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“Dizem que a vida é para 
quem sabe viver, mas ninguém
nasce pronto. A vida é para 
quem é corajoso o suficiente 
para se arriscar e humilde o 
bastante para aprender”.

Clarice Lispector
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Em 2018, o Centro de Promoção da 
Saúde (CEDAPS) completou 25 anos de 
sua fundação em, 23 de julho de 1993. 
Foram anos de muitos desafios e cons-
truções compartilhadas contando com 
a participação direta de nossa equipe, 
nossos apoiadores, parceiros estratégi-
cos, financiadores e, em especial, com os 
representantes das comunidades e dos 
serviços públicos com os quais atuamos.

O Centro de Promoção da Saúde pro-
põe a construção de uma sociedade 
saudável - aquela em que todos os 
cidadãos têm igual acesso aos recursos 
que constituem a qualidade de vida: 
educação, habitação e meio ambiente 
adequado, emprego e renda, infor-
mação, lazer e cultura, saneamento, 
alimentação, segurança, participação 
social e serviços de saúde. 

Nessa perspectiva atuamos para a cons-
trução de políticas públicas integradas 
e intersetoriais, no enfrentamento aos 
determinantes sociais da saúde, com 
ampla participação da comunidade.

Nossa missão institucional é: promo-
ver o fortalecimento de organizações, 
grupos e comunidades populares e 
contribuir para o aprimoramento de 
políticas públicas sustentáveis, inclusi-
vas e saudáveis.  Temos como diretriz 
principal a promoção da saúde física 
e sócio-ambiental na perspectiva da 
promoção do desenvolvimento urbano 
e da equidade entre as populações e os 
territórios das cidades brasileiras, em 
especial o Rio de Janeiro. 

Nossa metodologia Construção 
Compartilhada de Soluções Locais é 
composta por :

- Resultado do compartilhamento de 
ideias, estratégias e técnicas participa-
tivas, assim como práticas consolidadas 
ao longo dos 25 anos de experiência do 
CEDAPS. 
 
- Capacita representantes comunitários 
e profissionais para desenvolver ações 
sociais em comunidades e instituições, 
pautadas na realidade local. 
 
- Desenvolve habilidades como prioriza-
ção, negociação, consenso e busca com-
partilhada de soluções que consolidam 
a rede de projetos e/ou planos de ação. 
 
- Gera base de projetos para captação 
de recursos e mobilização de parcerias.

Em 2018, consolidamos algumas de 
nossas conquistas e agradecemos a con-
fiança na organização, funcionamento e 
reconhecimento das ações desenvolvidas 
pelo CEDAPS ao longo desses 25 anos de 
fundação. Esperamos seguir juntos em 
rumo a uma sociedade mais justa e igua-
litária. O contexto político brasileiro que 
se desenhou em 2018 nos coloca em face 
a um desafio ainda mais persistente para 
o qual estaremos prontos para prosseguir 
em nossa missão e fortalecer os caminhos 
para a construção de um país efetivamen-
te democrático. 

Katia Edmundo
Maria do Socorro Vasconcelos 
Direção Executiva do CEDAPS 

Apresentação
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O Conselho Consultivo do CEDAPS atua como 
um órgão auxiliar da Diretoria. Se reúne 
semestralmente e é composto por oito membros 
escolhidos entre associados e pessoas de 
notório saber e reconhecimento em suas áreas 
de atuação que varia de saúde clinica à saúde 
comunitária e assistência social, e contribuem 
tecnicamente com o desenvolvimento das 
finalidades da Organização.  

Compete ao nosso Conselho opinar sobre 
o relatório anual de atividades da direção, e 
sempre que consultado sobre os assuntos 
relativos à administração e direção, além de 
colaborar com os planos de ação visando 
alcançar nossos objetivos.

Na próxima página apresentamos os 
depoimentos de alguns de nossos conselheiros 
falando sobre com vem sendo essa caminhada 
conjunta com o CEDAPS ao longo dos últimos 
25 anos, de muita parceria, dedicação e 
comprometimento com a promoção da saúde 
e a luta por conquista e garantia de direitos 
com a Sociedade Civil.

Palavras dos 
conselheiros
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“Nossa equipe começou a discutir como cuidar da 
saúde de forma mais ampliada, e tivemos um encontro 
muito virtuoso com um grupo de assistentes sociais e 
uma psicóloga com experiência nesse contexto” conta. 
A partir daí, pensou-se um modelo de atendimento di-
ferente, incluindo a comunidade, e mais integral em sua 
abordagem, e que chamamos de “medicina de família”. 
Na época, havia poucos projetos semelhantes no país. 
A iniciativa era baseada nos modelos cubano e inglês e 
nos agentes comunitários do Ceará, que acabam de ser 
premiados pelo Unicef. (...) A metodologia de trabalho 
do CEDAPS no país rendeu prêmios no Brasil, Canadá 
e na Austrália, e foi disseminada em diversos países da 
América Latina, Europa e África. Outro marco na histó-
ria da ONG é a participação no Grupo de Trabalho de 
Promoção da Saúde da Associação Brasileira de Saúde 
Coletiva (Abrasco).

Daniel Becker, pediatra, fundador do CEDAPS e 
atual membro do conselho da organização.

“O fato do CEDAPS ter uma trajetória balizada no apoio 
ao desenvolvimento de lideranças comunitárias, respei-
tando a cultura local e estimulando o reconhecimento 
territorial das necessidades e prioridades, capaz de 
alinhar seu conhecimento adquirido ao longo de todas 
essas décadas com tendências de políticas públicas 
nacionais e internacionais. O CEDAPS é um “agente 
comunitário/social”, que faz a ligação da sociedade civil 
com setores privados e públicos, além de traduzir as 
necessidades da população nos locais aonde atua.”

Luciana Borges, médica e doutora em saúde da 
criança e da mulher.
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“Poucos avanços e muito retrocesso: um raio-x da situa-
ção das crianças e adolescentes nos últimos 25 anos (...) 
Eu aprendi muito com o CEDAPS sobre esses métodos e 
até hoje, no meu trabalho com crianças e adolescentes, 
faço uso dessas ferramentas. Posso dar como exemplo 
o Mapa Falante, também conhecido como cartografia 
social, e o diagnóstico participativo, em que diversos 
segmentos são ouvidos no território e depois são defini-
dos prioridades e objetivos a partir do diagnóstico. Essa 
sempre foi a preocupação do CEDAPS: o protagonismo, 
a escuta, a criação de estratégias e metdologias. É uma 
atuação muito importante, que me enriqueceu muito 
como profissional”.

Maria Cristina Salomão é assistente social, profes-
sora universitária e trabalha com consultoria em 
projetos sociais.

“Espero que, nos próximos 25 anos, o natural seja a 
igualdade entre as pessoas e os princípios da equidade 
de direitos.” (...) “São muitos anos de colaboração em 
promoção da saúde e direitos sexuais com o CEDAPS. 
Nos últimos seis, com a ajuda do Instituto Interame-
ricano sobre Deficiência e Desenvolvimento Inclusivo 
(IIDI),começamos a atuar com deficiências, primeira-
mente com um projeto muito interessante de educação 
inclusiva, chamado Escola de Todos, e nos últimos anos 
desenvolvemos o Caminhos da Inclusão. É uma parceria 
muito querida, importante e potente, que precisa conti-
nuar se desenvolvendo e gerando outras parceiras.”

Sérgio Meresman é psicanalista formado pela 
Universidade Nacional de Rosario, na Argentina, e 
Mestre em Saúde Comunitária pela Universidade de 
Liverpool, na Inglaterra.
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“Acompanho, conheço e já estive muito próxima do CE-
DAPS, desde a sua fundação, e por lá trabalhei por mui-
tos anos. No meu trabalho como professora e pesquisa-
dora, eu não me distancio do trabalho da organização, 
trabalhando com lideranças femininas das favelas do 
Rio de Janeiro e de regiões de periferia”. (...) “Não de 
fazer o movimento de fora pra dentro, mas buscando 
fortalecer o movimento de dentro pra fora. Historica-
mente esse é o diferencial do CEDAPS, na medida que a 
organização sempre esteve junta nessas causas popula-
res. Temos o desafio de pensar em como fazer um Brasil 
menos desigual. Que a gente tenha uma afirmação dos 
valores de igualdade entre homens e mulheres, e que 
esses espaços populares e o endereço das pessoas não 
signifiquem uma marca pejorativa, que as colocam em 
posição de subalternidade”.

Rogéria Nunes é assistente social, professora da 
PUC-Rio e faz parte da equipe do CEDAPS

“O CEDAPS sempre se caracterizou pela busca de  meto-
dologias inovadoras, buscando novas parcerias e acho 
que eles tem uma postura muito ética. O CEDAPS me 
passa muito compromisso com aquilo que faz. Ele tem 
uma atuação ampliada com relação à saúde, voltada 
para os determinantes sociais. Espero que o CEDAPS 
cresça e continue por muitos anos e que a gente possa 
voltar a comemorar outras conquistas”

Viviane Manso Castelo Branco é pediatra com habilita-
ção em Adolescência e mestrado em Saúde Coletiva.
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O CEDAPS organiza seus projetos a 
partir de três frentes de atuação inte-
gradas e transversais, são elas: Serviços 
de Saúde – Atenção Básica e Políticas 
Intersetoriais;  Prevenção e Cuidado 
– Doenças Transmissíveis e Não Trans-
missíveis – Saúde e Ambiente e  Juven-
tude – Direitos, Oportunidades, Novas 
Abordagens Educacionais.

Nossas frentes de atuação se organizam 
por meio de projetos correlatos e trans-
versais a nossa organizam e  contam 
com consultorias especializadas que ga-
rantem qualidade técnica, flexibilidade 

na atuação e compromisso fortalecido 
junto ao nosso público participante e 
parceiros estratégicos. 

Contamos ainda com a participação de 
estagiários e jovens aprendizes ga-
rantindo a abertura de oportunidades 
de aprendizado mútuo que contribui 
para a formação de quadros qualifi-
cados para atuação em ONG e para o 
aprimoramento técnico visando ajudar 
no  desenvolvimento de organizações 
de base comunitária que participam da 
nossa rede de parceiras ampliadas. 

Frentes de Atuação

Serviços de Saúde
Atenção Básica e

Políticas Intersetoriais

Prevenção e Cuidado
Doenças Transmissíveis 
e Não Transmissíveis – 

Saúde e Ambiente

Juventude
Direitos, Oportunidades, 

Novas Abordagens 
Educacionais
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A Rede de Comunidades Saudáveis - 
RCS é uma Articulação nacional de Co-
munidades Promotoras de Saúde, com-
posta por associações, grupos e iniciativas 
que buscam melhorar o ambiente físico e 
a vida social, cultural e econômica de suas 
comunidades e a garantia de direitos. Os 
objetivos da Rede são: aumentar a visi-
bilidade das ações positivas e saudáveis 
realizadas por comunidade populares; for-
talecer cada um dos grupos comunitários, 
através da capacitação, sistematização das 
ações, encontros e troca de experiências; 
reforçar as capacidades do movimento 
social para defesa do direito à saúde e 
para negociação de programas e políticas 
públicas saudáveis para seus territórios.

O movimento conta com o apoio do 
CEDAPS, que proporciona espaços de 
encontro bimestrais entre os participan-
tes e favorece a troca de experiências e a 
construção de ações coletivas, através de 
assessoramento técnico, político, admi-
nistrativo e financeiro: reuniões gerais e 
locais; assessorias por livre demanda das 
associações/grupos;  participação em 
oficinas e capacitações temáticas (planos 
de ação, elaboração de projetos, relatorios 
e oficios; encontros, seminários, simpósios, 
conferências e congressos; comissões  
temáticas e estratégicas;  ações conjuntas 
e campanhas; pesquisas e publicações; 
boletim, Internet, comunicação com a 
mídia, campanhas de publicidade. 

Os objetivos do CEDAPS em aliança 
com a RCS são: 

• Fortalecer cada uma das iniciativas, 
grupos e organizações comunitárias de 
base, a partir da participação, autono-
mia e protagonismo, através da capaci-
tação, sistematização das ações, encon-
tros e troca de experiências; 

• Reforçar as capacidades deste movi-
mento social para defesa dos direitos 
e para negociação de programas e 
políticas públicas saudáveis para seus 
territórios; 

• Aumentar a visibilidade das ações 
positivas e saudáveis realizadas com a 
participação de integrantes da RCS. 

No cumprimento da sua missão junto 
à Rede de Comunidades Saudáveis, o 
CEDAPS presta assessoramento técnico 
com a finalidade de colaborar com as 
comunidades populares para o alcance 
dos objetivos e demandas identificadas 
pelos moradores. 

No ano de 2018 registramos 638 asses-
sorias a 96 associações, grupos, inicia-
tivas populares - organizações de base 
comunitária, grupos e movimentos. 

As mais recorrentes estão representadas 
no quadro na próxima página:

Rede de Comunidades Saudáveis

1) Prevenção e cuidado
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TIPO DE ASSESSORIA TÉCNICA QUANTIDADES

Assessoramento: elaboração, relatórios, prestação de 
contas; elaboração/revisão de projetos/plano de ação, 
relatórios, prestação de contas, sistematização de ações; 
sistematização de estratégias locais para mobilização da 
comunidade.  

 99

Oficinas temáticas; apoio a organizações de 
reuniões; Participação em seminários, conselhos, 
encontros, conferências, colegiados, e fóruns

177

Animação das mídias digitais; publicação, pesquisas e 
matérias; divulgação de informações: site e Facebook; 
elaboração de convites, ofícios, petições.

164

Apoio ao uso do computador (internet e pro-
gramas) e  atendimento por meio virtual 151

Encaminhamento/orientação p/ outras OSC e 
órgãos governamentais 47 

Repasse de insumos de prevenção (preservativo 
masculino, feminino e gel lubrificante).

132.700.00 unidades de 
insumos de prevenção

Balanço de assessorias comunitárias em 2018

2018 – Rede Nacional de Comunidades Saudáveis 
216 Associações, projetos e iniciativas

Acre
01 Associação

Pará 
02 Associações

Rio Grande do Norte 
02 Associações

Alagoas
04 Associações

Bahia
4 Associações
Mato Grosso
02 Associações

Goiás
02 Associações

São Paulo 
02 Associações

Minas Gerais
02 Associações

Rio de Janeiro
184 Associações

Rio Grande do Sul
01 Associação

Acre

Mato Grosso

Rio Grande do Sul

São Paulo

Rio de Janeiro

Minas Gerais

Alagoas

Rio Grande do
Norte

Pará

Goiás

Bahia
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As ações do programa estão baseadas, em sua maioria, em ações coletivas (reu-
niões, oficinas, encontros, levantamentos, produção e publicação de material de 
apoio) com vistas a ampliar o conteúdo e ferramentas de trabalho de associações/
grupos de base comunitaria. As atividades priorizam metodologias participativas e 
dialógicas, conforme preceitos da Educaçao Popular. 

Esperamos contribuir para: maior qualificação e protagonismo nos espaços de 
elaboração de políticas públicas e de controle social, maior acesso às politicas 
publicas, consolidação e ampliação de direitos de cidadania ativa, inclusão de 
comunidades, familias e indivíduos em situação de pobreza e vulnerabilidade.  
Consideramos que as ações intersetoriais envolvendo os setores sociais, de saúde, 
assistência social, educação, transporte, moradia, etc, são fundamentais para am-
pliação da informação e a eficácia de ações voltadas a população mais vulnerável.  
Para mais informações: http://cedaps.org.br/rede-de-comunidades-saudaveis/

Comissão de Organização da RCS – Rio reunida no escritório do CEDAPS
se preparando para uma das reuniões bimestrais da Rede.



16

O projeto Circuito de Prevenção das IST/
HIV/Aids/ Hepatites Virais em favelas e 
periferias do Rio de Janeiro teve como 
objetivo reforçar as capacidades do  
movimento social para defesa do direito 
à saúde e para negociação de progra-
mas e políticas públicas saudáveis para 
seus territórios, através dos seguintes 
eixos: desenvolvimento de ações cole-
tivas de  prevenção das IST/HIV/AIDS/
Hepatites virais em  favelas e periferias 
do Rio de Janeiro; produção de infor-
mes digitais sobre prevenção das IST/
HIV/AIDS/Hepatites virais e fatores de 
vulnerabilidade em favelas e periferias 
disseminados por meio da internet e 
em encontros presenciais. 

Para tal desenvolvemos oficinas de 
atualização e instrumentalização para 
lideranças a fim de aprofundar temas re-
levantes para a saúde nas favelas e peri-
ferias, tais como Prevenção Combinada 
e estratégias de prevenção e sensibiliza-
ção para o uso dos insumos de preven-
ção (camisinha masculina, feminina e 
gel lubrificante). Foram desenvolvidas 
oficinas de atualização, como objetivo 

de aprofundar a discussão; ações cole-
tivas de prevenção das IST/HIV/AIDS/
Hepatites Virais nas favelas menciona-
das acima; apoio a reuniões da  Rede 
de Comunidades Saudáveis do Rio de 
Janeiro (capacitações de curta duração 
e troca de experiências) para fortaleci-
mento das estratégias; assessorias téc-
nicas  por demandas espontâneas das 
lideranças; produção e disseminação 
de boletins informativos, disseminados 
em ambiente virtual (site, facebook e 
outros), além da divulgação de  servi-
ços especializados em HIV/AIDS. 

O projeto mantem interface de quali-
ficação técnica entre as comunidades 
e os serviços de saúde locais, fortale-
cendo ações de parceria entre unidade 
e comunidade que beneficia a ambos, 
favorecendo a troca dos saberes acumu-
lados e ainda a constituição de pontes 
que aumentem a capilaridade das 
unidades de saúde por um lado e a re-
solutividade do trabalho de prevenção, 
garantindo atenção à saúde da popula-
ção com ênfase na prevenção das IST/
HIV/AIDS/Hepatites Virais. 

Circuito de Prevenção das 
IST/HIV/AIDS/Hepatites Virais
em favelas e periferias do RJ

1.073
Participantes
atendidos no projeto
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O ReciclAção é um projeto de educação 
ambiental e participação comunitária, re-
alizado por meio da coleta seletiva e logís-
tica reversa. Ele conta com uma equipe de 
agentes de operação que realizam a coleta 
seletiva, separam e armazém o material 
coletado na comunidade para a comercia-
lização destes. Todos os recursos gerados 
a partir da venda dos materiais retornam 
como investimento para o território na for-
ma de ações de educação ambiental. Este 
processo gera um ciclo autossustentável, 
sempre baseado na lógica do coletivo, 
por meio do qual os moradores do Morro 
dos Prazeres participam do processo e se 
beneficiam, tornando-se protagonista das 
ações executadas.

O projeto foi reconhecido em 2015 como 
tecnologia social pela Fundação Banco do 
Brasil, contou com a cooperação técnica 
da agência de proteção ambiental dos 
Estados Unidos EPA (USA Environmental 
Protection Agency) na construção de uma 
Guia de Reaplicação da metodológica, 
composto por 5 princípios e 10 passos 
metodológicos. Coletou, em 4 anos, apro-
ximadamente 50 toneladas de material 
e foram realizadas mais de 200 ações 
de educação ambiental. Atualmente, o 
ReciclAção é um projeto que desperta a 
curiosidade e interesse de outras inicia-

tivas voltadas para participação social, 
promoção da saúde, educação ambiental, 
reciclagem, coleta seletiva e sustentabi-
lidade. Tendo em vista isto, estamos em 
fase final da elaboração de um GUIA de 
sistematização. Esse documento colabo-
rará para que outras iniciativas tenham 
acesso a metodologia aplicada no projeto 
a partir dos 10 passos metodológicos e de 
5 princípios utilizados no desenvolvimen-
to de suas ações. Existe um planejamento 
futuro de reaplicação da tecnologia social 
do ReciclAção em outras iniciativas dentro 
e fora do Rio de Janeiro que tenham inte-
resse pelo tema.  

A comunidade avalia muito bem o proje-
to, tem grande envolvimento nas etapas 
e colhe os frutos das ações de desenvolvi-
mento comunitário, ações autossustentá-
veis e melhor saúde para os moradores do 
Morro dos Prazeres. As ações de educação 
ambiental e retirada de resíduos tem 
revertido positivamente à comunidade 
em forma de ações coletivas e investi-
mento social e melhoria do ambiente e 
de espaços fisicos (ex; pintura e melhoria 
de praças, caminhos, campinho- espaços 
de lazer, antes degradado). A tecnologia 
social do projeto deverá ser reaplicada em 
outras localidades, conforme financiamen-
to dos apoiadores. 

Projeto ReciclAção 

1.200
Participantes/ 
moradores Morro 
dos Prazeres/Santa 
Teresa/RJ
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O Programa é uma tecnologia social 
concebida, em 1978, pela organização 
americana YOUTHBUILD. Desde 1999, as 
ideias e práticas da YouthBuild influen-
ciaram diretamente os setores da juven-
tude em 32 países diferentes. 

A crença de que milhões de jovens no 
mundo tem energia, talento e inteligên-
cia desperdiçados exclusivamente pela 
falta de oportunidades é compartilhada 
pelas organizações responsáveis pelo 
Programa nos 22 países em que há You-
thBuild.  Nestes locais, há parceiros que 
implementam o programa adaptado do 
YouthBuild. No Brasil o CEDAPS é  a  or-
ganização parceira e implementadora.

Em 11 desses 22 países, os parceiros do 
YouthBuild estão planejando a expan-
são do segundo estágio do modelo.
O Programa Jovens Construtores está 
apoiado em cinco estratégias para efeti-
vação de resultados:  

1. Realizado com os jovens em situação de 
vulnerabilidade e risco dentro de territó-
rios onde os diretos são mais violados; 

2. Implementado por meio de progra-
ma intensivo de formação, que gerem 
vínculo com os jovens;

3. Fortalecido e executado a partir de 
parcerias organizações de locais, co-

-gestoras das edições do programa, e 
com a rede de suporte do território de 
intervenção; 

4. Visibilizado a partir da transformação 
concreta em espaços comunitários do 
território dos participantes para gerar 
valor para juventude - ativos Familiares 
e comunitários; 

5. Realizado acompanhamento do jovem 
pós programa de formação com o intuito 
de apoiar a inserção no mundo do traba-
lho e na sociedade por meio de suporte 
socioemocional e a partir de um plano de 
vida de autoria dos participantes. 

Inicialmente, as ações são, prioritaria-
mente, realizadas dentro do território 
que o jovem está inserido e com a par-
ticipação de diferentes parceiros (téc-
nicos, estratégicos, comunitários). A or-
ganização local é a corresponsável pela 
edição e os familiares são convidados a 
participar de ações de fortalecimento 
de vínculos e emancipação familiar.

O Programa Jovens Construtores desti-
na-se a formação pessoal e profissional 
de jovens de 16 a 24 anos residentes 
em comunidades vulneráveis, por meio 
de uma metodologia de formação-a-
ção cujo objetivo é contribuir para o 
crescimento integral dos jovens, e para 
o fortalecimento de organizações de 

Programa Jovens Construtores 
- Mobilizando jovens e 
comunidades para mudança

2) Juventude
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base comunitária (OBC), habilitando-a 
a conduzir e gerir a edição. A formação 
é composta por 340 horas de oficinas 
formativas e práticas com ênfase em di-
ferentes habilidades, tais como pintura 
profissional, construção civil, telecom, 
elétrica predial, derivando na constru-
ção de ativos comunitários e familiares 
concebidos e executados pelos jovens 
participantes de modo a praticar e ma-
terializar o conhecimento adquirido. 

O conteúdo programático do Programa 
está distribuído em sete módulos, cada 
qual composto por um conjunto de 
oficinas que abordarão temáticas que 
envolvem o crescimento pessoal e pro-
fissional dos jovens participantes, além 
dos módulos específicos voltados para 
a profissionalização e a parte prática. 
Dentre as diversas temáticas abordadas, 
estão: promoção da ética, integridade e 
transparência; promoção à diversidade 
nos seus diferentes aspectos; educação 
ambiental e ações que visem recupera-
ção e preservação de áreas degradadas; 
entre outros.

No Brasil, a implementação começou 
em 2009 e, desde então, foram onze 
edições realizadas com a participação 
de 343 jovens de 16 a 24 anos. Os resul-
tados alcançados até o momento são 
89% de taxa de retenção, 63% de taxa 
de colocação, para as quais compreen-
demos: (i) retorno ao ensino formal; (ii) 
cursos de qualificação técnica e pro-
fissional; (iii) autoemprego ou empre-
endedorismo; (iv) mercado formal de 
trabalho. Ainda, foram realizados 191 
ativos familiares e 91 ativos comunitá-
rios distribuídos entre as comunidades 
de 29 de Março, Alemão, Prazeres, Cida-
de de Deus, Borel, Mangueira e Pavuna. 
Em 2018, foi finalizada a edição da Pa-

vuna e realizada a avaliação de impacto 
do Programa, em parceria com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento. 

Os jovens foram envolvidos em todas 
as etapas de execução e avaliação do 
projeto. As oficinas de formação uti-
lizam metodologias participativas e 
os participantes se envolveram em: 
oficinas temáticas, dinâmicas de grupo, 
ações coletivas de mobilização da co-
munidade, melhorias físicas de espaços 
coletivos e familiares, além da elabora-
ção do Plano de vida – prospecção de 
vida futura após o fim do curso, rumo a 
autonomia de sua vida que tem como 
objetivo o planejamento individual 
e familiar (retorno aos estudos e/ou 
inserção no mercado de trabalho). Para 
além destas ações, o destaque mais 
comentado pelos jovens é a relação 
com os pares e a compreensão, após o 
curso, de que são capazes de concreti-
zar os seus sonhos. Os jovens passam a 
se compreender como sujeitos dotados 
de direitos, e também, de deveres e 
saem mais fortalecidos para enfrentar 
os desafios que lhe são impostos. Pas-
sam a constituir a rede de adolescentes 
Jovens Construtores, que se fortalece e 
se apoia no desenvolvimento do jovem. 

Acreditamos que o conjunto de ações 
do programa poderá contribuir para a 
interrupção do ciclo de pobreza e ex-
clusão a que estão submetidos.  Quanto 
à avaliação, para além do monitora-
mento realizado rotineiramente pelo 
Programa, em 2018 foi conduzida uma 
avaliação de impacto em parceria com 
o BID.  

O propósito desta avaliação foi verificar 
em que medida o Programa Jovens 
Construtores é efetivo na trajetória dos 
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jovens, especialmente no que se refere 
à inserção no mercado de trabalho.

O público participante do programa 
intensivo de educação são jovens, com 
foco naqueles que residem em territó-
rios mais vulneráveis, com atenção aos 
que não estudam e não trabalham, em 
especial, meninas, mães adolescentes, 
jovens negros. 

Os jovens foram envolvidos em todas 
as etapas de execução e avaliação do 
projeto. As oficinas de formação uti-
lizam metodologias participativas e 
85% dos participantes se envolveram 
em: oficinas temáticas, dinâmicas de 
grupo, ações coletivas de mobilização 

da comunidade, melhorias físicas de 
espaços coletivos e familiares, além da 
elaboração do Plano de vida – prospec-
ção de vida futura após o fim do curso, 
rumo à autonomia de sua vida que tem 
como objetivo o planejamento indivi-
dual e familiar (retorno aos estudos e/
ou inserção no mercado de trabalho).  
Acreditamos que o conjunto de ações 
do programa poderá contribuir para 
a interrupção do ciclo de pobreza e 
exclusão a que estão submetidos. A tu-
toria do programa, para além do acom-
panhamento e desenvolvimento dos 
jovens, atua na orientação ao mercado 
de trabalho, estratégias de empreende-
dorismo e encaminhamento ao Progra-
ma Jovem Aprendiz.  

Grupo da edição na Pavuna apresenta um dos Ativos Comunitários que realizaram. Esse foi sobre uma 
oficina de Prevenção as IST/HIV/AIDS e Gravidez na Adolescência que fizeram em uma escola da região.
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Dados dos Jovens do programa

43,4% 
Meninas

65% 
Meninos

18,5% 
Tem filhos

61% 
Com até 2 salários 
mínimos de renda 
domiciliar

92% 
Sem trabalho
ou emprego

18,5% 
Não estuda
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Na Pavuna, a edição foi em parceria com a OBC 
(Organização de Base Comunitária) ONG Rongo e 
atendeu a jovens de três comunidades diferentes 
da região. Com apoio do MetrôRio e do Instituto 

Invepar, os participantes receberam iniciação 
profissional em elétrica predial, com oficinas de 

educação prática pelo SENAI. 

Em 2018

PAVUNA
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No Morro da Mangueira, a realização foi da OBC 
Associação de Mulheres da Mangueira (AMU), 

que fez parte do conjunto de edições apoiadas pelo 
BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento. 
Com iniciação profissional em construção civil, 

as oficinas de educação prática foram através da 
parceria estratégica com o SECONCI – Rio. 

Em 2018

MANGUEIRA
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O Programa Ciclo Saúde se apoia na 
tecnologia social Construção Compar-
tilhada de Soluções Locais e está em 
atividade desde 2014. 

O programa visa cooperar tecnicamente 
com o fortalecimento da Atenção Básica 
em municípios presentes nas áreas de 
influência da empresa Vale por meio 
do fornecimento de equipamentos e 
mobiliários para fins de aperfeiçoamen-
to das linhas de cuidado da Atenção 
Básica,  aumentando a resolutividade 
nos atendimentos, da qualificação de 
equipes da Estratégia Saúde da Família 
e também por assessorias específicas 
com foco em necessidades identificadas 
pela gestão da Secretarias Municipais 
de Saúde (SMS) em nível central. 

São considerados objetivos estrutu-
rantes do Programa: 

•  Contribuir para a formação de equi-
pes de profissionais da Atenção Básica 
por meio de oficinas conceituais e práti-
cas fomentando a educação permanen-
te em nível local;
•  Aprimorar os processos de trabalho por 
meio do estímulo ao planejamento e exe-
cução de práticas de educação em saúde;
• Melhorar as condições físicas das unida-
des (mobiliários, equipamentos e mate-
riais educativos);
•  Apoiar o aprimoramento da Gestão e de 
Políticas Públicas Municipais em alinha-
mento com os princípios preconizados 
pela atenção primária em nível nacional e 
internacional, quando pertinente. 

Programa Ciclo Saúde:
cooperação técnica para o 
fortalecimento da Atenção Básica 
em municípios brasileiros

3) Serviços de saúde e políticas 
intersetoriais 

Fluxo operacional

16h 08h 08h08h
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Nº MUNICÍPIO ESTADO

1 Periquito Minas Gerais

2 Tumiritinga Minas Gerais

3 Aimorés Minas Gerais

4 Resplendor Minas Gerais

5 Governador Valadares Minas Gerais

6 Itabira Minas Gerais

7 São Luís Maranhão

8 Parauapebas Pará

9 Serra Pelada Pará

10 Canaã dos Carajás Pará

Quadro de Municípios participantes em 2018 

Muitos dos desafios existem múltiplas soluções e esforços conjuntos. 
Não existem soluções mágicas. Existe um trabalho partilhado.
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114
Atividades formativas

1.170
Horas foi a carga horária 
de todas as atividades 
realizadas nesse período

2.502
Pessoas foi o público 
participante das atividades

1.828
Profissionais de saúde 
formados a partir do Programa 
Ciclo Saúde

Resultados de 2018 do 
Programa Ciclo Saúde
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11
Municípios

84
Unidades Básicas de Saúde

54
Planos de Ação elaborados

- Educação Permanente
- Integração Vigilância em Saúde e 
Atenção Básica
- Promoção e Educação em Saúde

974
Equipamentos entregues 
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O Fala, Comunidade! é um evento pensado pelo 
CEDAPS para viabilizar ações desenvolvidas de 

forma voluntária por lideranças comunitárias dentro 
de favelas e periferias sobre prevenção as IST/HIV/

AIDS na perspectiva da promoção da saúde. 
A edição de 2018 teve como foco, no debate e no 
público, a prevenção voltada para juventude. Na 
busca pelo desenvolvimento da prevenção para 
este grupo, as pautas foram direcionadas com o 

objetivo de promover informações que despertem a 
importância da prevenção para a garantia de uma 

vida sexual segura.

Em 2018
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Parceiros estratégicos e financiadores
YouthBuild International
BID – Banco Interamericano de 
Desenvolvimento 
MetrôRio e Instituto Invepar 
Fundação Vale 
FIRJAN – SESI
Fundo PositHIVo
Ministério da Saúde
 
Parceiros estratégicos  
SECONCI – Rio
SENAI
ONG RONGO
AMU - Associação de Mulheres da 
Mangueira
RNCS - Rede Nacional de Comunidades 
Saudáveis
Universidade Estácio de Sá 
Programa de Pós-Graduação em Saúde 
da Família da Universidade Estácio de Sá 
Secretaria Municipal de Saúde de 
Aimorés 
Secretaria Municipal de Saúde de Canaã 
dos Carajás 
Secretaria Municipal de Saúde de 
Curionópolis 
Secretaria Municipal de Saúde de 
Governador Valadares 
Secretaria Municipal de Saúde de Itabira 
Secretaria Municipal de Saúde de 
Parauapebas 
Secretaria Municipal de Saúde de 
Periquito 
Secretaria Municipal de Saúde de 
Resplendor
Secretaria Municipal de Saúde de São 
Luís 
Secretaria Municipal de Saúde de 
Tumiritinga  

Parceiros técnicos 
CIEE – Rio
IIDI -  Instituto Interamericano sobre 
Deficiência & Desenvolvimento Inclusivo

Articulações Políticas
ABONG – Associação Brasileira de 
Organizações Não Governamentais
UNICEF
UNFPA
Fórum de ONG/Aids
Fórum de Tuberculose

Parcerias 
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Um ano de celebrações...
Muito ficou de fora do Relatório Anual 2018, mas os avanços, desafios e conquistas 
do CEDAPS em cada uma das suas frentes podem ser acompanhados cotidiana-
mente por meio das nossas redes sociais. A diversidade da nossa atuação é siste-
matizada e registrada em imagens e relatos dos nossos parceiros e colaboradores.  
Mais uma vez muito obrigada pelo reconhecimento e parceria!

Nossas redes sociais
Estamos nas Redes! No Facebook somos @CEDAPS e no Instagram @cedapsbrasil. 
Nos acompanhe e saiba das principais notícias sobre as ações que realizamos nos 
projetos e programas que empreendemos, apoiamos ou somos parceiros.

Fique por dentro!
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Mensagens de algumas lideranças
da RCS e da equipe 
“O meu relacionamento com o CEDAPS é o melhor que tem, eu cheguei aqui para 
tentar conseguir projetos para minha organização e fui encaminhada para ser aten-
dida por uma das meninas que faz assessoria para a RCS, e ela sentou comigo, viu 
as documentações, me cadastrou na RCS. Aqui eu participei de várias capacitações 
sobre IST/HIV/AIDS e também para elaboração de projetos. Até hoje continua sendo 
maravilhoso ser parte da família CEDAPS”.  
Tânia Alexandre da Silva, AMEPA
 
“O CEDAPS para mim é maravilhoso, sempre que eu preciso de opinião ou de algum 
apoio técnico para elaboração de projetos ou gestão da minha organização, a as-
sessoria que o CEDAPS presta para a RCS está à disposição para nos instruir e apoiar, 
é uma parceria maravilhosa”.  
Ana Leila Gonçalves, Centro Social Fusão
 
“O trabalho no CEDAPS é gratificante, a relação com as comunidades nos últimos 
anos apoiando associações de base comunitária e movimentos sociais para a 
efetivação da democracia participativa e do controle social, e consequentemente a 
melhoria das condições de vida, é de suma importância para o contexto social e po-
lítico brasileiro. A nossa atuação busca a melhoria de programas e políticas públicas 
e a conquista e efetivação de direitos”.
 
Wanda Guimarães, Coordenadora Geral CEDAPS
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