
Projeto AtiVAção impacta
mais de 14 mil pessoas

Realizado pelo CEDAPS em parceria com a M.A.C Viva Glam 
Fund, o projeto Ativação impactou a vida de 14.083 pessoas 
durante sua execução, sendo 10 mil benefi ciadas indiretamen-
te, e mais de 4 mil pessoas alcançadas diretamente, em 27 
comunidades das regiões Sudeste, Nordeste e Sul do país.

O projeto visou fortalecer o empreendedorismo, e promover a 
saúde e o desenvolvimento pessoal, profi ssional e comunitá-
rio de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Foram 
alcançadas 72 lideranças comunitárias e 31 empreendedores 
comunitários. Além disso, jovens com e sem defi ciência rece-
beram informações sobre educação e direitos sexuais.
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Fortalecimento de mães solo e de LGBTQIAPN+
As ações de formação e mentoria ajudaram a ampliar e a fortalecer o trabalho 
de mães solo e de LGBTQIAPN+, que receberam ofi cinas de Ativação 
Empreendedora, com temas como Marketing, Vendas e Finanças Básicas.

A capacitação continuou com mentorias sobre práticas empreendedoras e 
com orientações sobre execução e prestação de contas do 
recurso semente. Conheça algumas iniciativas!

10.542 pessoas impactadas pelos planos 
de ação, e 72 lideranças comunitárias
nas ofi cinas;
648 jovens através das ofi cinas de 
ativismo digital;
31 pessoas através da formação 
empreendedora;
2790 pessoas impactadas impactadas 
pelas ações empreendedoras.

Ativação: fortalecimento
de Organizações Comunitárias 
de Base e Ações Locais; 
educação e direitos sexuais 
disseminados entre
jovens; Iniciativas  de
empreendedorismo
e empoderamento
de grupos.
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Camila Aragão, empreendedora comunitária do ramo 
da comunicação inclusiva.

Empreendedora da inclusão
Camila Dias de Aragão 
presta serviços de consultoria 
para uma comunicação 
mais inclusiva, com foco 
na responsabilidade social 
e na acessibilidade. A 
empreendedora baiana 
tem baixa visão, e nas aulas 
propôs a refl exão para os 
colegas sobre a importância da 
audiodescrição para melhor 
visualização mental em suas 
interações. Ela conta que o 
projeto a ajudou a traçar uma 
direção profi ssional e a fi rmar 
parcerias com movimentos 
populares. “Com as ofi cinas, 

entendi que essa atividade 
é uma profi ssão, que posso 
usar meu conhecimento 
para obter renda e aprendi a 
otimizar meu tempo.”

O projeto Ativação 
proporcionou a Camila 
a aquisição de um novo 
notebook, que contribuiu 
para que a empreendedora 
levasse seu trabalho a 
diversos eventos que 
discutem o direito à cidade, 
direito das mulheres, das 
pessoas com defi ciências e 
dos LGBTQIAPN+ na cidade 
de Salvador-BA.

Serviços de beleza ampliados

Empreendedora comunitária no Rio de Janeiro, 
a nail designernail designer Clarissa Liz ampliou seu negócio 
com apoio do projeto Ativação, e passou a oferecer 
o serviço de spa dos pés. “Agora tenho mais conforto
no meu estúdio, mais esmaltes, espaço para oferecer
café às clientes. Apliquei a precifi cação do meu
serviço segundo o que aprendi no projeto e mudei a
estratégia de marketing e vendas. Entendi o valor que
o meu serviço entrega e o que me torna diferente”.

Clarissa Liz, empreendedora do ramo da beleza.

Doces coloridos e com sabor 

Luana Tiara é doceira e esbanja criatividade 
em seus produtos fornecidos para festas no 
Rio de Janeiro. Ela diz que aprendeu a valorizar 
o próprio trabalho após participar do projeto.
“Agora sei fazer a precifi cação de forma adequada
e sem medo, sei me organizar com planilhas,
fazer registro das entradas e saídas. A equipe
foi muito atenciosa com nossas dúvidas. Obtive
informações que vou levar para a vida”.

Luana Tiara, empreendedora/doceira.
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@cedapsbrasil

FinanciamentoExecução

De homem trans, para toda a comunidade
Impulsionado pelo projeto 
Ativação, o aluno Morgan 
produz binders, faixas 
de tecido utilizadas por 
homens trans na região do 
peitoral, contribuindo com 
a autoestima dos usuários. 
Além do acessório, Morgan faz 
camisas voltadas ao público 
LGBTQIAPN+, e customiza 
outras peças com arte. 

“Aprendi sobre planejamento, 

e a enxergar visão e valores. 
Tinha difi culdade em dar 
preços, mas aprendi com os 
exemplos.

Nunca tinha pensado sobre 
como atender pessoas com 
defi ciência, agora tenho outra 
visão. Continuo estudando 
para atender a todo público 
LGBTQIAPN+ e apoiadores, 
com ou sem defi ciência. Já 
começaram as encomendas!” 

Morgan Roberto e sua produção de binders. Com a 
formação do Ativação Morgan impulsionou seu negócio.

Cuidados holísticos ativados pelo projeto
Allison Reis, empreendedor 
do projeto Ativação
Responsável pela Okan 
Saúde Holística, é terapeuta 
corporal e atua com 
técnicas de massoterapia 
e agulhamento seco, 
além de auriculoterapia, 
proporcionando alívio de  
dores. O empreendedor 
destaca que passou a ter 
maior visão de mercado e de 
parcerias após a capacitação. 

“Meu lucro aumentou, pude 

comprar um curso completo, 
e passei a oferecer mais 
técnicas aos clientes. Estudar 
o ʻModelo Canvasʼ trouxe um 
novo modo de pensar. Passei 
a refl etir sobre marketing e 
precifi cação. Fiz parcerias 
com consultórios, e com 
fornecedores, para adquirir 
produtos a preço de custo. 
Também abri meu espaço em 
casa por meio de um acordo 
com o condomínio, que 
permitiu a movimentação”.Allison Reis, empreendedor do projeto Ativação.

Projeto Ativação: uma iniciativa sobre direitos sexuais, comunicação 
inclusiva e empreendedorismo para Prevenção às IST/HIV/AIDS, Promoção da 
Saúde e desenvolvimento comunitário.




