Orçamento Participativo 2022
União das Freguesias de Braga (S. José de S. Lázaro e S. João do Souto)
Nome da Instituição ou responsável pelo projeto: Associação Mulheres de Braga - AMB
E-mail: mulheresdebraga@gmail.com
Contacto: 918 094 037
Morada: Rua Araújo Carandá, nº94, 4715-005 Braga
Título da Proposta: "Por Ti"
Âmbito de Atuação: Ação Social
Tempo de execução (até 31/12/2021): 31/10/2022
Valor da Proposta (até 1.250,00 €): 1.250,00 €

Descrição do Projeto:
A ASSOCIAÇÃO MULHERES DE BRAGA, AMBraga, foi criada em 14 de Fevereiro de 2020, por um
grupo de amigas e amigos, de forte caris social, na tentativa de diminuir a violência doméstica em
Braga. É uma associação sem fins lucrativos e IPSS, tendo como missão principal garantir e promover
o apoio e proteção às vítimas de violência doméstica 24 horas por dia e prevenir o combate a esse
crime. Movida por:
RIGOR – Porque as nossas decisões têm impacto na vida das pessoas.
EXCELÊNCIA – Porque nos pautamos por um elevado grau de qualidade no serviço.
COMPROMISSO – Porque interiorizamos coletivamente a nossa missão.
INTEGRIDADE - Porque damos testemunho e exemplo de acordo com um elevado padrão ético.
RESPONSABILIDADE – Porque prestamos contas e assumimos as consequências da nossa
atividade.

Temos bem presente a dificuldade de funcionamento, somos voluntárias e para que possamos
corresponder cada vez mais, aos interesses e expectativas das vítimas de violência Doméstica jamais
baixaremos os braços!
Para tal propomos:
• Organizar caminhadas solidárias;
• Promover e organizar _WEBNAR_ de sensibilização dos direitos da vítima de violência
doméstica, vários temas;
• Promover a participação em aulas de auto defesa;
• Organizar a Masterclass Zumbástica, com o título “Vítimas – Força, Foco e Persistência”
• Promover campanhas de sensibilização do abandono do idoso nos períodos festivos e de férias;
• Promover workshop nas escolas da freguesia para a sensibilização e prevenção da violência no
namoro;
• Ações de sensibilização da temática - a família e a violência doméstica; e
• Promover aulas de yoga e meditação.

Quadro de Investimentos:

Quadro de Investimentos

Valor

Panfletos – de Divulgação da Ações
Spots publicitários Rádios
Contratação de Formadores/Oradores

250.00 €
500.00 €
500.00 €
1.250,00 €

Total

Mapa de Calendarização:
Actividades

Discrição
- Organizar caminhadas solidárias

Junho

- Promover campanhas de sensibilização do
abandono do idoso nos períodos festivos e de
férias

Agosto

- Organizar a Masterclass Zumbástica, com o título
“Vítimas – Força, Foco e Persistência”

- Promover e organizar _WEBNAR_ de sensibilização
dos direitos da vítima de violência doméstica, vários
Setembro /Outubro

temas
- Ações de sensibilização da temática - a família e a
violência doméstica

Outubro

- Promover a participação em aulas de autodefesa

- Promover workshop nas escolas da freguesia para
Novembro

a sensibilização e prevenção da violência no
namoro

Dezembro

- Promover aulas de yoga e meditação

