERÍODO FINDO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2019
RENDIMENTOS E GASTOS

NOTAS

Serviços Sociais
Fornecimentos e serviços externos
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas

PERÍODOS
2019

2018

30 089,46
-19 460,86 613,43

24 265,61
-17 380,89 652,45

10 015,17

6 232,27

-1 588,90
,

-5 025,77
,

8 426,27

1 206,50

8 426,27

1 206,50

8 426,27

1 206,50

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos Gastos/reversões de
depreciação e de amortização
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos Imposto sobre o rendimento do período
Resultado líquido do período

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros
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Entidade: MSH - MISSÃO SAÚDE PARA A HUMANIDADE
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
NOTAS
ACTIVO
Ativo Não Corrente
Ativos Fixos Tangíveis
Investime

DATAS
2019

2018

10
033,44
19,37

6 333,34
19,37

10 052,81

6 352,71

Ativo Corrente
Inventários
Clientes
Estados e Outros Entes Públicos
Outros Ativos Correntes
Caixa e Depósitos Bancários

138,65
12 909,13

8 622,06

13 047,78

8 622,06

23 100,59

14 974,77

Total do Ativo
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
Capital Próprio
Capital Realizado
Resultados Transitados

14 615,32

13 408,82

14 615,32

13 408,82

8 426,27

1 206,50

Resultado Líquido do Período

23 041,59

14 615,32

Total do Capital Próprio
Passivo Não Corrente
Financiamentos Obtidos
Outros Devedores e Credores
Passivo
Passivo Corrente
Fornecedores
Outros Passivos Correntes
Total do Passivo
Total do Capital Próprio e do Passivo

0,00

0,00

59,00

268,10
91,35

59,00

359,45

59,00

359,45

23 100,59

14 974,77

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros
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Não existem compromissos financeiros não incluídos no balanço.
Não há garantias ou ativos e passivos contingentes não incluídos no balanço
Natureza e forma das garantias reais prestadas
Compromissos em matéria de pensões
Montante dos adiantamentos e dos créditos concedidos aos membros dos órgãos de administração, de direcção ou de supervisão, com indicação
de taxas de juro e principais condições.
Montantes eventualmente reembolsados, amortizados ou objeto de renúncia
Motivos das aquisições efetuadas durante o período
Número e o valor nominal ou, na falta de valor nominal, o valor contabilístico do conjunto das ações/quotas adquiridas e detidas em carteira, bem
como a fração do capital subscrito que elas representam.
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Anexo II – Parecer do Concelho Fiscal
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RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL

Aos associados da Missão Saúde para a Humanidade;
Segundo o artigo 262 dos Estatutos, o Conselho Fiscal desta Associação vem deste modo
apresentar o seu parecer relativamente ao balanço e demonstração de resultados relativo ao
exercício de 2019.
Foi apresentado e analisado os documentos, permitindo uma adequada compreensão da
situação financeira da Associação. Foi sempre prestado pela direção de forma clara o
desempenho da associação a qual acompanhamos mutuamente ao longo do ano.
Face ao exposto, somos da opinião que as demonstrações supra referidas tem as condições
necessárias para aprovação em Assembleia Geral.

15 de Setembro de 2020 Aveiro,

