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    1º Setor 

Governos 
Políticas Públicas 

 2º Setor 

Empresas  

  3º Setor  

Organizações 

O Caminho da solução dos desafios: 



1996 

Fundação da ACMD 



1996 



1996 



1997 

- Campanha: Não dê esmola ofereça ajuda 



1997 

1º grande campanha feita 
em rede 



1997 

Visita ao governo do Estado 

Palestra com José Gregori 



1998 

- 1º Seminário sobre Responsabilidade Social 

- Capacitação de jornalistas com a ANDI 

- Atuação nos Conselhos de Direitos 



1998 

1º Seminário sobre 
Responsabilidade 
Social 



1998 



Aproximação com ANDI – 
capacitando jornalistas – 
redação de A Tribuna 

1998 



ACMD 
assume 
presidência 
CMDCA 

1998 



Forte 
atuação 
no CMDCA 
/ Mudança 
Lei CT 

Diversos 
artigos 
publicados 



Trajetória no CMDCA: 

➢ Participação desde antes da fundação da ACMD em 1996 

➢ Cargos já ocupados: secretaria; presidência, vice-presidência,  

   coordenação de câmaras setoriais (legislação, projetos,  

   financeira) 

➢ Implantação de diversas ferramentas de gestão para facilitar o 

   funcionamento do CMDCA 

➢ Fortalecimento do segmento não governamental 

➢ Diagnóstico 

➢ Elaboração do Plano Municipal 

➢ Prioridades 

➢ Orçamento Público 

➢ Aula MBA de Empreendedorismo Social MBA CEATS USP 



Atuação junto aos Conselhos de Direitos 

• Membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – CMDCA, Coordenação da Câmara de Legislação 

• Membro da Comissão Eleitoral para a Eleição para os Conselhos 
Tutelares – Gestão 2005/2008 

• Análise de Processos Administrativos e de Projetos para 
obtenção de recursos junto ao FMDCA 

• Acompanhamento de Programas e Projetos inscritos no CMDCA 

• Reformulação de Resoluções Normativas (encontros com o 
Ministério Público e rede de abrigos / Alteração de Regimento 
Interno) 

• Elaboração de Resoluções Normativas sobre diversos temas 
(CDC e outros) 



1999 

- Criação da Rede Sementeira 



Início da Rede Sementeira 

1999 



 Visa a capacitação de organizações de atendimento à criança 
e ao adolescente de Santos, através de consultoria, encontros 
e projetos que promovam uma gestão democrático-
participativa, planejada, avaliada e integrada. 

 

 

    Parceiro: Instituto C&A de Desenvolvimento Social 
 

    Números: 33 Organizações / 5 mil Crianças e Adolescentes 

 Rede Sementeira 



2000 

- Palestras de conscientização 



2000 

Realização de 
muitas 
palestras de 
conscientização 



2001 

- Projeto Central de Informações 

- Cafés da manhã para empresas 

- Projeto Família Legal 

- Gincana da Cidadania 



2001 



Central de Informações Mãos Dadas 

Plataforma de Conhecimento e de Inteligência, com finalidade 

de informar e debater sobre o ECA, Terceiro Setor e RS. 

 

• Parceiro: ABMP/CMDCA/UNICEF 

• Eventos: 9 Municípios da Baixada (mais de 400 participantes) 

• Consultores: 27  

• Questionamentos envolvendo a Rede: 249 

• Inserções na Mídia: 34 

• Financiador: FMDCA - Santos 

2001 



➢ Projeto desenvolvido no GESC - Associação dos 
MBAs da USP 2001 

➢ Prêmio Ashoka - McKinsey - 2001 - Categoria    
“Ideia Inovadora” 

➢Perguntas realizadas: em torno de 300 perguntas 

➢Palestras de Divulgação: nove (na Baixada 
Santista) 

➢Participantes das Palestras: cerca de 500 pessoas 
(no total) 
 

Central de Informações: 
www.maosdadas.org.br 

Apoio Institucional: UNICEF 
 
Parceira: ABMP -  Associação Brasileira dos 
Magistrados e Promotores da Infância e da 
Juventude 



Central de Informações Mãos Dadas 
Reformulado 

2015 

Por volta de mil 
acesso por mês 



Sensibilizar e mobilizar empresários e 
colaboradores das empresas sobre a 
importância da Responsabilidade Social e da 
participação social através da realização de um 
Café da Manhã. 

Café da Manhã para Empresas 

✓ Dinâmicas e palestras sobre Valores Humanos 
e 

    Responsabilidade Social 

✓ Tour Social 

✓ Já foi realizado em treze empresas/entidades 

✓ Parceria com AVINA em 2005 



Cafés da Manhã 

2001 



 
Visa garantir o acompanhamento jurídico das crianças e adolescentes 
abrigados em instituições de Santos, buscando a reintegração à família 
biológica ou colocação em família substituta, na forma de guarda, 
tutela ou adoção. Também atende a população de baixa renda na área 
do Direito de Família 

 Projeto Família Legal 

Parceira: UNIMES – Faculdade de Direito – Escritório Experimental 

➢ 05 ABRIGOS /  9 ESTAGIÁRIOS /  01 ADVOGADA 

➢ Total de crianças nos abrigos: 130 

➢ Total de abrigamentos em 2005: 61 

➢ Total de desabrigamentos: 67 

➢ 66 atuações indiretas 

➢ 1.134 atendimentos à população 

Números: 



Família Legal 

2001 



Família Legal – Caso 
dos irmãos 
separados 

2003 



2002 

- Parceria com Instituto Ethos 

- Segundo Seminário de Responsabilidade Social 



2002 

Assinatura Parceria com 
Instituto Ethos / 2º Seminário 
de Responsabilidade Social 



Tem o objetivo de disseminar o conceito de Responsabilidade 
Social Empresarial entre as empresas da Baixada Santista, 
promover encontros, cafés da manhã, seminários e workshops 
para sensibilização. 

✓ Seminários de Responsabilidade Social – 2002 e 2003 

✓ Almoço com Oded Grajew para empresários – 2002 

✓ Oficina de Indicadores Ethos – 2002 

✓ Almoço com Dra. Zilda Arns - 2003 

✓ Encontros entre associados Ethos e ACMD – 2004/2005 

✓ Oficina Rede Ethos de Jornalismo – 2005 

✓ Encontro UniEthos e Universidades – 2005 

✓ Oficina de Indicadores - 2006 

Parceria Instituto Ethos 



2003 

- Ficha FICAI 

- Rede Universitários 

- Parceria com a Pastoral da Criança 



- Foi uma pesquisa que desenvolveu um retrato da evasão escolar no 
município de Santos, por meio de um levantamento - que utilizou 
dados do Conselho Tutelar. 

 

- O levantamento dos dados sobre a FICAI foi realizado no segundo 
semestre de 2004 nas redes das escolas estaduais e municipais por 
meio da pesquisadora contratada pela ACMD, Hilda Senger. 

 

- Aplicação - A FICAI deve acontecer quando a infrequencia do aluno 
ocorre reiterada no período de 5 dias consecutivos, ou 10 dias no mês 
de faltas injustificadas, ou 15% do total de faltas do ano letivo. 

FICAI 



2003 

FICAI 



Pesquisa FICAI 

2005 



Início da Parceria com Pastoral da 
Criança / Rede Universitários 

2003 



Pastoral: Visita Curitiba / 
3º Seminário Resp. Social 

2003 



 

Pastoral da Criança 

 

 

Visa apoiar a Pastoral da Criança naquilo que ela faz de 
melhor: o combate à desnutrição e à mortalidade infantil, 
focando a mobilização de recursos e apoio à gestão. Além 
disso, colabora para o cumprimento das Metas do Milênio. 

 

 

 

 
 



✓ Consultoria na área de gestão e produção de relatório 

 

✓ Projeto aprovado no CMDCA de Santos 

 

✓ Assinatura de parceria com a Pastoral Nacional para a 

    implantação de núcleos multiuso (projeto piloto e pioneiro     

    nacional a pedido de Dra. Zilda Arns) 

 

✓ Vinda da Dra. Zilda para o Seminário de Responsabilidade Social 

   e inauguração do primeiro núcleo 

 

✓ Implantação de 30 núcleos 

 

✓ Busca de parceiros para implantação de núcleos (Rotary,  

   Prefeituras, entidades, sociedades de melhoramentos, empresas 

   etc) 
 



2005 



2005 



Assinatura da Parceria 
em 11.11.2003 

Primeira visita à Curitiba 
em 2003 



Inauguração 1º Núcleo / 
Assinatura do Termo de Parceria 

2003 



Visita Dra. Zilda para prestação 
de contas / inauguração de 

quinze núcleos 

2005 



Assinatura do Protocolo de Intenções – novembro 2005 

Visita à Curitiba para prestação de contas final - 2007 



Valongo/  
Santos 



Núcleo Container/ 
Mongaguá 



ACC 

❖ Entrega do imóvel em julho de 2007, cumprindo a etapa da parceria 

com Libra Terminais para este determinado projeto.  

 

❖ No local foi implantado um espaço e uma padaria comunitária. 

 

 

 

 

2007 



2004 

Primeiro Planejamento Estratégico da ACMD 



Arquitetura Organizacional – 
Encontros e Wholescale  

2004 



Grandes Objetivos Estratégicos – ACMD 2014 
 
1. Ter um centro de capacitação e difusão do conhecimento da 

questão social e do Terceiro Setor, especialmente na área da 
Criança e do Adolescente 

 
1. Incentivar o Protagonismo Juvenil 
 

1. Ampliar o nível de consciência da sociedade nas questões relativas 
à Criança e ao Adolescente 

 
1. Fortalecer a sociedade, capacitando-a em serviço e com 

metodologia de atuação, para agir de forma autônoma e em rede  
 

1. Influenciar nas decisões sobre as Políticas Públicas  
 

1. Desenvolver Valores Espirituais, Humanos e Universais  



 

7. Ser auto-sustentável financeiramente, mantendo a estrutura da 
ACMD racionalizada 

 

7. Conhecer, desenvolver e difundir Indicadores Sociais, que 
relacionem investimento social ao impacto social, além de outros 
já consagrados cientificamente 

 

7. Ter Sistemas de Comunicação eficazes para informar, estimular e 
integrar os diversos públicos da ACMD  

 

7. Ser referência regional e nacional nos assuntos relacionados à 
Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes  

 
 



Arquitetura Organizacional da ACMD 

Processo de transformação interna, focada nos indivíduos e numa 
nova forma de gestão com o objetivo de pensar na ACMD de 
2014. 

Desenvolvida pela CTI – Corporate Transitions International, 
liderada por Victor Pinedo. 

 

 

  

•Estudos internos, reflexões, pesquisas com parceiros 

•Grupos de valores, tendências políticas, ambientais, tecnológicas e  

  sócio-econômicas  

•Processo do Wholescale com presença de 120 lideranças 

• Início da implantação dos objetivos estratégicos em junho de 2005 
 



2005 
- Encontros Rede Ethos de Jornalismo e UniEthos com 

Universidades 

- Audiências Públicas  

- Oficinas Querô 

- Palestras sobre Valores Humanos e Responsabilidade 
Social 

-  Parceria com AVINA - Vivência 



Capacitação – Candidatos ao Conselho 
Tutelar de Santos 

• Capacitação para 80 candidatos 

• Data: 29.07.05 – SESC Santos (5 horas de duração) 

– Dinâmicas de Grupo 

– Palestras 

– Filmes 

– Teatro 

– Debates 

– Distribuição de Material para estudo 

 

 

 

 

 

 



2005 

Capacitação Candidatos Conselho 
Tutelar 



Audiências Públicas – mudança da 
Lei do Conselho Tutelar – Câmara 
Municipal de Santos 

2005 



Encontros Rede Ethos de 
Jornalismo e UniEthos com 
Universidades 

2005 



Apoio ao filme e oficinas Querô 

A ACMD foi indicada pelo UNICEF para apoiar a produção do 

filme Querô, produzido pela Gullane Filmes com direção de Carlos 

Cortez, devido a larga experiência na área de da criança e do 

adolescente. 

 

 

Parceria na implantação de  

oficinas de cinema e vídeo para  

adolescentes e baixa renda e  

risco social da região. 

 

 

 



Contribuição com a produção 
do Filme Querô e projeto de 
Oficinas para jovens do filme 

2005 



2005 

Diversos Cafés da Manhã focando 
os núcleos da Pastoral da Criança 



Sensibilizar e mobilizar empresários e 
colaboradores das empresas sobre a 
importância da Responsabilidade Social e da 
participação social através da realização de um 
Café da Manhã. 

Café da Manhã para Empresas 

✓ Dinâmicas e palestras sobre Valores Humanos 
e 

    Responsabilidade Social 

✓ Tour Social 

✓ Já foi realizado em treze empresas/entidades 

✓ Parceria com AVINA em 2005 



Vivência – Valores Humanos, 
Ética e Transformações 

2005 



 

• Em 2005:  vivência - 11 a 15 de novembro - 20 Participantes 

 

• Em 2006:  

Módulos preparatórios em Santos: 

Junho: O Líder do Século XIX – Walmir Cedotti 

Julho: O Estado do Mundo e o Futuro da Vida – Homero Santos 

Agosto: O Tao da Liderança – Técnica de meditação – Edmundo Pellizari 

 

Vivência: 

06 a 10 de setembro - 30 Participantes 



2006 
- Projeto Advocacia Pro Bono 

- Parceria com APEL / AVINA 

- Seminário de Sustentabilidade 



Projeto Advocacia “Pro Bono” 

 Sensibilizar o ambiente jurídico sobre a 
responsabilidade social no Direito, atuando 
diretamente em entidades do 3° Setor. 

 

• Parceiro: Instituto Pro Bono/SP 

• Participantes: 33 advogados (divulgado para 
105) 

• Advogados e Escritórios cadastrados: 15 

• Atendimentos completos: 5 

2006 



Parceria com Apel / AVINA – 2006/2007 

Através da AVINA, a ACMD realizou um novo processo de 
amadurecimento organizacional. 

 

Esse processo foi conduzido pela Consultoria Apel – Gestão de 
Projetos , através de Aerton Paiva, também líder AVINA. 

 

Através de uma metodologia inovadora, a ACMD visitou sua 
atuação e os seus grandes objetivos estratégicos e deu início a 
uma nova fase onde a gestão é mais orgânica e sistêmica e as 
atividades agrupadas em programas. 

 

 

 

  



Mandala ACMD 

NÚCLEO: Objetivo final da ACMD 
 
BRANCO: Como a ACMD faz 
 
AMARELO: Concretização da Missão – onde os 
projetos estão agrupados – ponto de encontro 
entre o “como” e as “áreas de atuação” 
 
CÍRCULOS COLORIDOS: Áreas de atuação 
 
AZUL: Parceiros 
 
 



Programa Conhecimento 
em suas Mãos: 

Central de Informações; 

Cafés da Manhã para Empresas; 

Seminários; 

Palestras 

Comunicação  

Programa Mãos na Consciência: 

Vivências de Imersão 

Módulos Preparatórios 

Grupos de Estudos 

 

Programa Mãos Dadas em Ação: 

Oficinas Querô 

Família Legal 

Atuação Conselhos de Direitos 

Advocacia Pro Bono 

Rede Sementeira 

Pólo Aquático 

  



Coordenação  
Executiva 

Diretoria 
Executiva 

Assessoria de 
 Imprensa 

Secretaria 

Conselho  

Deliberativo 

Assessoria 
Jurídica 

ORGANOGRAMA 
ACMD 

Serviço Social 



➢ Grandes temas que perpassem os três setores: governo, empresas 

   e terceiro setor. 

➢ Visa expandir o nível de consciência dos participantes e ampliar 

   seus conhecimentos em diversos assuntos que envolvem as áreas: 

   ambiental, social e econômica. 

➢ Em 2006: Tema Redes e Responsabilidade Social 

➢ Em 2007: Tema Redes e Sustentabilidade  

 

Palestras: reuniu mais de 300 pessoas 

Seminários 



➢ Realizado nos dias 05 e 06 de novembro – Mendes Convention 

   Center – contou com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da  

   Criança e do Adolescente de Santos. 

 

➢ Contou com 150 participantes e 18 palestrantes. 

 

➢ Visa expandir o nível de consciência dos participantes e ampliar 

   seus conhecimentos em diversos assuntos que envolvem as áreas: 

   ambiental, social e econômica, sempre com o objetivo de melhorar  

   a qualidade de vida de crianças e adolescente. 

 
 

Seminário Redes e Sustentabilidade 

2007 



2007 



2007/2008 

- Vivências 

- Grupos de Estudo 



 
✓ Vivências – 27 de abril a 01 de maio – 21 participantes / 14 a 18 de 
novembro – 21 participantes  
 
✓ Módulos Preparatórios em Santos: 
Junho: Sustentabilidade da Vida – Rosa Maria Viana 
Agosto: Danças Circulares – Claudia e Cambises 
Outubro: Tradição Iorubá  
 
✓ Grupo de Estudos – iniciado em junho, está em seu terceiro módulo.   
    Temas: “O Segredo do Segredo”; Meditação – Um Caminho para o 
    Auto-Conhecimento I; Meditação – Um Caminho para o Auto- 
    Conhecimento II. 
 
✓ Jornada Jovem Guerreiro – junho - atividade experimental de vivência 
entre pais e filhos  

Em 2007 



Duas edições Vivências de imersão 

• Tema: “Meio Ambiente, Espiritualidade e Transformações – O 
Líder do Século XXI” – Fazenda Furquilha – Monte Alegre do Sul 

 

• Programa de imersão que tem como objetivo o aprimoramento 
pessoal, através de um estímulo à práticas cada vez mais 
responsáveis, humanas e solidárias em nosso mundo 

 

• Palestras com diversos temas como valores humanos, 
responsabilidade social, consciência, sustentabilidade, até os 
princípios de diversas culturas e tradições. 

 

2007/2008 



Módulos preparatórios 

• Módulos de um dia realizados em Santos com os seguintes objetivos: 

 
• Para quem ainda não fez a vivência - oportunidade para conhecer temas 

que são abordados na imersão. 

• Para quem já fez a vivência – oportunidade de aprofundar temas. 

• Para todos – oportunidade de estreitar relacionamentos e ampliar visão de 
mundo. 

2007 



Duas edições do Grupo de Estudos 

Objetivo: proporcionar um ambiente que permita a ampliação do 
nível de consciência e um aprimoramento que reflita em todas as 
áreas da vida do indivíduo, contribuindo para a construção de um 
mundo melhor. 

Temas:  

✓O Segredo do Segredo – baseado no livro de Rhonda Byrne  

✓ Meditação – Um Caminho para o Autoconhecimento  

Metodologia:  

✓ encontros quinzenais com duração de 2 horas  

✓ Grupo bastante informal – construção coletiva de temas   
 

2007/2008 



2008 



2009/2010 

- Projeto Polo Aquático – O Esporte como Ferramenta 
de Inclusão Social do Ministério do Esporte, no 

Caruara 



Agosto 

✓ Reunião com a Superintendência de 

Comunicação da Sabesp para o 

patrocínio do Projeto Pólo Aquático – O 

Esporte como Ferramenta de Inclusão 

Social, na Lei Federal de Incentivo ao 

Esporte; 

✓Encerramento do Projeto Polo Aquático – 

O Esporte como Ferramenta de Inclusão 

Social - Caruara 

 
ACMD 2011 



Agosto 

✓ Reunião com a Superintendência de 

Comunicação da Sabesp para o 

patrocínio do Projeto Pólo Aquático – O 

Esporte como Ferramenta de Inclusão 

Social, na Lei Federal de Incentivo ao 

Esporte; 

✓Encerramento do Projeto Polo Aquático – 

O Esporte como Ferramenta de Inclusão 

Social - Caruara 

 
ACMD 2011 



Agosto 

✓ Reunião com a Superintendência de 

Comunicação da Sabesp para o 

patrocínio do Projeto Pólo Aquático – O 

Esporte como Ferramenta de Inclusão 

Social, na Lei Federal de Incentivo ao 

Esporte; 

✓Encerramento do Projeto Polo Aquático – 

O Esporte como Ferramenta de Inclusão 

Social - Caruara 

 
ACMD 2011 



Agosto 

ACMD 2011 



2011 

- ACMD 15 anos 

- Projeto Diagnóstico e Qualificação Socioprofissional 

- Cidades Sustentáveis em Santos 

- Projeto Polo Aquático – O Esporte como Ferramenta de 
Inclusão Social do Ministério do Esporte, em Santos 



ACMD 2011 

2011 



Setembro 

✓ Início das aula do Projeto Diagnóstico 

e Qualificação Socioprofissional 

ACMD 2011 



Setembro 

ACMD 2011 



Setembro 

ACMD 2011 



Setembro 

ACMD 2011 







✓ Projeto Diagnóstico e Qualificação Socioprofissional 

❖ Iniciado em 2011 – financiado através do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Santos. 

 

❖ Parceria na execução com a Associação Horizontes 

 

❖ Em 2011 foram executadas duas turmas. 

 

❖ Em 2012 foram executadas 10 turmas. 

 

❖ Total de adolescentes envolvidos: cerca de 160 

 

❖ Total de adolescentes formados: 27 (entre cumprimento de medida e ouvintes) 

 

❖ Total de adolescentes encaminhados ao mercado de trabalho: 06 

 

❖ O projeto foi encerrado em dezembro de 2012. 



✓ Projeto Polo Aquático – O Esporte como Ferramenta de Inclusão 

Social 

❖ Iniciado em maio de 2012 e finalizado em abril de 2015 – financiado por meio da Lei de Incentivo 

ao Esporte e contou com o aporte dos seguintes parceiros: 

 

❖ Codesp 

❖ Sabesp 

❖ McDonald´s 

❖ FSB Foods 

❖ Martin Brower 

❖ Mesquita Locações 

❖ José Carlos B. de Carvalho 

 

❖ O projeto com 300 inscritos e parcerias com a Prefeitura Municipal de Santos na cessão das 

piscinas e com o Clube Internacional de Regatas – encaminhamento dos destaques 

 

O projeto foi aprovado  pelo Ministério do Esporte e está aberto para captação de recursos. 

Atualmente, o projeto é mantido na piscina do Clube Internacional de Regatas e financiado 

com recursos da ACMD, provenientes da Nota Fiscal Paulista. 







2012 

-  Cidades Suntentáveis 

- Projeto Nota Fiscal Legal 



✓ Cidades Sustentáveis 

❖ A  ACMD  apoiou o Programa Cidades Sustentáveis em Santos e Região, por meio da 

realização de evento de lançamento com os candidatos à prefeito da época. 

 

 





✓ Nota Fiscal Legal  

❖ a partir de 2012, a  ACMD investiu mais esforços para a captação de parceiros para o Projeto 

Nota Fiscal Legal. 

 

❖ Consiste na digitação dos cupons fiscais doados por estabelecimentos e pessoas físicas que 

irão gerar créditos para que a ACMD utilize em seus projetos 

 

❖  Cerca de 400 pontos de parceria. 

 

❖ Os recursos serão investidos em projetos já em andamento e na realização de oficinas temáticas 

como sustentabilidade, direitos da criança, responsabilidade socioambiental etc 

 

 

 



2013 

- 16 alunos tornam-se federados e passam a treinar na 
equipe juvenil do Internacional 

- Oficinas de sustentabilidade 





 Oficinas de Arte e Sustentabilidade 

 Parceria com o artista Plástico Daniel Frank Tomaz na realização de oficinas para crianças, 

jovens e entidades com a utilização de materiais recicláveis e micro lixo encontrado na Região. 

 

 

 





2014 

- Workshop “Mãos na Consciência” 

- Café com palestras 



- Café com palestras reúne mais de 80 pessoas 



- Workshop “Ser e exercer nosso poder de transformação – 
nossa ação consciente no mundo”, com Rosa Maria Viana 

reuniu mais de 40 pessoas 



2015 

- Projeto Jogando com Alegria 

- Planejamento Estratégico 



- Projeto Jogando com Alegria atende mais de 
200 crianças e adolescentes 



- Planejamento Estratégico 


