SUMÁRIO DAS ATIVIDADES PARA 2017

O Programa de Atividades e Orçamento aprovado em Assembleia Geral de sócios da CCC de Dezembro de 2015, os
contributos recebidos na Assembleia Geral de Março de 2016 e os desafios encontrados ao longo deste ano, são a
base deste Programa de Atividades e Orçamento para o ano de 2017.
Através da consolidação e expansão gradual dos seus projetos, a Corações com Coroa conseguiu ao longo dos anos
tornar-se um ponto de apoio sólido viabilizando o objetivo a que se propôs: acompanhar todas as jovens e mulheres
que contam com os serviços que a CCC oferece. Em 2017, o desafio será não só a continuidade dos projetos já
existentes, como também a aproximação a parcerias locais, nacionais e internacionais. Em 2017 a CCC irá organizar
um momento de avaliação e reflexão que permitirá assinalar os 5 anos da Associação.
O Programa de Actividades que aqui se apresenta respeita a missão da CCC e as cinco áreas que até ao momento
enquadram o nosso trabalho: “Corações Capazes de Construir”, “Informação, Educação, Comunicação e Advocacy”,
“Voluntariado”, “Organização” e “Campanha Príncipes e Princesas”.

1.

CORAÇÕES CAPAZES DE CONSTRUIR

1.1. Bolsas de Estudo CCC – Projeto iniciado no ano letivo de 2013/2014 com 3 bolseiras, continuado em 2014/15
e em 2015/16 com 6 bolseiras. Manter-se-á o acompanhamento pela equipa técnica da CCC em regime de
aconselhamento e apoio bio-psico-social e escolar das atuais e antigas bolseiras. Em 2017 a CCC irá atribuir um total
de 6 bolsas de estudo.
1.2. Atendimento/aconselhamento gratuito nas instalações da CCC - O atendimento/aconselhamento gratuito tem
tido, ao longo dos anos, uma preponderância visível a nível da ação comunitária da CCC. Durante o ano de 2016, este
projeto foi ampliado com a contratação de uma Assistente Social e de mais uma psicóloga. Atualmente, este projeto
abrange consultas de Psicologia, Sexualidade e Planeamento Familiar, Nutrição, Saúde Materna, e Parentalidade,
Serviço Social e Atendimento Jurídico. Em 2017 a CCC pretende consolidar a sua estrutura de atendimento, tornando
o serviço cada vez mais integrado e articulado com as redes locais e entidades de âmbito nacional/regional. Em 2017
a CCC continuará a assegurar Atendimento /Aconselhamento Gratuito na sede.
1.3. Tratamentos dentários a mulheres – No final de 2016 termina o protocolo com a The Clinic, empresa com
quem, até à data, a CCC mantinha uma parceria para assegurar este serviço. Está em curso a procura de novo
parceiro para este projeto.
1.4. Corações XXL – Projecto iniciado em 2013 para a promoção da parentalidade positiva em parceria com a
Enfermeira Cristina Flores e a Junta de Freguesia de Belém. A sua continuidade está assegurada para o ano de 2017 –
apoio e aulas de preparação pré e pós parto para jovens e casais em situação de vulnerabilidade social.
1.5. Com base numa proposta de 2014 e após intervenção de peritos/as e subsequente escrita com a participação
da equipa de voluntariado CCC, foi lançado em 2016 com sucesso, o guia Todas Diferentes, Todas Famílias. A sua
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distribuição gratuita foi articulada com a Direção Geral de Saúde. A Direção Geral de Saúde começou em 2016 a
desenvolver ações de formação sobre a temática da Parentalidade Positiva. Equaciona-se para 2017, uma possível
reedição e avaliação com a DGS da distribuição efectuada pelos serviços do Ministério da Saúde.
1.6. “Lugar no Mundo” - Continuarão os esforços no sentido de desenvolver o projeto “Lugar no Mundo”, com
particular enfoque, durante o ano de 2017, na procura de um espaço que permita um melhor acompanhamento da
população local em situação ou em risco de vulnerabilidade de uma forma consistente, previsível e constante no
tempo.
1.7. A CCC vai à Escola – No ano lectivo de 2016/17 iniciou-se com sucesso a ida do projeto às escolas, com 30
sessões em 15 escolas da zona da Grande Lisboa. Verificou-se uma elevada taxa de adesão dos estabelecimentos de
ensino que superou a oferta. A renovação da parceria com a Kids Market permitirá a continuidade do projeto,
possibilitando abranger mais escolas em 2017.
1.8. “Cafetaria CCC” – Implementação do projeto “Cafetaria CCC”, a ser desenvolvido no espaço anexo à Biblioteca
Municipal de Belém. Este projeto está formatado num modelo de negócio social, que surge da vontade da Associação
em potencializar e acolher a comunidade. Tratar-se-á de um espaço agregador de pessoas, promotor de
solidariedade e de partilha de ideias e informação sobre Direitos Humanos. A abertura está prevista para 2017 e terá
um Programa e Orçamento específicos.
1.9. Desenvolvimento de um novo projeto orientado para o empoderamento e capacitação de raparigas e mulheres,
a ter lugar em 2017.

2.

INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ADVOCACY

2.1. Desenvolvimento de campanha IEC – Informação, Educação e Comunicação.
2.2. Organização e participação em iniciativas que conciliem vontades e saberes em prol dos objetivos e pessoas
abrangidas pela atividade da CCC.
2.3. Participação em campanhas e iniciativas sobre a Agenda 2030, os Direitos das Raparigas e a Saúde Sexual e
Reprodutiva;
2.4. Elaboração de um estudo de impacto do Projeto Bolsas de Estudo CCC a pedido do Montepio Geral. Para a
elaboração do relatório a Associação contará com a parceria da empresa “everis”.
2.5. Prémio Comunicação e Debate Corações Capazes de Construir. Realizou-se a 23 de Novembro de 2016 mais
uma edição do Prémio de Comunicação a que assistiram aproximadamente 300 pessoas. Nesta edição, com o tema
“O Palco aos Direitos Humanos”, para além da entrega dos prémios, promoveu-se um debate entre os oradores
convidados. Para 2017 prevê-se mais uma edição do Prémio de Comunicação com lançamento previsto para Maio de
2017 e cerimónia de entrega de troféus e debate previsto para o último trimestre de 2017.
2.6. Os 5 anos de existência da CCC serão assinalados sob diversas formas.
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3. CAMPANHA PRÍNCIPES E PRINCESAS
A CCC deseja concluir no ano de 2017 a Campanha Príncipes e Princesas através da venda das restantes 152 t-shirts
criadas especialmente para o efeito. Será entregue ao Fundo das Nações Unidas para a População (UNFPA) o valor
integral resultante da Campanha angariação de fundos para apoiar os projectos de Saúde reprodutiva e neo-natal.

4. VOLUNTARIADO
As actividades da Corações com Coroa contam com o apoio de pessoas em voluntariado activo, nomeadamente dos
voluntários e voluntárias que usufruíram do curso gratuito promovido pela Associação, valorizando deste modo a
resposta técnica de qualidade e diversificada às necessidades e problemas identificados.

4.1. No decorrer de 2017 continuarão os esforços no sentido de organizar equipas de voluntariado e porta-vozes
CCC que permitam alargar o âmbito e as modalidades de intervenção da associação. Durante o ano de 2017 a jovem
atriz Sara Matos continuará a ser a porta-voz da CCC para temáticas da juventude. Será elaborado um plano de
trabalho, com acompanhamento da equipa da CCC.

4.2. A sócia e Voluntária Sónia Adonis criou uma jóia que irá ser leiloada e cujo valor reverterá, na
totalidade, para a Associação.

5.

ORGANIZAÇÃO

5.1
5.2

Serão assegurados até mais dois postos trabalho na sede da CCC;
Estão em regime de colaboração por prestação de serviços duas Psicólogas e uma Assistente Social, que
integram a Equipa do Atendimento/Aconselhamento gratuito, com horário fixo (4 horas semanais cada);
5.3 Realização de reuniões para apresentação da CCC e fundraising das actividades /projectos;
5.4 Coordenação dos projectos em curso;
5.5 Dinamização, produção de conteúdos e gestão da Comunicação;
5.6 Procura de mecanismos para a angariação de novos sócios/as CCC;
5.7 Candidaturas a projectos e integração em plataformas e conselhos consultivos com apoio do voluntariado CCC;
5.8 Realização de 2 Assembleias Gerais (Março e Novembro);
5.9 Contabilidade e Auditoria;
5.10 Procura de parcerias que possam ajudar a consolidar o projeto CCC;

Lisboa, 13 de Dezembro de 2016
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