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INTRODUÇÃO
A Direcção, ao apresentar este Relatório de Actividades e Contas do ano de 2017, tem
bem presente que este foi um ano com alguns acontecimentos na vida da Federação,
que o transformou em algo bem diferente daquilo que tinha sido planeado e
apresentado aos sócios em Assembleia Geral, como Plano de Actividades.
Após a restruturação da Direcção logo no início do ano, com a saída de 3 dos seus
membros e a necessidade de encontrarmos um espaço próprio para a FEDRA, reunimos
com os associados, os quais decidiram apoiar a continuidade da Direcção em funções
com os membros restantes.
Foi uma tarefa difícil, num ano em que a obtenção de fundos da parte de mecenas foi
praticamente impossível.
Ainda assim a Direcção não quis deixar de levar a cabo algumas actividades que nos
pareceram imprescindíveis, essencialmente no empoderamento das nossas Associadas,
quer através da realização ou participação em actividades de formação, quer na
continuidade do apoio ao seu funcionamento com o apoio do INR, o qual foi, neste ano
parceiro essencial para que a FEDRA pudesse desenvolver o apoio às nossas associadas,
que, por sua vez, prestam apoio às pessoas que vivem com doenças raras e suas famílias.
Ao apresentarmos este relatório não iremos fazer uma descrição baseada no que estava
planeado e no que foi ou não cumprido. Iremos antes descrever as actividades que
desenvolvemos, tendo em conta os objectivos estratégicos que estavam traçados no
Plano mas não só, também algumas actividades que achamos essenciais mesmo não
fazendo parte desse Plano.
Não foi com certeza um ano bom, mas, ao fazermos uma analisepodemos constatar que
fizemos o que foi possível.
A Direcção
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Objectivos
À partida, a FEDRA definiu para o ano de 2017, no seu Piano de Actividades que foi
apresentado aos sócios, 3 Objectivos.
Assim, a nossa acção teve com certeza em consideração o que, na altura, os sócios presentes
em Assembleia Geral, definiram como prioridades. No entanto, tivemos que, face à alteração
da realidade, reajustar algumas dessas prioridades e talvez realçar aquela que acabou por ser
uma prioridade não definida à priori: A representatividade, a qual nos levou muito mais para o
contacto com a sociedade, as associadas e as outras associações congéneres, quer de doenças
raras, quer de deficiências.
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Formação
Actividades Realizadas
Actividade

Acção de Formação "Gestão de
Projectos"

Workshop "Comunicação Digital nas
IPSS"

Acção de Formação "Liderança II"
Acção de Formação "Contabilidade
para Gestores"
Acção de Formação "Comportamento
Humano nas IPSS"

Descrição
Uma actividade que estava planeada à
partida para o ano de 2016, no âmbito do
Projecto Alta Formação para Dirigentes
Associativos 2016 com o apoio do INR, mas
que, não foi possível incluir neste projecto.
No entanto, a Direcção decidiu levá-lo a
cabo mesmo fora deste projecto, devido à
sua relevância para os nossos associados.
Sendo este um tema cada vez mais
importante e no qual as instituições sentem
uma total falta de conhecimento,
realizamos esta workshop com o apoio de
uma formadora voluntária, responsável
pela comunicação da Sapo.
Da parte dos participantes sentiu-se o
quanto a formação foi importante e ficou
desde logo a promessa de podermos voltar
a pegar neste tema brevemente.
Com o apoio do INR, através do seu
Programa de apoio a projectos e em
parceria com a AESE, desenvolvemos o
projecto Alta Formação para Dirigentes
Associativos 2017, uma continuidade do
projecto com o mesmo nome no ano
anterior.
Realizaram-se estas 3 formações no âmbito
deste projecto.
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Participações
Os dirigentes da FEDRA participaram em diversas acções de formação de
forma a melhorar a sua capacitação enquanto dirigentes e gestores da
Federação.
Curso GOS - Gestão de Organizações sociais - AESE - 1 Participante
Formação Gestão de tempo - Entreajuda - 2 Participantes
Formação Fiscalidade - Entreajuda - 1 participante
Formação para Dirigentes - Entreajuda - 2 participantes
Formação Analise Financeira e Controlo de Gestão - Entreajuda - 1 participante
Formação Mecenato- Entreajuda - 1 participante

Cooperação Internacional
Sendo a vertente que mais exigia recursos este foi um ponto que esta
direcção optou por reduzir o mais possível, apenas tendo participado
numa actividade internacional
Actividade
V Encontro Ibero Americano de
Doenças Raras

Descrição
Encontro que se realiza todos os anos
organizado pela ALIBER. Em 2017 foi no Rio
de Janeiro. A FEDRA esteve presente pois a
Direcção achou importante esta
participação.

Sustentabilidade
De forma a contribuir para a sustentabilidade da FEDRA, quer em
termos financeiros e de material quer em termos da notoriedade da sua
acção realizamos algumas actividades.
Actividade

Contrato de um técnico

Criação do novo site da FEDRA
www.fedra.pt

Descrição
Fizemos um contrato de prestação de
Serviços com uma psicóloga para ser a
responsável pela área da Comunicação e
Imagem da FEDRA e ser a técnica
responsável do apoio a projectos.
Renovamos completamente o Site com uma
nova imagem e feito num novo suporte
mais fácil de actualizar para que não venha
a ficar durante muito tempo sem
actualização.
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Reunião projectos e funcionamento
INR

Entrega da Viatura

Apoio ao Funcionamento

Apetrechamento da nova sede com
aquisição de material e solicitação à
Entreajuda

Estivemos presentes em reuniões no INR
sobre os regulamentos do Apoio ao
Funcionamento e ao Apoio a Projectos
Após a saída da anterior presidente a
Direcção decidiu que não fazia sentido uma
viatura ao serviço da Federação e que tal
era uma despesa excessiva e não justificada
e decidiu a sua devolução imediata.
Fizemos a candidatura ao apoio ao
funcionamento do INR, tendo sido possível,
para além do funcionamento da FEDRA,
termos incluído na nossa candidatura
despesas de 5 associadas. EVITA, APOFEN,
APELA, ANPARe ASDP
Com a nova sede e uma vez que a FEDRA
nunca tinha tido uma foi necessário adquirir
algum material para podermos trabalhar e
pedir outro ao Banco de Bens Doados

Representatividade
Para além das três prioridades definidas no Plano a Direcção decidiu que era
importante investir numa quarta, de forma a estamos mais incluídos no movimento
das pessoas com doenças rara e com deficiência
Participações
Apresentação do Relatório do Observatório da Deficiência e Direitos Humanos Assembleia da Republica
O Impacto das Politicas Publicas - Cases
Reuniões da Plataforma Mais Participação melhor saúde
Participação como parceiro em reuniões para a criação da FADOP
Reunião com a Sra. Secretaria do Estado da Segurança Social sobre a aprovação do
MAVI - Movimento de Apoio à Vida Independente e sobre a nova Prestação Social
para a Inclusão - PSI
Reuniões com a Plataforma My Nurse para a criação de um protocolo de prestação
de cuidados de enfermagem aos utentes das nossas associadas
Colóquio "Inovar em saúde" - Assembleia da República
Colóquio "Viver o presente na esperança da cura" - Auditório do Público
Participação na Comissão de Politicas de Inclusão das Pessoas com Deficiência da
qual a FEDRA faz parte
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