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Sobre o Move

Quem somos?

O MOVE é uma associação sem fins lucrativos que acredita no empreendedorismo como forma de 

combater a pobreza. A nossa missão é auxiliar empreendedores de países em desenvolvimento a criar 

um mundo onde ideias e trabalho têm um retorno justo.

Missão

A missão do Move é criar impacto real no desenvolvimento de economias fragilizadas, através do 

empreendedorismo, inovação e gestão como formas de apoio ao negócio.

Visão

O Move pretende ser referência enquanto modelo de desenvolvimento que foca o apoio a pequenos 

negócios através da aposta em jovens líderes capazes de colocar a sua capacidade empreendedora ao 

dispor de uma causa maior

Modelo

Micro Consultoria

Em conjunto com os empreendedores, os 

voluntários estudam formalmente o plano de 

negócios. A estruturação de negócios 

permite identificar os constrangimentos e os 

potenciais ganhos imediatos.

Formação

A promoção de conhecimentos de gestão, 

desde ética a marketing, e o debate de 

problemas e ideias permite alavancar o 

negócio e desbloquear obstáculos 

estruturais dos negócios.

Liderança

A promoção de liderança nas camadas 

jovens procura fortalecer os futuros líderes e 

empreendedores, através do incentivo do 

espírito crítico e empreendedor. Melhores 

líderes levam a melhores negócios.

Tu

Os fellows MOVE são o denominador comum 

da nossa fórmula. Jovens alimentados por uma 

vontade de fazer acontecer que estão dispostos 

a trabalhar com os empreendedores e 

encontrar soluções inovadoras.

Movemos 365 dias por 

ano 

#SomosMove

Não damos o peixe

#SomosMove

A mudança 

que não se vê 

#SomosMove
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Em Portugal, encontra-se a Direção do MOVE, assim como todos 

os departamentos de suporte às operações.

Aqui, pensamos no futuro da ONG, encontramos e formamos os 

melhores voluntários e acompanhamos toda a atividade dos 

terrenos.

O MOVE encontra-se em São Tomé e Príncipe desde 2011. Aqui, 

apostamos na criação de sinergias com outras ONG’s, fomentando a 

multiplicação do nosso trabalho. Fortalecemos e acompanhamos de 

forma independente, como se de projetos nossos se tratassem, 

pequenos empreendedores com altivos objetivos com vista ao 

desenvolvimento da sua ilha. Damos formação, em moldes formais e 

informais, a jovens e adultos: a todos os que chegarem para aprender.

Começamos em 2011 a nossa atividade em Timor Leste, o mais jovem 

país asiático. Timor Leste, sendo um dos países mais pobres da Ásia e 

apoiado maioritariamente na importação, é o local ideal para 

ajudarmos no combate à pobreza através do empreendedorismo. 

No sentido de chegar à comunidade timorense, objetivo fundamental 

do MOVE, a atividade em Timor baseia-se em 2 eixos principais: 

formação e consultoria (diretamente com os empreendedores ou 

através de parcerias).

Onde Estamos

Nos 365 dias do ano, 10  voluntários estão no terreno a trabalhar com pequenos negócios ou 

cooperativas, com outras ONGs ou comunidades, apoiados por 30 voluntários da equipa de suporte  

em Portugal e em estreita ligação com os nossos parceiros institucionais e corporativos.
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O MOVE em São Tomé e Príncipe

Foi em 2011 que o MOVE chegou à ilha do vadô-panha (peixe voador), da banana e do verde mais 

verde que existe. Em poucos dias estávamos já abraçados pelo povo com o sorriso mais acolhedor que 

conhecemos. “Mãos à obra São Tomé!”.

País de uma riqueza natural sem igual, povo que sempre encontra alternativas, que sempre cria 

soluções. “A terra dá” – dizem com graça. A terra dá e o MOVE ensina a receber. Tão importante que é 

saber receber em São Tomé.

Apostamos na criação de sinergias com outras ONG’s, fomentando a multiplicação do nosso trabalho. 

Fortalecemos e acompanhamos de forma independente, como se de projetos nossos se tratassem, 

pequenos empreendedores com altivos objetivos com vista ao desenvolvimento da sua ilha. Damos 

formação, em moldes formais e informais, a jovens e adultos: a todos os que chegarem para aprender.

Eixos de Intervenção

São Tomé e Príncipe

1.  REFORÇO DAS CADEIAS DE VALOR DO SETOR PRIMÁRIO E 

SECUNDÁRIO

2.  DESENVOLVIMENTO DE SETOR TERCIÁRIO INOVADOR

3.  INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO JOVEM

4. EMPREENDEDORISMO COMO RESPOSTA A PROBLEMAS SOCIAIS
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São Tomé e Príncipe

1.  REFORÇO DAS CADEIAS DE VALOR SETOR PRIMÁRIO E 

SECUNDÁRIO

CAPACITAÇÃO DE TRANSFORMADORES

O Projeto de Capacitação de Transformadores em São Tomé encontra-se inserido no Projeto PIPAGA, sendo que o principal

objetivo deste começou por ser o apoio à transformação de produtos das fileiras abrangidas pelo Projeto (fruta pão, banana pão,

matabala). Assim sendo, num conjunto de transformadores apoiados pela Alisei, o MOVE selecionou 5 transformadores cujas

necessidades justificavam uma intervenção profunda da nossa parte. Os transformadores são acompanhados numa base

semanal, com um plano adaptado às necessidades de cada um. Exemplos de atividades desenvolvidas:

• Formação e apoio a registos financeiros

• Criação e registo de marca

• Apoio na gestão e expansão de pontos de venda

• Revisão da estratégia de produtos

INCENTIVO AO EMPREEDEDORISMO FEMININO

Associação das Mulheres de Vista Alegre é constituída por 7 associadas residentes na roça de Vista Alegre, que se dedica à

transformação de produtos locais, nomeadamente banana seca em secador solar, compotas, kamoka (milho torrado e moído em

farinha, que se come com leite) e bonecas de folha de bananeira. Este é um exemplo claro da fomentação do empreendedorismo

feminino através do associativismo que potenciou uma atividade geradora de rendimento para uma comunidade desfavorecida. O

MOVE dá apoio à Associação nas seguintes atividades:

• Formação e apoio a registos financeiros

• Apoio ao controlo de stocks

• Identificação de novos pontos de venda

• Apoio na definição/revisão da estrutura de governação da Associação.

INCENTIVO AO EMPREEDEDORISMO FEMININO

Associação das Mulheres de Vista Alegre é constituída por 7 associadas residentes na roça de Vista Alegre, que se dedica à

transformação de produtos locais, nomeadamente banana seca em secador solar, compotas, kamoka (milho torrado e moído em

farinha, que se come com leite) e bonecas de folha de bananeira. Este é um exemplo claro da fomentação do empreendedorismo

feminino através do associativismo que potenciou uma atividade geradora de rendimento para uma comunidade desfavorecida. O

MOVE dá apoio à Associação nas seguintes atividades:

• Formação e apoio a registos financeiros

• Apoio ao controlo de stocks

• Identificação de novos pontos de venda

• Apoio na definição/revisão da estrutura de governação da Associação.



- 9 -

São Tomé e Príncipe

2.  DESENVOLVIMENTO DE SETOR TERCIÁRIO INOVADOR

APOIO A NEGÓCIOS LIGADOS AO TURISMO

JALÉ ECOLODGE

Resultante de um Projeto financiado pela União Europeia ao consórcio MARAPA/Alisei, a reconstrução do complexo turístico

JALÉ Ecolodge (Praia Jalé em Porto Alegre) engloba três bungalows, uma unidade de restauração de apoio e ainda uma

pequena estrutura para a proteção de tartarugas, uma das finalidades do Ecolodge. O MOVE deu apoio ao projeto na conceção

da exploração do restaurante, ajudando assim a definir o melhor modelo e contrapartidas à gestão do Acampamento pela

utilização do restaurante, e apoiando um empreendedor local a analisar a viabilidade financeira de exploração do mesmo.

FIRMA EFRAIM

A Firma Efraim, fundada em 2002 por Manuel Catone Pereira – pai do Catoninho (Amedy Taty Pereira de nome próprio) – natural

da região de Monte Café, constituiu a primeira iniciativa privada autónoma e com expressão de exploração de café. A Firma

Efraim tem-se afirmado como um micro empreendimento com ambição e posicionamento próprio junto do mercado e comunidade.

A criação de um restaurante é o mais recente segmento de negócio da empresa, sendo também aquele que exige mais tempo ao

Catoninho, o empreendedor responsável. O MOVE tem vindo a colaborar com a Firma Efraim no sentido de capacitar os

funcionários para a gestão operativa e financeira do negócio, assim como na promoção do restaurante e na criação de

ferramentas de suporte ao negócio.

COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS LOCAIS

A ONG Qua Tela é uma associação com o objetivo de apoiar os transformadores locais, e a loja Qua Tela apresenta-se como um

ponto de distribuição essencial para a sobrevivência da grande maioria dos transformadores e que representa uma percentagem

bastante significativa das suas vendas.

A colaboração entre a MOVE e a ONG Qua Tela tem vindo a desenvolver-se ao longo dos últimos três anos, tendo sido iniciada

no âmbito do Projeto PIPAGA (Promoção de Iniciativas Produtivas no Sector Agro-alimentar), financiado pela União Europeia e

executado pela ONG Alisei. O MOVE tem vindo a apoiar a Associação com objetivo de melhorar as práticas de gestão em vigor

na Qua Tela.
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São Tomé e Príncipe

3.  INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO JOVEM

STARTUP STP

A estrutura empresarial em São Tomé é muito reduzida. A maioria dos negócios existentes são pequenos, familiares e muito

pouco diversificados. Percebemos facilmente pelo trabalho que realizamos que o desenvolvimento económico de São Tomé

passa pela criação de novas empresas, geradoras de mais emprego, com serviços/produtos diversificados e inovadores.

Devido às razões explicadas, a criação de uma incubadora de empresas tem sido um dos maiores objetivos do MOVE em STP.

Assim sendo, em colaboração com a AESTP, a MOVE formou a StartUp STP.

A ideia deste projeto é implementar a primeira grande incubadora de empresas em STP, cuja principal finalidade é apoiar o

desenvolvimento e implementação de ideias com potencial de negócio e criar valor para o país, através da capacitação

empresarial, orientação e acompanhamento de gestão dos projetos.

CST EMPREENDEDORISMO

O CST – Empreendedorismo é um concurso de empreendedorismo para jovens estudantes santomenses. A CST – Companhia

Santomense de Telecomunicações é o parceiro oficinal desta iniciativa, tendo sido essencial para o desenvolvimento da mesma.

A 1ª edição do concurso contou também com a USTP – Universidade de São Tomé e Príncipe que apenas disponibilizou a

Universidade para o desenrolar das atividades.

O tema do concurso da 2ª edição, realizado em 2016, era a melhoria do serviço da CST. Dado isto, foram lecionados diferentes

módulos como marketing, estratégia e consultoria aos participantes com o objetivo de terem conhecimentos suficientes para

conseguirem fazer uma apresentação sobre a sua ideia para o membro do júri, composto por um representante da CST, USTP e

MOVE. Este concurso foi direcionado para alunos universitários, assim como finalistas do Liceu.

CLUBE DE EMPREENDEDORISMO DO LICEU NACIONAL

O Clube de Empreendedorismo MOVE, no Liceu Nacional, surgiu da iniciativa de se fazer algo diferente com os alunos mais

jovens, dada a importância que desde cedo seja incutido o conceito do empreendedorismo e capacitá-los para as suas vidas

futuras quer pessoais, quer profissionais. Foram feitas as seguintes atividades:

• Formações: i) O que é o empreendedorismo; ii) Construção de um CV + Carta de Motivação; iii) Preparação para uma

Entrevista; iv) Marketing

• Visitas a empreendedores

• Criação de estratégia de negócio para empreendedores reais.
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São Tomé e Príncipe

4. EMPREENDEDORISMO COMO RESPOSTA A PROBLEMAS SOCIAIS

HI-SOCIAL

O Hi-Social é um projeto social no qual se pressupõe a transformação e consequente comercialização de produtos tecnológicos

aos quais é adicionada uma componente artesanal.

O projeto tem como principal objetivo melhorar as condições de vida dos artesãos incluídos no projeto, promovendo o emprego e

aumentando o seu rendimento.

Para além da produção de pen drives e carros telecomandados por artesãos locais, na cadeia central estão a ser desenvolvidas

formações em marcenaria, (cujos materiais necessários foram financiados pela Cooperação Portuguesa) não apenas com o

objetivo de promover o emprego, mas também com a componente de inclusão social.

O MOVE é responsável pela gestão e operacionalização do projeto, desde a produção até à comercialização dos produtos, e

posterior reinvestimento do lucro.

SANEAMENTO BÁSICO EM PORTO ALEGRE

A Associação Cão Grande e a Comunidade de Porto Alegre contactaram o MOVE com o objetivo de desenvolver um projeto de

saneamento básico, na região de Porto Alegre (Sul), culminando na construção de 80 latrinas, beneficiando um espetro de 500

pessoas.

A comunidade de Porto Alegre, situada a sul da ilha de São Tomé, é uma das regiões mais periféricas do país e,

consequentemente, uma das mais carenciadas. A falta de condições de saneamento e hábitos de higiene básicos constitui uma

das principais dificuldades da população, sendo causa direta dos graves problemas de saúde que assombram a comunidade

(Esquistossomose, Malária, Teníase e Tricuríase, entre outras).

De forma a combater esta questão de saúde pública, a Comunidade de Porto Alegre, juntamente com a Associação de Cão

Grande, em pareceria com o MOVE, elaborou um plano de construção de infraestruturas sanitárias (construção de latrinas), bem

com um programa de sensibilização comunitário. O MOVE apoiou nas seguintes atividades:

• Identificação de beneficiários: Levantamento dos possíveis beneficiários da ação e elaboração de uma lista de prioridades

segundo os seguintes critérios: agregado familiar, estado de saúde dos residentes, localização

• Planificação do projeto de construção: modelo de construção de latrina.

• Orçamentação dos principais custos de construção: assim como o custo de mão-de-obra associado.

• Formações: Formação, na área de cuidados de higiene básica, junto da comunidade de Porto Alegre.

• Apresentação de proposta junto da FONG e AMI: Foi apresentado o projeto junto destas entidades de maneira a criar

visibilidade criar consciencialização de entidades de renome em STP que nos possam ajudar futuramente.

RECICLAGEM DE VIDRO

Este projeto nasceu do contacto da Cooperação Portuguesa (e Insitituto de Camões, que funcionam sobre a alçada do Ministério

dos Negócios Estrangeiro de Portugal). O MOVE acompanhou dois artesãos santomenses a uma viagem ao Gana, onde foi

possível adquirir através de artesãos experientes na técnica, conhecimentos para a produção de peças de artesanato feitas a

partir de vidro reciclado, isto é, aprender a reciclar o vidro, a construir um forno de fundição, e transformar o material reciclado em

peças de artesanato e bijutaria.

Posteriormente à viagem, o MOVE deu a garantia do acompanhamento do projeto, isto é, da supervisão da construção do forno,

e acompanhamento do artesãos selecionados.
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O MOVE em Timor-Leste

Em 2011, o MOVE chegou a Timor. O trabalho, inicialmente, foi focado sobretudo em estudar o terreno e 

estabelecer parcerias que aumentassem o impacto da atividade do MOVE em Timor no longo-prazo. 

O apoio ao desenvolvimento de negócios sempre foi o objetivo primordial do MOVE em Timor. Todavia, a forma 

como este é feito tem vindo a mudar substancialmente ao longo do tempo. No início, a estratégia do MOVE 

passou por organizar concursos de microcrédito de forma independente, atuando diretamente junto de pequenas 

comunidades em Díli. Esta estratégia foi abandonada porque se percebeu que a diferença do MOVE não seria 

feita através do crédito concedido (área em que organizações muito maiores que a nossa já intervêm), mas na 

formação de mentalidades diferentes, no abrir de horizontes, na capacitação do empreendedor para que, com o 

financiamento que tivesse obtido, conseguisse otimizá-lo da melhor forma.

Efetivamente, sempre nos acreditamos que tínhamos um contributo diferente para dar. Queríamos promover a 

economia nacional através da promoção do empreendedorismo. Queríamos abrir horizontes à população, 

mostrando-lhes que tinham alternativas e valor. Por isso, começamos a intervir junto da população de modo 

diferente: mais próximos da realidade daqueles com quem trabalhamos, valorizando a amizade e relação com 

estes. O nosso espírito de voluntariado mostra a grande motivação em estar neste país, em poder ajudar e a 

querer ter impacto.

Dessa forma, hoje o objetivo maior do MOVE (promoção do empreendedorismo, como forma de combate à 

pobreza) em Timor é alcançado através de um trabalho feito em três vertentes: ensino universitário; formações e 

workshops pontuais; consultoria a pequenos negócios locais (estes, claro, aliados aos eixos de intervenção do 

MOVE.

Eixos de Intervenção

Timor-Leste

1.  REFORÇO DAS CADEIAS DE VALOR DO SETOR PRIMÁRIO E 

SECUNDÁRIO

2.  INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO JOVEM

3. EMPREENDEDORISMO PARA INCLUSÃO DE GRUPOS DE RISCO
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Timor-Leste

1.  REFORÇO DAS CADEIAS DE VALOR SETOR PRIMÁRIO E 

SECUNDÁRIO

EMPREZADI’AK

A EmprezaDi’ak (ED) é uma ONG local, fundada em 2010. A missão da ED é quebrar barreiras de mercado através da criação de

negócios sustentáveis e replicáveis que gerem rendimentos às comunidades timorenses, criando um impacto social positivo e

combatendo a pobreza. Os objetivos de ambas as instituições são coincidentes e esta parceria é uma forma de expandir o

impacto do nosso trabalho para as comunidades.

O MOVE colabora no desenvolvimento de Planos de Negócios, na logística e na comercialização de produtos como cocos, patos,

composto orgânico, algas, palhinhas de bambú, entre outros.

FIGUS SOL NASCENTE

A Figus Sol Nascente começou com a ideia de fazer do figo um produto impactante na economia de Timor-Leste que, para além 

de ajudar os cidadãos a  ter  uma  vida  saudável, fizesse render os recursos naturais do país. Conta já com  plantações de figos 

em 7 diferentes distritos de Timor-Leste. O MOVE tem acompanhado a microempresa nas seguintes atividades:

• Apoio na definição de estratégia de marketing;

• Apoio à elaboração de candidaturas a fundos;

• Desenvolvimento de estratégia de exportação dos produtos.

NATERRA

A naTerra é uma Associação de Educação para o Desenvolvimento Sustentável e começou por se estabelecer em Macau e veio 

com o Fernando Madeira para Timor- Leste há 7 anos. Este projeto surge da vontade de criar soluções ecológicas, com uma 

visão economicamente praticável e socialmente responsável. Pretende-se assim criar espaços que potenciem a natureza e 

consideram fulcral sensibilizar a comunidade local para um estilo de vida mais saudável e mais sustentável. O MOVE colabora na 

elaboração de estudos de mercado e desenvolvimento de novos produtos 
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Timor-Leste

2. INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO JOVEM

FORMAÇÕES NA UNIVERSIDADE NACIONAL DE TIMOR LESTE (UNTL)

A parceria com a UNTL foi um dos primeiros projectos que o MOVE abraçou em Timor-Leste. Desde então, a parceria tem-se

mantido bastante estável, com todas as edições a lecionarem o módulo de Gestão e Empreendedorismo na universidade.

Neste momento são lecionados 2 módulos creditados (Inicial e Avançado) que pertencem ao programa curricular das cadeiras do

curso de Economia da universidade.

CENTRO NACIONAL DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE 

TÍBAR

O Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional (CNEFP) é um centro de formação profissional, localizado em Tíbar,

distrito de Liquiçá. Para além dos ramos de Construção Geral, o CNEFP fornece os cursos de Agricultura e de Hospitalidade.

Para a prática da agricultura, o Centro tem uma área considerável, onde o principal objetivo é fornecer a cantina. De referir, que

também tem como objetivo uma possível comercialização dos produtos caso a produção atinja níveis consideráveis. O centro está

neste momento a desenvolver uma incubadora de negócios para os alunos que queiram formar as suas próprias empresas o

conseguirem fazer. O MOVE foi convidado a integrar o projeto e, para além de continuar responsável pela formação dos alunos

fica também responsável por desenvolver também uma formação aos formadores, acompanhamento à gestão e às futuras

empresas criadas.

INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL (IADE)

O IADE é um departamento do governo sob a alçada do Ministro dos Assuntos Económicos. Durante 2016, acompanhámos o

processo da “Kompetisaun Planu Negociu Inovativu” realizada anualmente pelo IADE. Nesta edição participaram cerca de 21

empreendedores onde o objetivo é ser um dos três primeiros classificados e assim ganhar os prémios monetários necessários

para dar vida à sua ideia. O MOVE apoiou o IADE a organizar equipas de empreendedores com um advisor que os ajuda ao

longo do processo.

CLUBE DE EMPREENDEDORISMO

Em 2016 foi fundado o Clube de Empreendedorismo da UNTL. O nosso objetivo é fomentar a criatividade dos alunos e capacitá-

los de forma a que, no futuro, estes sejam capazes de iniciar e gerir o seu próprio negócio.

O trabalho desenvolvido junto dos alunos fez-se, essencialmente, através do desenvolvimento de pequenas atividades e

trabalhos de grupo, através dos quais tentamos capacitá-los com “soft skills” e conhecimentos básicos de preparação para o

acesso ao mercado de trabalho, bem como incentivá-los e pensar “out of the box”, a ser criativos e ter ideias de negocio

inovadoras que, de certo modo, vão ao encontro de soluções para os problemas do dia-a-dia de Timor-Leste.
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Timor-Leste

3. EMPREENDEDORISMO PARA INCLUSÃO DE GRUPOS DE RISCO 

COOPERATIVA BONECA DE ATAÚRO

Através de uma iniciativa de empreendedorismo social nasceu, em 2007, a cooperativa Boneca de Ataúro. Atualmente composta

por mais de 60 mulheres, esta cooperativa tornou-se num lugar onde as mulheres de Ataúro encontram o seu espaço, a sua

dignidade e a sua independência económica, sendo reconhecido como um dos maiores movimentos de Women Empowerment da

ilha de Timor-Leste.

As atividades que a cooperativa desenvolve atualmente são a produção de bonecas, outros brinquedos e diversos acessórios,

com produtos locais (tais, ailele, rapin hirik, etc) bem como a dinamização de um restaurante e uma guest house, situadas

também em Ataúro, mesmo em frente à oficina da Boneca.

A Boneca de Ataúro abriu, em Dezembro de 2016, uma loja em Díli onde são vendidos todos os produtos produzidos na Oficina,

em Ataúro.

Em Setembro de 2016, o MOVE foi convidado para colaborar na formação na área financeira e alguns serviços de consultoria à

Oficina da Boneca.
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Moçambique

Resumo do Terreno 

Em 2016, o MOVE tomou a decisão de encerrar o projeto em Moçambique por se ver impossibilitado de garantir a estadia seguro

dos seus voluntários pelo período de seis meses.

O projeto na Ilha de Moçambique arrancou em 2009, como primeiro projeto Move, mantendo uma presença ativa e constante

durante 7 anos naquela comunidade.

Em 2014 inicia-se o pedido formal de reconhecimento como ONGD local em linha com o processo em Portugal de

reconhecimento como ONGD junto do Instituto Camões. Este processo teria como objetivo reforçar a posição institucional do

Move em Moçambique, como foco na obtenção dos vistos necessários para a estadia dos voluntários no país. Porém, o Move não

conseguiu obter em 2 anos resposta por parte das autoridades locais e nacionais vendo-se impossibilitado de garantir vistos com

a duração necessária aos seus voluntários.

No final 2015, a redução do tempo e o estreitar das condições de renovação tornaram impossível a estadia dos voluntários por

seis meses sem um retorno ao país de origem, levando o Move a iniciar um processo de encerramento do terreno.

Assim, durante o ano de 2016 a última edição Move em Moçambique procurou transferir os projetos a parceiros locais e garantir a

coordenação com a comunidade local da saída do Move. Em Portugal foi também organizada uma sessão para comunicar a

decisão aos associados e esclarecer os esforços executados para evitar a mesma.

Importa notar o esforço e dedicação dos voluntários no terreno que procuraram minimizar o impacto da saída no Move e concluir

da melhor forma os projetos em curso.

.
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Demonstração dos 
Resultados 2016

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS 2016

Valores em euros

Prestação de serviços 10.117 €

São Tomé e Príncipe 3.566 €

Timor Leste 6.111 €

Moçambique 440 €

Angariação de fundos 9,539 €

Donativos 3.886 €

Eventos 2.008 €

Crowdfunding 2.960 €

Merchandising 261 €

Quotas de sócios 36 €

Rendimentos Operacionais 19.268 €

Custos com atividades no terrenos (18.780 € )

São Tomé e Príncipe (8.110 €) 

Timor-Leste (9.309 €) 

Moçambique (1.361 €) 

Custos com atividades de suporte (635 €)

Gastos Operacionais (19.416 €) 

Resultado Operacional (147€)

Outras perdas financeiras (268 €)

RESULTADO LÍQUIDO (415€)

O ano de 2016 ficou marcado por várias alterações a nível operacional e financeiro. Foram encerradas atividades com resultado

líquido negativo, ainda que se tenham visto melhorias face ao ano anterior.

A nível operacional, no final do mês de Abril o MOVE encerrou atividade em Moçambique devido à impossibilidade de obtenção

de vistos para os voluntários. A organização ficou reduzida a dois terrenos, São Tomé e Príncipe e Timor Leste, onde as

atividades prosseguiram com normalidade.
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11ª EDIÇÃO STP

FEV/16 A AGO/16

12ª EDIÇÃO STP

AGO/16 A JAN/17

_ALIJAN DIAS KEVAL

_ INÊS DE CASTRO MARTINS

_ JÚLIA GRACIO

_ MARIANA PIMENTA

Equipas no Terreno
São Tomé e Príncipe

_CARMINHO MARQUES PINTO

_ INÊS MARQUES

_ ISABEL DUARTE MADEIRA

_ LUÍS DURÃO

_ JOÃO ANACORETA

_ JOÃO NUNO MARTINS



Equipas no Terreno
Timor Leste
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10ª EDIÇÃO TL

FEV/16 A AGO/16

11ª EDIÇÃO TL

AGO/16 A JAN/17

_GABRIEL RAMOS

_ MARTA ALVES SILVA

_ RICARDO BORGES

_ TOMÁS ORTIGÃO

_ ASSUNÇÃO CRUZ

_ BEATRIZ FONSECA

_ MARIANA FIGUEIREDO

_ RICARDO MAIA

_ RITA LOPES DA CUNHA
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moveong.pt

fundraising@moveong.pt

@move.ong

Vamos MOVEr?


