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Numa jovem organização, como o Move, todos os anos são decisivos para o seu crescimento e têm 

um grande impacto na própria visão do futuro da organização. Porém, o ano de 2015 mostrou-se 

especialmente importante pelos novos desafios a que a equipa do Move teve de responder e 

pelo seu impacto no futuro da organização.

Ao nível do terreno, a exigência dos projetos aumenta, reflexo do nosso empenho e da qualidade 

do nosso trabalho. Passámos a conciliar de forma mais intensa os projetos criados pelo Move e 

os convites para trabalhar em parceria em projetos existentes.

Esta nova dimensão do Move ensina-nos bastante sobre boas práticas e outras estratégias de 

desenvolvimento, mas exige de nós a capacidade de manter a nossa qualidade e cumprir os 

nossos compromissos.

Esta nova realidade reflete-se também nos nossos voluntários. Cada ano conseguimos enviar 

voluntários mais preparados e mais cientes do trabalho exigente que irão enfrentar, mas que 

também esperam mais de nós enquanto organização.

E esta pressão crescente, que não deve nunca ser vista como algo mau, é o motor que nos faz ir 

mais longe e que nós próprios alimentamos com o nosso brio e empenho. Em Portugal quisemos 

estar à altura das exigências dos nossos empreendedores, parceiros e voluntários que querem 

tanto ou mais que nós “mover” o mundo e fazer acontecer.

Assim, trabalhamos para ser mais organizados e acima de tudo para comunicar mais. Enquanto 

direção do Move quisemos trabalhar a integração dos voluntários da estrutura e a melhor divisão 

do trabalho internamente. Começamos 2016 com cerca de 60 voluntários na organização que vão 

fazer ainda mais e melhor este ano.

Da nossa parte, queremos apenas fazer nota de um grande acontecimento do final de 2015 – a 

decisão da saída do Move de Moçambique. A Ilha de Moçambique foi a primeira casa do Move e 

onde nos lançamos no caminho do desenvolvimento e do combate à pobreza. Foi em Moçambique 

que fizemos os primeiros planos de negócios, formações, parcerias, enfim, foi onde o Move 

aprendeu a Mover.

Porém, a evolução nas condições de acesso a visto de permanência em Moçambique representam 

um desafio que o Move ainda não conseguiu responder. Em Abril de 2016 os últimos voluntários 

irão sair da Ilha de Moçambique, depois de todos os esforços para a obtenção de visto. Queremos 

deixar um obrigado a todos os que trabalharam no sentido de prolongar a presença do Move em 

Moçambique.
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O MOVE É UMA É ONGD PORTUGUESA fundada em 2009 por estudantes universitários, que

promove através do empreendedorismo e da empregabilidade o desenvolvimento e geração

de rendimento em Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Portugal.

Nos 365 dias do ano, através dos projetos MOVE e PROMOVE, mais de 40 voluntários estão

no terreno a trabalhar com pequenos negócios ou cooperativas, com desempregados ou

comunidades, apoiados por 26 voluntários da equipa de suporte e em estreita ligação com

os nossos parceiros institucionais e corporativos.

Promover o desenvolvimento económico em países em 

desenvolvimento como forma de

combate à pobreza, apoiando e promovendo 

empreendedores e cooperativas locais

Promover a empregabilidade em Portugal como forma de 

combate ao desemprego entre pessoas com baixas 

qualificações, apoiando a formação técnica e procura de 

emprego

1

2

a nossa missão

os nossos projetos

Promover o empreendedorismo em países em 

desenvolvimento 

Moçambique | São Tomé e Príncipe | Timor Leste

Promover a empregabilidade de desempregados 

de longa-duração

Portugal
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a nossa abordagem

Formação

apostamos na formação como um pilar fundamental para o 

desenvolvimento do nosso público-alvo

Acompanhamento

acompanhamos de forma regular os empreendedores e 

desempregados com quem trabalhamos, de forma a apoiar o seu 

desenvolvimento

Microfinanciamento

através de parceiros locais concedemos microcréditos a 

empreendedores com potencial e para os quais o acesso ao crédito 

é essencial para impulsionar o negócio

O MOVE APRESENTA UMA ESTRATÉGIA para o desenvolvimento baseada na observação 

próxima das necessidades e na construção de ferramentas adaptadas à economia e 

cultura. O objetivo é garantir que todos os recursos são canalizados para atividades 

relevantes, complementares ao trabalho já desenvolvido por outras organizações e acima 

de tudo de impacto duradouro.

A equipa MOVE é composta apenas por voluntários e a execução das nossas atividades é 

apoiado por mecenato ou pelas parcerias que estabelecemos.

sponsors

parceiros
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O RESULTADO DO TRABALHO DOS VOLUNTÁRIOS DO MOVE  é mensurável no impacto 

conseguido bem como pelo reconhecimento alcançado.

Sinais disso são expansão de 1 para 4 países, a aprovação do estatuto de ONGD, o 

crescimento do número de voluntários e candidatos, o crescimento no número de projetos 

e parceiros envolvidos bem como o total profissionalismo e dedicação das equipas.

2009
Início do projeto Way Microcrédito em 

Moçambique

2010
Separação  do projeto de Microcrédito 

da WAY  criação da Move

2011
Início do projeto em São Tomé e 

Príncipe

2012 Início do projeto em Timor-Leste

2013 Início do projeto ProMOVE

2014
Crescimento acentuado dos projetos 

com parceiros locais, em todas as 

localizações

2015
Obtenção de estatuto de 

Organização Não Governamental 

para o Desenvolvimento
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Moçambique

Portugal

Timor-Leste
São Tomé e 

Principe

40
Voluntários no 

terreno por ano

24/7
Presença no 

terreno

26
Voluntários na estrutura 

de suporte em Portugal

+200
Alumni em diversos 

países do mundo e 

diferentes indústrias

+170
Empreendedores e 

desempregados apoiados

+600
Participantes em formações 

de empreendedorismo e 

gestão

+70
Microcréditos 

concedidos

+20
Parceiros 

internacionais

facts & figures
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histórias de 2015
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highlights
de 2015

Obtenção do estatuto de Organização 

não Governamental para o 

Desenvolvimento (ONGD) pelo Instituto 

Camões

Obtenção de estatuto de entidade 

acreditada para coordenação de 

projetos de voluntariado, no âmbito do 

programa Erasmus +

Criação da Startup STP, a primeira 

incubadora de empresas em São Tomé, 

em parceria com a Associação 

Empresarial de São Tomé e Príncipe

Primeiro fim de semana de reflexão 

estratégica MOVE, focado em avaliar o 

trabalho realizado durante o ano de 2015 

e definir o plano de atividades de 2016

Criação da loja da AVIIM – Grupo de 

Avicultores da Ilha de Moçambique
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Moçambique

As alterações na Ilha de Moçambique fazem com que o MOVE seja necessário. Com o aparecimento

de investimento por parte de estrangeiros na Ilha de Moçambique, principalmente na área do

turismo faz com que apareçam muitas oportunidades.

Há mais movimento na Ilha, e é importante que os locais também consigam disfrutar deste

crescimento, acompanhando-o.

O sector primário continua a ser muito mal aproveitado, apesar do potencial natural das várias

industrias.

A realidade da Ilha de Moçambique enquadra-se na perfeição no foco do MOVE. Nota-se na rua

muita gente a criar os seus negócios e a terem a sua pequena “empresa”, mas muitas vezes não

têm os conhecimentos ou de gestão ou do processo de produção indicados para poderem explorar

ao máximo os seu negócios. A necessidade de estruturação do negócio e de encontrar formas de o

tornar mais eficiente são uma realidade muito visível na Ilha de Moçambique.

contexto

âmbito de intervenção

1. DESENVOLVIMENTO DO NEGÓCIO AVÍCOLA

2. APOSTA NO SETOR DA CAL

3. DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

4. FORMAÇÃO E EMPREENDEDORISMO
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APOIO A ASSOCIAÇÃO AVÍCOLA

A AVIIM é uma associação criada pelo Move, que tem o objetivo de, através da promoção do

associativismo, tornar mais eficiente o processo de compra dos pintos e ração. Este foi um

grande ano para a AVIIM já que se conseguiu criar um compromisso entre os membros que

permitiu um desenvolvimento enorme da associação.

Com o objetivo de conseguir o desenvolvimento sustentável da associação, foi dada

formação focada na gestão de todo o processo de encomendas a um dos membros. Hoje em

dia a associação é quase independente na relação com o fornecedor, permitindo ao MOVE

apostar num projeto mais ambicioso.

CRIAÇÃO DA LOJA AVIIM

No âmbito da criação da AVIIM, um dos objetivos definidos foi a criação de uma loja para

comercialização dos produtos da associação.

Nesse sentido, foi realizado um estudo de viabilidade, tendo sido posteriormente definido

o local e modelo de funcionamento da loja. Atualmente, a loja está aberta para os

membros da AVIIM.

De forma a fomentar a atividades dos associados da AVIIM, foram atribuídos dois

microcréditos a avicultores, de forma a permitir organizar uma encomenda conjunta de 800

pintos. Esta encomenda ajuda os empreendedores a pouparem dinheiro na deslocação,

assim como na qualidade de transporte para os pintos. A diferenciação do MOVE passa pelo

acompanhamento dos empréstimos que são concedidos. Neste sentido é parte do dia-a-dia

a relação com os empreendedores Move no seu negócio, sendo criadas ferramentas de

controlo financeiro como folhas de registos ou previsões dos negócios.

Ambos os empréstimos foram bem sucedidos, tendo sido pagos com antecipação em relação

ao prazo de pagamento.

CONCESSÃO DE MICROCRÉDITOS A AVICULTORES

1. DESENVOLVIMENTO DO NEGÓCIO AVÍCOLA

Moçambique
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APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA

Sendo a Cal uma atividade económica promissora para a geração de rendimento em

Moçambique, o objetivo do MOVE passa por apoiar na criação mais valias nos processos de

forma a criar valor para a indústria.

Nesse sentido, o MOVE trabalha com a Associação de Extração e Exploração de Pedra e Cal

de Mossuril de forma aumentar o compromisso, a iniciativa e a capacitação das pessoas

envolvidas para um melhor aproveitamento das oportunidades.

ESTUDO DE IMAGEM E COMERCIALIZAÇÃO DO PRODUTO

Em 2015 foi iniciado um projeto em parceria com a Associação de Extração e Exploração de

Pedra e Cal de Mossuril focado na comercialização e imagem do produto.

Nesse sentido, foi desenvolvido um estudo junto de empresas compradoras que conclui que

o preço do saco de 25kg de cal poderia aumentar até ao dobro se fosse vendido em sacos

da marca e não em sacos reutilizados de arroz ou farinha como era até então. Foi assim

estabelecido contacto com designers em Portugal para desenvolvimento do logótipo da

associação. Atualmente, o layout dos sacos está acabado e foi definido um orçamento para

entrada em produção.

De forma a estudar o potencial do recurso natural e melhorar a qualidade da cal hidratada,

foi realizada uma parceria com uma empresa do sector em Portugal para analisar a cal e

conhecer as boas práticas no processo de produção, bem como as infraestruturas existentes

para implementar novos processos.

Foi também realizado um estudo de analise à cal antes e depois da queima da esma.

Concluiu-se que a cal tem muita qualidade natural, mas que o processo de queima é

deficiente, pelo que foram definidos eixos de atuação a ser estudados pela associação para

melhoria da qualidade de produto.

2. APOSTA NO SETOR DA CAL

Moçambique

ESTUDO DOS MÉTODOS DE PRODUÇÃO E QUALIDADE
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DESENVOLVIMENTO DE NOVOS NEGÓCIOS

De forma a capitalizar o turismo da região e garantir que este traz retornos favoráveis à

população, foram apoiados diversos empreendedores com negócios atrativos para turismo.

Dentro destes, destaca-se a venda de sal com especiarias, o apoio a uma banca de

penteados e produtos para o cabelo e criação de individuais com capulana.

APOSTA NA MELHORIA DA EXPERIÊNCIA DO TURISTA

De forma a apoiar o turismo da Ilha de Moçambique, o MOVE teve uma participação ativa

na organização de eventos turísticos que fomentem o negócio da região e permitam

aumentar os retornos da população local. Destes destacam-se a participação na

organização dos festivais Tzoziva e de diversas receções a cruzeiros.

Adicionalmente, o MOVE tem apoiado o desenvolvimento de novas ferramentas que

melhorem a experiência do turista. Nesse sentido, foi realizado um estudo de viabilidade

de construção de um site de promoção da Ilha e o desenvolvimento de um plano de

reabilitação do posto de turismo.

Com o objetivo de preparar as unidades hoteleiras da Ilha para receberem de melhor forma

os turistas, melhorando assim a qualidade do turismo da ilha, foram lecionados cursos de

Inglês e de Serviço e Atendimento ao cliente no Hotel Vila Sands. Estas atividades contaram

com a participação de todo o Staff do hotel, que demonstrou melhorias consideráveis.

3. DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Moçambique

FORMAÇÃO A HOTÉIS 
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EPIM – ESCOLA PROFISSIONAL DA ILHA DE MOÇAMBIQUE

As formações em negócios são desde muito cedo um dos pontos importantes da ação do

Move em Moçambique. Em 2015 não foi exceção, tendo sido aumentada a área de impacto

através de uma parceria forte com a Escola Profissional da Ilha de Moçambique (EPIM).

Com vista a promover o espírito empreendedor e de liderança junto dos jovens, foram

desenvolvidos módulos de soft skills e um concurso de empreendedorismo.

Foi assim possível formar 120 pessoas e apoiar o desenvolvimento de 4 planos de negócios.

ESCOLA DE NEGÓCIOS

De forma a transmitir conhecimentos básicos de gestão de negócios para um sector da

sociedade com pouca formação, foram dinamizadas duas novas edições da Escola de

Negócios da Ilha de Moçambique, que culminou com a apresentação dos projetos dos

alunos. Os alunos mostraram muito interesse, empenho e evolução ao longo das aulas,

tendo sido reconhecidos com a entrega do diplomas.

Adicionalmente, foi criado um plano de expansão da iniciativa para novas regiões,

nomeadamente para a Vila do Lumbo.

4. FORMAÇÃO E EMPREENDEDORISMO

Moçambique
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São Tomé e Príncipe

O fomento do empreendedorismo em São Tomé e Príncipe é uma das chaves para o crescimento e

desenvolvimento. A realidade santomense leva o MOVE a concentrar-se em áreas específicas nas

quais acreditamos ajudar a dinamizar a economia. A valorização de recursos naturais locais, o

fomento ao cooperativismo e associativismo, potenciar a geração de rendimento para grupos de

risco e apoiar a formação de jovens como agentes de mudança, pautam a intervenção do MOVE em

São Tomé.

Neste processo, não só apoiamos empreendedores através de projetos de consultoria para otimizar

custos e potenciar receitas, mas também através da colaboração com ONGs que trabalham com

projetos técnicos que incluem componentes de geração de rendimentos e novos negócios na qual o

MOVE intervém e potencia.

contexto

âmbito de intervenção

1. VALORIZAÇÃO DE RECURSOS LOCAIS

2. COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO

3. GERAÇÃO DE RENDIMENTOS PARA GRUPOS DE RISCO

4. FORMAÇÃO DE FUTUROS LÍDERES
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São Tomé e Príncipe

1. VALORIZAÇÃO DE RECURSOS LOCAIS

CAPACITAÇÃO DO SETOR SECUNDÁRIO

O projeto de apoio à transformação local foi iniciado em 2015 pelo MOVE. Foram

identificados agentes do sector secundário da economia que transformam produtos locais

(banana, fruta-pão, matabala,etc.) através da secagem, fritura ou confeção,

acrescentando e valorizando os mesmos. Numa economia rural, a necessidade de

estabilização dos ciclos produtivos com um setor secundário forte é fundamental. O MOVE

intervém na capacitação destes agentes, acreditando ajudar á equilibrar o mercado com

uma oferta de produtos mais estável e capaz de satisfazer necessidades. As melhorias a

nível micro são evidentes com aumento de volume de negócios e de postos de trabalho.

MICROCONSULTORIA A NEGÓCIOS DE VALOR ACRESCENTADO

A Firma Efraim, empresa familiar fundada por Manuel Catone (pai) e Amedy Pereira (filho)

em 2014, dedica-se à produção de café e cacau. Com o apoio de financiamento externo, a

Efraim foi capaz de potenciar a própria produção, criando uma marca de café e cacau

premium que se vai afirmando nacionalmente. A afluência turística é cada vez maior com o

objetivo de provar o produto da Efraim (sujeito a seleção manual de grãos) e de visitar uma

pequena e rústica exploração agrícola. O impacto na comunidade é visível não só pela

criação de postos de trabalho mas também pela melhoria das condições de vida da família

Catone.

Manuel Pedro é um cozinheiro santomense que, com o apoio do MOVE e duas outras ONGs

foi capaz de reunir condições para abrir um restaurante à beira-mar inserido num pequeno

Lodge de turismo sustentável. Desde a conceção do projeto à sua gestão estratégica, o

MOVE apoiou semanalmente o Manel na gestão de stocks e no controlo financeiro e

promoveu sessões de reflexão para definir o posicionamento do restaurante e como este

deveria ser divulgado.

O impacto do novo negócio na vida do Manuel, da sua família e da comunidade superaram

as expectativas graças à aposta na diferenciação, qualidade e sustentabilidade.
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São Tomé e Príncipe

2. COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO

INCENTIVO AO EMPREEDEDORISMO FEMININO

A Associação de Mulheres de Vista Alegre gere um negócio próprio de venda de compotas e

banana seca. O trabalho com as mulheres de Vista Alegre tem já mais de dois anos de

duração, tendo o MOVE apoiado na venda e promoção dos produtos. A criação de uma

marca definindo a estratégia de marketing foi essencial para o crescimento do negócio da

Associação. O MOVE apoia também a Associação na tomada de decisões de expansão do

negócio. O impacto desta atividade na comunidade é bem visível: a criação de emprego,

geração de rendimentos e melhoria das condições de vida foi conseguida através do

estímulo ao cooperativismo

APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL

A Associação Solidária de Cão Grande (ASCG) é formada por habitantes da comunidade de

Porto Alegre, localizada no sul da ilha de São Tomé. Esta é uma comunidade rural e muito

pobre. Através de um financiamento externo da AMI, foi cedido à ASCG uma infraestrutura

indicada para a produção agropecuária. A produção de galinhas (e os respetivos ovos) e de

porcos é o foco do negócio da Associação que tanto vende localmente em pequenas

quantidades mas que também comercializa carne de porco junto de distribuidores maiores.

O impacto na comunidade é evidente, com a criação de postos de trabalho e com o

desenvolvimento de uma atividade económica organizada.

O Hi! é um projeto desenvolvido pela Torke +CC, Cooperação Portuguesa e MOVE que

pretende transformar e comercializar produtos tecnológicos aos quais é adicionada uma

componente tecnológica. Iniciado em Junho de 2016, os primeiros produtos

comercializados são pens e carros telecomandados, transformados localmente por artesãos

Santomenses. O Hi! promove o cooperativismo entre artesãos que acrescentam valor de

formas distintas através de técnicas e matérias-primas diferentes, mas com o objetivo de

encontrar um mercado comum de exportação. O objetivo principal é a melhoria das

condições de vida dos artesãos, criando emprego e desenvolvendo o empreendedorismo.

MISTURAR TRADIÇÃO COM TECNOLOGIA
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São Tomé e Príncipe

3. GERAÇÃO DE RENDIMENTOS PARA GRUPOS DE RISCO

VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS AMBIENTAIS

O Projeto ValoRes – Valorizando Resíduos, Criamos Emprego, promovido pela ONG TESE e

financiado pela União Europeia e Cooperação Portuguesa, tem como objetivo melhorar a

gestão integrada de resíduos em São Tomé e Príncipe. Neste âmbito, o Move interveio

neste projeto formando, capacitando e orientando grupos de empreendedores capazes de

desenvolver modelos de negócio na área de gestão de resíduos, reaproveitando as fileiras

do vidro e dos resíduos orgânicos. A taxa de sucesso do projeto é de 60%, com cerca de 30

novos postos de trabalho criados que originam uma externalidade positiva – um São Tomé e

Príncipe mais limpo.

CRIAÇÃO DE NEGÓCIOS PARA PORTADORES DE HIV

No âmbito de um projeto promovido pela Cruz Vermelha, o Move formou e capacitou em

2015 um grupo de portadores de HIV que foram dotados com infraestruturas para a salga de

peixe e comercialização do mesmo. A formação em Gestão de Pequenos Negócios nas áreas

de Finanças, Marketing e Estratégia e o posterior apoio à implementação dos negócios no

terreno foi uma mais-valia para o projeto, criando novos postos de trabalho em zonas rurais

para uma população em risco. O Move pauta-se pela participação em projetos que apoiem

grupos desfavorecidos e em risco, acrescentando valor a estas vidas.

Financiado pelo Fundo Global do PNUD, o projeto “Profissionais do Sexo” atua em São

Tomé e Príncipe desde 2013 através da colaboração das ONGs MOVE, ALISEI e INPG. O

projeto pretende a implementação de novas fontes de rendimento para “trabalhadoras do

sexo”, nomeadamente negócios de pastelaria, confeção de vestuário ou boutiques de

beleza. A capacitação das beneficiárias em Gestão de Negócios e a posterior

implementação e monitorização de negócios foi o foco do Move neste projeto. Os

resultados criam resultados positivos para a sociedade com a criação de alternativas

através do empreendedorismo.

ALTERNATIVA PARA GRUPO DE RISCO
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São Tomé e Príncipe

4. FORMAÇÃO DE FUTUROS LÍDERES

CO-CRIAÇÃO DA PRIMEIRA INCUBADORA DE STARTUPS 

EM SÃO TOMÉ

A StartUp STP é a primeira grande incubadora de negócios em São Tomé e Príncipe e

pretende desenvolver um conjunto de ideias inovadoras e possíveis de implementar em

território nacional. Patrocinado pelas maiores empresas e Associações Santomenses, o

projeto é uma parceria entre o MOVE e a Associação Empresarial de São Tomé e Príncipe.

Durante o ano de 2015, a incubadora foi planificada e apresentada a nível nacional tendo

sido oficialmente abertas as candidaturas no fim de 2015. O Move acredita que este

projeto poderá ser o futuro da atividade empresarial em São Tomé, com o lançamento de

várias ideias de negócio possíveis de implementar e replicar.

CONCURSO DE EMPREENDEDORISMO

Em parceria com a CST Empreendedorismo e Universidade de São Tomé e Príncipe, foi

lançado um concurso de empreendedorismo para alunos universitários no verão de 2015.

Este concurso teve um impacto muito abrangente em São Tomé e Príncipe, visto que foi

promovido pela CST (maior empresa de telecomunicações de São Tomé). O concurso

consistiu não só num conjunto de formações aprofundadas em gestão de projetos e de

negócios, mas também no posterior desenvolvimento dos mesmos pelas equipas em

conjunto com os voluntários. Os projetos vencedores foram contemplados com a

possibilidade de implementarem os próprios projetos.

Desde 2013 que o Move intervém no Liceu de São Tomé e Príncipe através de diferentes

projetos. Em 2015, foi criado o Clube de Empreendedorismo no qual alunos do 11º ano

podem estimular as suas capacidades e aprofundar conhecimentos sobre as áreas de

gestão, economia e criação de negócios. A ideia passa por apresentar aos alunos um

conjunto de desafios para melhorarem várias capacidades como o trabalho em equipa, o

relacionamento interpessoal, a realização de projetos, as competências para gestão, entre

outros. O Clube conta com 30 alunos que têm evoluído bastante ao longo dos últimos

meses.

ACTUAR JUNTOS DOS MAIS JOVENS
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Timor

Em 2002, Timor-Leste (República Democrática de TL) consegue, por fim, a sua independência e o

reconhecimento enquanto nação. Desde aí, a caminhada tem sido longa, com o país a dar os seus

primeiros passos à procura de uma visão orientada para o seu futuro. Como principais problemas

destacam-se a corrupção, a dependência da economia face aos rendimentos do petróleo, a

Educação, a Saúde, a falta de dinamismo, a coexistência de vários idiomas, entre outros. Contudo,

num país com elevado potencial de crescimento principalmente nos setores das Pescas, Agricultura

e Turismo, e com uma população tão jovem, é impossível não ter esperança no futuro. Afinal de

contas, Timor Lorosae é a “Terra do Sol Nascente” onde um novo dia representa um “novo

acreditar”.

contexto

âmbito de intervenção

1. DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS COM VALOR ACRESCENTADO

2. EMPREENDEDORISMO JOVEM

3. CONSULTORIA  E APOIO AO DESENVOLVIMENTO
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1. DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS COM 

VALOR ACRESCENTADO

PROJETO GREENHOPE - UNDP

Em parceria com o United Nations Development Programme, o MOVE prestou apoio a

projetos sociais com vista o desenvolvimento sustentável do país, identificando

oportunidades de negócio e potencialização de negócios já existentes.

Neste âmbito, foi realizada consultoria na viabilização financeira e reestruturação do

modelo de negócio no projeto “Halo Timor-Leste Sai Furak” (make Timor-Leste beautiful),

que tem como objetivo a redução do número de garrafas de plástico em Díli e a sua

reciclagem. Isto permitiu a aprovação do orçamento do projeto, tendo sido garantida a sua

sustentabilidade e tendo sido aprovado novo financiamento do mesmo.

POTENCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS LOCAIS

De forma a potenciar produtos locais e criar fontes de rendimento sustentáveis para as

comunidades mais pobres quebrando barreiras de acesso aos mercados, foi estabelecida

uma parceria com a Empresa Diak. Nesse sentido, o MOVE apoia o desenvolvimento da

produção e venda de diversos produtos locais, nomeadamente cocos, patos, ervas

aromáticas, galinhas, peixe seco, ovos, algas, composto de subsolo, entre outros.

Este projeto tem permitido garantir um rendimento fixo pela sua produção às comunidades

mais pobres em vários distritos do país, em especial da ilha de Ataúro, gerando lucros

comuns para as instituições e para as comunidades.

Um dos objetivos do MOVE é a potencialização de pequenos negócios a nível local,

encontrando soluções para possíveis ineficiências e melhoramento da sua performance.

Nesse sentido, foi realizado um estudo da de criação de uma cooperativa de pequenas lojas

familiares (KIOS) de revenda de produtos de uso diário com vista alcançar economias de

escala, combatendo custos fixos e aumentar margens de lucro.

De forma a potencializar os negócios, foram lecionadas formações de literacia e registos

financeiros aos empreendedores, e dado apoio à gestão do negócio para um maior controlo

de receitas e gastos. Os impactos são visíveis no aumento da inovação e diferenciação de

produtos por parte de alguns Kios.

COOPERATIVA DE KIOS

Timor
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2. EMPREENDEDORISMO JOVEM

COLABORAÇÃO COM A UNIVERSIDADE NACIONAL DE 

TIMOR LESTE

Com vista a estimular o empreendedorismo, a pro-atividade e a criação de negócios

sustentáveis naqueles que serão em breve o futuro do país, bem como preparar estudantes

universitários para a entrada no mercado de trabalho, o MOVE lecionou um Módulo de

Gestão e Empreendedorismo para os alunos da Faculdade de Economia da mais prestigiada

universidade do país. Em 2015 foram abrangidos mais de 120 alunos, com uma taxa de

sucesso a cima dos 70%.

Adicionalmente, foi desenvolvimento um Módulo Avançado para alunos com especial

destaque, complementando tópicos de um nível superior.

CENTRO NACIONAL DE EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL DE TÍBAR

Em parceria com o Centro nacional de Emprego e Formação Profissional de Tíbar, o MOVE

lecionou um Módulo de Registos Financeiros, uma formação sobre Segurança e Eficiência, e

aulas de Matemática, a alunos de cursos profissionais. O objetivo destas formações era

transmitir uma componente prática da gestão de negócios, estimulando o

empreendedorismo e a pro-atividade nas gerações mais jovens.

Adicionalmente, foi realizado um projeto de consultoria focado na gestão interna do

Centro, tendo sido prestado apoio na área financeira e elaborado um manual de normas

Financeiras e de Segurança da instituição.

Timor
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3. CONSULTORIA E APOIO AO DESENVOLVIMENTO

COLABORAÇÃO COM O INSTITUTO DE APOIO AO 

DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL

Em parceria com o Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial , o MOVE apoia

projetos de empreendedores independentes, quer a nível de financiamento quer a nível da

gestão de negócios.

Atualmente o Move é responsável pela monitorização e desenvolvimento de um negócio no

sector de carne bovina; e pelo acompanhamento de um negócio no sector do vestuário.

Adicionalmente, o MOVE tem vindo a realizar a revisão e reestruturação dos processos e

procedimentos da incubadora de negócios do instituto.

APOIO À EMPRESA SOCIAL SPORTIMPACT

A SportImpact é uma empresa social apoiada pelo MOVE, com a missão de promover a

capacitação e desenvolvimento humano através de prática desportiva e atividade física.

Nesse sentido, são realizados workshops, eventos e torneios desportivos com vista a criação

de clubes e associações desportivas por todo o país, de forma a desenvolver o gosto pelos

vários desportos e o Empreendedorismo social. Estes eventos ocorrem nos 13 distritos de

Timor, sendo parte da atividade do MOVE a medição do impacto dos mesmos.

Adicionalmente, foi elaborado um manual de apoio à criação de clubes desportivos em

Timor.

Timor
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eventos de fundraising

Torneio de 
Futebol II

Torneio de Futebol para jovens com

idade igual ou superior a 18 anos,

realizou-se no dia 10 de maio no Colégio

Pedro Arrupe.

Para além do propósito de angariação

de fundos, este é um evento que junta

alumni, atuais e futuros MOVERs.

Torneio de 
Golfe

O Torneio de Golfe Solidário MOVE foi
um evento especialmente importante
na angariação de fundos. Realizou-se no
dia 30 de Maio, durante a tarde, no
Quinta do Peru Golf & Country Club e
foi seguido de um jantar de angariação
de fundos onde foram leiloados e
rifados alguns prémios.

2653 €

475 €

Torneio de 
Futebol I

Torneio de Futebol para jovens com

idade igual ou superior a 18 anos,

realizou-se no dia 22 de fevereiro no

Colégio Pedro Arrupe.

Para além do propósito de angariação

de fundos, este é um evento que junta

alumni, atuais e futuros MOVERs.

660,37 €

Evento Descrição Receitas
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À conversa 

com MOVErs

Fim-de-
semana 
Estrutura

Os voluntários da estruturam MOVE em

Portugal reuniram-se durante um fim-de-

semana para discutir a estratégia, avaliar o

trabalho realizado durante o ano de 2015 e

definir o plano de atividades de 2016.

Este evento interno para além de um ótimo

momento de convívio, teve uma importância

fulcral para a definição dos objetivos e da

estratégia do MOVE.

Um evento realizado no dia 24 de

Setembro no Banana Café, na Avenida

da Liberdade e que teve como principal

objetivo dar a conhecer a experiência

MOVE através do testemunho de antigos

voluntários.

Evento Descrição Receitas

Sem fins 
lucrativos

MOVE em 

eventos

externos 

Para além dos eventos dinamizados

internamente, o MOVE faz questão de

marcar presença em vários eventos

organizados por entidades externas que

lhe permitam chegar ao seu publico

alvo e divulgar o seu trabalho em

contextos relacionados. Dessa forma,

vários foram os eventos em que o MOVE

marcou a sua presença em 2015:

- Go Abroad Week do ISCTE Business

School

- Feira de Voluntariado da NOVA SBE

- A Feira de Voluntariado do Dia do

Voluntário na Universidade do Porto

eventos internos/sociais
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Todos Iguais -

TVI

Anatomia do 
Sucesso -
OBSERVADOR

SUB30 por 

Laurinda Alves -
OBSERVADOR

4 de Maio de 2015

O MOVE esteve representado

pelo antigo voluntário Manel Rito

no programa SUB30 do

Observador, que com base na

sua experiência em São Tomé e

Príncipe apresentou e partilhou a

sua paixão pelo projeto.

15 de Outubro de 2015

O CEO António Ferrão e a COO
Joana Marcelino, também antigos
voluntários no terreno,
apresentaram o projeto MOVE no
programa Anatomia do Sucesso
do Observador.

Media Conteúdo

7 de Dezembro de 2015

O CEO António Ferrão apresentou
o MOVE no programa Todos
Iguais, um programa da
TVI/TVI24 dedicado à lusofonia e
às minorias étnicas e culturais.

MOVE nos media
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MOVE nos media

Campanhas 
de 
recrutamento

Facebook

À semelhança de 2014, o MOVE continuou
a marcar uma forte presença nas redes
sociais, especialmente no Facebook.
Publicações semanais sobre os projetos
que estão a acontecer em cada terreno já
são uma certeza para os seguidores da
página. Depois de um histórico de 4891
likes em 2014, o MOVE entra em 2016 com
mais de 6000 likes.

No âmbito das habituais fases de
recrutamento, foram realizadas duas
grandes campanhas de recrutamento
em Março de 2015 e em Outubro de
2015. Para além do Facebook,
Instagram, Linkedin e Youtube o MOVE
marcou também a sua presença em
várias paginas de parceiros e media.

Media Conteúdo

Campanha de 

Recrutamento 

– Setembro/
Outubro 2015

Diário As Beiras – 18 de Setembro de
2015

Canal Superior – 13 de Outubro de
2015

Empreendedor.com – 9 de Outubro
de 2015
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demonstração de resultados 
(1/2)

O ano 2015 é pautado ainda por um resultado líquido negativo. Em grande parte, este valor 

reflete mudanças no panorama de patrocinadores. Porém, o Move tem mostrado uma maior 

capacidade de gerar receita e as parcerias promovidas no terreno tem permitido criar uma 

nova estratégia de sustentabilidade.

Demonstração de Resultados 2015
Valores em euros

Patrocínios e Parcerias 8440

Quotas de Sócios 322

Resultados de Eventos 2752,58

Outros Rendimentos 1030

Rendimentos Operacionais 12544,58

Projeccto Move Microcrédito (20350,2)

Projecto Pro.Move 0

Operações em Portugal (495,97)

Outros Gastos

Gastos Operacionais (20846,17)

Resultado Operacional (8301,59)

Rendimento de Aplicações Financeiras 3627,37

Comissões e outros gastos Financeiros (118,08)

Resultados financeiros 3509,29

Resultado Líquido (4792,3)

O exercício de 2015 foi marcado por um aumento das receitas de receitas em todas 

rubricas que compõem os rendimentos operacionais, à exceção da rúbrica Donativos e 

Parcerias. 

Assim, a falta de apoio financeiro por parte de parceiros e outras associações surge como 

uma área a desenvolver no ano de 2016. 

Em paralelo, é importante realçar o aumento do número de sócios, e consequentemente, 

das receitas das quotas O programa de sócios tem representado um forte potencial de 

receitas, porém a fórmula aplica tem levantado vários desafios na criação de valor para o 

sócio e na sua retenção.
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Os resultados de eventos foram também superiores, como resultado do Torneio de Golfe 

organizado com bastante sucesso pela equipa de eventos. 

No que toca a Gastos operacionais, estes ilustram maioritariamente os encargos com o 

Projeto Move Microcrédito, incluindo os gastos com os terrenos Moçambique, São Tomé e 

Príncipe e Timor. A rúbrica Operações em Portugal inclui todas as despesas internas da 

estrutura do Move, como despesas de Marketing, formação de voluntários, etc. Os gastos 

com despesas relativas à conta bancária, apesar de não muito elevados, são relevantes 

tendo em conta que o Move não tem nenhum fonte segura e constante de rendimentos, 

todas as despesas a poder evitar são cruciais. Procurar melhores ofertas junto de outros 

bancos é também um projeto para o ano 2016.
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Pilares de atuação para 2016

1. Rever a estratégia do Programa de Sócios e criar novos 

mecanismos de promover a comunidade Alumni

2. Melhorar o controlo financeiro e a equidade entre gastos dos 

diferentes terrenos – tomando por base um orçamento anual

3. Procurar outras opções de Bancos para optimizar a gestão dos 

recursos nos tres países

4. Continuar a melhorar a nossa capacidade de gerar receitas 

próprias; 

5. Melhorar a estratégia de fundraising e focar a retenção e 

criação de laços; 

demonstração de resultados 
(2/2)
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Informação útil

VISITE-NOS

catolicamove.com

www.facebook.com/movemicrofinance

www.youtube.com/MoveMicrofinance

instagram.com/catolicamove/

www.linkedin.com/company/2385843

CONTACTOS

Universidade Católica 

Portuguesa (gaveta 574)

1649-023 Lisboa

Geral

coo@catolicamove.com

Eventos

eventos@catolicamove.com

Gestão Financeira

cfo@catolicamove.com

Recrutamento

recruiting@catolicamove.com
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