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3 
Dois estudantes, a mesma ambição – marcar 
a diferença. De um projecto pensado apenas 

para 6 meses nasce, em 2010, a instituição 
Católica-MOVE.  

 

Das palavras à acção. Como o Católica-
MOVE utiliza o microcrédito e a formação 
para fomentar o empreendedorismo e 
aliviar a pobreza. 

 

7 

13 
A escolha das localizações, o lançamento das 

equipas e alguns do empreendedores 
apoiados. Detalhes da expansão do Católica-

MOVE pelo Mundo. 
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1. Processo dinâmico realizado 

pelo indivíduo que, por iniciativa 

ou vontade própria, procura 

identificar, analisar, planear e 

implementar produtos ou 

serviços comercializáveis, 

considerados como 

oportunidades de negócio. 

 

2. Qualidade ou carácter do que é 

empreendedor. 
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Uma Mensagem Dos Directores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

« Quando o Católica-MOVE foi criado, MUDANÇA foi a palavra-chave e, em 2009, 
embarcámos num profundo compromisso rumo à transformação da vida de outras 

pessoas, utilizando o empreendedorismo como ferramenta, de uma forma estruturada 
e sustentável. O Relatório de Actividades, ao medir e divulgar o impacto real do nosso 
trabalho, bem como os resultados até ao momento alcançados, surge como um passo 

natural na nossa missão como agentes de mudança, com uma maior transparência e 
responsabilidade. Com este relatório partilhamos o nosso progresso, as lições 

aprendidas, os planos para o futuro e esperamos conseguir transmitir uma imagem clara 
do que têm sido as nossas operações. » 

António Nunes co-fundou o Católica-MOVE em 2009 tendo estado com a primeira equipa em 
Moçambique no lançamento do projecto. Durante a sua licenciatura em Economia na Católica 

Lisbon School of Business and Economics (CLSBE), António estagiou no Morgan Stanley, no 
Boston Consulting Group e na Magnum Capital, tendo sido considerado o melhor aluno a 

concluir a licenciatura do seu ano.  António trabalhou na Mckinsey & Co por dois anos e 
recentemente juntou-se à Rocket Internet GmbH em Singapura onde é International VP. 

 

« Quando lançámos o Católica-MOVE, em 2009, ambicionámos ajudar pessoas a 
desenvolverem as suas capacidades, de forma a que se transformassem em 

empreendedores de sucesso e auto-suficientes, proporcionando-lhes o acesso a capital e 
a formação intensiva. Apesar de não termos, na altura, quer os recursos, quer uma equipa 

para avançar com o projecto, conseguimos  convencer vários amigos e colegas a 
voluntariarem-se e persuadimos o banco líder em Moçambique a dar o necessário apoio 

financeiro. O crescimento que conseguimos alcançar deixa-nos orgulhosos: expandimos a 
nossa actividade para São Tomé e Timor, mudando a vida de mais de cinquenta 

empreendedores e oitenta fellows (os nossos voluntários). Mas é através da quantificação 
do nosso impacto que sentimos que o Católica-MOVE se tornou um projecto 

verdadeiramente sustentável e de grande sucesso. » 

 

Rita Silva co-fundou o Católica-MOVE em 2009, juntamente com António Nunes, tendo estado 
igualmente com a primeira equipa em Moçambique no lançamento do projecto. É licenciada em 

Economia pela NOVA SBE e tirou o mestrado também em Economia na CLSBE. Durante os seus 
estudos, Rita trabalhou como assistente de Microeconomia, estagiou no departamento de estudos 

econonómicos do Abbey Bank em Londres e no Banco de Portugal, onde desenvolveu a sua tese de 
mestrado. Actualmente, Rita é associada no Boston Consulting Group, onde estagiou também no 

Verão de 2008. 
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  Católica 
MOVE  

Uma instituição sem fins lucrativos que acredita no 
empreendedorismo como forma de combater a 

pobreza. O objectivo da instituição passa por criar 
oportunidades de crescimento a empreendedores de 
países em desenvolvimento, auxiliando as populações 

através da formação e do acesso ao microcrédito. 
 

 

O objectivo desta instituição é criar um impacto 
positivo e duradouro nos empreendedores apoiados, 

criando, através da soma das partes, valor para as 
comunidades onde nos inserimos. 

 
 

 

Auxiliar empreendedores de países em 
desenvolvimento a criar um mundo onde ideias e 

trabalho têm um retorno justo. 
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Criado por estudantes da Católica Lisbon 
School of Business and Economics (CLSBE) 
em 2009, o Católica-MOVE é uma 
organização que tem como objectivo 
incentivar o empreendedorismo nas 
comunidades onde se insere: Moçambique, 
São Tomé e Príncipe e, mais recentemente, 
Timor-Leste. 

O Católica-MOVE é fruto da vontade de dois 
alunos da CLSBE que, estando em períodos 
semelhantes do seu percurso pessoal e 
profissional, partilhavam o desejo de ter 
impacto, ainda que pequeno, no mundo onde 
viviam. 

O Católica-MOVE é assim o resultado 
natural da vontade destes dois alunos de 
economia de utilizarem as ferramentas que 
lhes tinham sido introduzidas durante o seu 
percurso académico e profissional para terem 
um efeito positivo na sociedade em que se 
inseriam. Esta vontade encontra-se 
igualmente por detrás da maioria dos fellows 
que contribuiram ao longo dos últimos anos 
para o sucesso deste projecto. 

Se no início de 2009 o Católica-MOVE era 
apenas uma ideia, em Julho do mesmo ano, 
fruto da persistência e convicção da equipa 
que rapidamente se mobilizou em torno 
desta ideia, a instituição punha, em parceria 
com a WAY, a TESE e a Católica Lisbon SBE, 
a primeira equipa de fellows na Ilha de 
Moçambique. Na altura, o Católica-MOVE 
era apenas uma experiência, um projecto, 
mas, dada a aceitação por parte da 
comunidade a essa experiência, aquilo que 

tinha sido pensado como um “projecto de 
apenas 6 meses” tornou-se rapidamente na 
vontade de ter um efeito duradouro e 
sustentável naquela comunidade. 

Durante 2009 passaram pela Ilha de 
Moçambique 12 fellows MOVE, que 
receberam um total de 560 candidaturas de 
empreendedores interessados na obtenção 
de microcréditos para o financiamento das 
suas ideias – principal alavanca de combate à 
pobreza utilizada pela instituição. 
Seleccionaram, em conjunto com o parceiro 
local – Millennium BIM –, os 20 melhores 
projectos e auxiliaram, ao longo dos 6 meses 
seguintes, no seu desenvolvimento, 
contribuindo assim de forma positiva para a 
sustentabilidade dos negócios e 
cumprimento das obrigações bancárias 
destes empreendedores. 

Ao mesmo tempo, em Portugal, lançavam-se 
as bases para a continuidade da instituição, 
através da selecção de novas equipas de 
fellows, da procura de financiamento para as 
actividades em Moçambique e da 
implementação dos mecanismos que 
permitiriam a transição do Católica-MOVE 
de algo pontual para algo duradouro e com 
impacto. 

É neste contexto que em Fevereiro de 2010 
o MOVE – Associação para o Microcrédito e 
Empreendedorismo é criado, tendo como 
sócios fundadores António Nunes, Rita Silva, 
Catarina Holstein, Maria Montenegro e 
Pedro Caseiro. Ainda no 1º semestre de 
2010, e dado o sucesso da operação em 

COMO COMEÇOU 
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Moçambique, começavam as conversações 
com a Caixa Geral de Depósitos e com o 
Banco Internacional de São Tomé e Príncipe 
(BISTP) para a expansão do projecto para São 
Tomé e Príncipe, o que viria a acontecer em 
Janeiro de 2011. Desde então, o projecto 

tem estado em contínua expansão 
assegurando parcerias com a Portugal 
Telecom e Resul (entre outras), assim como 
uma nova expansão para Timor-Leste, em 
Setembro de 2011. 

 

 

 

O Católica-MOVE acredita poder atingir o 
seu objectivo de uma forma simples: 
auxiliando empreendedores a desenvolver 
pequenos negócios criando assim empregos 
para a comunidade e gerando valor para as 
suas economias. 

Nos países em desenvolvimento os 
empreendedores enfrentam três grandes 
barreiras ao seu crescimento: ausência de 

financiamento, de conhecimentos e de 
capital humano, e é no combate a estas 
barreiras que o Católica-MOVE assume um 
papel de agente da mudança, tentando 
marcar a diferença através da qualidade dos 
seus fellows e do apoio muito próximo 
prestado por estes. 
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Estrutura Católica-MOVE 

 

A estrutura do Católica-MOVE em Portugal 
está construída à volta das necessidades das 
equipas do terreno e tem como principal 
função o recrutamento de novas equipas e a 
criação de condições de trabalho presentes e 
futuras. 

Assim, procura ter fellows de grande 
qualidade que possam garantir o sucesso das 

suas áreas de interesse e do projecto. O 
Católica-MOVE procura igualmente 
proporcionar às pessoas que trabalham no 
projecto uma experiência única e 
enriquecedora, recheada de novos desafios e 
oportunidades de aprendizagem.  

 

Acumen Fund é uma ONG criada em 2001 que usa o empreendedorismo como arma de combate à pobreza 

através do financiamento de empresas financeiramente sustentáveis e com capacidade de providenciar bens 

essenciais a um preço acessível. Desde a sua criação já potenciou 63 novas empresas sociais e 55.000 novos 

empregos em países subdesenvolvidos, representando um investimento cumulativo de 69 milhões de dólares e 

um retorno global de 8 milhões de dólares. 

! 
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  Das Palavras 
à Acção  
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Microcrédito 

 
Os países em vias de desenvolvimento são 
caracterizados por mercados financeiros 
imperfeitos com incentivos distorcidos e 
instituições financeiras pouco desenvolvidas, o 
que dificulta o acesso por parte das 
populações a serviços básicos como o crédito, 
algo que afecta bastante os pequenos 
empreendedores que, por vontade própria, 
querem gerar riqueza para a comunidade em 
geral. Tal deve-se sobretudo à dificuldadede 
destes empreendedores em apresentar as 
garantias necessárias à aprovação do crédito 
por parte das instituições financeiras e à 
burocracia normalmente exigida pelos bancos. 
Estes últimos, por outro lado, enfrentam 
custos demasiado elevados no apoio a estes 
empreendedores, custos esses que prejudicam 
o retorno da operação, devido ao elevado 
risco de incumprimento associado. Assim, a 
criação de novos negócios e o 

desenvolvimento daqueles que já existem é, 
actualmente, um processo pejado de 
obstáculos, provocando assim problemas quer 
ao nível do desenvolvimento do pequeno 
comércio e indústria quer do desenvolvimento 
económico e social destes países. 

Como resposta a este problema, o Católica-
MOVE proporciona a um número limitado de 
empreendedores o acesso a microcrédito, 
com períodos de pagamento adaptados a 
cada tipo de negócio. Fá-lo em parceria com 
instituições financeiras locais que entram com 
os fundos necessários ao funcionamento do 
negócio. Estas instituições enfrentam assim 
riscos inferiores, uma vez que o Católica-
MOVE participa activamente, com o seu 
capital humano, na gestão dos negócios  
acompanhando os empreendedores e dando-
lhes formação constante e apoios a nível de 
consultoria. 

 

 

  

Instituição Financeira

Fase inicial do empréstimo

Empreendedores

Capital (projectos)

Colateral

A equipa MOVE acompanha o arranque e o desenvolvimento do projecto através de uma gestão activa no 
planeamento do negócio e contínua monitorização dos mesmos, garantindo a amortização do empréstimo.

Acompanhamento contínuo

1
A equipa MOVE actua como fiadora junto do parceiro bancário. Após a selecção dos projectos e a 
aprovação do banco, a equipa recebe o capital, investindo-o em conjunto com os empreendedores.

2

Equipa MOVE

Capital
Fundo de Garantia

Amortização do empréstimo
Gestão Activa

Capital

Formação
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Todos os empreendedores seleccionados e 
apoiados pelo Católica-MOVE evidenciam 
três características distintas e igualmente 
importantes: 

 Vontade; 
 Ambição; 
 Visão. 

O Católica-MOVE procura incentivar e 
apoiar estes empreendedores no 
desenvolvimento das suas actividades, 
premiando a iniciativa individual. Foca-se 
sobretudo no desenvolvimento de novas 
capacidades que permitam a este grupo de 

pessoas ter uma visão holística dos problemas 
e do seu futuro, criando desta forma as 
ferramentas para que enfrentem melhor os 
desafios do dia-a-dia. 

Os empreendedores são normalmente alvo 
de um rigoroso processo de selecção que 
consiste num conjunto de 5 fases onde as 
três vertentes definidas anteriormente são 
avaliadas rigorosamente, de forma a 
seleccionar aqueles que, no futuro, mais 
poderão contribuir para as suas comunidades. 

 

 

 

 
  

 Obrigatoriedade dos filhos frequentarem a escola
 Capacidade para depositar 10% do montante do empréstimo num “Fundo Compromisso”

Filtro

2
3

4

1

Análise do empreendedor 3
 Entrevista detalhada por forma a 

obter o Perfil do Empreendedor
- Perfil socio-demográfico
- Experiência anterior de negócio
- Educação
- Património
- Agregado familiar
- Referências (e.g. vizinhos e 

antigos empregadores)

Pré-selecção2
 Criação de Banco de Talentos
 Rede preliminar de potenciais 

empreendedores, fornecedores e 
clientes

 Identificação de experts com skills
para apoiar e conduzir projectos 
com know-how mais específico

Análise do projecto4
 Análise do potencial negócio: con-

correntes, fornecedores e clientes
 Discounted Cash-Flow Analysis por 

forma a avaliar a rentabilidade e o 
perfil de dívida mais adequado ao 
negócio

 Avaliação do impacto na 
comunidade local

 Envio dos perfis de empreendedores e descrição dos projectos à instituição financeira parceira
 Aprovação do empréstimo no prazo de 5 dias úteis

Aprovação e concessão do empréstimo5
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Os projectos propostos por estes 
empreendedores são avaliados de acordo 
com três critérios-chave: 

 Potencial do negócio; 
 Impacto na comunidade; 
 Impacto na família. 

Uma vez selecionados os projectos a apoiar, 
os fellows MOVE em cada localização iniciam 
o acompanhamento dos empreendedores, 
realizando reuniões de grupo periódicas e 
visitas de campo, de forma a monitorizar de 
perto a evolução do negócio. Os fellows 
aproveitam igualmente estas visitas para 
acompanhar o cumprimento do pagamento 
das prestações bancárias, criando, sempre 
que necessário, uma situação de peer 
pressure para que os mesmos se realizem. 

 

 

 

Formação 

 

A formação dos empreendedores é uma 
actividade crucial para o sucesso do Católica-
MOVE, pois a grande maioria da população das 
localidades onde o projecto se encontra 
apresenta um deficit óbvio de qualificações, 
sobretudo em relação a conhecimentos em 
gestão, apresentando muitas das vezes níveis 
de alfabetização bastante reduzidos. Tal 
representa um desafio para o nascimento de 
ideias e, mais tarde, para o lançamento e 
sustentabilidade dos negócios.  

 

Por forma a ultrapassar estes obstáculos e 
garantir a sustentabilidade dos projectos 
apoiados, o Católica-MOVE oferece dois tipos 
de formação. 

Formação Em Gestão 
Na grande maioria dos casos, os 
empreendedores têm a intuição necessária 
para o desenvolvimento de um negócio, mas 
carecem de ferramentas e de conhecimento 
essencial para o iniciar. Um factor importante, 
prende-se com a dificuldade da população em 
aceder a estas valências dada a condição sócio-
económica em que vivem. Assim, o Católica-
MOVE providencia estas ferramentas não só 
aos seus empreendedores, mas a qualquer 
membro da comunidade que se mostre 
interessado nessa aprendizagem. 
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Os empreendedores apoiados pelo Católica-
MOVE têm a oportunidade de frequentar 
formações sobre gestão de rendimento, 
contabilidade e poupança através da presença 
em workshops realizados pelos fellows MOVE 
periodicamente. Estas formações potenciam o 
desenvolvimento dos empreendedores e 
proporcionam mudanças significativas no 
desenvolvimento e sustentabilidade dos seus 
negócios, bem como na qualidade de vida das 
suas famílias. 

Workshops De Criatividade  
A maioria dos residentes das zonas onde o 
Católica-MOVE actua encontra-se presa em 
armadilhas de pobreza. Para a maioria dessas 
pessoas, esta armadilha não passa de uma 
extensão da mentalidade vigente e da 
adaptação ao status quo . 

De forma a alterar esta maneira de pensar, o 
Católica-MOVE desenvolve workshops de 

criatividade que visam incentivar o pensamento 
crítico e criar junto da população alvo um 
acréscimo de autoconfiança. Como 
complemento, os empreendedores apoiados 
recebem ainda acompanhamento diário. Esse 
acompanhamento é utilizado pelas nossas 
equipas para traçarem um perfil dos projectos 
e das dificuldades que os mesmos enfrentam, 
sendo o ponto de partida para um trabalho 
conjunto na procura de soluções inovadoras e 
impactantes. 

 

 

 

 

 

 

! 
Um dos factores de escolha dos empreendedores a 

apoiar é a obrigatoriedade dos filhos em idade escolar 

frequentarem a escola. 
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Outras Actividades 

 

O Católica-MOVE complementa a sua acção 
com projectos paralelos tendo em vista o 
aprofundamento e análise da realidade 
enfrentada no terreno. O âmbito destes 
projectos vai desde a recolha de dados até à 
produção de análises e conclusões de valor 
acrescentado para o projecto e para as 
comunidades onde o Católica-MOVE actua. 

Adicionalmente, têm sido desenvolvidas teses 
de mestrado no âmbito do projecto Católica-
MOVE. A este nível, realçam-se os trabalhos 
realizados sobre o financiamento e estratégia 
de expansão do projecto, assim como a análise 
efectuada aos resultados após um ano de acção 
em Moçambique. 

Ao nível da unidade de Research e 
Desenvolvimento de Conteúdos, destaca-se a 
produção de um manual de formação sobre 

planos de negócio para São Tomé, a elaboração 
de um manual sobre a metodologia para dois 
estudos económicos a desenvolver nas Ilhas de 
Moçambique e São Tomé e a elaboração de 
questionários de impacto distribuídos aos 
empreendedores, cujos resultados e análises 
podem ser consultados neste relatório. 

Dada a actual situação económica de Portugal, 
o Católica-MOVE decidiu avançar com um 
novo projecto em território nacional. Fora da 
vertente de microcrédito, este projecto surge 
com o objectivo de tentar atenuar um dos 
maiores problemas de Portugal: o elevado nível 
de desemprego. As actuais elevadas taxas de 
desemprego são números preocupantes com 
reflexos directos no nível e qualidade de vida da 
população portuguesa. 

 

 

O primeiro banco do mundo especializado em microcrédito deu os seus primeiros passos no Bangladesh no 

ano de 1976 pelas mãos do Professor Muhammad Yunus. Em 1983 nasceu, como instituição financeira, o 

Grameen Bank sendo que 90% do capital do banco é actualmente detido pelos seus próprios devedores. O 

sucesso atingido ao longo dos anos culminou com a atribuição do Prémio Nobel da Paz de 2006 à própria 

instituição juntamente com o seu fundador, Muhammad Yunus. 

! 
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Localizações 
Católica-MOVE 
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Acção 
As actividades do Católica-MOVE 
distribuem-se por três localizações 
geográficas: Ilha de Moçambique, em 
Moçambique, Ilha de São Tomé em São 
Tomé e Príncipe e Díli em Timor-Leste, sítios 
para onde são enviadas equipas de fellows 
MOVE semestralmente.  

Escolha Das Localizações 
A escolha dos locais de actuação das equipas 
é feita com base em diversos critérios, 

dentro dos quais se destacam a afinidade 
cultural, a segurança e complexidade 
logística, os custos de operação, o potencial 
do mercado de microcrédito (nível de 
desenvolvimento e penetração) e a facilidade 
em estabelecer uma parceria de sucesso com 
instituições financeiras de cobertura nacional 
- peça fulcral na actuação do Católica-MOVE 
e na sustentabilidade e sucesso de todos os 
negócios apoiados. 

 

 

  

PELO MUNDO 
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O País 

 

O Católica-MOVE começou a sua actividade 
na Ilha de Moçambique, em Moçambique, em 
Julho de 2009.  

Moçambique situa-se na costa oriental da 
África Austral e possui uma população total 
de cerca de 22 milhões de pessoas1, sendo 
Maputo a sua capital e a cidade com maior 
número de habitantes. Em 2010, o país 
apresentou um crescimento significativo do 
PIB (7%). Contudo, ao desenvolvimento 
económico não se junta, para já, o 
desenvolvimento humano, encontrando-se 
enormes disparidades em termos sectoriais e 
geográficos, principalmente quando 
comparando a região de Maputo com o 
resto do país. Este último factor foi um dos 
principais motivos para a escolha desta 
localização como ponto de partida do 
Católica-MOVE. 

As clivagens entre os vários estratos 
populacionais evidenciam-se com a análise do 
Indicador de Desenvolvimento Humano 
(IDH), dado que Moçambique se situa na 5ª 
pior posição do ranking mundial

                                                             
1 CIA – The World Factbook, 2011 

45% 

26% 

29% 

Serviços Indústria Agricultura 

Dist r ibuição Sector ial  do PIB Nacional  

Font e:  C IA Wor l d Fac tbook ,201 0  
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Microcrédito Em Moçambique 
 

Nos últimos anos, o sector de microfinanças 
Moçambicano tem recebido uma atenção 
crescente por parte do Governo do país 
assim como de outros intervenientes a nível 
nacional e internacional. Dados recentes do 
sector apontam para a existência de mais de 
50.000 “clientes” e cerca de 20 instituições 
a desenvolver actividades no país2. 

A maior parte do crédito de Moçambique 
destina-se ao financiamento de actividades 
na área do comércio (57%) , agricultura, 
pequenos agricultores e comerciantes de 
produtos agrícolas (18%), transformação e/ou 
manufactura (15%) e serviços (10%). As 
mulheres representam em média 58% dos 
clientes das instituições microfinanceiras e os 
empréstimos variam, em geral, entre $20 e 
os $3.000 com uma maturidade máxima de 1 
ano2. 

Apesar do recente interesse do país no 
sector de microfinanças, este encontra-se 
ainda pouco desenvolvido. Em 2005, 
Moçambique tinha 19 milhões de habitantes, 
mas apenas cerca de 0,3% da população 
beneficiava de serviços de microfinanças. Por 
outro lado, apesar da fraca penetração dos 
serviços de microfinanças entre a população 
local, o sector tem registado boas taxas de 
crescimento do número de clientes e dos 
montantes emprestados. 

O número de instituições a actuar neste 
sector tem vindo igualmente a aumentar. Em 
2000 havia apenas 29 instituições de 
microcrédito enquanto que em finais de 
2005 existiam já cerca de 50. Estas 
instituições têm uma elevada concentração 
na província de Maputo, verificando-se uma 
dispersão em termos de clientes e de valor 
da carteira de empréstimos. Um claro 
exemplo desta dispersão é o facto das três 

                                                             
2 José A., Tomo Psico. "Microfinanças - Solução para o 
combate à pobreza?". Escolar Editora, 2010. 

maiores Instituições de Microfinanças, 
NovoBanco, SOCREMO e Tchuma (que 
representam 47% dos clientes e 80% da 
carteira activa), concentrarem a totalidade da 
sua actividade nas principais regiões do país. 
Maputo representa 72%, 58% e 61% das 
carteiras do NovoBanco, SOCREMO e 
Tchuma, respectivamente. 

A maior parte das instituições de 
microfinanças do país oferece um leque 
limitado de produtos financeiros, 
nomeadamente crédito e depósitos. No 
entanto, a procura estende-se também a 
serviços de transferência bancária e de 
seguros.  

 

 Chale foi um dos primeiros 
empreendedores apoiados pelo Católica-
MOVE. Pioneiro no seu negócio, com 
grande honestidade e empenho conseguiu 
criar o conceito de cinema na Ilha de 
Moçambique. Com uma sala, um televisor, 
um DVD e um bom sistema de som, 
conseguiu pagar o empréstimo concedido 
na 1ª Edição do projecto e ainda lucrar e 
tornar o negócio sustentável. 

Vai já no seu segundo empréstimo e, com 
um montante de 14.187 mzn (395 €), 
pretende expandir o seu negócio e entrar 
numa nova área de negócio – a 
restauração – satisfazendo assim uma 
grande necessidade existente na praia onde 
se encontra. 

 

! 
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Equipa No Terreno 2009-2011  

Chegada da 1ª edição 
do Católica-MOVE ao 

terreno 

Assinatura do acordo 
com o Millenium BIM. 

Recepção de 560 
candidaturas à 1ª fase de 

selecção do microcrédito. 

Selecção dos 23 melhores 
projectos. 

 Lançamento dos primeiros 
microcréditos. 

Primeiras formações em 
gestão. 

Consultoria de pequena 
dimensão aos microcréditos. 

 

Recomeço das 
reuniões com os 
empreendedores 

apoiados em Set. de 
2009. 

Afinação do modelo de 
microcrédito de 

empréstimo individual 
para empréstimo em 

grupo. 

Campanha de sensibilização 
para a importância de pagar 

os empréstimos. 

Primeiros empréstimos 
pagos. 

Recepção de 240 candidaturas 
à 2ª fase de empréstimos. 

Aprovação de 19 novos 
projectos. 

Início de formações sobre 
empreendedorismo. 

Início da segunda 
fase de 

microcréditos. 

Arranque da 
academia de 

inovação. 

Formação de 
empreendedorismo 

aos prisioneiros 
residentes na prisão 

da Ilha. 

Nova vaga de 
candidaturas (222 

recebidas). 

21 projectos pré-
seleccionados. 

Iniciativas e 
estabelecimento 

de protocolos para 
recuperar crédito 

mal-parado. 

Renegociação do 
acordo com o 

Millenium BIM. 

Parceria informal com 
a UNIDO para 

formações no Lumbo. 

Entrega de diplomas a quem 
cumpriu as formações com 

sucesso/pagou o 
microcrédito por inteiro. 

Evento BIM/MOVE para 
publicitar o trabalho feito 

na Ilha. 

Assinatura de contratos 
com os empreendedores 
cujo prazo de liquidação 

dos empréstimos já tinha 
sido ultrapassado. 

Recepção de 194 
candidaturas para nova 

fase de empréstimos. 

Participação no Festival da 
Cultura com um espaço 

dedicado ao projecto. 

Formações direccionadas 
unicamente a mulheres. 

Parceria com a 
AMODER. 

Chegada da 2ª edição 
do Católica-MOVE ao 

terreno 

Chegada da 3ª edição 
do Católica-MOVE ao 

terreno 

Chegada da 4ª edição 
do Católica-MOVE ao 

terreno 

Chegada da 5ª edição 
do Católica-MOVE ao 

terreno 
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Situação Em 2011  
 

Na Ilha de Moçambique o Católica-MOVE 
concedeu, desde Julho de 2009 até ao final 
de 2011, empréstimos a 39 empreendedores, 
num total de 589 mil meticais (uma média de 
15 mil meticais ou 430 euros por 
empreendedor). Deste total apenas 120 mil 
meticais se encontram por pagar, 
registando-se no entanto que dos 15 
empréstimos ainda activos apenas 7 são 
considerados problemáticos. Caso o 
incumprimento destes empreendedores se 
concretize, o Católica-MOVE registará uma 
taxa de incumprimento de 14,4%, dentro das 
expectativas inicialmente estabelecidas para 
o projecto de microcrédito na Ilha de 
Moçambique. 

 

 

Pela negativa, aponta-se no entanto o prazo 
de recebimento médio dos empréstimos 
muito superior ao inicialmente previsto (15 
meses), que tem levado ao adiamento da 
concessão de uma nova fase de 
microcréditos. Do incumprimento 
actualmente registado, 54% diz respeito à 
segunda edição de microcréditos concedidos, 
que tem revelado um prazo de pagamento 

médio maior do que as restantes. O 
Católica-MOVE está neste momento a 
ajustar o seu modelo de financiamento para 
incorporar maiores períodos de carência e de 
pagamento, pelo que se perspectiva uma 
nova fase de concessão de crédito que terá 
início no primeiro semestre de 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% 

20% Taxa de 
Cumprimento 

Taxa de 
Incumprimento* 

! 
Dados recentes apontam para mais de 

50.000 clientes activos e cerca de 20 

instituições a desenvolver actividades de 

microfinanças no país. 

*  O  e m p re e n d e d o r  é  co n s id e ra d o  co m o  e s t a n do  e m  

i n cu m p r i m e n t o  ca s o  o  p ag a m e n t o  d o  e m p ré s t i m o  nã o  

e s t e j a  d e a co rd o  co m  o  t i m i n g  i n i c i a l m e n t e  p r e v i s t o  

p e l o  C a t ó l i c a - M O VE .  
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Análise De Impacto 

 

O sucesso de uma operação de crédito é 
normalmente visível através dos 
resultados financeiros da instituição 
financeira associada. No entanto, tal 
deixa de fazer sentido quando se fala de 
uma associação sem fins lucrativos que 
utiliza o microcrédito como ferramenta 
de combate à pobreza. O efeito 
multiplicador procurado pelo Católica-
MOVE e pelos seus parceiros neste tipo 
de actividade implica que no limite um 
projecto que consiga crescer a uma taxa 
de 70% ao ano (aumentando o número 
de empregados e ordenados pagos na 
mesma proporção) será melhor do que 5 
projectos a crescerem a 5% ao ano nos 
mesmos termos. Do mesmo modo, em 
vez do resultado positivo na sua operação 
de crédito, o principal objectivo do 
Católica-MOVE é atingir resultados 
positivos no que diz respeito ao seu 
efeito multiplicador nas sociedades em 
que se insere. O Católica-MOVE procura 
assim ter impacto não apenas no 
crescimento dos diversos negócios 
apoiados, mas também impulsionar 
melhorias na qualidade de vida da 
comunidade em geral. 

Estas melhorias advêm, normalmente, de 
duas fontes: o microcrédito e as 
formações MOVE, formações estas que 
potenciam as capacidades dos 
empreendedores, permitindo-lhes retirar 
o máximo proveito das suas empresas. 

Obviamente, este tipo de efeitos só pode 
ser medido num horizonte temporal 
alargado e por comparação com a 
realidade local, pelo que a análise 
apresentada em seguida pretende apenas 
descrever o impacto do projecto na Ilha 

de Moçambique, não sendo em si só um 
medidor de sucesso ou insucesso do 
projecto por virtude da sua tenra idade. 

Metodologia 
Tal como referido, o principal objectivo 
da análise realizada prende-se com a 
necessidade de estudar e avaliar o 
impacto obtido pelo Católica-MOVE 
através do apoio concedido na atribuição 
de empréstimos a empreendedores da 
Ilha de Moçambique. Para tal, foram 
inquiridos pelos fellows do Católica-
MOVE, durante os meses de Outubro e 
Novembro de 2011, um total de 30 
empreendedores apoiados ao longo das 
últimas edições do projecto. A dimensão 
desta amostra não corresponde à 
totalidade dos projectos já apoiados em 
virtude da recusa de alguns dos 
empreendedores em participarem no 
inquérito e da impossibilidade de 
encontrar alguns dos empreendedores 
em tempo útil para a realização do 
mesmo. 

O questionário foi organizado em 
conjuntos lógicos de perguntas por forma 
a obter dados de diferentes formas de 
impacto. Estes grupos eram os seguintes: 
(1) dados sobre a pessoa e data em que 
recorreu ao apoio do Católica-MOVE; (2) 
dados sobre a família do empreendedor; 
(3) informação relativa ao rendimento do 
agregado antes e após a concessão do 
microcrédito; (4) condições da casa em 
que vive o agregado (e.g. electricidade e 
água canalizada); (5) educação dos 
membros da família; (6) meios de 
comunicação utilizados; (7) acesso a 
cuidados de saúde (e.g. vacinação e o  
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acesso a medicamentos caso sejam 
necessários); e, por fim, (8) satisfação do 
empreendedor em relação ao apoio 
concedido pelo Católica-MOVE. Uma 
cópia do questionário e um resumo das 
respostas encontra-se em anexo a este 
relatório. 

Conclusões Emergentes Da 
Análise De Impacto 
Em síntese, constata-se que os 
empreendedores inquiridos se mostram 
satisfeitos com o apoio prestado pelo 
Católica-MOVE, tanto na aquisição dos 
fundos necessários para iniciarem ou 
expandirem os seus negócios, como 
também no acompanhamento por parte 
dos fellows através das formações 
realizadas, monitorização do estado do 
empréstimo e efeito enquanto 
consultores e advisors. 

A análise dos dados revela uma subida do 
rendimento médio por empreendedor 
em 4,3%. Este efeito é no entanto 
influenciado pelo facto de muitos dos 
empreendedores entrevistados ainda se 
encontrarem em processo de pagamento 
dos empréstimos contraídos. (Gráfico 1) 

Este efeito resulta do impacto 
conseguido junto de 36% dos 
empreendedores entrevistados, que 
revelaram um aumento no seu 
rendimento na ordem dos 382% 
(rendimento mensal antes do 
empréstimo vs. altura da entrevista). Os 
restantes 64% da amostra apresentam 
um efeito nulo no rendimento médio 
mensal com um impacto negativo médio 
de 24,9%, devido ao pagamento das 
prestações necessárias ao cumprimento 
das obrigações bancárias. (Gráfico 2) 
Adicionalmente, observa-se um efeito 
positivo do factor poupança no 

rendimento médio conseguido, dado que 
80% dos inquiridos que poupam têm 
rendimentos superiores a 1.500 Meticais 
por mês enquanto que apenas 30% dos 
que dizem não poupar apresentam o 
mesmo tipo de rendimento.  
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Gráfico 1 
Dist r ibuição dos entrevistados por 
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Gráfico 2 

Dist r ibuição da poupança por nível  de 

rendimento 
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O sucesso obtido durante os anos de 
actuação reflecte-se igualmente na 
atitude dos empreendedores em relação 
ao projecto e à importância do Católica-
MOVE para o êxito dos seus negócios: 
30% dos inquiridos considera que o 
projecto o ajudou um pouco e 60% 
considera que a ajuda foi bastante 

significativa. O efeito positivo foi 
igualmente percepcionado nos 
microcréditos, com 80% dos inquiridos a 
responderem que recorreriam 
novamente a este tipo de ferramenta 
como forma de expandirem as suas 
empresas. (Gráficos 3 e 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os países em desenvolvimento 
enfrentam normalmente grandes 
dificuldades do ponto de vista social, quer 
pela indisponibilidade de serviços, quer 
pela incidência de doenças mortais que 
derivam da falta de hábitos de vida 
saudáveis. Para além disso, as populações 
pobres estão normalmente privadas do 
acesso aos produtos que poderiam 
resolver este problema devido ao elevado 
peso dos mesmos no seu orçamento 
familiar. Na tentativa de demonstrar o 
impacto da concessão de microcrédito na 
Ilha de Moçambique, apresentamos de 
seguida alguns indicadores de impacto 
social, de acordo com a metodologia 
seguida pelo Acumen Fund. Esta 
metodologia realça a importância do 
rendimento acrescido para o agregado 

familiar como forma de aumentar o 
acesso a “produtos sociais”, como são a 
educação e os cuidados de saúde (no caso 
do Acumen Fund é medido o número de 
pessoas adicionais com protecção contra 
a malária resultante do número extra de 
mosquiteiros que a família poderá, caso 
queira, adquirir), assumindo no entanto 
que esse rendimento será 
necessariamente destinado a esses fins. 
Outras opções, como a poupança, 
poderiam igualmente ser consideradas 
como tendo um efeito positivo na 
qualidade de vida dos empreendedores e 
das suas famílias, desde que tendo um 
efeito visível no aumento da qualidade de 
vida do agregado familiar.  

Ajuda foi importante e significativa 

Ajuda relevante 

Não ajudou 

 
80% 

 
20% 

Sim Não  

Gráfico 3 
Opinião relat iva ao apoio  do 

Catól ica-MOVE 

Gráfico 4 
Recorrer ia a um novo 

microcrédito?  
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 No caso específico da operação de 
microcrédito na Ilha de Moçambique, 
verifica-se que os mosquiteiros poderão 
ser um bom “produto social” dada a 
elevada taxa de incidência de malária no 
país. Assim, com o aumento médio 

verificado no rendimento semanal de 
cada empreendedor (490 meticais) seria 
possível a estes proteger, em média, mais 
8 pessoas com uma rede mosquiteira. 
(Tabela 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rendimento médio antes da concessão 
 

4.350 MZN 

Rendimento médio aquando da entrevista 
 

4.843 MZN 

Preço médio do mosquiteiro 
 

120 MZN 

Resultado do investidor 1 Mosquiteiros 4,10 

Factor de impacto2 
Pessoas 

protegidas/mosquiteiro 
2 

Impacto Social 
 

8,21 

Tabela 1 

Impacto Social  

 
1  O resul tado do invest idor representa o número médio de pessoas adicionais  que  

poderão ter acesso a redes mosquiteiras.  

2  Este valor representa o indicador de referência usado pelo Acumen Fund como 

elemento para a medi ção do impacto social .  

 

 “Toda a gente aqui em casa depende de mim. Tenho que fazer todo o esforço para ajudá-las, porque 
são vidas que eu tenho aqui dentro de casa.” 

Com muitos anos de experiência, 2 filhos, a mãe, 4 netos e 2 crianças órfãs que acolheu por caridade, 
Atija Issufo pretendia melhorar o seu negócio para, com um empréstimo de 6.824 mzn (190 €), 
conseguir ser ainda mais produtiva e aumentar os seus rendimentos. 

O negócio por si criado consiste na produção, distribuição e venda de produtos alimentares 
moçambicanos. Em casa, produz Maheu (bebida feita de farinha celeste, consumida ao pequeno-
almoço), iogurte e Apas simples ou recheadas com ovo.  

A empreendedora é muito popular e respeitada na ilha de Moçambique e faz as entregas 
maioritariamente em instituições públicas e organizações internacionais presentes na ilha, contando já 
com um grande número de clientes fixos. Lutadora, começa a trabalhar às 4h da manhã. 

 

! 
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O País 

 

São Tomé e Príncipe é um país insular 
localizado no golfo da Guiné, a oeste da 
costa do Gabão com um total de 179.506 
habitantes3 distribuídos por duas ilhas 
vulcânicas, a ilha de São Tomé (859km2)e a 
ilha de Príncipe (142km2). 

O Produto Interno Bruto (PIB) de São Tomé 
e Príncipe, em 2011, estava avaliado em 196 
milhões de dólares tendo verificado uma taxa 
de crescimento de 4,5% e uma taxa de 
inflação próxima dos 13,3%4. 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 
do país é um claro sinal de que este 
apresenta ainda elevadas disparidades sociais, 
uma vez que no ano de 2010 este índice 
colocava o país na 127ª posição do ranking 
num total de 168 países avaliados5. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 CIA – The World Factbook 
4 World Economic Outlook, Fundo Monetário 
Internacional, Setembro 2011 

5 Human Development Report 2010 

 

 

62% 
23% 

15% 

Serviços Industria Agricultura 

Dist r ibuição Sector ial  do PIB Nacional  

Font e:  C IA Wor l d Fac tbook ,201 0  
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Microcrédito Em São Tomé e Príncipe 

 

Os primeiros sinais de presença do 
microcrédito em São Tomé e Príncipe datam 
de 1996. Desde então foram várias as 
instituições, incluindo o próprio Governo, a 
desenvolver projectos nesta área. 

A concessão de microcrédito tem assumido 
diversas formas, destacando-se os 
microcréditos concedidos pelo Governo e 
acompanhados pelo BISTP (Banco 
Internacional de São Tomé e Príncipe), as 
diversas caixas locais de poupança e crédito 
auto-geridas e grupos de crédito solidário, os 
projectos desenvolvidos por ONGs locais e 
internacionais ou financiados por práticas 
financeiras tradicionais (e.g. empréstimos de 
familiares e amigos). No entanto, até ao 
momento ainda não existem instituições com 
uma cobertura verdadeiramente nacional, 
sendo que os vários programas existentes 
tem tido sempre uma limitação geográfica 
implícita.  

Actualmente, é de realçar que os únicos 
projectos de microcrédito a decorrer são 
concedidos pelo Governo a grupos 
específicos da comunidade (e.g. taxistas, 
mulheres e jovens empresárias), ou, quando 
realizados por outras instituições, dirigidos a 
pescadores (através da ONG MARAPA) ou a 
vendedoras de peixe (por um particular que 
geria a Micondó – associação de 
microcrédito que extinguiu a sua actividade 
em 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O passado de Etelvina Teixeira tem grande influência na forma como vive a sua vida hoje em dia, O marido 
abandonou-a e à sua família, levando tudo consigo (incluindo todas as roupas das 3 filhas). 

A sua força de vontade para lutar pela vida, dar um futuro às filhas e ainda ambicionar ter sucesso, fez da 
sua ideia de criar um Posto Médico mais uma das suas batalhas e futuras conquistas.  

Com 18.449.066 dbs (746 €), a empreendedora irá construir o espaço no terreno à frente de sua casa. Irá 
incluir uma sala de espera e um local apropriado para a realização dos curativos. Os serviços serão prestados 
pela própria e incluem: suturas, pensos, abcessos, consultas de enfermagem e injecções. 

! 
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Católica-MOVE Em São Tomé e Príncipe  

 

O Católica-MOVE iniciou a sua actividade em 
São Tomé e Príncipe, mais concretamente na 
ilha de São Tomé, em Janeiro de 2011, 
centrando posteriormente a sua actividade 
no distrito de Mé Zochi. 

Devido à ainda curta presença no local, a 
actividade principal desenvolvida pelo 
Católica-MOVE esteve, em grande parte, 
relacionada com a promoção do projecto na 
comunidade Santomense através de diversos 
eventos de formação e concursos dedicados 
à divulgação de ideias e captura de potenciais 
empreendedores. Estas actividades tiveram 
como principal objectivo a divulgação do 
modelo de crédito a utilizar, bem como a 
promoção de uma imagem de credibilidade, 
exigência e transparência da própria 
organização.  

Um dos mais importantes meios de 
promoção do Católica-MOVE foi um 
concurso de ideias realizado no âmbito de 
uma incubadora de microempresas. Este 
evento teve como principal objectivo atrair 
alunos do ensino secundário e universitário 
com ideias e modelos de negócio adaptados 
às necessidades da população Santomense, 
potencialmente interessados em obterem 
suporte financeiro para as suas ideias.  

 

 

 

 

Este evento serviu também para dar 
formação à comunidade em matéria de 
gestão de negócios. As formações dadas 
contaram com a presença de cerca de 50 
jovens e foram divididas em diferentes 
módulos de quatro aulas, que explicavam a 
forma como os empreendedores deveriam 
elaborar um Business Plan. 

Após a elaboração dos diferentes Business 
Plan, os empreendedores com as melhores 
ideias participaram no concurso de ideias, 
sendo que o vencedor viu a sua ideia tornar-
se realidade beneficiando do apoio do 
Católica-MOVE. 

 

Passados os primeiros meses dedicados à 
divulgação do projecto, à realização dos 
workshops de formação e do lançamento do 
concurso de ideias, os fellows MOVE da 1ª 
Edição concederam um total de 5 
microcréditos para a criação e/ou expansão 
de negócios de 6 empreendedores 
Santomenses, residentes na capital do país. 
Estes microcréditos têm características 
distintivas dos concedidos anteriormente em 
Moçambique, quer pelo valor dos 
empréstimos (ligeiramente mais elevado), 
quer pelo tipo de ideias associadas. 
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Os 5 projectos apoiados por esta edição 
abrageram um total de 40 benificiários (i.e. 
membros do agregado familiar dos 
empreendedores). 

Nesta primeira fase de concessão de 
empréstimos, os empreendedores foram 
maioritariamente mulheres (4 dos 6 
empreendedores apoiados), com idade média 
de 39 anos. ~ 

Os empréstimos concedidos totalizaram um 
montante de 70.245.000 dobras (€2.859), 
sendo que o montante médio por 
empréstimo foi de cerca de 14.000.000 
dobras (aproximadamente €570) e a 
maturidade média situada entre 8 e 12 
meses, consoante o montante do mesmo.  

 

O Católica-MOVE desenvolveu igualmente 
actividades no distrito de Mé-Zóchi onde, 
após uma semana dedicada exclusivamente à 
divulgação do projecto, se obteve um total 
de 670 candidaturas para microcréditos, um 
número recorde no Católica-MOVE. Depois 
de uma primeira triagem, foram escolhidas 
cerca de 60 pessoas para fazerem uma 
entrevista com dois elementos da equipa. 
Destes 60, apenas 20 passaram à fase 
seguinte que consistiu numa visita de campo 
a casa do empreendedor e/ou ao local onde 
o negócio está ou vai ser implementado.  

 

A última fase consistiu na análise dos planos 
de negócios elaborados pelos 
empreendedores com o apoio do Católica-
MOVE, que serviu para determinar quais os 
projectos com mais impacto na comunidade. 
Esta fase contou também com a realização 
de vários workshops de formação em gestão 
por forma a dotar os empreendedores dos 
conhecimentos necessários para o sucesso e 
sustentabilidade dos seus negócios. Desta 
análise resultou uma selecção de 
empreendedores que começarão a ser 
apoiados no início de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

! 

“Dia mais feliz da minha vida? Não sei o 
que é isso. Todos os dias são uma batalha 

constante. Lutar, lutar, lutar... é tudo o que 
sei!” 

Claudina aprendeu o ofício da costura, 
trabalhou numa fábrica que faliu e iniciou o 
presente negócio há 6 anos.  

A Claudina compra o tecido que depois 
costura e transforma em batas e bibes para 
os meninos que andam na escola. A 
empreendedora produz os bibes numa 
pequena loja no mercado de São Tomé 
com uma máquina manual de costura. Com 
11.250.000 dbs. (450 €) pretende comprar 
uma máquina de costura eléctrica e uma 
maior variedade de tecido. Com mais 
padrões, irá conseguir vender mais 
sustentando assim a sua família de 11 
membros, onde Claudina é a única a 
receber. 
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Pedro Maria 
Cardoso 

José Maria 
Moutinho 

Manuel Rito Mónica Telhado António Pereira Marta Oliveira 

João Nuno Neto Margarida 
Freitas 

João Albino Helena Cardoso 

“Na minha família funcionamos à base da confiança. Acredito que com a minha filha e a minha neta e com a ajuda do 
MOVE irei conseguir montar um negócio.” 

Depois de ter lutado contra muitas adversidades toda a sua vida, tendo passado por vários empregos para conseguir 
uma vida estável a nível financeiro, Mariamo Sinalo decidiu montar o seu aviário. 

Pediu ajuda ao Católica-MOVE e o empréstimo foi um sucesso.  

Actualmente, a ideia é expandir o seu negócio com um empréstimo de 11.134 mzn (310 €) com o intuito de criar um 
aviário maior. O seu desejo é poder ajudar os netos a entrarem na Universidade, coisa que ela nunca conseguiu mas 
acredita ser possível. 

! 
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O País 

 

Timor-Leste é um dos países mais jovens do 
mundo, tendo alcançado a independência no 
ano de 2002. Este país, com o qual Portugal 
partilha fortes ligações culturais, está situado 
no Sudeste Asiático, na parte oriental da ilha 
de Timor, tendo um total de 1.066.409 
habitantes6. 

No ano de 2010, o Produto Interno Bruto 
(PIB) não petrolífero de Timor-Leste 
encontrava-se avaliado em 628 milhões de 
dólares apresentando uma taxa de 
crescimento de 6,1% e uma taxa de inflação 
média de 6,8%7. 

Relativamente aos principais indicadores 
sociais, podemos destacar o IDH que, no ano 
de 2010, foi de 0,502 colocando o país na 
120ª posição do ranking mundial de 
desenvolvimento humano. 

  

                                                             
6  Direcção Nacional de Estatística, Timor-Leste 
7  Branco Central de Timor-Leste 

54% 

18% 

28% 

Serviços Industria Agricultura 

Dist r ibuição Sector ial  do PIB Nacional  

Font e:  C IA Wor l d Fa c tbook ,201 0  
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Microcrédito Em Timor-Leste 

 

O actual sistema financeiro de Timor-Leste 
começou a ser criado após a desocupação da 
Indonésia, em 1999, sendo por isso um 
sistema ainda jovem e em desenvolvimento. 
Segundo o governo Timorense, um dos 
pontos cruciais para a redução do nível de 
pobreza no país é a construção de um 
sistema financeiro inclusivo e abrangente. 
Para isso, existe uma forte presença de 
ONGs no país, assim como de outras 
Instituições Internacionais que procuram 
apoiar o desenvolvimento deste sector. 

 

No entanto, os desafios a enfrentar no 
desenvolvimento de um sistema financeiro 
sólido e inclusivo são ainda consideráveis, 
destacando-se a baixa qualidade do capital 
humano, a falta de formação da população 
em relação a serviços financeiros e a 
inexistência de legislação e regulamentação 
que facilite a operação de instituições 
financeiras no país. 

 

 

Sobre a realidade de microcrédito em Timor-
Leste é importante referir que existe um 
histórico deste tipo de actividade, tanto por 
parte de instituições nacionais como 
internacionais. No entanto, em consequência 
da crise política e militar desencadeada no 
país em 2006, a maioria das instituições 
financeiras existentes até à altura acabou por 
abandonar o terreno devido à fuga dos seus 
clientes para as montanhas. 

Apenas duas instituições de microcrédito 
conseguiram sobreviver a esta crise, a Moris 
Rasik e a Tuba Rai Metin (TRM), sendo 
actualmente as duas maiores e principais de 
Timor-Leste. Porém, no conjunto, cobrem 
apenas cerca de 4% do total de famílias do 
país. Para além destas organizações, existem 
algumas pequenas cooperações de 
microcrédito de acção mais restrita e 
pontual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Timor-Leste foi o primeiro país a nascer no novo milénio, obtendo a sua independência no ano de 2002. 
! 
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Católica-MOVE Em Timor-Leste  

 

A primeira edição do Católica-MOVE em 
Timor-Leste teve início em Setembro de 
2011. As principais actividades desenvolvidas 
durante esta edição estiveram inteiramente 
relacionadas com a promoção do Católica-
MOVE e com o estabelecimento de parcerias 
com entidades no terreno, por forma a 
garantir o sucesso das edições futuras e, 
principalmente, o sucesso e sustentabilidade 
dos apoios concedidos aos empreendedores 
locais. 

Dentro das parcerias estabelecidas até ao 
momento, é possível destacar a parceira 
realizada entre o Católica-MOVE e a Timor 
Telecom, que fará da operadora móvel a 
principal patrocinadora da operação do 
projecto no país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inês Coimbra Mariana Nobre 
Vieira 



 

 

  

MOVErs 
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O Católica-MOVE tem como objectivo 
assegurar uma correspondência perfeita 
entre os candidatos a fellows e as 
necessidades do projecto nas localizações de 
actuação (incluindo a própria estrutura em 
Portugal).   

Para assegurar essa mesma correspondência, 
a equipa responsável pelo recrutamento de 
novos membros tem vindo a desenvolver um 
processo cada vez mais rigoroso guiado pela 
procura constante dos elementos que maior 
contribuição possam dar ao projecto. Todos 
os fellows MOVE têm características 
distintas, mas partilham, em última análise, a 
vontade e a capacidade de fazer a diferença. 
Entre outras coisas, o Católica-MOVE 
procura nos seus fellows capacidades de: 

 Liderança; 
 Análise; 
 Colaboração; 
 Inovação e forward thinking. 

O actual processo de recrutamento divide-se 
em três fases distintas. Primeiro é feita uma 
pré-selecção dos CVs dos candidatos de 
acordo com os critérios definidos a priori 
pela equipa de recrutamento. Após esta fase 
inicial, os candidatos seleccionados são 
contactados por forma a realizarem um teste 
(semelhante ao GMAT) que avalia as 
capacidades analíticas dos mesmos. 

A terceira e última fase deste processo, que 
conta exclusivamente com a presença dos 
candidatos com melhores resultados no 
teste, consiste numa entrevista pessoal, 
seguida de uma dinâmica de grupo, feita por 
dois membros actuais, ou alumni, da 
instituição - destas duas pessoas pelo menos 
uma terá feito parte de uma equipa no 
terreno. A dinâmica de grupo tem como 
principal objectivo a simulação da actividade 
de uma equipa no terreno e a avaliação das 
capacidades de colaboração e comunicação 
dos fellows candidatos. É igualmente nesta 
fase que os membros do Católica-MOVE dão 
início ao processo de formação das 
diferentes equipas, processo esse que é 
guiado por critérios de diversidade e 
complementaridade.  

Ao longo de todo o processo, estão 
definidos critérios claros de avaliação por 
forma a tornar o processo o mais objectivo e 
transparente possível, ainda que numa 
estrutura amadora. Ao longo do processo, os 
candidatos recebem também feedback sobre 
o seu desempenho sempre que assim o 
desejarem. O processo de feedback informal 
é bastante encorajado, dado que muitos dos 
candidatos têm no Católica-MOVE o seu 
primeiro contacto com um processo de 
recrutamento formal. Mais informações 
sobre os prazos e principais fases do processo 
poderão ser encontradas no nosso website. 

 

OS NOVOS FELLOWS 
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O Católica-MOVE valoriza bastante a 
formação dada às populações que auxilia nas 
localizações onde está presente, por 
entender que só assim pode tornar a sua 
acção sustentável. Obviamente, esse 
entendimento é extensível à necessidade de 
formar as equipas de fellows que saem de 
Portugal.  

Desta forma, e tendo em vista a preparação 
dos novos elementos, é organizado, no início 
de todas as edições, um bootcamp onde os 
candidatos escolhidos pelo Católica-MOVE 
têm a possibilidade de conhecer os seus 
futuros companheiros e, principalmente, 
aprofundar os seus conhecimentos em 
relação a todas as áreas de actuação do 
projecto, com principal destaque para o 
microcrédito. 

Durante este bootcamp são introduzidos 
conceitos fundamentais relacionados com a 
concessão de microcrédito e o 
funcionamento do mesmo no terreno. São 
discutidos temas relacionados com o dia-a-
dia das diversas equipas no terreno tais como 
as especificidades do processo de selecção 
dos empreendedores, o acompanhamento 
contínuo da performance dos mesmos e a 
aprovação da concessão do empréstimo por 
parte das instituições financeiras parceiras. 

Adicionalmente, os membros seleccionados 
são também introduzidos ao contexto 
económico e social que vão enfrentar 
quando chegarem ao terreno, sendo desde 
logo alertados para possíveis dificuldades que 
poderão encarar ao longo da sua estadia. 

O Católica-MOVE considera que a 
metodologia de formação em formato de 
bootcamp é a mais adequada uma vez que 
permite aos candidatos escolhidos 
desenvolverem logo em Portugal um espírito 
de equipa e entreajuda fundamentais para o 
bom funcionamento das equipas no terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTES DA PARTIDA 
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Fundraising 
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O MOVE é uma associação sem fins 
lucrativos que não consegue, no momento, 
sustentar-se a partir da sua própria 
actividade, procurando por isso estabelecer 
parcerias com várias instituições portuguesas 
e internacionais que permitam alcançar os 
objectivos delineados para o projecto. Estes 
action enablers são fulcrais ao 
desenvolvimento da nossa actividade e, sem 
eles, o projecto Católica-MOVE não 
conseguiria muito provavelmente subsistir.  

As parcerias assentam em vários pilares, 
financeiros e não-financeiros, mas a lógica 
por trás das mesmas é a de que a relação 
trará valor acrescentado à actividade de 
ambas as partes. Assim, e dependendo dos 
acordos estabelecidos com os seus parceiros, 
o projecto Católica-MOVE presta desde 
serviços de consultoria pro bono (São Tomé e 
Príncipe e Timor-Leste) até formações de 
gestão (Moçambique, Portugal) ou auxílio no 
planeamento de actividades (São Tomé e 
Príncipe). O princípio que guia esta actuação 
é o de que o trabalho dos fellows, ainda que 
não desenvolvido directamente junto dos 
principais alvos do projecto, terá um efeito 
positivo no tecido empresarial do país e, por 
conseguinte, na situação financeira da sua 
população. 

 

Em relação aos parceiros estruturais, 
destaca-se o apoio da Católica Lisbon SBE, 
do Millennium BIM, do Banco Internacional 
de São Tomé e Príncipe, da Portugal 
Telecom (através da Timor Telecom e da 
Companhia Santomense de 
Telecomunicações) e da Resul. Estas 
instituições auxiliam a acção do Católica-
MOVE com fundos ou recursos próprios, 
consoante os acordos estabelecidos. 

 

Católica Lisbon School of Business 
and Economics (CLSBE) 

 

A CLSBE foi fundada em 1978 e desde então 
tem sido reconhecida a nível nacional e 
internacional como uma das melhores 
escolas de negócios da Europa. Em Portugal, 
desde cedo se destacou pela inovação e 
método de ensino nas áreas de Gestão e 
Economia. A nível internacional, a CLSBE 
comprovou o sucesso do seu ensino, estando 
por isso referenciada, nos últimos 5 anos, no 
ranking elaborado pelo Financial Times. 

A CLSBE apoia o Católica-MOVE desde o 
primeiro dia, sendo por isso considerada um 
dos parceiros estratégicos deste projecto. Ao 
longo dos anos, a CLSBE tem disponibilizado 
recursos da própria Universidade – quer sob a 
forma de espaço para a realização de 
actividades (e.g. entrevistas) quer sob a forma 
de tempo dos seus recursos humanos – e 
colaborado nos mais diversos projectos 
levados a cabo pelos fellows (e.g. 
desenvolvimento de teses de mestrado). 

Millennium BIM 

 

O Millennium BIM nasceu de uma parceria 
estratégica entre o Banco Comercial 
Português, actualmente designado por 
Millennium BCP, e o Estado Moçambicano, 
em 1995. Actualmente, conta com cerca de 
900 mil clientes e 126 balcões espalhados por 
Moçambique e é considerado como sendo 
uma das principais alavancas da economia 
Moçambicana, dada a sua dimensão e 
importância para a economia local. 

O Millennium BIM é parceiro do Católica-
MOVE em Moçambique desde Julho de 
2009 e é um dos agentes fulcrais para a 
concessão de microcréditos na Ilha de 
Moçambique. 
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Banco Internacional de São Tomé e 
Príncipe (BISTP) 

 

O BISTP foi o primeiro banco comercial a ser 
fundado em São Tomé e Príncipe (1993). 
Actualmente, é a instituição financeira com 
maior representação a nível nacional, tendo 
um total de 8 agências. 

O BISTP é um dos parceiros do Católica-
MOVE na ilha de São Tomé, actuando como 
financiador dos empreendedores 
seleccionados pela equipa no terreno. 

Portugal Telecom (PT) 

 

A PT é uma operadora global de 
telecomunicações sendo líder em Portugal 
em todos os sectores onde actua e um 
exemplo de liderança e inovação. A empresa 
assume-se como a entidade portuguesa com 
maior projecção nacional e internacional, 
dispondo de um vasto e diversificado 
portfolio de negócios: negócio fixo, móvel, 
multimédia, dados e soluções empresariais. 
No que diz respeito à presença internacional, 
a PT encontra-se a operar em países como 
Cabo Verde, Moçambique, Timor, Angola, 
Quénia, China, Brasil, São Tomé e Príncipe e 
Namíbia, 

A parceria estabelecida entre o Católica-
MOVE e a PT teve como objectivo o 
financiamento, através das suas participadas, 
da actuação do projecto em São Tomé e 
Príncipe e Timor-Leste. 

 

 

 

Companhia Santomense de 
Telecomunicações (CST) 

 

A CST, fundada em 1990, é uma empresa 
pioneira no mercado das telecomunicações 
Santomense, sendo o seu capital repartido 
pela Portugal Telecom (51%) e pelo Governo 
de São Tomé e Príncipe (49%). Ao longo da 
sua história, tem apostado maioritariamente 
na inovação dos serviços telefónicos, tanto a 
nível da rede fixa, como também na rede 
móvel GSM. De destacar a assinatura do 
acordo para a participação no projecto de 
cabo submarino de fibra óptica entre a 
Europa e África, que estará totalmente 
operacional a partir de Outubro de 2012. 

Timor Telecom (TT) 

 

A TT nasceu em Outubro de 2002 pela mão 
de um grupo de accioncistas Timorenses e 
internacionais, com o objectivo de 
reconstruir uma rede nacional de 
telecomunicações Timorense sem qualquer 
custo para o Estado nacional. Em 2010, e 
fruto do sucesso atingido nos anos 
anteriores, a empresa contava já com mais 
de 470 mil clientes na rede móvel e, com 
apenas 8 anos de actividade, esta empresa 
proporciona já acesso à rede móvel a 86% da 
população Timorense. 

Resul 

 

A Resul foi criada em 1982 estando a operar 
actualmente no sector das utilities, através 
do desenvolvimento e produção de soluções 
de fornecimento de equipamentos para as 
redes de energia (i.e. electricidade e gás), 
telecomunicações e iluminação pública, entre 
outros. A empresa exporta os seus produtos 
para mais de 24 países, tendo presença 
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comercial em países com forte ligação 
cultural a Portugal, como Cabo Verde, 
Angola e Moçambique. 

A parceria entre o Católica-MOVE e a Resul 
foi estabelecida durante o ano de 2011, 
visando o suporte financeiro das actividades 
desenvolvidas pelo projecto em Moçambique. 

 

Para além dos chamados parceiros 
estratégicos descritos anteriormente, o 

Católica-MOVE conta ainda com o apoio de 
outras pessoas e instituições no 
desenvolvimento das suas actividades. 

Na Ilha de Moçambique, o Católica-MOVE 
tem vindo a assinar protocolos de 
colaboração com inúmeras entidades, 
nomeadamente a UNIDO, a WAY, a AMOZ 
(Associação dos Amigos da Ilha de 
Moçambique) e a APETUR (Associação dos 
Pequenos Empresários de Hotelaria e 
Turismo da Ilha de Moçambique). Através da 
actuação conjunta com estas entidades foi 
possível realizar formações com maior 
abrangência, tanto a nível de adesão dos 
participantes como de conteúdos abordados. 

Em São Tomé e Príncipe foram realizadas 
várias actividades em colaboração com a 
CACAU - como por exemplo formações e 
workshops - e, principalmente, o concurso 
de ideias no âmbito da incubadora de 
microempresas. Foi igualmente estabelecido 
um protocolo de colaboração com a 
Fundação da Criança e da Juventude, onde 
são realizadas inúmeras actividades de 
formação sobre relações interpessoais, 
gestão de conflitos e planificação. 

Em Timor-Leste destaca-se a colaboração 
com a Universidade Nacional de Timor-Leste 
que possibilitou a realização de workshops de 
formação sobre criatividade e 
empreendedorismo a cerca de 50 
estudantes. 

    

Adicionalmente, o Católica-MOVE conta 
com o apoio do Colégio Campo de Flores, 
em Almada, e do Colégio St. Julians, em 
Carcavelos. Como agradecimento do apoio 
destas instituições, o Católica-MOVE 
desloca-se periodicamente aos colégios com 
o objectivo de proporcionar aos alunos do 
ensino secundário uma nova perspectiva 
sobre voluntariado e microcrédito. 

Logosan - Assessoria de Gestão, Lda. 

 

O Católica-MOVE conta ainda com o apoio 
da empresa Logosan, que se disponibilizou 
para auxiliar o projecto através da prestação 
de serviços contabilísticos tanto a nível das 
despesas incorridas pelos fellows presentes 
nas diversas localizações, como pela estrutura 
a actuar a partir de Portugal. 

Eventos 
 

 

Adicionalmente às parcerias descritas 
anteriormente, são ainda realizados eventos 
pontuais tendo em vista a angariação de 
fundos adicionais necessários ao 
financiamento da actividade do Católica-
MOVE. De destacar a organização de vários 
torneios de futebol, de espectáculos de fado 
– «Noites de Fados» – e, um dos eventos 
com maior destaque e dimensão, o «Teens 
On The Runway». Este último evento, cujas 
receitas reverteram na totalidade a favor do 
Católica-MOVE, consistiu num concurso de 
moda, organizado por um conjunto de alunas 
do Colégio Salesianos – Oficinas de São José 
e do Liceu Pedro Nunes, que contou com a 
participação de diversos promissores estilistas 
nacionais e com a participação de 
personalidades reconhecidas da área.



 

  

Católica-MOVE 
nos Media 
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Diário Económico 

Carla Cast ro –  1  de Setembro 2009 
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Semanário Sol Angola 

24 de Julho 2011 

Semanário Sol Portugal  

Luís Gonçalves –  1  de Julho de  2011 
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« Just as venture capital funds seek out opportunities for disproportionate 

financial returns by investing in disruptive new technologies or business models, 

social investors believe they can achieve higher “social returns” by backing 

talented entrepreneurs with innovative and scalable approaches to solving 

social problems. But unlike venture capital investments—where the measure of 

return is purely financial, comparable across industries and geographies—

finding a standard metric to measure the success of a social investment has 

been a vexing challenge for this field. » 
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Anexos 
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Key Financials 

 

  

          2009 2010 2011

Receitas

Parcerias "Core" 10.000 14.000 10.000

Parcerias "Non-core" 600 600

Eventos e outros 300 2.530

Prémios

"Do something" 1.000

10.000 14.900 14.130

Custos de Operação

Moçambique

Renda de casa 2.400 4.800 4.800

Luz 58 116 116

Água 37 74 74

Transportes (Nampula - Ilha) 735 1.470 1.470

Outros (comunicações, impressões, etc.) 900 2.300 1.800

São Tomé e Príncipe

Renda de casa 4.800

Luz 80

Água 80

Comunicações 1.080

Deslocações 360

Outros (impressões, etc.) 40

Timor-Leste (1S)

Renda de casa 1.800

Luz 350

Água 150

Outros (comunicações, impressões, etc.) 800

Colateral

Moçambique 5.000 5.000 4.000

São Tomé e Príncipe 0 0 1.425

Timor-Leste 0 0 0

Portugal

Impressões 150 300

Deslocações 50 50

Outros (e.g. flyers, rifas, etc.) 100 100

9.130 14.060 23.675

Resultados Operacionais 870 840 -9.545

Outras receitas

MOVE Directors 6.570

Resultado Líquido 870 840 -2.975
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Equipa Em Portugal 

 

 

Director 

Visão estratégica do projecto, coordena field managers e COO. 

 

Director  

Visão estratégica do projecto, coordena field managers e COO. 

 

CFO  

Responsável financeira do MOVE. Fundraising, contactos com parceiros e 
patrocinadores, etc. 

 

Financial Officer  

Responsável pelo contacto com algumas das empresas patrocinadoras / criar 
contactos com novas empresas. 

 

Financial Officer  

Responsável pelo contacto com algumas das empresas patrocinadoras / criar 
contactos com novas empresas. 

 

Financial Officer  

Responsável pelo contacto com algumas das empresas patrocinadoras / criar 
contactos com novas empresas. 
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Financial Officer  

Responsável pelo contacto com algumas das empresas patrocinadoras / criar 
contactos com novas empresas. 

 

COO  

Responsável por coordenar/liderar toda a parte operacional em Portugal 
(Marketing, Eventos, Recrutamento, Research, Formação, Relações Públicas e 
com Imprensa, Comunicação, etc). 

 

Head of Recruiting  

Coordena o recrutamento: plano de recrutamento, teste analítico, marcação de 
entrevistas e dinâmicas de grupo e selecção de fellows. 

 

Recruiting Manager  

Plano de recrutamento, teste analítico, marcação de entrevistas e dinâmicas de 
grupo e selecção de fellows. 

 

Head of Marketing & Events  

Responsável pela equipa de Marketing e Eventos, no desenho, implementação e 
execução das campanhas, conteúdos e materiais, focados na comunicação, 
imagem e presença do MOVE. 

 

Event Manager  

Responsável por todos os eventos realizados, não só de fundraising, como 
internos. Presta apoio aos eventos de recrutamento. 
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Head of Training and Development  

Responsável pela formação de novos fellows. Criou de raiz o programa de 
formação e tem-no vindo a aperfeiçoar. 

 

Head of Public Relations  

Responsável pelo contacto com os media. 

 

Head of Communications  

Responsável pela newsletter do MOVE, pela gestão do Facebook e pela 
comunicação interna. 

 

Field Manager - Moçambique  

Acompanhamento da equipa de Moçambique. 

 

Field Manager – São Tomé  

Acompanhamento da equipa de São Tomé. 

 

Field Manager - Timor  

Acompanhamento da equipa de Timor. 

 

Head of Research  

Coordenação da equipa de research responsável por ajudar todas as equipas no 
terreno. O trabalho de pesquisa feito serve de suporte às actividades 
operacionais do MOVE. Equipa responsável pelo desenvolvimento do relatório de 
actividades.  
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Researcher  

Responsável pelo desenvolvimento da documentação produzida pelo 
departamento de research. 

 

Researcher  

Responsável pelo desenvolvimento da documentação produzida pelo 
departamento de research. 

 

Researcher  

Responsável pelo desenvolvimento da documentação produzida pelo 
departamento de research. 
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Alumni 

Marketing VP 

Recruiting VP / Fellow 

Fundraising VP 

COO / Training VP 

COO / Coordinating VP / Fellow 

Field Manager / Fellow 

Marketing VP 

Events VP 

CFO 

Events VP / Fellow 

Events VP 

Task Force / Financial Manager 

Task Force 

Task Force 
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Questionário Para Análise De Impacto 

 

 

 

  

1. Sobre o empreendedor

Nome

Data de Preenchimento

2. Dados da família

Distrito de residência

Nº de pessoas a viver na casa da família

Nº de crianças em idade escolar a viver na casa

Nº de pessoas empregadas na família

3. Sobre o rendimento da família

Qual o rendimento médio mensal do empreendedor?

Qual o rendimento médio mensal do agregado familiar?

A família é capaz de poupar parte do rendimento médio mensal do agregado? Sim Não

4. Condições da casa em que vive a família

A sua casa tem:

a. Telhado? Sim Não

b. Latrina Sim Não

c. Água canalizada? Sim Não

d. Electricidade? Sim Não

e. Rede anti-mosquitos? Sim Não

Quantos membros da famlía dormem em camas?

5. Sobre a educação dos membros da família

Quantas crianças vão à escola?

Quantos anos frequentaram a escola os membros que já não estão em idade escolar?

a. Membro 1

b. Membro 2

c. Membro 3

d. Membro 4

e. Membro 5

6. Acesso a meios de comunicação

Nº de telemóveis entre os membros da família

Nº de rádios existentes em casa

Nº de televisões existentes em casa

7. Informação sobre a saúde

Todos os membros do agregado familiar têm as vacinas em dia? Sim Não

Se algum membro da família adoecer, tem dinheiro suficiente para comprar os medicamentos? Sim Não

Se algum membro adoecer, tem poupança/dinheiro guardado para o poder ajudar? Sim Não

9. Meios de divulgação do Move na ilha

Como teve conhecimento do Move?

Amigos e Famil iares Cartazes Rádio

Televisão Voluntários Move

Este questionário destina-se aos empreendedores seleccionados e apoiados pelo 

MOVE, no entanto deverá ser preenchido por um fellow MOVE por forma a gar antir 

o seu correcto preenchimento.  O seu objectivo é possibilitar um avaliação 

independente do impacto do projecto na v ida e nos negócios dos empreendedores 

apoiados.
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