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Mensagem da Presidente:
“O relatório CCC 2018 visa dar a conhecer, de forma sucinta, as atividades desenvolvidas ao longo do ano.
2018 foi um ano de grande consolidação do trabalho articulado da CCC, através dos projectos continuados
pela equipa da sede, onde destaco o CCC vai à Escola, quer num reforço feito na equipa no CCC Café para
que ele atinja a maioridade que necessita e se assuma como um projecto de sucesso.
Gostaria de salientar o trabalho fantástico desenvolvido pela nossa Directora Executiva, Cláudia Cerveira,
“arrumando a casa” e que nos permitiu exactamente podermos abraçar iniciativas que estavam fora do
nosso plano de atividades, mas às quais não poderíamos nem queríamos virar as costas, como é o caso do
projecto Tamo Junto na Guiné Bissau que é um extraordinário exemplo de trabalho de equipa e de
trabalho voluntário. Enquanto Presidente da CCC sinto uma grande satisfação pelo facto de se
conseguirem concretizar sonhos! Desejo que consigamos MAIS neste novo ano, fazendo ainda MELHOR!”
APRESENTAÇÃO
Este Relatório de Atividades 2018 é o resultado do Plano de Atividades de 2018 apresentado e aprovado na
Assembleia Geral de Dezembro de 2017. Juntamente com este relatório, iremos apresentar nesta
Assembleia o Relatório e Contas, auditado e certificado pelo Revisor Oficial de Contas (ROC).
Em 2018 a Associação Corações Com Coroa (CCC) continuou consolidando a sua missão junto de meninas,
jovens e mulheres, ampliou a sua acção em novas oportunidades de defesa e promoção da igualdade, não
discriminação e não-violência. Neste sentido, apresentamos de seguida o trabalho desenvolvido em 2018.
Para além dos projectos existentes e dos novos projectos previstos no plano de atividades, implementámos
outras iniciativas no decorrer do ano:
1
Tamo Junto – Pela Saúde de todas as mulheres jovens e crianças da Guiné-Bissau, é um projecto que
resulta da necessidade em equipar uma nova extensão da Maternidade do Hospital Nacional Simão Mendes,
(Hospital de referência da Guiné-Bissau) de mobiliário, colmatando assim, algumas das urgentes carências
desta unidade hospitalar. Este projecto nasceu fruto das diversas visitas da Presidente da associação a
Bissau, Catarina Furtado, não só enquanto Embaixadora do UNFPA, como Presidente da CCC que ao longo
dos anos, tem testemunhado a grande precariedade e vulnerabilidade dos serviços de saúde maternoinfantil.
A CCC teve conhecimento em Portugal da existência de mobiliário hospitalar em boas condições no antigo
Hospital de Vila Franca de Xira, inutilizado há cinco anos e sob a alçada da Santa Casa da Misericórdia desta
cidade. Decidiu então propor uma parceria entre as duas entidades, para que fosse possível canalizar
esforços e enviar o material para o Hospital Nacional Simão Mendes.
Como resultado desta iniciativa, a 5 de Dezembro foi inaugurada uma nova ala da Maternidade do Hospital
Nacional Simão Mendes, destinada aos serviços de Obstetrícia e Ginecologia, equipada com o material
hospitalar doado.
O projecto teve início em Julho de 2018 com o apoio de uma equipa voluntária e teve como principal
objectivo contribuir para a melhoria na prestação de cuidados de saúde na Guiné-Bissau, em particular na
Maternidade do Hospital Nacional Simão Mendes, em Bissau. Resumindo:
A 14, 15 e 16 de Setembro de 2018, a CCC organizou uma equipa de voluntárias/os, entre os quais algumas
empresas que exercendo a sua responsabilidade social, desinfectaram, desmontaram, paletizaram,
transportaram e guardaram em armazém o material doado.
De 25 a 28 de Outubro, a CCC enviou dois voluntários (Maria Andrade e Pedro Lebre) até ao terreno, para
fazerem um levantamento das necessidades. A 16 de Novembro chegaram a Bissau dois contentores de 40
pés com mobiliário hospitalar.
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Nas duas semanas seguintes, a colaboradora da CCC no terreno coordenou toda a operação, que envolveu
trabalhos de reabilitação e pintura da zona destinada à Nova ala da Maternidade, sempre com o apoio
dedicado de todos os interlocutores.
Esta primeira fase do projecto culminou a 5 de Dezembro, com a Cerimónia Oficial de inauguração da Nova
ala da Maternidade, com sete novas enfermarias equipadas de camas, mesas de cabeceiras, cadeirões,
marquesas, macas obstétricas, lençóis, roupas de bebé, etc, e contou com a presença da Presidente da CCC.
A 2ª fase do projecto começou a ser delineada no final de 2018 e irá permitirá o acompanhamento do
funcionamento da nova ala da Maternidade.
Este projecto terá continuidade em 2019, pois a CCC pretende fazer mais obras de melhoramento na ala e
acompanhar o seu funcionamento para além de que irá desenvolver esforços para a aquisição, doação e
envio de outros materiais necessários ao bom funcionamento da Maternidade do Hospital Nacional Simão
Mendes.
2
A CCC lançou uma Campanha Contra a Violência no Namoro através da música original “O que é ser
Normal? Apontar o dedo ao mal”. O tema, com letra de Catarina Furtado, música de Tiago Bettencourt, e
voz da actriz Daniela Melchior, foi lançado na VII Conferência- “Adolescência - Com riscos se traça o
futuro”. Tem uma versão de áudio e uma versão de videoclip realizado por João Pedro Moreira.
Com o objectivo de desenvolver uma intervenção precoce e regular e de forma a prevenir a legitimação da
violência física e psicológica na/da juventude, a música “O que é ser Normal? Apontar o dedo ao mal”
serviu de mote para ajudar na identificação das causas possíveis para esta problemática e contribuir para o
reconhecimento de acções e soluções que envolvam os diferentes actores sociais no respeito pelos direitos
fundamentais.
A CCC vai continuar a divulgar esta campanha junto das populações jovens, de forma a permitir que a sua
mensagem chegue ao maior número de pessoas, nomeadamente nas escolas do país.
Várias figuras públicas também partilharam o tema assim como diversos meios de comunicação social. O
lançamento desta campanha contou com o apoio da Rádio Comercial. (Ficha técnica – anexo A)
3
Parceria com o jogador de futebol William Carvalho e a Federação Portuguesa de Futebol, que teve
como objectivo apoiar a Escola de Futebol Feminino de Setúbal. No seguimento da parceria que foi
estabelecida no final de 2017 com o jogador de futebol William Carvalho, foi desenvolvida esta iniciativa
conjunta. A Escola de Futebol Feminino de Setúbal é uma instituição que conta com 62 atletas federadas,
em diversos escalões da modalidade. A acção culminou com um encontro no CCC Café que contou com a
presença de todas as entidades envolvidas e intervenientes, no dia 28 de Dezembro de 2018 e onde
entregámos às atletas, de várias faixas etárias, equipamentos desportivos e bolas de futebol.
4
Campanha Contra a Violência Doméstica com o apoio da Guarda Nacional Republicana (GNR) – A
GNR convidou a CCC para ser parceira nesta campanha, que visa alertar para os riscos e perigos da Violência
Doméstica, apelando à denúncia de casos de Violência Doméstica como crime público, através da
distribuição de um marcador de livro com informação útil, nomeadamente relembrando o numero de apoio
e denúncia: 112. O marcador é distribuído em acções da GNR e da CCC.
Ponto I – CORAÇÕES CAPAZES DE CONSTRUIR
1.1 Bolsas de Estudo CCC
Ao longo de 2018, a CCC manteve o apoio às sete bolseiras que já integravam o projecto: tivemos três
estudantes do ensino superior/universitário e quatro estudantes do ensino secundário/profissional; destas,
três alunas são de Figueiró dos Vinhos, uma é de Torres Vedras, uma é da Amadora, uma é de Felgueiras e
uma é do Seixal.
Em Fevereiro, uma das bolseiras, estudante universitária, terminou o apoio da bolsa porque concluiu a
licenciatura em enfermagem. Ingressou no mercado de trabalho, na sua área profissional.
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Em Agosto foi suspensa uma bolsa de estudo, porque a bolseira em causa que estava a frequentar o 12º ano
de escolaridade, não teve aproveitamento escolar no exame de matemática o que a impossibilitou de se
candidatar ao ensino superior.
Durante este ano foram contabilizados um total de 42 reuniões presenciais, 247
contactos/acompanhamentos via telefone e 728 via SMS ou e-mail, por parte da equipa técnica às antigas e
actuais Bolseiras.
O acompanhamento bio-psico-social das bolseiras é flexível, ajustando-se às necessidades de apoio e à
disponibilidade das bolseiras. Devido à proximidade geográfica, as bolseiras da Grande Lisboa usufruem de
um acompanhamento presencial mais frequente e periódico. A CCC está ciente desta questão e está a
reflectir sobre a melhor forma de apoiar as bolseiras independentemente da sua localização geográfica.
Manteve-se em vigor o protocolo com o ISLA – Instituto Superior de Gestão e Administração de Santarém
(ISLA Santarém), que prevê a atribuição de três bolsas de estudo para frequência dos cursos técnicos
superiores profissionais ou de 1º ciclo – licenciatura.
Foi ainda assinado um protocolo com a Escola Profissional Magestil que prevê a atribuição de duas bolsas de
estudo nos Cursos Profissionais de Nível 4 da UE.
A CCC esteve activamente a fazer divulgação destas duas parcerias, mas as vagas não chegaram a ser
preenchidas em 2018.
Novo financiamento para as bolsas:
No decorrer de 2018 a Worten demonstrou interesse em apoiar o projecto das Bolsas de Estudo CCC. Assim
a edição de 2018 do Código DáVinte, projecto de responsabilidade social da Worten e campanha de Natal,
feita em parceria com o Grupo Renascença, reverteu para o projecto Bolsas de Estudo, permitindo
aumentar de forma muito significativa o número de bolseiras CCC, não só financeiramente mas também
através de apoio bio psico social.
Em Setembro iniciaram-se as conversações e planeamento da campanha que culminou com a apresentação
pública desta iniciativa a 9 de Novembro, com a campanha a iniciar-se a 16 de Novembro de 2018 e a
terminar a 6 de Janeiro de 2019.
Houve uma ampla divulgação da campanha pelas rádios do Grupo Renascença Multimédia – RFM, Rádio
Renascença e Mega Hits – que incluiu entrevistas com a Presidente da CCC, Catarina Furtado, equipa técnica
do projecto, actuais e antigas bolseiras e tutores.
A Direcção da CCC decidiu que os valores mensais das bolsas sofrerão um aumento: 250€ mensais para
estudantes do ensino secundário, 350€ para alunas do ensino superior e 400€ para alunas que sejam jovensmães.
A CCC intensificou a procura de novas bolseiras, para apoiar as jovens na construção de um futuro melhor. A
divulgação do projecto foi feita via e-mail junto de Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia de Lisboa e
outras, associações de estudantes de todo o país, associações sem fins lucrativos como a UMAR e APAV e
junto dos parceiros CCC, para uma maior divulgação das bolsas de forma a atingir um maior número
possível de jovens raparigas candidatas.
1.2 Atendimento/aconselhamento gratuito da CCC - Em 2018 este projecto continuou a crescer,
verificando-se um aumento de raparigas e mulheres beneficiárias e um aumento do número de horas de
atendimento.
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Novos pedidos de apoio psicológico, social e jurídico – 2018
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Em Janeiro o horário da Dra. Yasmine Gonçalves foi alargado, passando de quatro para seis horas por
semana.
Durante o ano, as duas Psicólogas que colaboram com a CCC acompanharam 57 mulheres e realizaram 494
consultas.
A Técnica de Serviço Social apoiou 51 utentes num total de 210 atendimentos.
A advogada que voluntariamente dá apoio à CCC em questões jurídicas atendeu no seu escritório 11
mulheres, acompanhando-as em deslocações a Conservatórias e Tribunais sempre que se justificou.
Em 2018 houve uma necessidade pontual de ter o apoio de mais uma advogada voluntária, à qual
voltaremos a recorrer sempre que se revelar pertinente.
Total de acompanhamentos por área de atendimento - 2018
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Número de sessões por área de atendimento
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Atendimento de novos pedidos de 2016 a 2018
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Gostaríamos de salientar o crescimento do projeto de atendimento dos últimos 3 anos.
1.3 Tratamentos dentários a mulheres – No início de 2018 a CCC encontrou um novo parceiro que permitiu
retomar este projecto, a Clinica Mint. Em Fevereiro 2018 foi celebrado um protocolo com a Clínica Mint,
que prevê quatro novos atendimentos mensais (com excepção do mês de Agosto) e o acompanhamento de
casos anteriormente identificados. As pacientes são encaminhadas para a clínica após uma triagem
efectuada pela Técnica de Serviço Social que colabora com a Associação.
Os primeiros encaminhamentos para a Clínica Mint, para o Dr. Eduardo Bastos, foram feitos em Junho.
Desde essa data até Dezembro foram apoiadas 25 mulheres.
As pacientes que foram encaminhadas encontravam-se em situação de vulnerabilidade e de carência
financeira, inclusivamente algumas estão com o estatuto de refugiadas, vindas de campos de refugiados
sobretudo da Síria.
Há que salientar também a permanência de consultas de continuidade. (Dados sobre consultas – anexo B)
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1.4 Corações XXL – Este projecto na área da parentalidade positiva, apresenta cursos para jovens raparigas
e/ou casais em situação de vulnerabilidade social. Em 2018 um casal frequentou o curso.
1.5 “Lugar no Mundo” – Este projecto encontra-se suspenso para desenvolvimento posterior.
1.6 CCC vai à Escola – “Elfos e anões” – Desde 2016, ano de início do projecto, a avaliação de professores,
alunos/as e equipa CCC é muito positiva e as demonstrações de interesse de escolas sucedem-se. Não foi
possível apresentar o projecto em todas as escolas que mostraram interesse por falta de orçamento para
tantas solicitações. Este projecto tornou-se, ao longo dos anos, uma bandeira da CCC, e destaca-se pelos
seus moldes e características: ”peça de teatro + debate”. É uma iniciativa desenvolvida em contexto de sala
de aula, no seio escolar diário dos alunos. Cada sessão destina-se a apenas uma turma, para assim promover
a reflexão e o debate sobre as temáticas abordadas após cada sessão com o objectivo de não só
desconstruir preconceitos e ideais erradas sobre as relações afectivas, como também identificar casos
concretos que possam necessitar de intervenção da escola ou de associações como a CCC.
Devido a este sucesso, e interesse da comunidade educativa, em 2018 decorreram duas edições do CCC vai
à Escola. De Janeiro até Junho foi a recta final da 2ª temporada do projecto que teve início em Abril de
2017.
Nesta segunda temporada foram abrangidas, pela primeira vez, escolas fora da região da Grande Lisboa. De
Janeiro a Junho foram realizadas 90 sessões que abrangeram 2061 estudantes em escolas da Grande Lisboa,
Grande Porto, Minho, Ribatejo, Alentejo, Algarve, Beira Litoral e Beira Alta.
Em Novembro arrancou a 3ª temporada nos mesmos moldes que as edições anteriores. Tal como na
segunda temporada, esta edição conta com o apoio da Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade.
A equipa foi por isso ampliada através de mais uma técnica e uma dupla de actores em regime de prestação
de serviços.
Em 2018 a equipa do projecto era constituída por três técnicas e quatro duplas de actores. Na fase de
preparação e arranque da temporada as duplas de actores tiveram vários de ensaios no teatro Meridional,
parceiro nesta iniciativa. Entre Novembro e Dezembro foram dinamizadas 24 sessões em escolas da região
da Grande Lisboa e do município de Salvaterra de Magos.
O Blogue do projecto continua activo, onde são divulgadas as sessões realizadas e apresentados recursos
sobre as temáticas abordadas na peça de teatro. Ao longo de 2018 e nos anos anteriores, verificámos que
não há muita adesão da comunidade educativa ao blogue, pois as visualizações do blogue foram sobretudo
de pessoas que querem conhecer melhor o projecto, não de estudantes e professores que tenham
presenciado uma sessão do “CCC vai à Escola”.
1.7 CCC Café – O CCC Café é um projecto com características de negocio social, que procura promover o
exercício da solidariedade. O resultado operacional é utilizado na totalidade para sustentar o CCC Café, o
seu programa de atividades, os postos de trabalho das colaboradoras (por norma, mulheres em situações
precárias e de vulnerabilidade profissional) e os projectos actuais e futuros da Corações Com Coroa.
No início do ano de 2018, de forma a dar resposta ao movimento existente, definiu-se a entrada de uma
terceira funcionária para a copa/cozinha. No decorrer do ano, foi ainda identificada a necessidade de
dinamizar o CCC Café e de procurar clientes novos e outras formas de financiamento.
Assim, a estrutura inicial do Café passou de duas pessoas a tempo inteiro, para três pessoas a tempo inteiro
e uma pessoa a tempo parcial: uma gerente, uma responsável de sala, uma ajudante e uma cozinheira. Em
Agosto de 2018, houve uma alteração na equipa, quando duas funcionárias optaram por deixar o CCC Café,
porque se sentiram já capacitadas para abraçar sonhos pessoais, e foram substituídas nas suas funções.
O protocolo estabelecido com a CML prevê que o CCC Café apresente uma programação cultural regular CCC Café Convida - com a qual se pretende aproximar a comunidade local, promover a reflexão sobre as
temáticas dos Direitos Humanos, impulsionar o turismo social e trabalhar em rede com outras associações
que se complementam na resolução de problemas sociais.
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Em 2018, esta programação apresentou um total de oito eventos próprios, sendo apenas interrompida
durante o período das férias de Verão (por ser um período em que a grande maioria do público-alvo dos
eventos está ausente de Lisboa) e durante o período de preparação da Conferência CCC (por ser uma época
de trabalho mais intenso na associação e que requer uma maior concentração dos recursos humanos).
(Programação CCC Café 2018 – anexo C)
1.8 Curso “Eu escolho, porque (já) sei” encontra-se em stand by.
Trata-se de um Curso que está orientado para o empoderamento e capacitação de mães, que tem como
objectivo a construção de um projecto de vida sustentável, saudável e satisfatório a diversos níveis, em que
se promove uma vinculação social através do desenvolvimento enquanto pessoa e cidadã, com o
reconhecimento dos direitos e deveres.
1.9 Flying Seeds - A Designer de jóias Luísa Rosas continua a apoiar projectos ligados à igualdade de género
através da venda do pendente Flying Seeds (em dois tamanhos diferentes e em ouro e prata). Durante 2018
foram vendidos 411 pendentes.
Ponto II – INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ADVOCACY
2.1 Guia “Todas Diferentes, Todas Famílias”
Em 2018 foi concluída a distribuição do Guia por unidades de saúde e utentes da CCC num total de 872
exemplares (anexo D).
Encontra-se ainda na associação um depósito de 55 guias.
2.2. Desenvolvimento de campanhas IEC (Informação, Educação e Comunicação)
Campanha Contra a Violência Doméstica com o apoio da Guarda Nacional Republicana (GNR)
Campanha “O que é ser Normal? Apontar o dedo ao mal”- Contra a Violência no Namoro Campanha (com
letra da Presidente da CCC, Catarina Furtado, música de Tiago Bettencourt e voz de Daniela Melchior).
2.3. Organização e participação em iniciativas que conciliem vontades e saberes em prol dos objectivos e
pessoas abrangidas pela actividade da CCC
 Presença da Presidente Catarina Furtado nas comemorações do Dia Municipal da Igualdade em Vila
Nova de Famalicão;
 Presença da Presidente Catarina Furtado na Conferência 3 Milhões de Nós;
 Presença da Presidente Catarina Furtado no Fórum de Paris para a Paz;
 Presença da Porta-Voz para a Juventude Mariana Monteiro no Evento Visão Júnior.
2.4. Participação em campanhas e iniciativas sobre a Agenda 2030, os Direitos das Raparigas e a Saúde
Sexual e Reprodutiva
 Participação na Campanha “Sim Igualdade”, da P&D Factor e Comité Nacional para o Abandono de
Práticas Nefastas (CNAPN). Esta campanha pretendeu alertar para a importância da capacitação e
empoderamento das meninas e mulheres, quanto aos seus direitos fundamentais e participação,
nomeadamente no que diz respeito à Mutilação Genital Feminina, Casamentos forçados, etc.
 Participação na Campanha “ElasporElas”|“SheforShe”; esta campanha uniu mulheres de Portugal e
Cabo Verde pelo fim de todas as formas de Discriminação e Violência com Base no Género, em
parceria com a P&D Factor – Ass.para a Cooperação sobre População e Desenvolvimento, Women’s
Club, ACLVBG - Ass. Cabo-Verdiana de Luta Contra a Violência Baseada no Género e a AMCDP - Ass.
de Mulheres Cabo-Verdianas na Diáspora em Portugal .
2.5. Conferência e Prémio Corações Capazes de Construir
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A edição de 2018 da Conferência Corações Capazes de Construir debruçou-se sobre algumas das temáticas
ligadas a uma fase fundamental do crescimento, a adolescência, procurando respostas para os desafios com
que se deparam as/os jovens de hoje e promovendo ferramentas que sejam transformadoras no sentido de
adquirirem as competências necessárias e desejadas.
A Conferência contou uma vez mais com o apoio da Missão Continente e da Fundação Calouste Gulbenkian
e realizou-se no Auditório desta instituição no dia 19 de Novembro de 2018, entre as 15h00 e as 20h00, com
uma afluência aproximada de 260 pessoas. (Programa – anexo E)
O Prémio Comunicação Corações Capazes de Construir 2018 resultou de uma parceria com a Missão
Continente e visou uma vez mais distinguir trabalhos de comunicação que se destacam na promoção do
conhecimento, informação, sensibilização e protecção dos Direitos Humanos numa perspectiva de igualdade
de direitos e oportunidades bem como de inclusão social e no contexto dos Objectivos de Desenvolvimento
Sustentável.
Na VI edição do Prémio foram avaliadas 26 candidaturas de Jornalismo e 13 candidaturas de Campanha.
Na categoria Jornalismo, é de realçar o facto de estarem representados todos os grandes meios de
comunicação – Imprensa escrita, Imprensa online, TV e Rádio.
É ainda de salientar que houve um aumento nas candidaturas de Campanha e uma diminuição nas
candidaturas de Jornalismo (Vencedores – anexo F).
Ponto III - CAMPANHA PRÍNCIPES E PRINCESAS
3.1 Campanha t-shirts Príncipes e Princesas – Durante 2018 foram vendidas 11 t-shirts da Campanha
Príncipes e Princesas. O valor integral resultante desta Campanha será entregue ao Fundo das Nações
Unidas para a População (UNFPA) para apoiar os projectos de Saúde reprodutiva e neonatal.
Ponto IV – VOLUNTARIADO
4.1 Porta-Voz para as temáticas da Juventude e Voluntariado CCC –
A nova porta-voz para as temáticas da Juventude, Mariana Monteiro, iniciou funções a 24 de Abril; desde
essa data já dinamizou e moderou debates nos eventos do CCC Café Convida e visitou duas escolas, nas
quais falou com os alunos sobre diversas temáticas, incluindo igualdade de género.
Desde Outubro, que todas as sextas feiras são partilhadas no Instagram da CCC sugestões culturais da portavoz para a juventude, que promovem a inclusão, os Direitos Humanos e a Igualdade.
Em 2018, contámos com a colaboração dos voluntários CCC em vários projectos e eventos, destacando-se:
 Eventos CCC Café Convida (14 voluntárias/os)
 Kids Market (duas edições, Abril e Outubro: 32 voluntárias/os)
 Festival Brands Like Bands (uma edição Porto e duas edições Lisboa: 20 voluntárias/os)
 Conferência CCC (12 voluntárias/os)
 Tamo Junto – Pela Saúde de todas as mulheres jovens e crianças da Guiné-Bissau (34 voluntárias/os)

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

10

Relatório de Atividades 2018 - Associação Corações Com Coroa
4.2 Leilão obras doadas por voluntárias CCC
Continuámos a desenvolver esforços para a realização do leilão da jóia criada pela sócia e voluntária
Sónia Adónis e de duas telas da autoria de Bela Branquinho (sócia, voluntária e presidente da
Assembleia Geral da CCC).
Ponto V – ORGANIZAÇÃO – rever com o plano de atividades
5.1 Equipa do Atendimento/Aconselhamento gratuito - Mantiveram-se em regime de colaboração por
prestação de serviços duas Psicólogas e uma Técnica de Serviço Social.
A psicóloga Dra Yasmine Gonçalves passou a dedicar mais horas ao projecto de Atendimento Gratuito,
passando de 4 para 6 horas semanais. A Dra. Yasmine continua a acompanhar as bolseiras CCC (dedicando
ao projecto 1 hora semanal).
A Técnica de Serviço Social Dra. Umera Assanali, para além do projecto de Atendimento Gratuito, passou a
integrar a equipa do projecto das bolsas de estudo e a do projecto de apoio dentário (num total de 4 horas
semanais).
A Dra. Elsa Faria continua integrada no Projecto de Atendimento dedicando 4 horas semanais.
5.2 Equipa sede CCC - Foi desenvolvida uma candidatura para o BPI Solidário, que contou com o apoio de
uma colaboradora externa. Foram criados dois novos postos de trabalho na sede da CCC – Uma
administrativa e uma Directora Executiva. Houve uma alteração da equipa da CCC com a saída de Sara
Rebello da Silva e a contratação de Sofia Machaqueiro. Actualmente na sede da CCC estão assegurados 4
postos de trabalho (3 a tempo inteiro e 1 a tempo parcial).
5.3 Reuniões de apresentação da CCC e fundraising das atividades/projectos - A CCC esteve disponível
para a realização de reuniões de apresentação da associação e/ou fundraising das atividades/projectos, das
quais destacamos: GASIN, Aubay, Fondacion Konecta, Critical Software, Partido PAN – Pessoas-AnimaisNatureza.
5.4 Coordenação dos projectos em curso – A CCC manteve a coordenação dos projectos em curso.
5.5 Dinamização, produção de conteúdos e gestão da Comunicação – A CCC esteve activamente
envolvida na dinamização, produção de conteúdos e gestão da sua comunicação, o que inclui a gestão do
site CCC; do blog CCC Vai à Escola, da supervisão de Redes Sociais (com a colaboração voluntária de Maria
Reis (Instagram) e da empresa Keep It Real (Facebook), Media, Publicist e Relações Públicas (com a
colaboração voluntária da empresa Naughty Boys) e de Imagem (com a colaboração voluntária do atelier
3H Comunicação).
5.6 Mecanismos de angariação de novos/as sócios/as CCC - Desde a última Assembleia-Geral de
sócios/as, que teve lugar no dia 19 de Dezembro de 2018, inscreveram-se três novos/as sócios/as na CCC.
5.7 Candidaturas a projectos e integração em plataformas e conselhos consultivos com apoio do
voluntariado CCC - Continuaram a ser planeadas e desenvolvidas candidaturas a projectos e integração em
plataformas e conselhos consultivos com apoio do voluntariado CCC.
5.8 Realização de duas Assembleias Gerais (Março e Novembro) - Foram realizadas duas Assembleias
Gerais para Aprovação de Relatório de Atividades e Contas de 2017 (Abril) e Plano de Atividades e
Orçamento para 2019 (Dezembro).
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5.9 Contabilidade e Auditoria Contabilidade, Auditoria, questões Estatutárias e Legais – a CCC
continuou a beneficiar do trabalho pro bono dos Advogados, Guerra Coelho e Branquinho e do apoio das
empresas HippValue, Oliveira Reis e Associados (ROC).
5.10 Procura de parcerias que possam ajudar a consolidar o projecto CCC - Manteve-se a procura activa e
abertura a parcerias que possam ajudar a consolidar o trabalho da CCC.
Ponto VI – NOVOS PROJECTOS E OUTRAS INICIATIVAS
Para além do que foi apresentado no Plano de Atividades para 2018, surgiram durante este ano novos
projectos e outras iniciativas, que foram abraçados pela CCC.
6.1 Igualdade e Empoderamento – Voluntariado, intervenção Cívica e Acompanhamento às Famílias
Trata-se de um projecto comunitário com a duração de um ano, desenvolvido em parceria e em estreita
cooperação entre a CCC e a Associação RESPEITO, organização sem fins lucrativos sediada no Reino Unido.
Este projecto tem como objectivo contribuir para a redução de situações de vulnerabilidade social e familiar,
no Reino Unido, visando prevenir novas ocorrências e/ou o agravamento das mesmas junto da comunidade
portuguesa residente no Reino Unido.
Em 2018, iniciou-se a vertente II desta parceria: Projeto Igualdade e Empoderamento, Acompanhamento a
Famílias a realizar no Reino Unido. Estava previsto o seu arranque no início do ano, mas devido ao atraso das
transferências do financiamento, o projecto só arrancou em Maio.
Este projecto visa o apoio a emigrantes de origem portuguesa, brasileira ou oriundos de países africanos de
língua oficial portuguesa que residam no Reino Unido, com enfoque principal em mulheres que sofrem
algum tipo de violência no seio familiar.
A RESPEITO disponibilizou em 2018 os seguintes serviços de apoio: Aconselhamento psicológico, serviço de
intérprete, acompanhamento e visitas ao domicílio. De Maio até Dezembro foram apoiados 35 utentes,
foram realizadas 134 chamadas telefónicas, 15 acompanhamentos, 44 atendimentos e seis visitas
domiciliárias.
Como a maioria das/os beneficiárias/os deste projecto são vitimas de algum tipo de violência no seio
familiar, o trabalho desenvolvido com as/os utentes permitiu um aumento da sua segurança e bem-estar,
redução do seu isolamento, exclusão social e solidão e o acesso a serviços de apoio a vítimas de violência
doméstica.
Em 2018 ocorreram mais atendimentos e acompanhamentos do que o esperado e menos visitas
domiciliárias, pois as/os utentes preferem deslocar-se a escritório da associação.
6.2 Iniciativas diversas, cujas receitas reverteram para a CCC:
 Kids Market
 Festa Branca ISLA Santarém
 Lisbon Under the Stars
 V Gala de Moura
 FIA - FIL
 Lx Design - FIL
 Conferência IMED
 Festival Brands Like Bands
 “Km’s Sem Fronteiras” – Pepsico Portugal
 Leilão de Presépios Magestil
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Ponto VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante o ano de 2018 a Associação Corações Com Coroa chegou a mais público e verificou-se um
aumento das solicitações e pedidos.
A comprovar esta tendência no projecto de Atendimento Gratuito e no Apoio Dentário beneficiaram
do nosso apoio mais mulheres, algumas das quais que se encontram com estatuto de refugiadas ou
em situação de sem-abrigo.
Já várias associações e entidades fizeram encaminhamentos com regularidade para a nossa associação
– Hospital Egas Moniz, Associação CAIS, Camara Municipal de Ourém através do apoio aos refugiados
residentes em Ourém.
O CCC vai à Escola ampliou a sua equipa e passou a abranger todo o território de Portugal, o que
trouxe novos desafios e conquistas.
Para a CCC este crescimento foi natural, pois é importante abranger a população de zonas com menos
recursos pedagógicos e culturais.
Os projectos internacionais, tanto em Londres como em Bissau, permitiram à CCC reforçar a sua
missão para além fronteiras, não só enquanto ONGD mas também enquanto associação que acredita
que o mundo não tem fronteiras, contribuindo para o empoderamento de mulheres em situação de
vulnerabilidade social e o acesso a condições de saúde e educação mais dignas.
Ponto VIII – PROPOSTA DA DIRECÇÃO PARA APLICAÇÃO DE RESULTADOS
Relativamente ao de 2018 a CCC obteve o resultado liquido negativo de 11.176.80€ (onze mil cento e
setenta e seis euros e oitenta cêntimos) pelo que a Direcção propõe que o valor seja aplicado na conta
de resultados transitados.

Lisboa, 25 de Março de 2019
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ÍNDICE ANEXO
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Ficha Técnica “O que é ser normal? Apontar o dedo ao mal
Tratamentos dentários a mulheres
Programação CCC Café 2018
Guia “Todas Diferentes, Todas Famílias”
Programa Conferência 2018
Vencedores Prémio 2018

A. Ficha Técnica “O que é ser normal? Apontar o dedo ao mal”
Letra de Catarina Furtado
Música de Tiago Bettencourt
Interpretação de Daniela Melchior
Produção artística de Tiago Bettencourt e Fred Ferreira
Vídeo de João Pedro Moreira
Making off de António Medeiros
Make-up de Cristina Gomes
Mistura de Ricardo Riquier
Estúdio Bela Flor (João Pedro Ruela)
Estúdio Núcleo Áudio
A. Dados Clínica Mint em 2018 foram contabilizadas 85 horas de tratamentos dentários,
distribuídas por 70 consultas, beneficiando 25 jovens e mulheres.
B. Programação CCC Café 2018
DATA
27
JANEIRO
2018

6
FEVEREIRO
2018

10
MARÇO
2018
Dia da Mulher
24
ABRIL
2018

TEMA
Viver e Contar: Histórias de
Guerra e Paz
(infanto-juvenil)
+
Ver, documentar, denunciar Histórias de sobrevivência
Dia Internacional da Tolerância
Zero Contra a Mutilação Genital
Feminina

“De que falamos quando
falamos de mulheres?”

Apresentação Porta-voz CCC
para as temáticas da Juventude
+
Jovens em acção: Revolução de
Mentalidades

ORADORES
Inês Blanc
+
Julieta Monginho, Helena Ferro
Gouveia, moderação de Ana
Daniela Soares.
Leituras por Teresa Tavares.
Rosa Monteiro, SECI e Catarina
Furtado + Convidadas: Namalimba,
Mariama Barbosa, Teresa Tavares,
Ana Daniela Soares, Teresa
Fragoso, Carolina Reis, entre
outras.
Patrícia Muller, Teresa Tavares,
José Luís Peixoto, Cristóvão, João
Pereira Bastos, António Neves.
Showcase Rita Red Shoes
cancelado.
Catarina Furtado e Mariana
Monteiro
Inês Ferrão, Carolina Pereira, Isaac
Jaló
Showcase Carolina Deslandes

PRESENÇAS
30

20

70

95
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19
MAIO
2018
23 JUNHO 2018
(No âmbito do Dia
Internacional da Criança,
1 de Junho)

Estudar: Um Direito e uma
Oportunidade – Histórias de
vida de bolseiras CCC
A criança e o seu potencial

22 SETEMBRO 2018

1º Aniversário CCC Café

15 DEZEMBRO 2018

Apresentação Projecto
Tamo Junto - Pela saúde de
todas as mulheres, jovens e
crianças da Guiné-Bissau

Catarina Furtado, Ana Isabel, Élia,
Liliana, Sara + Yasmin Gonçalves e
Umera Assanali.
Mariana Monteiro e Teresa Tavares
apresentam “O Grande Livro dos
Direitos das Crianças”, com a
presença do autor Marcelo
Lourenço
Conversa “Educar é um Dever,
Brincar é um Direito” com Aurora
Martins, Leonor Belo, Rita
Castanheira Alves, Sónia Morais
Santos - Moderação de Catarina
Furtado
Conversa com Catarina Furtado
sobre projectos CCC
Showcase Aurea
Catarina Furtado
Dr. Alfredo Alves, Director de
Serviços de Saúde Reprodutiva
Dra. Suzi Barbosa, Deputada
Maria Andrade
Pedro Lebre
Showcase de Cati Freitas |
“Estrangeira”

70

60

200

110

D. Guia “Todas Diferentes, Todas Famílias”
Em 2018 foram distribuídos um total de 872 guias. Abaixo encontra-se a lisa de entidades que
receberam os exemplares.
Entidade

nº de exemplares

Agrupamento de Centros de Saúde Porto
Ocidental
Projecto Corações XXL
Centro Saúde Cascais
Maternidade Alfredo da Costa
Centro Saúde de Setúbal
Unidade de saúde Sétima Colina
Centros de saúde de Lisboa Ocidental e Oeiras

Unidade Funcional do ACES Almada Seixal
UCC de Almada
Hospital Egas Moniz
Centro Saúde Cascais
IPO Porto
Pessoas individuais
Total

300
10
50
60
40
60
120
120
1
80
21
10
872
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E. Programa Conferência Corações Capazes de Construir 2018
15h00: Abertura | Boas Vindas
Catarina Furtado, Presidente Associação Corações Com Coroa
Guilherme d’Oliveira Martins, Fundação Calouste Gulbenkian
“E um dia transformaram-se em role models” - Com a participação de Ana Isabel Bento, Élia Brito e
Liliana Sousa (bolseiras CCC) | Moderação: Catarina Furtado
16h00: “A invisibilidade da Violência no Namoro”
Dalila Cerejo, Socióloga, Observatório Nacional para a Violência de Género/CICSNOVA, Milice Ribeiro
Santos, Psicóloga, Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar, Paulo Feytor Pinto, Professor do Ensino
Secundário e presidente da Associação de Professores para a Educação Intercultural, Paulo Poiares,
Tenente-Coronel, GNR
Moderação: Cristina Esteves, jornalista
17h00: Lançamento da Campanha “O que é ser Normal? Apontar o dedo ao mal.” - Contra Violência no
Namoro
Conversa com Tiago Bettencourt, Daniela Melchior e Ana Bento e Afonso Lagarto (actores do Projecto
CCC Vai à Escola) | Moderação: Mariana Monteiro (actriz e Porta-Voz da CCC para a Juventude)
17h30: Intervenção Tiago Brandão Rodrigues, Ministro da Educação
18h00: Ana Magalhães, Direcção Corações Com Coroa
18h10: Entrega Troféus com Nádia Reis (Prémio Campanha)
18h30: “Influências e Inspirações”
Bordalo II (artista plástico), Bruno Nogueira (humorista), Guilherme Duarte (humorista e blogger),
Marisa Liz (cantora), Madalena Almeida (actriz), SEA3PO (youtuber) | Moderação: José Alberto
Carvalho, jornalista
19h30: Entrega Troféus com Joaquim Furtado (Prémio Jornalismo)
19h40: Campanha “O que é ser Normal? Apontar o dedo ao mal.” - Contra Violência no Namoro
Encerramento
Oradores/as: Tiago Brandão Rodrigues, Ministro da Educação; Guilherme D’Oliveira Martins (Conselho
de Administração da Fundação Calouste Gulbenkian); Ana Isabel Bento, Élia Brito e Liliana Sousa
(bolseiras CCC); Dalila Cerejo, Socióloga, Observatório Nacional para a Violência de Género/CICSNOVA;
Milice Ribeiro Santos, Psicóloga, Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar; Paulo Feytor Pinto,
Professor do Ensino Secundário e presidente da Associação de Professores para a Educação
Intercultural; Paulo Poiares, Tenente-Coronel, GNR; Cristina Esteves, jornalista; Tiago Bettencourt,
músico; Daniela Melchior, actriz; Ana Bento, actriz; Afonso Lagarto, actor; Mariana Monteiro; actriz e
Porta-Voz da CCC para a Juventude); Bordalo II, artista plástico; Bruno Nogueira, humorista; Guilherme
Duarte, humorista e blogger; Marisa Liz, cantora e compositora; Madalena Almeida, actriz; SEA3PO,
youtuber; José Alberto Carvalho, jornalista.
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F. Vencedores Prémio Corações Capazes de Construir 2018
Categoria Jornalismo
 Vencedor: Joana Gorjão Henriques, Série reportagens “Racismo à Portuguesa”, Jornal Público
 Menção honrosa: Andreia Friaças, “As mulheres ciganas existem. E resistem.”, Site Sapo 24
Categoria Campanha
 Vencedor: Agência Kiss | Comissão para a Igualdade de Género, Campanha “Minutos de Igualdade”
 Menção honrosa: FCB Lisboa | Comité Paraolímpico de Portugal, Campanha “Sonhos”

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
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