2
16
em numeros
260

famílias a ser apoiados
em continuidade

!
!

26

formações
e workshops
e encontros para
cuidadores

126

1

encontros de pares
casa adaptada
pessoas com
terminada e 2 em
traumatismos crânio
projeto

30

cadeiras rodas,
andarilhos, camas
articuladas e outros
materiais de apoio
entregues a TCE

Recursos
conseguidos
para cumprir a nossa
missão:
3

efetivos

8

8

175

empresas que nos
voluntários de
particulares que
apoiaram através de
frequência semanal, donativos
nos apoiaram
financeiros
financeiramente
8 coordenadores e
(ver “obrigada”)
formadores

87

parceiros com quem
trabalhamos em
conjunto

2016

Índice
I)

Rede e Representatividade
a.
b.
c.
d.

II)

Rede/Grupos de Trabalho/ Conferências;
Internacional
MEDIA
Parcerias

Serviços de Apoio Direto
a. Grupos de PARES de Lisboa, Porto e Cascais
b. Apoio a estágios
c. Apoio às famílias/cuidadores
1. Dia Aberto / Encontro Famílias no Porto
2. Workshop em Braga
3. Formação Anual para famílias em Lisboa e no Porto
4. Encontro Nacional para Cuidadores em Braga
d. Apoio Contínuo

III)

Eventos dos Serviços de Apoio Direto
a.
b.
c.
d.
e.
f.

IV)

Cocktail – Aniversário da NOVAMENTE
Encontro anual dos Grupos de PARES
Teatro EMPATHEIA
Encontro Anual de Cuidadores
Jantar da NOVAMENTE no Norte
Filmagens para a novela “Rainha das Flores”

Outros projetos e Parcerias
a.
b.
c.
d.
e.

Projeto LUCAS
Projeto Ação Qualidade de Vida – Associação Salvador
Projeto IEFP
Integração Profissional – Associação Salvador
IPSOS APEME – apresentação de análise do trabalho da novamente e seus
parceiros em 2016

V)

Apoios, prémios e Fundraising

VI)

Outros Dados
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Recursos Humanos da NOVAMENTE
Voluntariado
Coordenadores dos Grupos de PARES
Coordenadores dos Cursos de Formação para Cuidadores
Convidados Externos (Grupos de PARES, Cursos para Cuidadores)
Locais dos Grupos de PARES e Cursos para Cuidadores

2016

I)

Rede e Representatividade

a. REDE/Grupos de trabalho/Conferê ncias
t

VII Mesa Redonda - Gulbenkian

t
1ª reunião do conselho Social da Creating
Health;
t
ISOLEARN, “Para um ensino Superior
Inclusivo de qualidade” (F.C. Gulbenkian):
palestrantes;
t

Spread For Change, Partilha de Boas Práticas em gestão de programas de
voluntariado – participantes;

t

Direção ISS – os fundos de Socorro, novo subsidio único, os buracos negros
da rede;

t

IEFP, a recuperação do projeto piloto;

t

Baptista Leite – Católica num estudo do impacto do trabalho da novamente
(à procura de apoio financeiro);

t

ACEGE, GRACE o envolvimento com empresas;

t

Recebemos, Certificado de Reconhecimento da Câmara Municipal de
Cascais pelo trabalho no desenvolvimento de projetos de voluntariado;

t

Presença no Congresso da Associação Portuguesa de Comunicação de
Empresa (APCE) na qualidade de oradora no debate “Comunicação e
Inclusão”;

t

Presença no encerramento do projeto “Igualdade de Género nas Empresas”,
liderado pelo ISEG, em parceria com o Centro de Estudos para a
Intervenção Social;

t

Escola Superior de Enfermagem de Lisboa – 7º Curso
de mestrado em Enfermagem, área de especialidade de
Enfermagem de Reabilitação. Palestrantes;

2016

t

Articulação com o Serviço Social de Hospitais em especial o de Santa Marta
para o Empréstimo de Cadeira de Rodas; fraldas, camas articuladas, barras
de rampa…;

t

Ação de sensibilização, junto dos alunos, pais e professores da Escola da
Alapraia, para dar a conhecer a Convenção dos Direitos Humanos da
Pessoa com Deficiência e a Autorrepresentação, no âmbito do grupo de auto
representantes da Comissão para a Pessoa com Deficiência;

t

Presença na sessão pública de apresentação da Estratégia Local de
Promoção da Saúde para Cascais 2016-2020;

t

ODDH – o que fazer com as recomendações da ONU. Definição das
prioridades;

t

Plataforma saúde em diálogo – participação na definição do doente crónico entrega no Parlamento.

t

Colóquio “Desastre Rodoviário na Europa: não seremos todos vítimas?” –
palestrantes. (apoiado pela Fidelidade)

t

3º Congresso da Ordem dos Psicólogos Portugueses

t

CUF Descobertas - Enfermeira Vera Lopes

t

Visita ao Hospital De Guimarães

t

Dia Mundial em Memória das vítimas da Estrada

t

Jornadas de Enfermagem (Braga) - palestrantes

t

I Encontro do Observatorio da Deficiencia e Direitos Humanos – ODDH

t

NOVAMENTE e União das Misericórdias discutem parcerias

t

NOVAMENTE reúne com presidência da rede de cuidados continuados

t

Entrega da Carta do Cuidador da pessoa com TCE a cada Grupo Parlamentar

2016

b. Internacional
t

Reunião com a Disabilities Trust, fundos de inserção, ONG e
desinstitucionalização;

t

Eleição da Dra. Vera Bonvalot para consultora delegada no Comité
Económico e Social Europeu;

t

1º Reunião do Comité Sócio Económico Europeu – CCMI;

t

Executive Committe in Brussels – EDF, reunião com parlamento sobre
directiva digital

t

International seminar of Re.Cri.Re projeto – palestrantes;

t

Prémio ORACLE + EDF, cerimonia de entrega;

t

EDF, Reunião de direção e Seminário com Delegação da ONU para o apoio
à pessoa com deficiência emigrante;

t

Bran Injured and Families European Confederation (BIF) – eleição da
NOVAMENTE para a vice-presidência;

t

Reunião no Comité Socio Económico Europeu;

t

Assembleia Geral da Comissão Consultiva para a evolução industrial da
comunidade Europeia: abertura e apresentação/debate sobre a
implementação do European Acessibility act

2016

c. MEDIA
t

Magazine da Associação Portuguesa de Terapeutas Ocupacionais (APTO),
Artigo de Curiosidade escrito por Rita Cardoso;

t

SIC, Programa “GRANDE TARDE” – reportagem sobre a novamente;

t

RTP3 – PELA SUA SAÚDE, reportagem sobre a novamente;

t

“E depois do Coma?” – Sábado.pt/Ciência_saúde;

t

Correio do Minho – “Acreditar “Novamente” apoia famílias e a vítima do
traumatismo crânio encefálico”;

t

“Aprender a viver depois de um grave acidente” – Diário de Noticias

t

“Como vai ser o meu dia?: Artigo de Opiniao no Público

t

“Traumatismo Craniano mata 600 pessoas por ano em PT” – INDICE toda a
saude

t

“Traumatismo Craniano mata 600 pessoas por ano em PT” – Diário de
Noticias (Madeira)

t

“Traumatismo Craniano mata 600 pessoas por ano em PT” – TVI 24

t

“Traumatismo Craniano mata 600 pessoas por ano em PT” – SIC NOTICIAS

t

“Traumatismo Craniano mata 600 pessoas por ano em PT” - SAPO

t

“Traumatismo Craniano mata 600 pessoas por ano em PT” - Publico

t

“Traumatismo Craniano mata 600 pessoas por ano em PT” - Noticias ao
Minuto

t

“Traumatismo Craniano mata 600 pessoas por ano em PT” – Agencia LUSA

t

“Traumatismo Craniano mata 600 pessoas por ano em PT” – SIC NOTICIAS

t

A TARDE É SUA – FÁTIMA LOPES -TVI – “Viver depois de um acidente”

t

Correio do Minho – I Encontro Nacional para Cuidadores em braga

t

Braga TV: I Encontro Nacional para Cuidadores em braga

t

SIC Noticias – “O Traumatismo crânio encefálico é uma das causas de
deficiência que deixa muitas pessoas dependentes de terceiros” - Dia
Internacional da Deficiência

2016

t

Dr. Manuel Cunha e Sá explicou as consequências e os cuidados a ter no
que diz respeito ao TCE – BOM DIA PORTUGAL- RTP1

t

Deficiência e dos Direitos Humanos:
o Rádio Smooth, entrevista
o Rádio Comercial, entrevista
o TVI 24; Público; Dnoticias.pt;
Diário Digital SAPO; Saúde Online
o Correio da Manhã
o Diário de Noticias
o SAPO 24
o Observador.pt
o LUSA
o DESTAK

t

Jornal Médico.pt – Entrega da Carta do Cuidador da pessoa vitima de TCE
no Parlamento.

2016

d. Novas Parcerias – (6)
t

Hospital de Braga;

t

Coophera;

t

Projeto “Eu consigo!”;

t

Instituto de Psicologia e Neuropsicologia do Porto;

t

Instituto Luso Cubano;

t

Santa Casa da Misericórdia de Braga (não oficial)

2016

II)

Serviços de Apoio Direto

a. GRUPO DE PARES Lisboa, Cascais e Porto
t
t
Atividades realizadas:

t Sessões de informática – como responder a um anúncio de
emprego, como criar um blog ou página pessoal nas redes sociais e
desenvolver pesquisas do interesse de cada um;
t Formações dirigidas por profissionais externos – terapia ocupacional,
meditação, teatro, yoga do riso, moda, sexualidade (crenças, mitos e
conceitos básicos); coaching;
t Convidados externos: Equipa de enfermagem de cuidados
especializados em doentes neuro críticos
t Realização de apresentações pelos participantes – “gestão
financeira”, “Itália”, “o impacto da crise nos gastos familiares”; “gestão
do tempo”; “a solidão”, “primeiros socorros”, “receitas fáceis, rápidas e
baratas”, “a história do 25 de Abril”, “educar cães”, “a minha vida em
fotografias”; “origem da família e as suas raízes”; “viagens”;
“Informática para pessoas com limitações físicas”; “Cuidados na 3ª
idade”;
t Sessões de esclarecimentos – exposições de atividades e
reabilitação para o dia-a-dia; definição de objetivos para o ano 2016;
direitos e deveres da pessoa com deficiência; dificuldades quotidianas
e meios de superação;
t Dinâmicas/exercícios práticos – meditação, yoga do riso, teatro,
elaboração de cartões de identificação e descrição dos direitos e
deveres da pessoa com deficiência; role play (entrevista de emprego);
t Realização de debates: “literacia emocional”, “a amizade”, “o
romantismo” (visão da arquitetura romântica; música na época
romântica”; diferenças entre romantismo e realismo”, “poluição”,
Eutanásia Refugiados; Desporto adaptado a cada um; “Felicidade”;
Solidão”; “Alimentação saudável”;
t Dinâmicas de Grupo – “assertividade e impulsividade”; “Troca de
correspondência”; Estimulação cognitiva utilizando as palavras;
visionamento do filme “Divertidamente” da Pixar; tema: “Frase que rola
a bola”;
t Visitas ao exterior – Visita à SULDOURO – Empresa de Valorização
e tratamento de resíduos sólidos urbanos
t Participação/colaboração em eventos –e Lisboa; Cocktail Aniversário
da Novamente; Jantar convívio em Telheiras; jantares de natal de cada
grupo
t Outras atividades: Visualização de documentários e posterior debate;
sessão dedicada à pastelaria; Artes Decorativas; desenvolvimento de
criação teatral¸
Análise conjunta do Guia REGRESSO À VIDA

2016

t

Planeamento e gravação de cenas para a apresentação audiovisual para o dia Teatro
EMPATHEIA
Discussão de temas para formação: turismo, fisioterapia (importância do exercício físico,
técnicas para trabalhar em casa), dermatologia (como proteger a pele) e Neurologia (sono)
Ensaio da Peça de Teatro EMPATHEIA

t
t

b. APOIO A ESTÁGIOS 2016
Raquel Patrício
Local: Câmara Municipal de Oeiras
Apoio no acolhimento e avaliação; acompanhamento contínuo através de reuniões
regulares com os orientadores de estágio; avaliação do desempenho.
Zé Maria Belo
Local: Centro Comunitário de Carcavelos
Apoio no acolhimento e avaliação; acompanhamento contínuo através de reuniões
regulares com os orientadores de estágio; avaliação do desempenho.

c. APOIO ÀS FAMÍLIAS/CUIDADORES
1. DIA ABERTO / ENCONTRO DE FAMÍLIAS PORTO
t

Local: Centro de Reabilitação do Norte, Vila Nova de Gaia
Dia: 27 de janeiro
Encontro de pessoas que sofreram TCE ou outro dano cerebral adquirido e
suas famílias.

2. WORKSHOP em BRAGA
t

Local: Hospital de Braga
Dia 27 de Junho
Este Workshop é o ponto de
partida para o arranque de um
grupo de PARES na cidade de
Braga

2016

3. FORMAÇÃO ANUAL PARA FAMÍLIAS
Destinatários: Cuidadores de pessoas que sofreram TCE ou outro dano cerebral
adquirido
Formadoras: Marta Policarpo Andersen (Porto); Maria Emília Santos (Lisboa)

LISBOA
Nº de Sessões realizadas: 8
Lisboa – Universidade Católica Portuguesa, 1
de abril a dezembro
Temas:
t
Apresentação de cada membro do grupo.
Discussão das questões que gostariam de ver
abordadas neste programa
t
Sequelas cognitivas e comportamentais do
TCE a curto, médio e longo prazo. Que futuro?
t
Comunicação na família em que um
elemento sofreu TCE
t
O que acontece no cérebro de quem sofre
um TCE?
t

A re (inserção) no mercado de trabalho e

na comunidade
t

Balanço da formação realizada. Balanço sobre o funcionamento familiar.
Diferenças? Outras sugestões para formação

t

Consequências para os cuidadores. Que apoios?

2016

Porto
Nº de sessões realizadas : 7
Porto – Centro de Reabilitação do Norte, 6 de abril a dezembro

Temas:
t
Estratégias para melhorar a
autoregulacao do TCE
t
Estratégias para gerir
comportamentos socialmente
indesejáveis
t
Divisão de tarefas entre o casal no
cuidado ao tce
t
Importância da integração social do
TCE
t

Sexualidade

t
Direitos e recursos da segurança
social

4. I Encontro Nacional para Cuidadores – Braga
Estiveram presentes 30 famílias de todo o país.

Resultado: carta do cuidador, posteriormente
entregue na Assembleia da República a cada
grupo parlamentar

2016

d. APOIO CONTÍNUO

CASOS TOTAIS ANO: 260 EM ACOMPANHAMENTO DE
GRANDE PROXIMIDADE
O Apoio Contínuo na Novamente é um acompanhamento ao cuidador, família e
vítima de Traumatismo Crânio Encefálico (TCE) à distância (via telefone, email,
etc.) ou pessoalmente, a nível nacional.

MISSÃO
Dar informação adequada a cada caso, mediante cada fase do processo em
que se encontra, dando apoio emocional, promovendo competências e
capacitando as pessoas com TCE/famílias/cuidadores para os novos
acontecimentos que surgem. Apoiar nas transições entre entidades, recursos de
apoio existentes, conselhos de relacionamento e adaptação à nova realidade.

Análise do Apoio Contínuo:

2016

2016

III)

EVENTOS DOS SERVIÇOS DIRETOS

a. COCKTAIL ANIVERSÁRIO DA NOVAMENTE – 8 de
fevereiro
Local: Novamente, Cascais
Pessoas envolvidas: colaboradores da Novamente, voluntários,
associados, amigos, TCE e cuidadores.

b. Encontro anual dos grupos de PARES
Os grupos de PARES do Porto, Lisboa e Cascais reuniram se no nosso pólo de
Cascais, juntamente com cuidadores, familiares, voluntários e equipa da
NOVAMENTE para mais um encontro de convívio de final de ano, com um almoço
entre todos e apresentações sobre amizade e filme lúdico 100% criado e
desempenhado pelos participantes dos diferentes grupos de PARES.

c. Teatro EMPATHEIA – 2 de julho
Os participantes do grupo de PARES de Cascais contracenaram no Teatro Gil
Vicente (Cascais) a peça EMPATHEIA.
EMPATHEIA, ou Empatia, se quisermos simplificar para a nossa língua, é a primeira
criação do grupo de pares de Cascais, da Associação NOVAMENTE (Associação de
Apoio aos Traumatizados Crânio-Encefálicos e suas famílias), sob direção de Diana
Coelho.
Miguel, Rita, Alexandre, Raquel, Filipa, Patrícia e João Pedro são os seis criadores
presentes em palco
Ver aqui a peça

d.Encontro anual de Cuidadores
e.Jantar da NOVAMENTE no Norte
f.Filmagens para a novela “Rainha das Flores”

2016

IV)

OUTROS PROJETOS E PARCERIAS

a. Projeto LUCAS, parceria com a Novamente
Desporto adaptado e regular
Objetivo: envolver as pessoas que
sofreram traumatismo e as suas
famílias em atividades desportivas
conjuntas. Esta atividade permitirá às
famílias e às próprias vítimas
conhecerem casos idênticos e
partilharem experiências.
Papel da Novamente – contactar TCE
e famílias para participação em
Projeto (desporto exclusivo para
utentes da Novamente).
Locais: Linha de Cascais; Lisboa.
Dia do Despertar do Coma

b. Projeto Ação Qualidade de Vida – Associação Salvador
Através do projeto da Associação Salvador, foi iniciado um Projeto por uma pessoa
que sofreu traumatismo crânio encefálico na área da psicologia - Iolanda
Objetivo: dar apoio psicológico a duas famílias de TCE
Papel da Novamente: foram contactados cuidadores de TCE para participação em
Projeto.

c. Projeto IEFP – Reintegração profissional
Novamente faz parte do grupo de trabalho – projeto de integração profissional para
pessoas com TCE.
4 locais no país
15 casos inseridos e 21 em lista de espera

2016

d. Associação Salvador – Integração profissional
Novamente encontra-se a colaborar com a Associação Salvador no desenvolvimento
do seu projeto de integração profissional “O talento não tem limites”
Referenciação de casos da Novamente para integração.

e. IPSOS APEME – apresentação de análise do trabalho da
novamente e seus parceiros em 2016

V)

Apoios, prémios e fundraising

Candidaturas a apoios financeiros:
t
t
t
t
t

BPI Capacitar*
Prémio Manuel António da Mota*
“movimento 1euro”*
Prémio CEPSA*
Prémio SIC Esperança (aguardamos resultado)

Parcerias para Fundraising:
Contacto com + de 40 empresas/entidades para parcerias na área de: eventos
desportivos, empresas de produtos B2B, Empresas com espaços abertos ao
público (culturais, etc.)

IPAM- Vão colaborar connosco com o site + alunos do IPAM Consultoria vão
desenhar projetos sustentáveis de suporte ao grupo de pares

Empresas da área gráfica e equipamentos
Feiras: NATALIS; Hang in There; Feira da Bagageira e Lx Market

2016

VI)

OUTROS DADOS: :

a. Recursos Humanos da NOVAMENTE
1.
2.
3.
4.

Vera Bonvalot (Diretora Executiva);
Rita Cardoso (Assistente Social);
João Galveia (Técnico da Direção);
Ana Novaes (responsável pelo Fundraising).

b. Voluntariado
Contamos com uma equipa de 9 voluntários.
7 dos quais entraram este ano, através do Banco Local de Voluntariado de
Cascais:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Helena Bazaliza – Secretariado;
;
Catarina Pinto – apoio ao grupo de PARES de Lisboa
;
Maria de Lurdes da Fonseca Rosa - Secretariado;
Ana Rita Seabra Silva Dias – apoio ao grupo de PARES de Cascais
Margarida d’Orey Neves e Castro Quadros – apoio em eventos
Patrícia Rodrigues de Almeida Maia Gonçalves – Design e
Multimédia;
José Pereira Aranha – apoio a eventos pontuais;
Luis Miguel Fernandes Calado Coelho – marketing e comunicação.

c. Coordenadores dos Grupos de PARES
t
t
t
t
t
t

Rita Pedro – Cascais
Diana Coelho – Cascais
Márcia Prado – Lisboa
Filipa Ribeiro – Lisboa
Emanuel Oliveira – Porto
Ana Magalhães – Porto

2016

d. Coordenadores dos cursos de formação de Cuidadores
t
t

Marta Andersen – Porto
Prof. Emília Santos

e. Formadores externos (Grupo de PARES e Formação de Cuidadores)
f. Locais de Grupos de PARES e Workshops
i.
ii.
iii.
iv.

Lisboa – Instituto das Ciências da Saúde (UCP)
Cascais (Pólo de Cascais)
Vila Nova de Gaia – Centro de Reabilitação do Norte
Antigo Hospital Braga

