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MISSÃO 
 

 
Busca da melhoria da qualidade de 

vida tendo por bases o investimento 

na saúde, educação, na garantia da 

cidadania, dos direitos humanos e 

preservação do meio ambiente. 
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HISTÓRICO 
 

 
A ASPPE - Associação Santista de Pesquisa, Prevenção e Educação, foi 

fundada em 10/02/94 por um grupo de profissionais de saúde da 

cidade de Santos, com a finalidade principal de auxiliar nos trabalhos 

de prevenção as DST/AIDS no município. A partir dessa proposta a 

ASPPE ampliou seu foco de atividades. 

 

Reconhecida como utilidade pública municipal em maio de 1996, vêm 

desenvolvendo vários projetos nas áreas de: intervenção sócio-

comportamental, assistência e pesquisa, promoção à saúde, prevenção 

de doenças, desenvolvimento e fortalecimento das populações para o 

exercício pleno da cidadania. 

 

Em 2011, a ASPPE deu início ao processo para se transformar em 

OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, e em 12 

de janeiro de 2012 foi publicado no Diário Oficial da União o 

certificado sob nº MJ 08071.032825/2011-22tr. 

 

A ASPPE conseguiu registro no sistema do governo federal dos EUA, 

Central Contractor Registration, sob nº DUNS # 910897847, que 

permite a organização concorrer em editais internacionais. 

 

PROPOSTAS 

 

Todos os projetos da ASPPE estão de acordo com as propostas de sua 

missão, e baseados nas três linhas de ação: Pesquisa, Prevenção e 

Educação. 

 

Para atingir seus objetivos a associação vem buscando novas 

parcerias participando de concorrências elaborando projetos que 

possam ampliar as ações já desenvolvidas pela organização.  
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Capacitação da equipe de funcionários da ASPPE para busca virtual 

de concorrências de projetos, apoio e estímulo a elaboração de novos 

projetos  

 

 A contribuição com conteúdos técnicos e fortalecendo ações que 

permitam avaliar e medir avanços nas áreas sociais, de saúde, 

políticas e comunitárias, faz com que a ASPPE seja uma organização 

que busca: dividir responsabilidades com o poder público, somar as 

possibilidades e facilitar a forma de encontrar os caminhos, para a 

melhoria da qualidade de vida. 

 

No ano de 2011 a organização deu continuidade a sua fase de 

reestruturação de objetivos e metas em busca do fortalecimento de 

suas atividades na capacitação de profissionais das mais diversas 

áreas, no desenvolvimento de atividades ligadas à pesquisa, 

comunicação científica e de estratégias de intervenção. 

 

 A ASPPE investiu na reorganização de sua estrutura 

administrativa para poder fazer frente às necessidades de 

gerenciamento de novos projetos e investir na qualidade dos 

serviços prestados, através da realização de Planejamento 

Estratégico, que contou com a participação de vários técnicos da 

organização, definiu suas prioridades. 

 

 A digitalização de seus arquivos melhorou a capacidade de 

resguardar seu processo histórico e a memória dos projetos 

desenvolvidos.   

 

 A organização continua investindo na melhoria do espaço físico 

adequando suas salas para melhor aproveitamento dos técnicos 

que desenvolvem atividades na sede. A instituição tem hoje 

espaços diferenciados para as coordenações de projetos, espaços 

mailto:asppe@asppe.org
http://www.asppe.org/


 

RUA PARAGUAÇU, 42 – BOQUEIRÃO - 11050-020 - SANTOS – SP. 

TEL/FAX: (13) 32243947 – E-MAIL: asppe@asppe.org – HOME PAGE: www.asppe.org  

5 

5 

 

para supervisão de equipes de projeto, atendimento a 

funcionários e a comunidade, reuniões de fóruns da 

comunidade. 

 

 As equipes de seus projetos têm acesso liberado à internet e 

computadores, facilitando não só as atividades ligadas aos 

projetos, como o próprio desenvolvimento profissional e pessoal. 

 

 A criação de um departamento de marketing e comunicação 

visual facilitou a elaboração de materiais educativos, de 

comunicação áudio visual, ampliou a divulgação de materiais 

técnicos, criou um informativo destinado aos agentes 

comunitários de saúde (impresso) e online, além de manter e 

aperfeiçoar o site  www.asppe.org 

 

 

 

AÇÕES DESENVOLVIDAS EM 2011 

 

 Elaboração e criação de vídeo institucional da ASPPE, 

detalhando as ações e propostas da organização. 

 

 Continuidade de publicação de informativo mensal e para 

divulgação de temas relevantes ao fortalecimento da missão 

da instituição. O informativo prioriza datas significativas: em 

Maio: Exploração Sexual (parte 1 & 2), em Junho 2 edições: 

Meio Ambiente e 30 anos de epidemia AIDS; em Julho -  HPV; 

em Agosto - Dia Nacional de Combate ao Fumo; em Setembro 

– Crack; em  Outubro – Movimento Rosa – Câncer de Mama; 

em Novembro - Dia Internacional pela Eliminação da 

Violência contra a Mulher e Dezembro - Dia Mundial de Luta 

contra à AIDS. O informativo atingiu cerca de 3000 contas de 

email. 
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 Efetivação do registro da cooperativa do Projeto Pérolas, 

financiado pela Petrobrás, que passa agora a uma fase em que 

se busca a autonomia e novos parceiros que possam apoiar as 

mulheres que lá desenvolvem seus trabalhos. O projeto pérolas 

concorreu ao Prêmio Tecnologia Social 2011 e foi classificado 

entre os 39 melhores projetos do Brasil, recebendo certificação 

de Tecnologia Social. 

  

 Ampliação das ações de supervisão e capacitação de 

profissionais da assistência social da Praia Grande objetivando 

qualificar e ampliar as ações dos Centros de Referência Social. 

Foram capacitadas as equipes dos  abrigos e de adolescentes em 

situação de liberdade assistida, além da equipe que atende 

crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. 

 

 No final do ano os profissionais da ASPPE realizaram uma 

oficina sobre uso de drogas para pais/cuidadores de 

adolescentes em liberdade assistida.  

 

 Elaboração e aprovação do Projeto Direito Garantido, pelo 

Ministério da Saúde e UNESCO, que objetiva o atendimento 

direto as pessoas vivendo com HIV/AIDS e formação de 

operadores do direito e profissionais da saúde e assistência 

social. 

 

 Elaboração e aprovação do Projeto de Capacitação de 

Profissionais que atendem adolescentes em situação de risco 

decorrentes do uso de drogas a ser financiado pelo CMDCA 

através do Fundo Municipal da Criança de Santos. Este projeto 

objetiva ampliar o conhecimento das organizações/técnicos 
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para lidar com crianças/adolescentes usuários de drogas 

atendidos na rede de  serviços do município de Santos. 

 

 Elaboração e aprovação do “Projeto Bases para o Enfrentamento 

da Exploração Sexual Comercial de Crianças” e adolescentes a 

ser financiado pelo CMDCA com recursos do Fundo Municipal 

dos Direitos da Criança de Santos. O projeto tem duas 

vertentes: uma campanha de prevenção à exploração sexual em 

navios de cruzeiros.  

 

 Elaboração e participação da concorrência do Projeto Brasil 

Foundation com projeto de capacitação para jovens em situação 

de vulnerabilidade para atuarem na área do turismo 

 

 Elaboração e articulação institucional do “Projeto Brilhar” que 

objetiva a criação de um centro de atendimento para crianças e 

adolescentes vítimas de violências incluindo a doméstica, a 

sexual e psicológica. A proposta prevê atendimento 

multiprofissional e acompanhamento familiar. Esse projeto 

ainda está em fase de busca de parceiros institucionais e 

financeiros, para essa proposta que é uma necessidade em 

nossa cidade. 

 

 Parceria com a organização internacional “A+ Government 

Solutions”, com sede nos EUA, para elaboração de projeto de 

pesquisa a ser realizado em Angola com caminhoneiros de 

longa distância, utilizando metodologias de seleção de amostras 

com populações de difícil acesso. Esse projeto participou de 

concorrência internacional desenvolvida pelo CDC- Center for 

Disease Control and Prevention com sede em Atlanta. O projeto 

teve aprovação técnica. 
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 Participação dois profissionais (um epidemiologista e um 

advogado) em oficina realizada pelo CDC- Center for Disease 

Control and Prevention- Brasil, em oficina para elaboração de 

projetos e convênios internacionais, realizada na Embaixada 

americana em Brasília.  

 

 Participação na organização e nos eventos do Dia Mundial de 

Luta contra AIDS, na cidade de Santos, oportunidade em que 

foi apresentado novo vídeo institucional da ASPPE. 

 

 Organização de oficinas temáticas para discussão de propostas 

para política de enfrentamento da questão das drogas na 

região. Esses encontros foram chamados de “GIRA TEMA”, onde 

há oportunidade de circulação de informações e troca de 

experiências.  Foram realizados três encontros em parceria com 

a Casa dos Conselhos de Santos. 

 

 

PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA 

 

 Participação na CEVISS (Comissão Municipal de 

Enfrentamento a Violência Sexual contra Crianças e 

Adolescentes de Santos). 

 

 Participação no CMDCA, assumindo a Coordenadoria da 

Câmara Técnica de Projetos e Planejamento. 

 

 Representante da Comissão do Prefeito Amigo da Criança. 

 
 

 Membro da Comissão de Enfrentamento ao Uso e Abuso de 

Drogas.  
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 Apoio técnico e administrativo à realização da 9ª Conferência 

da Criança e do Adolescente realizada pelo CMDCA. 

 
 

 Parceria para a realização de reuniões técnicas sobre Saúde 

Coletiva com o Núcleo da Baixada Santista de Medicina de 

Família e Comunidade, ligado a Associação Paulista de 

Medicina de Família e Comunidade. 

 

 Participação na Comissão Municipal de AIDS de Santos-

COMAIDS. 

 

Ampliação das áreas de atuação da ONG com novas atividades: 

 
 Participação como Membro do Comitê Metropolitano da Costa 

da Mata Atlântica para o Fundo Global de Tuberculose 

representando a sociedade civil. 

 

 A ASPPE é membro do Comitê Gestor da Rede Nacional de 

monitoramento e Avaliação, do Fundo Global- Brasil. 

 
 Realização de Exposição itinerante das ações do Fundo Global 

de Tuberculose garantindo informações a 2400 participantes. 

 

 
 

PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO 

 

PACS-PSF 

No ano de 2011 a ASPPE participou de nova licitação para 

gerenciamento do PACS/PSF sendo selecionada para continuar 

implementando a Estratégia da Saúde da Família na cidade de Santos. 

Atualmente é responsável pela administração e gerenciamento do 

projeto do PACS/PSF em parceria com a Secretaria Municipal de 

Saúde de Santos. Atualmente o projeto conta com 201 agentes 
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comunitários de saúde e 14 médicos e 15 enfermeiros, 03 Dentistas, 

28 Auxiliares e técnicos de Enfermagem, 03 Auxiliares de Consultório 

Dentário (ACD) contratados, distribuídos em 30 equipes de Saúde da 

Família. 

A ASPPE administra o projeto desde sua implantação na cidade em 

2000, vem melhorando sua capacidade administrativa/gerencial e 

encontra-se plenamente habilitada para fazer frente a todas as 

necessidades do projeto, apoiando sempre que necessário a Secretaria 

Municipal de Saúde.  

 

  

CONVÊNIOS ATUAIS 

 

 UNESCO 

 Ministério da Saúde 

 Prefeitura Municipal de Praia Grande 

 Prefeitura Municipal de Santos 

 CMDCA 

 Petrobrás 

 

 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

A ASPPE tem sua sede na cidade de Santos, na Rua Paraguaçu nº 42, 

Boqueirão, Santos / SP. Funciona de segunda a sexta em horário 

comercial. 

 

A nova diretoria eleita para o biênio de 2010 - 2012 é composta por: 

 Diretora Presidente: Tânia Maria Justo 

 Vice Presidente: Fabiano de Abreu Moreira 

 Diretor Financeiro: Hércules Mosteiro Rozo 

Conta atualmente com cinco funcionários na área gerencial 

administrativa, além de um supervisor de projetos e um supervisor na 

Área Jurídica. 
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