Relatório das Atividades Associação Corações com Coroa 2017

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES 2017
Em 2017 a CCC continuou consolidando a sua missão junto de meninas, jovens e mulheres, ampliou a
sua ação em novas oportunidades de defesa e promoção da igualdade e não discriminação, e criou
oportunidades para o exercício do voluntariado e responsabilidade social.
Destaque para:
CCC Café - projeto pioneiro sob o formato de negócio social, promotor da inclusão e direitos humanos,
com imprescindível generosa colaboração, entre outras, do Arq. Manuel Aires de Mateus e Chefe Kiko;
Flying Seeds - parceria com a designer de jóias Luísa Rosas;
Debate e Prémio de Comunicação Corações Capazes de Construir - o mais participado até à data, com
lotação esgotada no auditório 2 da Fundação Calouste Gulbenkian e transmissão em directo pelo Público
Online - emissão mais vista de sempre. Para além do Público, o evento contou com a Rádio Renascença e a
RTP como Media Partners.

1. CORAÇÕES CAPAZES DE CONSTRUIR
1.1 Bolsas de Estudo CCC – Em 2017 foram abrangidas pelo projeto seis novas alunas, quatro das quais
bombeiras voluntárias - três oriundas de Figueiró dos Vinhos, zona fortemente afectada pelos incêndios no
verão. Em Agosto, duas jovens, completaram os três anos previstos de bolsa de estudo, continuando em
contacto com a equipa CCC. A CCC apoia neste momento, sete bolseiras e mantém o
acompanhamento/aconselhamento bio-psico-social e escolar de todas as ex-bolseiras. Total de 15 horas
de reuniões presenciais e 385 contactos/acompanhamento via telefone, SMS ou e-mail.
Em 2017 foi celebrado um protocolo entre a Associação e o Instituto Superior de Línguas e Administração
de Santarém (ISLA-Santarém) para a criação de 3 bolsas de estudo nesta instituição. As bolseiras
abrangidas por este protocolo, estarão isentas do pagamento das propinas durante a frequência do curso
superior. Até ao momento, as vagas ainda não foram preenchidas.

1.2. Atendimento/aconselhamento gratuito nas instalações da CCC – Em 2017 o projeto continua a
crescer com aumento no número de horas de atendimento e alargamento da equipa profissional e
voluntária (duas psicólogas, uma técnica de serviço social, duas advogadas, uma nutricionista e uma
enfermeira). Até Novembro, as psicólogas acompanharam 49 raparigas e mulheres, num total de 420
consultas. O acompanhamento de serviço social abrangeu 20 utentes, num total de em 116 horas.
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1.3 Tratamentos dentários / Apoio a mulheres – A CCC tem desenvolvido esforços no sentido de
encontrar uma nova parceria que possa dar continuidade a este projeto. Até à data, existe um acordo
pontual com a Clínica Dentária Hugo Madeira, a quem recorremos em situações de emergência.
1.4 Corações XXL – Em 2017 foram abrangidas e apoiadas pelo projeto sete jovens mulheres. No dia 9 de
Dezembro decorreu a festa de Natal Corações XXL, numa organização partilhada entre a estrutura da CCC
e a enfermeira Cristina Flores.
1.5. O Guia “Todas Diferentes, Todas Famílias” continua a ser distribuído pela CCC e integra agora a
parceria desenvolvida com o ACES Porto Ocidental (15 USF/UCSP com um total de 95 médicos de família,
cada um atendendo um número estimado de 10 a 15 grávidas/ano). O guia CCC é distribuído nas consultas
de pré concepção / primeiras consultas de gravidez e dá lugar ao preenchimento de um questionário que
permita avaliar o impacto do documento junto das utentes. Esta parceria com o Agrupamento de Centros
de Saúde Porto Ocidental já distribuiu mais 300 guias “Todas Diferentes, Todas Famílias”. A apresentação
do projeto que nasceu desta parceria, intitulado “+Família” aconteceu no VI Encontro ACeS Porto
Ocidental. A CCC esteve representada por Sara Rebello da Silva, que apresentou a associação e este
projecto especificamente, a uma plateia de cerca de 200 pessoas.
1.6 CCC Vai à Escola – concluída a 1º temporada deste projecto na região da Grande Lisboa, com uma
técnica e duas duplas de atores foi elaborado e entregue um Relatório, de onde resultaram algumas
adaptações. A 1ª temporada (2016/2017) abrangeu 15 escolas, num total de 608 estudantes. A escola que
venceu o passatempo lançado pela CCC foi o Centro Educativo Padre António de Oliveira.
Em 2017 a CCC apresentou à Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade uma candidatura para
viabilizar a 2ª temporada deste projeto com alargamento a outras regiões do país. Com resposta positiva,
a 2ª temporada decorre desde Abril de 2017: foram já abrangidas 29 escolas e cerca de 900 alunos e
alunas de vários pontos do país.
Face ao aumento exponencial de solicitações, também graças à divulgação pela iniciativa da Fundação EDP
“Escolas Solidárias”, foi constituída e formada uma nova dupla de atores e uma segunda técnica.
Toda a informação sobre este projeto pode ser consultada no blog cccvaiaescola.blogs.sapo.pt.
1.7 O projeto Flying Seeds, desenvolvido em parceria com a designer de jóias Luísa Rosas e apresentado
em Junho, surge para apoiar projetos ligados à igualdade de género - pendentes em forma de semente
voadora desenhados propositadamente para a Corações Com Coroa, cuja simbologia representa a
necessidade de espalhar e fazer nascer a consciencialização de que os direitos das raparigas e das
mulheres são direitos humanos, permitindo ao mesmo tempo que todas as pessoas possam contribuir
para “dar asas” ao sonho de meninas e mulheres de verem reconhecidos os seus direitos, em Portugal e
no mundo.
1.8 CCC Café – Inaugurado em Setembro de 2017 com a presença do Presidente da CML, Fernando Medina,
da Vereadora Catarina Vaz Pinto e do Presidente da Junta de Freguesia de Belém Fernando Rosa, o CCC
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Café é um espaço comunitário da Associação Corações Com Coroa em parceria com a Biblioteca Municipal
de Belém. É resultado do apoio e sentido de responsabilidade social de amigos/as e parceiros/as da CCC,
entre os quais o arquitecto Manuel Aires Mateus, o Chef Kiko, a Missão Continente, a Nespresso, a 3H
Comunicação, a Naughtyboys, entre outros. Sob o lema “Sinta-se em Causa”, é possível degustar sugestões
do Chef Kiko e simultaneamente contribuir para uma das causas da CCC. O CCC Café emprega duas
mulheres que se encontravam em situação de desemprego de longa duração: Dulce Rodrigues e Maria João
Martins.
Mensalmente, o CCC Café oferece programação sociocultural ligada às temáticas dos Direitos Humanos. O
primeiro evento cultural do CCC Café assinalou o Dia Internacional da Rapariga (11 de Outubro) - em
parceria com a Biblioteca Municipal de Belém e a Associação P&D Factor: recebemos o Prof. Malam Djassi,
líder muçulmano, que conversou com 3 jovens voluntárias (Patrícia Lourenço, Rita Barros Leal e Adiato
Samba Baldé) sobre os “Direitos das raparigas e os Islão” (102 participantes, incluindo o presidente da
Junta de Freguesia de Belém, Dr. Fernando Rosa e a Presidente do CNAPN da Guiné-Bissau, Fatumata Djau
Baldé).
No Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres (25 de Novembro), as atrizes Teresa
Tavares e Joana Santos contaram a história de Frida Khalo, a partir da colecção Anti-Princesas e à tarde, a
jornalista Ana Daniela Soares Ferreira (RTP 3) conversou com a socióloga Isabel Ventura e a cantautora
Mafalda Veiga, que generosamente partilhou com o público presente alguns dos seus temas (cerca de 40
participantes).
Entre as muitas visitas e clientes, o CCC Café recebeu a 9 de Dezembro várias bloggers para um pequenoalmoço especial, numa acção de promoção do projeto Flying Seeds e, em simultâneo, do próprio espaço,
com as presenças do Chef Kiko e de Luísa Rosas.
1.9 O projecto Igualdade e Empoderamento – Voluntariado, intervenção Cívica e Acompanhamento às
Famílias, é uma intervenção com a duração de um ano, desenvolvida em parceria e estreita cooperação
entre a CCC e a RESPEITO, organização sem fins lucrativos sediada no Reino Unido. Financiada pelo
Governo de Portugal através da Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Catarina Marcelino, tem
como objectivo contribuir para a redução de situações de vulnerabilidade social e familiar, em Portugal e
no Reino Unido, visando prevenir novas ocorrências e/ou o agravamento das mesmas, através de duas
vertentes específicas a desenvolver paralelamente nos dois países: Em Portugal com a edição do 2º Curso
de Voluntariado Corações Com Coroa, e no Reino Unido com a oferta de um serviço de apoio abrangente e
complementar a famílias de língua portuguesa em situação de vulnerabilidade, tal como inscrito no âmbito
das suas actividades.
1.10 Workshop de maquilhagem Essence e Catrice, gratuito para mulheres e raparigas abrangidas pelo
Atendimento / Aconselhamento CCC (participaram 8 mulheres).
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2.
2.1

INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ADVOCACY
Durante o ano de 2017 a CCC participou activamente em vários eventos, entre os quais:

2.1.1. Reuniões do Grupo de Trabalho ODS 5 na Agenda 2030 na Presidência do Conselho de
Ministros, iniciativa do Gabinete da SECI – CCC representada pela Presidente Catarina Furtado e por
Sara Rebello da Silva;
2.1.2. Reunião do Grupo de Trabalho da Violência Doméstica para implementação do Plano de
Desenvolvimento Social (PDS) de iniciativa da Rede Social de Lisboa - CCC representada por Umera
Assanali (técnica de serviço social da associação);
2.1.3. Lançamento da campanha “Muda de Curso” sobre violência no namoro, com a Secretária de
Estado para a Cidadania e a Igualdade e a Delta Cafés em Campo Maior, com apresentação pública
do projecto CCC Vai à Escola - CCC representada por Catarina Furtado, Ana Magalhães, a Técnica
Alexandra Alves Luís e os actores Afonso Lagarto e Cláudia Semedo;
2.1.4. Feira da Educação e da Saúde organizada pela Junta de Freguesia de Belém, dias 26 e 27 de
Maio em Belém - CCC representada por Umera Assanali;
2.1.5. Encontro Mind Share Day, da empresa Mind Share, em que a CCC foi convidada para falar
sobre igualdade de género com cerca de 40 colaboradores da empresa; aconteceu em Fevereiro CCC representada por Sara Rebello da Silva;
2.1.6. Conferência “Opening Up to an Era of Social Inovation” (27 e 28 de Novembro) organizada
pela Comissão Europeia, Governo Português e Fundação Calouste Gulbenkian, para cerca de mil
participantes – banca e apresentação dos projetos CCC; CCC representada por Filipa Gama Pereira e
Maria Reis;
2.1.7. Lançamento do projeto “Impact HUB Lisbon” by Montepio, a 31 de Janeiro - CCC representada
por Filipa Pereira;
2.1.8. Seminário "O desafio da qualidade no sistema de promoção e proteção - Confiança.
Colaboração. Inspiração. Vidas" promovido pela Comissão Nacional de Proteção de Crianças e
Jovens em Abril - CCC representada por Sara Rebello da Silva;
2.1.9. Workshop sobre violência no namoro promovido pela UMAR em Junho, nas suas instalações CCC representada por Filipa Gama Pereira;
2.1.10. Conferência “Crianças, Género e Direitos Humanos”, organizada pelo CIEG/ISCSP, em Junho CCC representada por Sara Rebello da Silva;

4
Associação Corações com Coroa | sem fins lucrativos| ONG de Desenvolvimento
NIPC 510114032 |Rua da Junqueira, 295/7 1300-338 Lisboa | tlf:+351 935 038 798 / +351 215 990 053
coracoescomcoroa@gmail.com| www.coracoescomcoroa.org www.facebook.com/coracoescomcoroa

CORAÇÕES CAPAZES DE CONSTRUIR

Relatório das Atividades Associação Corações com Coroa 2017

2.1.11.A convite da Escola Superior de Comunicação Social de Lisboa, a CCC co-organizou a palestra
"Jornalismo e Direitos Humanos" com as participações de Joaquim Furtado (jornalista e Presidente
Júri Prémio CCC), Cândida Pinto (jornalista SIC), Mafalda Gameiro (jornalista RTP), e Susana Bento
Ramos (jornalista TVI) com a presença de cerca de 80 estudantes. CCC representada por Sara Rebello
da Silva e Filipa Gama Pereira;
2.1.12. Lançamento do Projeto ODS Cascais 2030 a 21 de Setembro, iniciativa da CM de Cascais com
a presença de Catarina Furtado Presidente da CCC e Embaixadora de Boa Vontade do UNFPA, Alanna
Armitage e Mónica Ferro (UNFPA).
2.1.13. Propostas para a elaboração de Plano Nacional para os Direitos das Raparigas – voluntárias
da CCC participam nas reuniões de um grupo de jovens que vem desde Outubro de 2016 refletindo
sobre os Direitos das Raparigas e que conjuntamente com as associações Espaços e P&D Factor
apresentou em Junho à SECI o documento específico.
2.1.14. Catarina Furtado foi rosto da Campanha de responsabilidade da SECI e CIG para a Inclusão das
comunidades ciganas, através da sua participação em spots que estão disponíveis no site da CIG e
ACM. A outra personalidade convidada foi o Director Geral de Saúde, Francisco George. Ambos
funcionaram como mobilizadores e role model para a educação e escolarização das crianças ciganas
em Portugal.
2.1.15. A Presidente da CCC, durante o ano de 2017, realizou palestras em 9 escolas de Portugal
continental - em São João da Pesqueira, V.N. de Gaia, Coimbra, Paredes, Santo Tirso, Santarém,
Montemor-o-Novo, Lisboa - para mais de mil jovens, e participou numa iniciativa na Escola Básica
General Humberto Delgado, em Loures, no âmbito do projecto das Escolas Solidárias a convite
da Fundação EDP;
2.1.16 A Presidente da CCC é uma das Mulheres apresentadas no livro - Mulheres que inspiram, da
autoria de Luís Sítima, Margarida T. Santos e Maria Tavares Leal. O trabalho da CCC é apresentado
através do perfil da sua fundadora e presidente. Os autores doarão à CCC 50% dos Direitos de Autor
correspondentes.
2.1.17. Reuniões e visitas - durante este ano, a CCC recebeu na sua sede várias entidades de entre as
quais destacamos a Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Catarina Marcelino e Pedro
Ruas da equipa do seu gabinete; Mónica Ferro, Diretora do Escritório UNFPA em Genebra; Rosana
Almeida, Presidente do Instituto Cabo-verdiano para a Igualdade e Equidade de Género; Julieta Lobo
de Pina, membro da Liga Guineense dos Direitos Humanos que integra o Comité para o Abandono
das Práticas Nefastas da Guiné-Bissau, no âmbito do projeto de cooperação entre Portugal e GuinéBissau “Meninas e mulheres: educação, saúde, igualdade e direitos”;
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2.1.18. Visitas realizadas às zonas abrangidas pelos incêndios permitiram identificar focos de
necessidade de intervenção no contexto da missão da CCC – a resposta que a direção entendeu ser
mais sustentável, foi a atribuição de bolsas de estudo, pois permitem também o acompanhamento
bio-psico-social.
2.1.19. Reunião com a actual Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, a
pedido da CCC - Com vista à apresentação do trabalho, seguimento dos Projetos CCC Vai à Escola e
Igualdade e empoderamento – voluntariado, intervenção cívica e acompanhamento às famílias,
outras iniciativas da associação; CCC representada por Presidente Catarina Furtado e a voluntária
Cláudia Cerveira.
2.2. Presença em iniciativas internacionais – Presidente da CCC e Embaixadora de Boa Vontade do
UNFPA
2.2.1. 61ª sessão da CSW (Março) – Catarina Furtado a convite do UNFPA, foi oradora e moderadora
do Painel sobre Mutilação Genital Feminina que teve lugar na Sede das nações unidas, reuniu com
vários responsáveis e profissionais do UNFPA na sede em NY e participou no jantar oferecido pela
SECI à Delegação Portuguesa;
2.2.2. Seminário “Women in Leadership” organizado pela Association of Women Ambassadors, AWAPortugal, sob o Alto Patrocínio do Presidente da República;
2.2.3. Conferência Ministerial da Comissão Económica da Nações Unidas para a Europa sobre
Envelhecimento – oradora e moderadora do side event UNFPA/UNECE- Equity for all ages: lessons
from the SEE/EEC region, 21 de Setembro;
2.2.4. Conferência do Conselho da Europa sobre Cidades Interculturais – Oradora e moderadora no
painel de abertura com o Ministro Eduardo Cabrita, o Presidente da CML, Fernando Medina e a ViceSecretária Geral do CE Gabriella Battani-Dragoni;
2.2.5. A presidente da CCC participou em Bruxelas, a 24 de Junho, na iniciativa “Matinés pensantes
2017 – Portugal no Feminino”, a convite de Ana Faria. Nesta iniciativa participaram também Justa
Nobre, Joana Lemos, Elza Pais, Marisa Matias, Assunção Cristas, Iva Domingues, entre outras.
2.2.6 A presidente da CCC participa na campanha “Sim Igualdade”, promovida pela P&D Factor Cooperação sobre População e Desenvolvimento e pela CNAPN da Guiné Bissau, apoiada pelo Estado
Português, com o objectivo de contribuir para o abandono da Mutilação Genital Feminina, dos
casamentos infantis, precoces e forçados e outras violências e discriminações contra as meninas e
mulheres.
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2.3 Debate e Prémio de Comunicação Corações Capazes de Construir 2017 – “O Poder da Educação
na Conquista da Igualdade”, com conversa inaugural de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da
República com a Presidente da CCC, o painel “Educação: Direito e Poder” com o jornalista João
Adelino Faria a moderar uma conversa com Maria Emília Brederode Santos (Presidente do Conselho
Nacional de Educação), Margarida Pinto Correia (Directora de Inovação Social da Fundação EDP),
Nuno Leitão (Director Cooperativa A Torre) e Joaquim Sousa (Director EB123 EP do Curral das Freiras;
o painel Escola, Trabalho, Família e Cidadania: Diferenças no Feminino, com as investigadoras Ana
Nunes de Almeida - Socióloga e Investigadora Coordenadora do Instituto de Ciências Sociais da
Universidade de Lisboa (ICS-ULisboa) e Maria João Valente Rosa - Directora Pordata e Professora na
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (UNL); e a participação de José Pedro Cobra, humorista e
contador de histórias que fez o wrap up de tudo o que foi falado.
Prémio na Categoria de jornalismo: "Renegados", de Sofia Pinto Coelho para a SIC;
Prémio na categoria de Campanha: “Médico”, Criatividade Fuel, produção Krypton;
Menções honrosas (categoria de Jornalismo): “Inshallah Síria” de Cristina Lai Men para a TSF e
Catarina Marques Rodrigues (Observador e RTP Online).
Teve lugar no dia 20 de Novembro, no Auditório 2 da Fundação Calouste Gulbenkian, e contou com a
presença de cerca de cerca de 400 participantes incluindo parlamentares como Elza Pais, Edite
Estrela, Isabel Moreira; representantes de entidades como o Camões, IP, a Direcção-Geral de Saúde,
Direcção-Geral de Educação, a Embaixada de Moçambique, Ministério dos Negócios Estrangeiros, a
Junta de Freguesia de Belém e do Lumiar; Câmara Municipal de Almada, Santa Casa da Misericórdia
de Lisboa; associações e organizações da sociedade civil como a P&D Factor, a UMAR, a AMCV, a
Terra dos Sonhos, a Fundação Padre Tobias; e também parceiros oficiais da CCC, profissionais da
comunicação, cooperação, intervenção comunitária e educação, jovens estudantes e importante
cobertura mediática.
2.4 Durante 2017 a CCC esteve presente online com o seu website, nas redes sociais através das
suas páginas de Facebook e Instagram (esta última criada a 8 de Março), e com o blog
cccvaiaescola.blogs.sapo.pt.
2.5 O trabalho da CCC mereceu a atenção da imprensa e exemplo disso são as peças que ao longo
do ano saíram no Público (17 de Novembro), Diário de Notícias, Notícias Magazine (12 de Abril),
Delas.pt (21 de Novembro) e Máxima (23 de Junho), entre outras. Mais recentemente a edição de
Dezembro da Revista Cais teve como coordenadora editorial a Presidente da CCC - capa e várias
peças refletiram sobre o trabalho da associação; várias iniciativas contaram com cobertura
mediática, nomeadamente do programa Sociedade Recreativa (RTP 1), o programa Fama Show (SIC),
Discurso Directo (TVI24).
2.6 Catarina Furtado assinou dois artigos de opinião: no Observador “Trump e as meninas, raparigas
e mulheres deixadas para trás” em Abril, e no Público sobre “O Poder da Educação na Conquista da
Igualdade”, a propósito do Debate e Prémio Corações Capazes de Construir, em Novembro.
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2.7 “Árvore por um Mundo Melhor” projeto continua suspenso, por repetidas vandalizações e furto
da caixa.

3. VOLUNTARIADO
Em 2017 colaboraram em vários projetos e eventos CCC cerca de 33 voluntários/as.
3.1 A 2ª Edição do Curso de Voluntariado CCC aconteceu de 18 de Setembro a 11 de Outubro na Sala
da Comunidade da Biblioteca de Belém. Contou com 16 formandas e 31 formadores/as, num total de
14 módulos distribuídos por 96 horas de formação, coordenados pelas voluntárias da CCC Alice Frade
e Fátima Martins, com o apoio da estrutura profissional da associação.
Os resultados globais da avaliação ao curso pelas formandas, apurada através de questionários
anónimos, é positiva - numa escala de 1 a 5, todos os itens foram classificados com valores
superiores ou igual a 4. A abertura e encerramento desta edição foram assegurados pela Presidente
da associação e equipa de coordenação. A entrega dos Diplomas aconteceu no CCC Café no dia 28 de
Outubro, numa cerimónia que culminou com um showcase da formanda e cantautora Rita Dias.
3.2 A jóia criada pela sócia e voluntária Sónia Adónis não foi ainda vendida. A Associação irá reflectir
sobre novas formas que permitam o leilão/aquisição da mesma, cujo lucro reverterá para a CCC.
3.3 A equipa de voluntariado da CCC participou em mais duas edições da iniciativa Kids Market (Maio
e Outubro), cujas receitas este ano revertem na totalidade para o desenvolvimento e implementação
do projecto “Eu Escolho porque (já) sei”, previsto para 2018.
3.4 As acções de comunicação e media da CCC contam com a colaboração voluntária de Maria Reis e
parceria com a Keep it Real e a Naughty boys.

4. ORGANIZAÇÃO
4.1 Estão assegurados dois postos de trabalho na sede da CCC – Sara Rebello da Silva e Filipa Gama
Pereira (estágio profissional).
4.2 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 (4 horas
semanais cada); A psicóloga Yasmin Gonçalves continua a acompanhar as bolseiras CCC.
4.3 Reuniões de apresentação e acções de fundraising, entre as quais a Corrida organizada pelo
Colégio Casa-mãe; a Night Run Seaside; a acção da Lâncome para o Dia da Mulher; a acção
Restaurant Week; edições Kids Market.
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4.4 A Integração da CCC na Rede Social de Lisboa e na Comissão Social da Freguesia de Belém, assim
como as reuniões tidas com entidades como a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a Fundação
EDP, a Fundação Montepio, a Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade ao longo do ano
procuram ajudar a consolidar o projeto CCC.
4.5 Candidaturas a financiamentos – Durante o ano foram apresentadas diferentes candidaturas
para projectos / iniciativas individualmente e em parceria: BPI Solidário (não obtido);); Fundação
Francisco Manuel da Mota (não obtido); Camões I.P (em parceria com a Helpo, não obtido); SECI (em
parceria com a RESPEITO, obtido – permitiu já em 2017 custear despesas da 2ª edição do Curso de
Voluntariado CCC e CCC Vai à Escola (obtido – estas duas candidaturas são acompanhadas pela CIG.
4.6 Desde a última Assembleia-Geral de sócios/as, que teve lugar no dia 19 de Abril de 2017,
inscreveram-se 5 novos/as sócios/as na CCC;
4.7 Realização de duas Assembleias Gerais para Aprovação de Relatório de Actividades e contas de
2017 (19 de Abril) e Plano de Actividades e Orçamento para 2018 (18 de Dezembro);
4.8 Contabilidade, Auditoria, questões Estatutárias e Legais – a CCC beneficia do trabalho pró-bono
das empresas: HippValue; Oliveira Reis e Associados; Guerra Coelho e Branquinho.
4.9 Dinamização, produção de conteúdos e gestão da comunicação, nomeadamente para website e
Facebook da CCC, boletim da Junta de Freguesia de Belém e comunicação social.

5. CAMPANHA PRÍNCIPES E PRINCESAS
Durante 2017 foram vendidas 89 t-shirts da Campanha Príncipes e Princesas. Destas, 80 unidades
foram compradas pela Turiscar, para entregar aos filhos e filhas dos/as colaboradores/as da
empresa, numa acção de responsabilidade social desenvolvida pelo seu departamento de marketing.
A Corações com Coroa continua a desenvolver esforços para que todas as restantes 212 t-shirts
sejam vendidas. Será entregue ao Fundo das Nações Unidas para a População (UNFPA) o valor
integral resultante da Campanha angariação de fundos para apoiar os projetos de Saúde reprodutiva
e neo-natal.

Lisboa, 19 de Abril de 2018
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