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MIGUEL CASTEL-BRANCO 

CO-CEO 

Quando comecei o meu trabalho na Associação, em 2010, 

éramos menos de dez pessoas na estrutura central, e apenas 6 

no terreno. Só tínhamos actividade em Moçambique. Estava 

longe de imaginar que, apenas dois anos passados, teríamos uma abrangência 

geográfica de 4 países, com a expansão para São Tomé e Príncipe, Timor e 

Portugal, e estaríamos a arrancar um projecto inovador e diferente do Microcrédito: 

o Pro.MOVE. Não imaginava, também, que as 16 pessoas que levavam o projecto 

para a frente, se transformariam neste curto espaço de tempo em mais de 50. 

Houve muitas mudanças, mas manteve-se o espírito inicial, de ter impacto social 

através do empreendedorismo. O Católica-MOVE reflecte-se cada dia na vida 

daqueles que o conhecem e na vida daqueles que o dão a conhecer. É com muito 

orgulho que faço parte deste projecto. E é com orgulho que chego ao fim do dia e 

vejo reflectida a alegria no cansaço da nossa equipa. 

Este relatório não serve apenas para descrever aquilo que fizemos em 2012, mas 

principalmente para homenagear os nossos empreendedores  e deixar um profundo 

agradecimento aos voluntários que investem o seu tempo na vida dos outros. 

 

 

Miguel Castel-Branco tem um Mestrado em Economia com especialização em 

Finanças pela Católica Lisbon School of Business and Economics (2012), onde foi 

assistente de Microeconomia e Análise de Dados. Fez parte da equipa fundadora do 

Católica Finance Club e trabalha actualmente como consultor associado na BCG. 

Juntou-se ao Católica-MOVE em 2010, como Head of Recruiting e foi COO em 

2011/2012. Actualmente é CEO em conjunto com Margarida Marcos. 

 

RITA RIBEIRO DA SILVA 

CO-FUNDADORA 

O que me marcou mais em 2012 foi a passagem de pasta: neste 

momento temos 2 novos CEOs à frente do CMOVE que se 

dedicam a construir e melhorar o CMOVE. É a prova de que este 

é um projecto de todos os MOVEr’s, que motiva pessoas extraordinárias a adotar o 

projecto como seu e a contribuir com o mesmo nível de exigência e orgulho. 

 Acredito que conseguimos criar uma cultura de excelência, visível no sentido de 

responsabilidade de todos, e principalmente na vontade de fazer melhor. Apesar de 

nem sempre conseguirmos atingir o nosso máximo potencial, por sermos voluntários 

de tempo livre, acredito que o nosso sucesso resulta da matriz comum a quase todos 

os MOVEr’s: acreditamos que podemos mudar o mundo e trabalhamos 

determinadamente para o conseguir 

 

 

 

 

 

 

Rita Ribeiro da Silva é licenciada em Economia pela Nova School of Business and 

Economics (2007) e tem um Mestrado em Economia pela Católica Lisbon School of 

Business and Economics (2010), onde foi também assistente de Microeconomia. É  

consultora associada na BCG e está actualmente a frequentar o MBA na Columbia 

Business School. 

Criou o Católica-MOVE em 2009, em conjunto com António Nunes, através do 

lançamento do programa de microcrédito na Ilha de Moçambique. 
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2.DNA  

O Católica-MOVE, ou CMOVE, é uma instituição 
sem fins lucrativos que acredita no 

empreendedorismo como forma de combater a 
pobreza. O objectivo da associação passa por criar 
oportunidades de crescimento a empreendedores, 
auxiliando as populações através da formação e do 

acesso ao microcrédito. 

Criar um mundo onde ideias e trabalho têm um 
retorno justo. 

 

Queremos criar um impacto positivo e duradouro nos 
empreendedores e pessoas apoiadas, criando, através 
da soma das partes, valor para as comunidades onde 

nos inserimos. 
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 2009 
 

     2011 

  

  2010 

  

1.1.  
 

 

 

 

 

O CMOVE foi criado em 2009 por estudantes da 

Católica Lisbon School of Business & Economics 

(CLSBE). Esta organização  independente tem como 

objectivo incentivar o empreendedorismo nas 

comunidades onde se insere: Moçambique, São Tomé 

e Príncipe, Timor-Leste e, mais recentemente, 

Portugal.  

 

No início de 2009 o MOVE era apenas uma ideia, mas 

em Julho do mesmo ano, , em parceria com a WAY, a 

TESE e a CLSBE, o primeiro grupo de fellows   

chegou à  Ilha de Moçambique. O MOVE Microcrédito 

(na altura denominado Católica-Way) era apenas uma 

experiência, mas dada a aceitação por parte da 

comunidade, aquilo que tinha sido pensado como um 

“projecto de apenas 6 meses” tornou-se num 

programa de longo prazo.  

Durante 2009 passaram pela Ilha de Moçambique 12 

voluntários que receberam um total de 560 

candidaturas de empreendedores locais interessados 

no financiamento das suas ideias através do 

microcrédito – principal alavanca de combate à 

pobreza utilizada pela instituição. Foram selecionados, 

em conjunto com o parceiro local – Millennium BIM –, 

os 20 projectos com maior potencial. 

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 criação de uma organismo central que permitiriam 

a transformação do CMOVE de um projecto pontual 

num programa contínuo. 

 

É neste contexto que, em Fevereiro de 2010, é criada 

a MOVE – Associação de Microcrédito e 

Empreendedorismo, tendo como associados 

fundadores António Nunes, Rita Ribeiro da Silva, 

Catarina Holstein, Maria João Montenegro e Pedro 

Caseiro. Ainda no 1º semestre de 2010, e devido à boa 

experiência com a operação em Moçambique, 

começavam as conversações com a Caixa Geral de 

Depósitos para uma possível expansão para outro 

PALOP. 

 

Através da CGD iniciam-se as negociações com o 

Banco Internacional de São Tomé e Príncipe (BISTP) 

para a expansão do projecto para São Tomé e 



Relatório Anual de Actividades CMOVE 2012/2013                                                                    10 

  

  2012 

 

Durante o ano de 2012, o logotipo do 

Católica-MOVE mudou. Esta alteração surgiu 

pela necessidade de reorientação da estrutura 

da organização devido à introdução de uma 

nova “marca”, o Pro.MOVE.  

Assim, a imagem passou a ser decomposta nas 

duas vertentes em que o CMOVE atua: o 

programa de Microcrédito – MOVE 

Microcrédito - e o programa de apoio à 

reinserção de desempregados - Pro.MOVE.  

 
Figura 2: Evolução Logótipo CMOVE 

Figura 1: Localizações CMOVE 

Príncipe, o que viria a acontecer em Janeiro de 2011. 

Mais tarde, em Setembro, dá-se a expansão para 

Timor-Leste.  

Para consolidar o projecto foram realizados 

patrocínios estruturais como a Portugal Telecom 

(através da CST e TT) ou Resul, e ainda outras parcerias 

estratégicas, como a AMODER ou a Universidade de 

Timor-Leste. 

 

No ano de 2012, o Católica-MOVE sentiu mais uma 

vez que poderia ter também um impacto muito 

positivo em Portugal. Numa altura em que a taxa de 

desemprego atinge níveis históricos no nosso país, 

surge o projecto Pro.MOVE, com o objectivo de 

formar e reinserir no mercado de trabalho 

desempregados menos qualificados. 

No mesmo ano o CMOVE obteve a documentação 

legal para iniciar a actividade de microcrédito em 

Timor, estando a fazê-lo em parceria com a Tuba Rai 

Metin. 

Iniciaram-se também as primeiras conversações com 

potenciais parceiros para a criação de um programa de 

microcrédito em Portugal.~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  EVOLUÇÃO DA IMAGEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Moçambique 

Localização original do 
MOVE Microcrédito, 
onde desde 2009 
estão semestralmente 
equipas de 5 pessoas 

 

Timor-Leste 

Projecto arrancou em 
2011 com enfoque na 
formação em 
negócios. Actividades 
de microcrédito 
tiveram início em 2012 

 São Tomé e 
Príncipe 

Iniciámos actividade 
em São Tomé e 
príncipe em Janeiro 
de 2011 

 

Portugal 

Projecto pro.MOVE 
arrancou no último 
trimestre de 2012  
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A estrutura central do CMOVE em Portugal foi criada para dar apoio às necessidades 

das equipas no terreno, tendo como principal função o recrutamento e formação de 

novas equipas e garantir o financiamento e a sobrevivência e sustentável da 

associação. 

O Católica-MOVE procura voluntários de grande qualidade também para a estrutura: 

pessoas que sintam o projecto como seu e que se entreguem a ele no dia-a-dia. A 

associação conta hoje com cerca de 40 voluntários em Portugal, seguindo uma 

estrutura organizativa bidimensional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOARD OF DIRECTORS 

 

 

 

 

 

 

FINANCIAL OFFICE 

  

 

 

  

Responsável pela estratégia da Associação, o 

Board of Directors é constituído pelos 

membros fundadores e por dois co-CEOs. 

Responsável pela angariação de fundos, 

gestão de parceiras, orçamento anual e 

controlo financeiro da organização.  

Board of Directors 

Offices 

Financial 
Office 

Operating 
Office 

Institutional 
Office 

MOVE 
Microfinance 

Pro.MOVE 

Projectos 

Figura 3: Estrutura organizacional 

Financial 
Plan 
Financial 
Man. 
Partnerships 
Sponsorships 

Recrutamento 
Marketing 
Research 
Eventos 
Training 

Legal 
Platforms 
Sinergias 
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OPERATING OFFICE 

 

 

 

 

 

Recrutamento 

Responsável pelo processo de recrutamento de voluntários para o terreno, desde o 

planeamento, organização e seleção dos candidatos. 

Marketing 

Responsável pelo marketing e comunicação da associação e por cinco outros aspectos 

fundamentais: elaboração da newsletter mensal, gestão das redes sociais, 

administração do canal do Youtube, manutenção do site e comunicação interna. A 

equipa de Marketing colabora permanentemente com todas as outras áreas e com 

ambos os projectos. 

Eventos 

Responsável pela organização dos vários eventos do CMOVE ao longo do ano que têm 

como objectivo não só a angariação de fundos mas também promover a 

organização.dos eventos internos da Associação. 

 

 

Research  

Tem como objectivo principal desenvolver estudos e projectos estratégicos para 

decisões fundamentadas sobre o futuro do Católica-MOVE. É igualmente responsável 

pelo Relatório Anual de Actividades e pela criação e actualização dos templates 

criados para monitorizar o trabalho das equipas no terreno. 

Training 

Departamento responsável pelo planeamento e coordenação das actividades de 

formação dada aos novos fellows. O objetivo é formar as novas equipas que irão 

assumir o projecto nas várias localizações. Em paralelo com a equipa da formação, os 

Field Managers assumem também um papel importante na formação. 

 

INSTITUTIONAL OFFICE 

 

 

 

 

 

 

  

Coordena as operações centrais do Católica-
MOVE, através de cinco departamentos: 
Recruting, Training, Marketing, Events e 
Research.  

 

Criado em 2012 com o objetivo de 

promover a imagem do CMOVE enquanto 

instituição de micro empreendedorismo e 

microcrédito. O Institutional Office tem 

vindo a trabalhar para a obtenção do 

estatuto de Organização Não 

Governamental para o Desenvolvimento 

(ONGD).  
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3.  
As nossas 
Actividades 
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Figura 5: Critérios de selecção 

Figura 4: Modelo de selecção 

O CMOVE acredita que o empreendedorismo é a 

forma mais eficaz de combate à pobreza. Promove o 

crescimento sustentável das comunidades onde actua, 

dotando as pessoas através de formação e acesso a 

microcrédito. O CMOVE quer manter o seu ímpeto 

de crescimento e agarrar o desafio de transformar 

vidas, criando oportunidades para os mais pobres e 

ajudando-os a potenciar as suas capacidades. 

A actividade do CMOVE baseia-se em cinco pilares: 

 Promoção de atitudes empreendedoras que 

criem valor e impacto na pessoa, na família e 

na comunidade; 

 Promoção de profissionais desfavorecidos em 

situação de desemprego. 

 Facilitação do acesso ao microcrédito aos 

mais pobres; 

 Formação em gestão e negócios através de 

formações abertas à comunidade; 

 Consultoria in loco aos negócios 

desenvolvidos; 

Para além destas actividades principais, os fellows no 

terreno dedicam o seu tempo livre a outros projectos 

de apoio à comunidade utilizando as suas 

competências para ajudar quem mais precisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os países em vias de desenvolvimento têm mercados 

financeiros imperfeitos com incentivos distorcidos e 

instituições financeiras pouco desenvolvidas, 

dificultando o acesso por parte das populações a 

serviços financeiros básicos como o crédito.  

Pequenos empreendedores, com ideias e vontade de 

gerar riqueza, criando valor para toda a comunidade, 

raramente têm oportunidades sérias para o fazer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoio ao empreendedorismo através de: 

1. Desenvolvimento de negócios existentes, através de 

formação em gestão e assessoria a pequenos negócios; 

2. Criação de novos negócios, recorrendo ao 

microcrédito, para garantir o financiamento e 

acompanhamento a empreendedores de elevado 

potencial. 

Negócio 

Candidaturas   Formação em Gestão Acompanhamento e 
gestão activa 

Concessão de 
empréstimo 

1.1. Recepção de 
candidaturas 

1.2. Análise do 
projecto 

1.3. Entrevista 

1.4. Visita de campo 

1.5. Selecção 
candidatos 

Introdução a 
conceitos básicos de 
gestão, uteis para o 
desenvolvimento dos 
negócios. 

 

Em parceria com 
instituições 
financeiras locais. 

Reuniões periódicas 
individuais de 
monitorização do 
negócio e 
consultoria. 

Pós-Pagamento 

 
Dissociação do 
acompanhamento 
próximo do 
empreendedor.  

Modelo de Microcrédito 

1 2 3 5 4 

Apoio contínuo dos Field Managers 
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Impacto na 
Família 

Impacto na 
Comunidade 

Potencial de 
Negócio 

Figura 6: Critérios de selecção 

Assim, existem muitos desafios à criação de novos negócios e ao desenvolvimento dos 

negócios existentes, como por exemplo problemas ao nível da expansão do pequeno 

comércio e indústria e do desenvolvimento económico e social destes países. 

Modelo de Microcrédito 

O MOVE Microcrédito proporciona, segundo um rigoroso processo de selecção, o 

acesso a microcrédito a um conjunto de empreendedores. Este processo passa por 

uma etapa de qualificação em gestão de negócios adequada ao projecto em questão 

e, depois de concedido o empréstimo, acompanhamento e formação contínuos de 

modo a garantir a futura independência do projecto. 

O acompanhamento dos empreendedores é feito através de reuniões 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. 

 

O microcrédito é concedido em parceria com instituições financeiras locais que 

concedem os empréstimos. Estas instituições assumem um risco inferior ao que 

assumiriam no caso de concessão directa, uma vez que os fellows do MOVE 

Microcrédito participam activamente na gestão dos negócios, acompanhando os 

empreendedores, dando-lhes formação constante e apoio em consultoria. Desde 2012 

o MOVE Microcrédito tem também concedido microcréditos utilizando fundos 

próprios, através instituições financeiras locais (a Amoder em Moçambique e a Tuba 

Rai Metin em Timor). 

Empreendedores apoiados 

A decisão de apoiar um empreendedor tem por base três critérios principais: 

 Impacto na família; 

 Impacto na comunidade; 

 Potencial de negócio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

- Potencial de criação de 
empregos 
- Alinhamento com o plano 
de desenvolvimento do local 
-Sustentabilidade social e 
ambiental 

- Potencial para melhorar 
as condições de vida da 
família (incluindo acesso a 
habitação, educação, etc.) 
- Rendimentos limitados 
vs. Tamanho família 

- Potencial crescimento 
e competitividade 
- Rentabilidade 
- Sustentabilidade no 
longo prazo 

Negócio 
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O MOVE Microcrédito 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 ter uma visão holística dos problemas e 

do seu futuro, criando ferramentas para que possam 

enfrentar melhor os desafios do dia-a-dia.  

A grande maioria da população das localidades onde o 

projecto se encontra apresenta um défice de 

qualificações e muitas das vezes níveis de alfabetização 

bastante reduzidos. 

Em Moçambique, o primeiro workshop, denominado 

Formação em Negócios, foi aberto a toda a 

comunidade. Em 2 horas foram ensinados todos os 

pressupostos básicos necessários para a abertura de 

um negócio. Actualmente as formações estão mais 

desenvolvidas, tanto em termos de conteúdos e 

objectivos, como de intensidade e duração dos cursos 

e parcerias de ensino. 

O MOVE Microcrédito promove formações sobre 

diferentes temas adaptadas de acordo com o target 

definido, abrangendo tanto empreendedores apoiados 

financeiramente como outros empreendedores locais. 

 

 

Escola de Negócios  

Uma formação intensiva através de um plano 

integrado de unidades curriculares – criatividade, 

empreendedorismo, marketing, contabilidade e gestão 

de operações – a Escola de Negócios. As aulas são 

dadas por dois professores que interagem o máximo 

possível com os alunos, apresentando frequentemente 

casos práticos e adequados à realidade local. Nestas 

formações também é incentivada a elaboração de 

planos de negócio com ideias dos alunos e visitas de 

estudo a negócios locais. 

Assim, garante-se que os negócios são geridos por 

alguém com uma formação específica e mais 

competente nas áreas fulcrais. 

A formação Escola de Negócios é obrigatória para os 

empreendedores apoiados, antes da atribuição de 

empréstimos.  

 

 

 

 

 

 

 

Formações técnicas 

Estas formações são pensadas de forma a acompanhar 

as necessidades da comunidade, assim como os 

projectos que vão surgindo no MOVE Microcrédito. 

Por exemplo: curso de mulheres, ensinando como 

preparar compotas a um grupo de mulheres 

desempregadas; curso de engenharia civil, dotando um 

grupo de futuros empreendedores nesta área de 

competências específicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formação à comunidade  

O MOVE Microcrédito promove o acesso à educação 

em gestão e áreas complementares junto da 

comunidade em que está presente, segmentando os 

grupos de intervenção em turmas com características 

semelhantes. 

Figura 8: Formação, São Tomé e Príncipe 

Figura 10: Aula de Marketing, Moçambique 

Figura 7: Formação, Moçambique 
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A falta de formação e de recursos dos empreendedores nestas comunidades são 

alguns dos factores responsáveis pelo atraso no desenvolvimento económico. Assim, 

os fellows no terreno preocupam-se em tentar dotar os empreendedores de 

condições para manterem e fazerem crescer os seus negócios. 

Uma vez que o MOVE trabalha em microeconomias, estes exercícios de consultoria 

fazem nascer ondas contagiantes, que proporcionam a quem aprende poder ensinar 

os outros e que todos passem a adoptar novas e melhores  técnicas de trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atendendo às dificuldades económicas que o país enfrenta, nomeadamente à elevada 

taxa de desemprego, o CMOVE, em 2012, apostou numa nova e complementar 

frente de acção – reinserção de desempregados no mercado de trabalho. Para o 

conseguir, pretende-se apostar na formação e no acompanhamento personalizado e 

contínuo dos trabalhadores apoiados, de forma a potenciar a sua credibilidade e 

desenvolvimento no mercado de trabalho. Para além disso, é também importante 

promover o matching eficiente e adequado entre empregadores e desempregados, 

com vista a alargar as oportunidades de acesso ao mercado de trabalho. 

Desta forma, e exclusivamente dedicado a este objectivo, surge o Pro.MOVE – um 

projecto independente do MOVE Microcrédito, que visa apoiar os desempregados 

com baixa formação para a sua inserção na vida activa. Este programa é feito com o 

apoio da Zaask, uma plataforma online (ver capítulo Pro.MOVE).  

Com estes esforços, pretende-se facilitar o acesso aos processos de inserção 

profissional e de uma forma global, contribuir para o desenvolvimento de uma cultura 

empreendedora na sociedade portuguesa. 

  



Relatório Anual de Actividades CMOVE 2012/2013                                                                    18 

Para além das actividades realizadas no âmbito do 

empreendedorismo, o CMOVE também realiza acções 

mais pontuais de apoio à comunidade. Estas 

actividades extra são desenvolvidas no tempo livre das 

equipas no terreno e utilizadas como forma de 

complementar o apoio às comunidades onde o MOVE 

está presente. 

Entre estas iniciativas destacam-se o apoio às 

comemorações do Dia da Criança, angariação de 

material para uma biblioteca, reabertura de um 

infantário para crianças dos 3 aos 5 anos, feiras de 

artesanato e feiras de empreendedorismo  

Na área académica, têm sido também desenvolvidas 

teses de mestrado no âmbito do MOVE microcrédito. 

A este nível, realçam-se os trabalhos realizados sobre 

o financiamento e estratégia de expansão do projecto, 

assim como a análise efetuada aos resultados após um 

ano de acção em Moçambique. Foi ainda apresentado 

um case study sobre o trabalho do MOVE, na Unidade 

Curricular de Empreendedorismo Social da Católica-

Lisbon SBE, pela professora Susana Frazão Pinheiro. 

 
 

  

MOÇAMBIQUE Realização de uma Feira de Artesanato : exposição de criações feitas através de produtos regionais; 

Recolha de fundos e auditoria a contas à Escolinha Santa Casa. 

Dinamização do Dia da Criança: acção voluntária para a comunidade infantil da Ilha de Moçambique. 

Realização de novas parcerias: Escola Profissional da Ilha de Moçambique (EPIM) e Cooperação Portuguesa (órgão do Estado português). 

SÃO TOMÉ E PRINCIPE Explicações de inglês, em parceria com a Fundação da Criança e da Juventude. 

Realização de novas parcerias: Alisei  (ONG italiana para a formação em gestão), Médicos do Mundo, AMI e Grupo Hoteleiro Pestana São Tomé. 

TIMOR-LESTE Aulas de português às crianças do bairro; 

Realização de novas parcerias: Universidade Nacional Timor Lorosa'e (UNTL), Timor Telecom, Departamento de Desenvolvimento do Mercado (DNC), Centro Juvenil Padre Antônio 
Vieira  (CJPAV),  Empresa Diak,  Câmara de Comércio e Indústria (CCI-TL). 

Figura 9: Actividades Extra desenvolvidas em 2012, por localização. 
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Figura 13: Balanço 

Figura 14: Origem da Receita 

4.  
Católica-MOVE 
no mundo 
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A actividade do CMOVE distribui-se por quatro localizações geográficas, Ilha de 

Moçambique, em Moçambique, Ilha de São Tomé, em São Tomé e Príncipe, Díli, em 

Timor-Leste e no Pragal, em Portugal. A estrutura dos programas de acção é 

semelhante, grupos de 4 a 6 pessoas que trabalham durante 6 meses inteiramente 

dedicados ao projecto CMOVE. 

 

ESCOLHA DAS LOCALIZAÇÕES 

É importante realçar critérios importantes para a escolha das localizações: a afinidade 

cultural, a segurança e complexidade logística e os custos de operação e o potencial 

do mercado de microcrédito. Para além destes, é fulcral perceber quais as 

necessidades das comunidades, assim como vontade de serem ajudadas. Reunindo 

todas estas condições, garante-se a total integração do CMOVE nas diferentes 

localizações, bem como o sucesso dos projectos e actividades realizadas. 

 

 

 

 

 

 

  

Moçambique foi o primeiro país em que a Associação estabeleceu actividade. O local 

escolhido foi a Ilha de Moçambique, antiga capital e região maioritariamente habitada 

por portugueses antes da revolução do 25 de Abril. É actualmente uma zona muito 

degradada e pobre. 

Descrição do país 

Em 2011, Moçambique tinha uma população estimada de 23,929 milhões. Cerca de 

9,909 milhões1 da população total tem menos de 15 anos. Apresentando uma 

estrutura da população tão jovem, é necessário que a provisão de serviços sociais 

básicos, como a educação e a saúde, acompanhe o ritmo de crescimento específico 
                                                
1 African Statistical Yearbook 

45 em Moçambique  
 21 em São Tomé  

12 em Timor   
78 voluntários Montante total concedido 

através do Microcrédito: 

€ 15.850,87 

Figura 10: Estatísticas do programa MOVE Microcrédito. 
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deste grupo populacional. Cerca de 35% da população2 reside nas cidades, 

maioritariamente em Maputo, Beira e Nampula. 

A percentagem de habitantes que vivem abaixo da linha de pobreza (com base no 

consumo per capita medido em nível doméstico) foi estimada em 59,6% (2008)3. 

Indicador4  2008  2009  2010  2011 

População Total  22.332.900  22.858.607  23.390.765  23.929.708 

Esperança Média de 
Vida (anos) 

 49  49  50  50 

PIB (em US$)  9.891.264.915  9.674.140.563  9.209.366.611  12.797.754.231 

PIB per capita (em 
US$) 

 443  423  394  535 

Taxa de crescimento 
do PIB (% anual real)  

 6,8  6,3  6,8  7,1 

~ 

 

Economia 

Em 2011, Moçambique registou um PIB total de US$ 12.797 milhões e um PIB per 

capita de US$ 535. 

A ainda muito rudimentar economia de Moçambique tem como principal área de 

produção a agricultura, como por exemplo cana-de-açúcar, chá, folha de tabaco, caju, 

coco e mandioca (sendo que 80% da mesma é apenas de subsistência). Para além 

desta área específica de produção é importante referir também: extração de madeira 

das florestas nativas; cultivo de algodão; sisal; produção pecuária de bovinos, suínos e 

                                                
2 African Statistical Yearbook 
3 Worldbank 
4 Worldbank 

ovinos; actividade pesqueira; actividade mineira; e uma reduzida percentagem de 

indústria alimentar, têxtil, vestuário, e cerveja.5 

 

Microcrédito em Moçambique 

Nos últimos anos, o sector de microcrédito moçambicano tem recebido uma atenção 

crescente por parte do governo actual, 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 país. 

A maior parte do crédito de Moçambique destina-se ao financiamento de actividades 

nas áreas de: comércio (57%); agricultura, pequenos agricultores e comerciantes de 

produtos agrícolas (18%); transformação e/ou manufatura (15%); e serviços (10%). 

Apesar do recente interesse do país no sector de microcrédito, 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 microcrédito. Em 2000 

havia apenas 29 instituições de microcrédito enquanto 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 maiores 

instituições de microfinanças – NovoBanco, SOCREMO e Tchuma (que representam 

47% dos clientes e 80% da carteira ativa) –, concentrarem a sua actividade nas 

principais regiões do país.6 

 

 

Descrição da comunidade  
                                                
5 FIL 
6 José A., Tomo Psico. “Microfinanças – Solução para o combate à pobreza?”. Escolar Editora, 2010 

Figura 11: Estatísticas de Moçambique 
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A região da Ilha de Moçambique, Nampula, regista um nível de pobreza na ordem dos 

56,7%. A economia rural de Nampula está fortemente ligada à produção de castanha 

de caju, algodão, tabaco, pedras preciosas e outros minerais. 

A sua localização na costa moçambicana, bem como as suas condições naturais que 

possibilitam a existência de um porto, fazem desta província um polo estratégico para 

o desenvolvimento do país e da região envolvente.7 

 

 

 

 

 

 

 

Ponto de situação em 2012 

 

Durante o ano de 2012 duas equipas, com cinco fellows cada, estiveram na Ilha de 

Moçambique. Nestes 12 meses, foram recebidas cerca de 300 (por duas fases de 

candidaturas) e destas foram escolhidas os melhores 11 projectos e empreendedores 

para serem apoiados (finalistas da seleção para atribuição microcrédito CMOVE). 

Durante este doze meses foram liquidados 8 empréstimos. 

                                                
7FIL 

 

Para além do projecto principal de microcrédito foram desenvolvidas outras 

actividades: 

 Formação em negócios na EPIM (Escola Profissional da Ilha de Moçambique) 

a 20 alunos do secundário; 

 Formação em negócios em parceria com os médicos do mundo a 21 

empreendedores doentes com VIH (cujos negócios foram apoiados pelo 

CMOVE em parceria com os Médicos do Mundo). 

As principais actividades desenvolvidas na Ilha de Moçambique são a concessão de 

microcrédito e a formação para a gestão de negócios.  

 

Análise dados microcrédito 

Desde 2009, o CMOVE apoiou financeiramente 51 negócios na Ilha de Moçambique e 

outras comunidades próximas (11 novos negócios apoiados em 2012). Estes negócios 

são bastante diversificados, desde actividade de revenda, a negócios ligados à 

produção ou introdução de novos serviços na comunidade (ex. aviários, produção de 

tijolos e cabeleireiros) 

 

 

 

 

Figura 12: Parcerias estabelecidas na Ilha de Moçambique, Moçambique. 

Figura 13: Tipos de negócio 2012 

Millenium BIM 

Organismo estratégico da politica 
externa governamental, promotor 
do desenvolvimento.  

Entidade bancária moçambicana. 

Cooperação Portuguesa 

Associação Moçambicana para o 
Desenvolvimento Rural 
Instituição financeira para o 
microcrédito. 

Escola Profissional da Ilha de 
Moçambique 

Formação em Construção Civil 
e Técnicas Tradicionais 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Castanha-de-caju
http://pt.wikipedia.org/wiki/Castanha-de-caju
http://pt.wikipedia.org/wiki/Algod%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tabaco
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O perfil dos empreendedores apoiados é bastante diversificado, as idades variam 

desde os 19 aos 63 anos, e têm agregados familiares alargados, sendo que perto de ¾ 

dos empreendedores têm famílias ou dependentes entre 5 a 9 elementos. Quanto à 

localização, embora maior parte dos negócios apoiados tenham surgido na Ilha, há 

uma percentagem representativa (22% no total e 25% em 2012) de negócios do 

Jambesse (localidade a 4 km da Ilha de Moçambique) que tem vindo a ser alvo de 

expansão do CMOVE. Para além desta, houve também um forte crescimento da 

importância do Lumbo (de 8% para 25%) nos negócios apoiados. 

 

 

 

 

 

 

Os empreendedores apoiados são normalmente pessoas com baixo nível de 

escolaridade. Estes, quando recorrem ao microcrédito do CMOVE têm, 

maioritariamente, um negócio por conta própria ou encontram-se em situação de 

desemprego. Os empréstimos concedidos podem ter como finalidade expandir o 

negócio ou criar um novo, para o qual é necessário um investimento inicial superior ao 

capital disponível do empreendedor (55% no total de créditos concedidos e 58% só em 

2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre estes empréstimos podemos ainda dizer que são em média de 340€ e 

demoram 1 ano, 3 meses e 1 semana a serem pagos, sendo que a taxa de 

incumprimento do portfólio activo é de 30% e do total de crédito concedidos atá ao 

momento de 14%.. 

 

  

Figura 17: Grau de escolaridade 2012 Figura 18: Situação 
profissional 2012 

Figura 19: Objectivo do 
negócio 2012 

Figura 14: Idades 2012 Figura 15:  Localização 2012 Figura 16: Agregado familiar 
2012 
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Em 2011 o CMOVE chegou à Ilha de São Tomé e Príncipe. Em Janeiro deste ano, o 

CMOVE inicia os primeiros esforços para o estabelecimento da parceria com o BISTP 

(Banco Internacional de São Tomé e Príncipe) e assim levar microcrédito à capital. 

 

Descrição do país 

 “São Tomé e Príncipe é um país constituído por duas ilhas principais e alguns ilhéus 

menores, e está administrativamente dividida em sete distritos.”8 

Foi uma descoberta portuguesa e apesar da sua independência em 1975, continua a 

ter uma forte relação com Portugal e faz parte da Comunidade de Países de Língua 

Portuguesa. A capital do país é a cidade de São Tomé, uma cidade ainda em 

desenvolvimento que suporta maior parte dos serviços públicos acessíveis ao povo são 

tomense.  

 

Economia 

De 2011 para 2012, São Tomé e Príncipe registou um aumento de 4,9% no valor do 

PIB, registando agora o valor de US$ 248,286,778. A economia de São Tomé e 

Príncipe é baseada na actividade pesqueira assim como no turismo. Para além destes, 

recentes descobertas de jazidas de petróleo trazem uma ainda mal definida perspetiva 

económica favorável neste sentido.9 

 

                                                
8 Nation Master 
9 Nation Master 

 

 

Descrição da comunidade 

A equipa de fellows do CMOVE trabalha ativamente com a população da capital, 

cidade de São Tomé. A cidade de São Tomé tem uma população estimada de 133.600 

habitantes (2004), numa área de 859 km.11 

No ano de 2012, S. Tomé e Príncipe recebeu 10 voluntários, divididos em 2 equipas. As 

principais actividades desenvolvidas para o microcrédito centraram-se na seleção de 7 

novos empreendedores e respetivos projectos de entre 535 propostas.  

 

Principais actividades desenvolvidas em 2012 

Dentro do campo das formações, a equipa CMOVE realizou formações em: 

                                                
10 Worldbank 
11 Nation Master 

 

Indicador10  2008  2009  2010  2011 

População Total  159.852  162.515  165.397  168.526 

Esperança Média de 
Vida (anos) 

 63,87  64,11  64,35  64,59 

PIB (em US$)  183.464.986  196.473.839  201.037.917  248.286.778 

PIB per capita (em 
US$) 

 1.148  1.209  1.215  1.473 

Taxa de crescimento 
do PIB (% anual real)  

 9,1  4,0  4,5  4,9 

Figura 20: Estatísticas de São Tomé e Príncipe 
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 Criatividade e Negócios - população em geral em idade adulta com interesse 

em iniciar ou aprender a gerir melhor o seu negócio;  

 Gestão I - top 30 dos candidatos à 4ª edição de microcrédito;  

 Gestão II - grupos de mulheres adultas organizadas hierarquicamente em 

torno de um negócio comum, ex.: vendedoras de peixe, costureiras, 

bordadeiras, produtoras de farinha de mandioca. Esta última formação foi 

realizada em parceria com a Alisei e a Zatona.  

De modo a responder às necessidades deste conjunto de actividades, o CMOVE 

desenvolveu unidades de formação em temas como, criatividade, visão, planos de 

negócio: análise interna e externa, plano Financeiro, Lucro, receitas e custos, Plano de 

Marketing. 

Através deste conjunto de actividades o CMOVE conseguiu chegar ao distrito de Água 

Grande, de Lembá, de Cantagalo, de Mé-Zochi, de Lobata e Região Autónoma do 

Príncipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONG portuguesa de assistência 
médica. 

ONG francesa de apoio à 
saúde comunitária. 

Instituição de Solidariedade Social 
sem fins lucrativos de apoio à 
educação. 

ONG italiana de ajuda 
humanitária, promoção da 
coesão social e integração 
cultural. 

ONGD católica que actua na área 
da educação, dinamização 
comunitária, empreendedorismo e 
empregabilidade 

Operador público de 
telecomunicações santomense. 

Casa das Artes, Cultura, 
Ambiente e Utopias 
santomense. 

Assistência Médica Internacional 

Fundação da Criança e da 
Juventude 

Leigos para o Desenvolvimento 

Médicos do Mundo 

ALISEI 

CACAU 

CST 
Hotel Pestana São Tomé 

Cadeia hoteleira portuguesa 
em São Tomé. 

Hotel Praia 

Hotel na ilha de São Tomé. 

Figura 21. Parcerias estabelecidas na Ilha de São Tomé, São Tomé e Príncipe 
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Análise dados microcrédito 

Desde 2011, altura em que o CMOVE começou a conceder microcrédito na Ilha de 

São Tomé, até ao final de 2012 foram dados 13 microcréditos a empreendedores 

locais.     

 

 

 

 

 

Um dos critérios para a escolha dos empréstimos apoiados pelo CMOVE é o impacto 

que o desenvolvimento do negócio terá na família do empreendedor. Assim, o 

número de membros do agregado familiar do empreendedor é um dos parâmetros 

avaliados (considerando que quanto maior for a família, mais necessidade tem de uma 

fonte de rendimento, como a criada por um negócio sustentável). Até ao momento, o 

número de elementos do agregado familiar do empreendedor apoiado varia entre 5 a 

9 elementos (50% dos casos). No ano de 2012, este número aumentou para 57%, 

sendo que o número de agregados familiares com 10 a 20 elementos também cresceu 

de 8% para 14%. Acerca das idades dos empreendedores apoiados regista-se que em 

85% dos casos a idade varia entre 25 a 44 anos e 15% entre os 45 e os 64 anos de 

idade.  

 

 

                   

 

 

                      

 

 

As pessoas apoiadas pelo CMOVE têm maioritariamente entre 5 a 9 anos de 

escolaridade. Ainda assim, existe neste grupo uma fatia representativa de iletrados (8% 

no total e 15% só em 2012). Sobre os empreendedores CMOVE pode ainda dizer-se 

que 77% estavam empregados (sendo que por empregado compreenda-se todos os 

que tinham emprego por conta própria e por conta de outrém) e que em 77% dos 

casos o empréstimo serviu para aumentar o negócio. 

 

 

 

 

 

 

 

Durante estes dois anos foram concedidos € 8.172,54 em empréstimos, estando a 

média do montante de empréstimo nos € 628,66. Para este valor de empréstimo a 

taxa de incumprimento do portfólio activo é de 4% e de 2% do portfólio total. O 

tempo médio de pagamento destes empréstimos é de 9 meses e 19 dias. 

Figura 22: Tipos de negócio 2012 

Figura 24: Agregado familiar 2012 Figura 23: Idades 2012 

Figura 25: Grau de 
escolaridade 2012 

Figura 26: Situação 
profissional 2012 

Figura 27: Objectivo do 
negócio 2012 
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O CMOVE lançou a primeira equipa de voluntários em Timor em Setembro de 2011.  

 

Descrição do país 

Timor-Leste (oficialmente chamado de República Democrática de Timor-Leste) é um 

dos países mais jovens do mundo. Este país ocupa a parte oriental da ilha de Timor no 

Sudeste Asiático, o enclave de Oecusse, na costa norte da parte ocidental de Timor, a 

ilha de Ataúro, a norte e o ilhéu de Jaco ao longo da ponta leste da ilha. 

 

Economia 

A débil economia timorense, com um PIB anual de US$ 1.054 milhões em 2011, é 

financiada pelo governo nacional e através da cooperação internacional, 

principalmente da Indonésia e de Portugal. A economia continua a crescer 

rapidamente estando estes desenvolvimentos a contribuir para a redução da pobreza e 

melhores resultados sociais. Estes gastos têm aumentado principalmente em 

infraestruturas básicas, incluindo eletricidade e estradas. Com a força da sua riqueza 

petrolífera, a economia atingiu um crescimento real de aproximadamente 10% por 

ano durante os últimos anos, entre as mais altas taxas de crescimento sustentadas do 

mundo.12 

 

 

                                                
12Nation Master 
 

 

 

Descrição da comunidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador  2008  2009  2010  2011 

População Total  1.077.911  1.110.071  1.142.502  1.175.880 

Esperança Média de 
Vida (anos) 

 61  62  62  62 

PIB (em US$)  665.000.000  788.100.000  875.100.000  1.054.000.000 

PIB per capita (em 
US$) 

 616,93  709,95  765,95  896,35 

Taxa de crescimento 
do PIB (% anual real)  

 14,6  12,8  9,5  10,6 

Figura 29: Parcerias de Timor-Leste 

Departamento de Desenvolvimento do 
Mercado (DNC) 

Organismo promotor do comércio e 
investimento.  

Câmara do Comércio e Indústria Timor Telecom 

Centro Juvenil Padre António Vieira 

Universidade Nacional Timor Lorosa’e 

Empreza Di’ak 

Empresa de telecomunicações timorence. 

Instituição promotora do 
desenvolvimento e apoio juvenil. 

ONG promotora do desenvolvimento 
através do empreendedorismo. 

Figura 28: Estatísticas de Timor-Leste 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Timor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sudeste_Asi%C3%A1tico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Exclave
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oecusse
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ata%C3%BAro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jaco
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Díli é o principal porto e centro comercial e administrativo de Timor-Leste e tem 

cerca de 193.563 habitantes, 20% da população do país13.  

A cidade em si é centrada num grande porto, onde se encontram uma série de 

edifícios coloniais portugueses, bem como os desenvolvimentos mais recentes da 

Indonésia e de construção. Uma vez ter sido alvo de destruição pelo exército 

indonésio (TNI) e pelas milícias timorenses em Setembro de 1999, muitas áreas de Díli 

estão em mau estado e vários edifícios foram danificados ou destruídos.14 

Principais actividades desenvolvidas em 2012 

A acção do CMOVE concentrou-se na formação em gestão e construção aos 

habitantes da cidade de Díli. 

Dentro da área de formação, existem diferentes tipos de programas no que diz 

respeito à duração, público-alvo e objectivo dos mesmos.  

 Incubadora – projecto composto por formações extensas (cerca de 90 horas), 

com conteúdos muito específicos, quer relativamente à condução de 

actividades de construção civil, quer à gestão de operações deste tipo de 

negócios.. Depois de lecionadas estas formações, os alunos são 

acompanhados pelos voluntários do CMOVE nos seus estágios. O objectivo 

tanto da formação, como dos estágios é que os voluntários consigam no final 

das mesmas criar a sua própria empresa para prestar serviços de construção 

(e.g. subempreitadas) a empresas constructoras. 

 Universidade Nacional de Timor Leste (UNTL) – foi leccionado um módulo de 

empreendedorismo e gestão de pequenos negócios (cerca de 40 horas), com 

o objectivo de estimular a capacidade empreendedora dos alunos finalistas 

desta Universidade. 

                                                
13 United Nations 
14 Governo Estatal 

 Módulo de preparação para o mercado de trabalho (cerca de 90 horas), com 

especial foco em: realização de apresentações, preparação de Curriculum 

Vitae, redação de cartas de motivação, preparação de entrevistas, procura de 

trabalho, atitude em contexto profissional, entre outros. 

 O CMOVE presta ainda serviços de consultoria à TT (Timor Telecom), com 

enfoque em apoio a projectos de responsabilidade social. 

 Tem colaborado com várias cooperativas, às quais dá formação e consultoria 

in loco. Os projectos realizados para a Cooperativa das Flores de Díli, foram 

especialmente importantes pela importância que a cooperativa tem para esta 

comunidade. 

 Este ano, o CMOVE reuniu as condições legais para a concessão de 

microcrédito em parceria com a Tuba Rai Metin. 

  

Figura 1: Estatísticas de Timor-Leste, World Bank. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Timor-Leste
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A missão do CMOVE está neste momento em fase de transição. No ano de 2012 

começou a ser desenvolvido um projecto-piloto em Portugal, que visa o lançamento 

de um programa de incubação de pequenos empresários com base em microcrédito, 

na zona de Lisboa. 

O projecto nasceu de uma parceria entre o CMOVE, BET (Bring Entrepreneurs 

Together, um clube com origem na Católica-Lisbon SBE que pretende fomentar o 

empreendedorismo) e Gambozinos (movimento ligado à Companhia de Jesus que 

une jovens e famílias de meios económicos e culturais diferentes para uma maior 

integração na sociedade). Combinando as ferramentas e experiências das três 

organizações, diferentes e complementares, no final de 2012 formou-se uma equipa 

para dar forma a boas ideias empreendedoras com origem no Pragal. 

 

 

 

 

~ 

 

Objectivos  

Com o objectivo de promover o desenvolvimento humano e contribuir para uma 

sociedade mais justa. Sem "margens, o projecto une jovens e adultos de contextos 

económicos e sociais diferentes para que juntos se inspirem, desenvolvam e 

concretizem projectos pessoais e/ou comunitários. 
 

 

Principais actividades desenvolvidas  2012 

Como maior acontecimento de 2012, além da estruturação inicial do projecto através 

da constituição de uma primeira equipa e de algumas campanhas de angariação de 

fundos, deve ser destacada a reformulação que a ideia inicial sofreu após algum 

trabalho com grandes referências na área do empreendedorismo social em Portugal. 

Em vez ide uma primeira abordagem focada directamente na formação em gestão de 

pequenos negócios, ter-se-á como ponto de partida a criação de um contexto 

inspirador que permita o desenvolvimento de ideias consistentes em empreendedores 

auto-confiantes e comprometidos. Esta reformulação, com base nos inputs de 

pessoas muito experientes no sector, torna o projecto mais sustentável e sólido. 
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O Pro.MOVE surgiu da necessidade de criar um programa de apoio à empregabilidade 

que respondesse às actuais condições económicas nacionais. A taxa de desemprego 

historicamente alta em Portugal (17%)15 com tendência crescente, especialmente na 

franja populacional de desempregados do ensino básico (76%)16 foi um dos principais 

motivadores desta nova aposta do CMOVE.  

OBJECTIVO 

O Pro.Move tem como principal objectivo apoiar a reinserção e a empregabilidade de 

desempregados de baixas qualificações. Assim tem como principais critérios: 

• Reconhecer a qualidade daqueles com melhor desempenho; 

• Qualificar e formar os desempregados em matérias valorizadas pelo mercado 

de trabalho (soft & hard skills); 

• Permitir a visibilidade das aptidões e skills dos desempregados; 

• Organizar o mercado de trabalho de baixas qualificações; 

• Proporcionar o matching entre empregadores/ empregados. 

 

                                                
15 Eurostat 
16 INE 

Numa primeira fase, a equipa Pro.Move seleciona os candidatos com maior potencial 

e motivação para se reaproximarem do mercado de trabalho. Estes candidatos são 

atribuídos a equipas de coaching responsáveis pelo acompanhamento personalizado de 

cada elemento. 

MODELO DE ACÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 30: Principais drivers do programa Pro.MOVE 
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1. Capacitação de 
desempregados, 
inovando nas dinâmicas 
tradicionais da 
sociedade; 
2. Qualificação de 
público fragilizado e 
com potencial de criar 
riqueza no mercado 
3.Alavancagem do 
potencial dos recursos 
universitários da 
CLSBE . 

1. Formação 
estruturada e sólida 
alinhada com as 
valências e 
necessidades dos 
desempregados e 
com as 
oportunidades 
existentes no 
mercado de 
trabalho; 
2. Visão empresarial 
e de gestão. 

 

1. Canais online 
intuitivos e de fácil 
acesso e navegação 
para visibilidade e 
matching; 
2. Divulgação  em 
meios de 
comunicação e 
players de mercado 
chave, assim como 
em base de dados 
estratégicas. 

1. Modelo de negócio 
eficiente e viável em 
termos financeiros e de 
desenvolvimento; 
2. Aposta numa marca 
de referência e de 
excelência no mercado 
de trabalho que valorize 
e diferencie os 
desempregados 
Pro.Movers. 

1. Potencial de 
crescimento assente 
na motivação, 
qualidades e perfil dos 
desempregados 
2. Resposta sistemática 
e pragmática a um 
problema social 
nacional e local 
3.Assente em parcerias 
locais e institucionais 
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COACHING 

As equipas de coaching são formadas por alunos universitários responsáveis pelo 

acompanhamento de um grupo de 3 a 5 candidatos. Em conjunto com os seus 

candidatos, cada equipa de coaching segue um plano de acompanhamento e 

formação adaptado ao perfil e necessidades de cada candidato e co-desenha uma 

estratégia de sinalização e reinserção no mercado de trabalho. 

 

PRINCIPAIS ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2012 

Nos últimos dois meses, foi desenvolvido o projecto-piloto que conta com a 

participação de 7 candidatos entre os 19 e os 55 anos, pertencentes às instituições 

locais Prodac (Bairro Marvila) ou Aju (Alcabideche) e 4 coachers.  

Este ano foi marcado pelo fecho da parceria com a Zaask (plataforma online de 

emprego através de crowdsourcing), que vai potenciar a inserção dos candidatos 

apoiados. Depois deste passo tão importante, foi feita a primeira triagem de 

candidatos a incluir na Zaask com a ajuda da Prodac e da AJU. 

 

PARCERIAS 

 Zaask  

 CDC do Bairro dos Lóios 
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Figura 51: Key indicators do projecto Pro.MOVE.. 

 

 
 

  

5. Stakeholders 
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Figura 31: Testemunho Pedro Carreira, São Tomé e Príncipe 

O sucesso do CMOVE depende da participação e interesse de todos os membros que 

dele fazem parte. Tanto pelos voluntários que disponibilizam o seu tempo, como pelos 

empreendedores que são apoiados.  

Durante os curtos 3 anos de actividade do CMOVE, contam-se 78 voluntários no 

terreno e 36 voluntários a trabalhar na sua estrutura organizacional, para dar apoio ao 

trabalho das field teams.  

Esta associação tem uma rede de cerca de 150 antigos e actuais voluntários, de 

diferentes regiões, idades e backgrounds académicos. 

Para que esta associação seja sustentável, conta-se com o apoio financeiro de 10 gold 

partners, 22 instituições facilitadoras associadas e mais de 10 parceiros nas diferentes 

localizações de atuação CMOVE. Só desta forma se conseguiu chegar a um número 

de 66 empreendedores apoiados através de microcrédito e cerca de 1000 alunos 

formados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os fellows no terreno são os responsáveis pela 

actividade do CMOVE em cada localização, sendo eles 

que causam impacto social e cumprem os objetivos 

definidos. De seguida, são apresentados alguns 

testemunhos de fellows que já regressaram para 

Portugal, partilhando um pouco da sua experiência 

única. 

 

 

 

 

Motivação: Procura de novos desafios, novas 

experiências, vontade de melhorar as condições de 

vida da população, transmitindo conhecimentos sobre 

microcrédito e gestão, que adquiri durante a minha 

formação académica.  

Valeu a pena? Repetia? Conheci uma cultura bastante 

diferente da minha, nomeadamente em termos de 

valores. Aprendi a lidar melhor com diferentes 

mentalidades, melhorei a minha capacidade de 

  

 S. TOMÉ E PRÍNCIPE 

NOME: PEDRO CARREIRA 
IDADE: 22 
CURSO: ECONOMIA 
PROJECTO MAIS  
MARCANTE: CONCESSÃO  
DE MICROCRÉDITO 
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Figura 32: Testemunho Equipa Timor Leste 

Figura 33: Testemunho Teresa Marques, Moçambique 

adaptação e relacionamento interpessoal. Tive a 

oportunidade de aplicar microcrédito numa realidade 

com muitas condições adversas. Apesar de haver 

bastante informação sobre o tema, no terreno a 

realidade pode não corresponder exactamente às 

nossas perspectivas. O microcrédito como forma de 

ferramenta para o desenvolvimento, tem de ser 

aplicado de acordo com as especificidades do terreno, 

e isso é um desafio! 

Aprendi também, que, através das formações e do 

microcrédito, conseguimos despertar o espírito 

empreendedor e dar a oportunidade às pessoas de 

iniciarem ou melhorarem os seus negócios. Sinto que, 

com muita persistência e paciência, contribui para a 

caminhada "léve-léve" do desenvolvimento, 

melhorando a vida da população. Se voltasse atrás no 

tempo, inscrever-me-ia claramente novamente. 

 

 

 

 

 

 

Motivação: O desejo de contribuir através dos nossos 

conhecimentos académicos e pessoais para um mundo 

com menos pobreza e em que o conhecimento 

chegue a mais pessoas. 

Valeu a pena? Repetia? Aprendemos mais do que 

poderia contar, porque nos entregámos ao Projecto, 

às pessoas com que trabalhámos e a Timor-Leste em 

geral. Porque vimos mais do mundo e porque nos 

sentimos úteis desta forma, mesmo sendo apenas 

jovem recém-licenciados/mestres. Sim, repetíamos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivação: A vontade de fazer voluntariado sempre 

me acompanhou, mas nunca se tinham reunido as 

condições necessárias para seguir esse desejo. Agora, 

depois de tirar o curso e de ter passado uns anos a 

trabalhar, decidi que parar um pouco para me lançar 

num projecto diferente seria a melhor opção a tomar. 

Tentar ajudar outros a melhorar a sua condição de 

vida, já por si, é desafiante, ainda para mais numa 

comunidade inserida noutra cultura tão díspar da 

nossa. 

Valeu a pena? Repetia? Ser fellow no CMOVE foi uma 

experiência única. Com bastantes momentos difíceis, 

trabalho muitas vezes ingrato e cansaço à mistura, em 

cada final do dia, depois de fazer o balanço, olhamos 

para trás e percebemos que nada acontece sem 

esforço. As grandes mudanças não acontecem de um 

dia para o outro, mas sim, dia após dia, com muita 

perseverança. Apesar de saber isso de antemão pelo 

que dizem, viver essa realidade muda-nos de certa 

forma. O tempo gasto não é tempo perdido, de forma 

alguma. 

As pessoas em Moçambique conseguem, através de 

pequenos actos, mostrar-nos grandes lições de vida. E 

apesar de, muitas vezes, o nosso trabalho parecer 

estar a ser feito em vão, temos a certeza que pelo 

menos uma pessoa vai aproveitar da melhor forma a 

nossa presença aqui. Se repetia? Claro que sim, já 

amanhã! 

  

  

 MOÇAMBIQUE 

NOME: TERESA MARQUES 
IDADE: 29 
CURSO: COMUNICAÇÃO  
SOCIAL E CULTURA 
PROJECTO MAIS MARCANTE: 
FORMAÇÃO EM NEGÓCIOS E 
AJUDAR NO 
DESENVOLVIMENTO DE UM 
NEGÓCIO DE VENDA DE 
BONECAS DE CAPULANAS. 

  

 TIMOR LESTE 

EQUIPA DE FELLOWS 
PROJECTO MAIS MARCANTE: 
MICROCRÉDITO E FORMAÇÕES 
TÉCNICAS NA UNIVERSIDADE 
NACIONAL DE TIMOR LESTE. 
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O CMOVE, enquanto instituição sem fins lucrativos, 

estabelece parcerias com empresas nacionais e 

internacionais, de modo a atingir os objetivos 

propostos e assim sustentar a sua actividade. 

Assentando em bases financeiras e não-financeiras, 

estas parcerias pretendem criar uma relação que 

acrescenta valor à actividade de ambas as partes. 

 

Católica-Lisbon School of Business & 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 CMOVE 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, quer sob a forma de tempo dos seus 

recursos humanos – e colaborando nos mais diversos 

projectos levados a cabo pelos fellows (ex.: 

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 uma das principais alavancas da economia 

moçambicana, dada a sua dimensão e importância 

para a economia local.  

O Millennium BIM é parceiro do CMOVE em 

Moçambique desde Julho de 2009 e é um dos 

agentes fulcrais para a concessão de microcréditos na 

Ilha de Moçambique. 

 

 



Relatório Anual de Actividades CMOVE 2012/2013                 36 

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 CMOVE na ilha de São 

Tomé, actuando como financiador dos 

empreendedores seleccionados pela equipa no 

terreno. 

 

Tuba Rai Metin – Serviço Finanças Ba Família Ki’Ak 

(Timor-Leste) 

A Tuba Rai Metin é a segunda maior 

instituição de microcrédito em 

Timor-Leste, contando com mais de 

7500 clientes. A sua missão é fornecer microcrédito e 

serviços a ele aliados, a um grande número de pessoas 

em condições de pobreza de forma sustentável e 

regulamentada. Procuram também melhorar a 

qualidade de vida das famílias e capacitar as mulheres. 

Esta fundação é parceira do CMOVE e funciona como 

elo de ligação entre o empreendedor e o CMOVE no 

processo de atribuição de microcrédito em Timor-

Leste. 

Caixa Geral de Depósitos  

Fundada 

em 1876, 

a Caixa 

Geral de Depósitos é um banco universal cuja 

actividade operacional se alarga à banca de 

investimentos e poupanças. Está presente em 

Moçambique – BCI e em Timor – BNU. 

A CGD é um parceiro do CMOVE em Portugal, 

concedendo microcrédito aos empreendedores 

nacionais 

. 

Portugal Telecom (PT) 

PT é uma operadora global de 

telecomunicações, sendo líder de 

mercado em Portugal e uma das 

entidades portuguesas com maior 

projecção internacional. A PT dispõe de um vasto e 

diversificado portefólio de negócios 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. 

Esta parceria presta apoio financeiro ao CMOVE. 

 

Companhia Santomense de Telecomunicações (CST) 

A CST, fundada em 1990, é uma 

empresa pioneira no mercado das 

telecomunicações são tomense, 

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 e 3G.  

Esta parceria presta apoio financeiro ao CMOVE, 

retribuindo este com serviços de consultoria. 

 

Timor Telecom (TT) 

A TT nasceu em Outubro de 2002 

pela mão de um grupo de 

accionistas 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. 
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Esta parceria presta apoio financeiro ao CMOVE, 

retribuindo este com serviços de consultoria. 

 

Resul – Equipamentos Energéticos 

A Resul foi criada em 

1982 por Carlos Torres e 

está actualmente a 

operar no sector das utilities, através do 

desenvolvimento e produção de soluções de 

fornecimento de equipamentos para as redes de 

energia (i.e. eletricidade e gás), telecomunicações e 

iluminação pública, entre outros. A empresa exporta 

os seus produtos para mais de 24 países, tendo 

presença comercial em países com forte ligação 

cultural a Portugal, como Cabo Verde, Angola e 

Moçambique. 

A parceria entre o CMOVE e a Resul foi estabelecida 

durante o ano de 2011, visando o suporte financeiro 

das actividades desenvolvidas pelo projecto em 

Moçambique. 

 

 

 

 

Fundação Manuel António da Mota  

A Fundação Manuel 

António Da Mota constitui 

um importante 

instrumento da política de 

responsabilidade social do Grupo Mota-Engil, 

enquanto expressão organizada e sistematizada de 

uma gestão ética e socialmente comprometida, em 

nome de uma cidadania empresarial activa e 

participativa. 

Esta parceria suporta financeiramente o CMOVE, 

especialmente para o projecto CMOVE Moçambique 

onde a mesma opera. 

 

Grupo GENERG 

 Criado em 1988, o Grupo 

GENERG reúne um conjunto de 

empresas que têm por missão a 

construção e exploração de 

aproveitamentos de produção de eletricidade a partir 

de fontes renováveis, valorizando recursos nacionais.  

Encontra-se inserido no consórcio EÓLICAS DE 

PORTUGAL (ENEOP),. O Grupo GENERG dá apoio 

financeiro ao CMOVE. 

 

TAP Portugal  

Fundada em 1945, a TAP tem 

como foco o serviço de 

transporte aéreo e actividades 

afins.. Conta neste momento com cerca de 9 milhões 

de passageiros anualmente, centrando-se na Europa e 

Atlântico Sul. 

A TAP presta apoio ao CMOVE facilitando os 

transportes dos voluntários para Moçambique e São 

Tomé e Príncipe. 

 

 

 

~ 
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Figura 38: Testemunho Empreendedora Claudina  

Figura 34: Testemunho Empreendedor 

Figura 35:: Testemunho Parceiro  Figura 36: Testemunho Empreendedora 

Os beneficiários da ajuda CMOVE, não são apenas os empreendedores apoiados, mas 

também as suas famílias e a comunidade à sua volta. 

 

Já se contam um tanto nacionais como internacionais número razoável de famílias 

apoiadas de empreendedores, parceiros ou alunos de entre as diferentes actividades 

promovidas, ao longo dos seus quatro alunos de existência. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

CMOVE conta já com algumas referências em jornais,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EMPREENDEDOR BENEFICIÁRIO 

Alexander 
COMO SOUBE DO CMOVE?  
ATRAVÉS DA RÁDIO. 
ACHA QUE O CMOVE DEVE  
CONTINUAR A EXISTIR?  
SIM, PORQUE ESTÁ AJUDAR  
MUITAS PESSOAS NECESSITADAS. 

DE QUE FORMA FEZ O CMOVE 
PARTE DA SUA VIDA?  
SOU BENEFICIÁRIO ATRAVÉS DE 
UM GRANDE APOIO FINANCEIROS 
E CONSELHOS DADOS PELOS 
MEMBROS DO MOVE.. 

  

 PARCEIRO BENEFICIÁRIO 

Dr. Sandro 
COMO SOUBE DO CMOVE?  
ATRAVÉS DO BANCO INTERNACIONAL  
DE S. TOMÉ E PRÍNCIPE. 
ACHA QUE O CMOVE DEVE  
CONTINUAR A EXISTIR?  
SIM, PORQUE AJUDA  AO 
DESENVOLVIMENTO  DAS COMUNIDADES. 

CLAUDINA DO SACRAMENTO  

 

 
“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!” 

 

A Claudina pediu empréstimo ao CMOVE para comprar uma máquina de costura e 

tecido. Forte e lutadora esta empreendedora acabou de pagar o seu empréstimo 8 

meses antes do previsto. Depois de acabado o pagamento pretendia voltar a investir 

no negócio comprando uma nova máquina de costura e um gerador, para combater 

as frequentes falhas de energia e assim produzir ainda mais. 
 

QUAL A IMAGEM QUE TEM DO 
TRABALHO DO CMOVE?  
UM TRABALHO QUE AJUDA 
PEQUENOS EMPREENDEDORES E 
QUE TEM IMPACTO POSITIVO NA 
FAMÍLIA DO EMPREENDEDOR E 
NA COMUNIDADE.. 
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6.  
Media  

e redes  
sociais 
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Em 2012, o CMOVE foi notícia no 

jornal Público por duas vezes. Pela 

primeira vez, o CMOVE teve direito a 

uma notícia sobre o seu percurso 

desde 2009 enquanto associação.  

 

 

 

A 22 de Dezembro de 2012, o CMOVE foi 

novamente notícia através da sua equipa de 

voluntários em Moçambique. 

 

 

 

 

Também é referida na revista online Sinergia, em  <www.mota-

engil.pt>, a decisão da parte da Fundação Manuel António da Mota, 

do Grupo Mota-Engil, de apoiar o CMOVE, financiando actividades 

do projecto e atribuindo prémios, também em Moçambique. 

 

Nos meios de comunicação 

radiofónicos, o CMOVE foi 

notícia também por duas 

vezes. A estação foi a Antena 

1 e o porta-voz foi Tiago 

Rosa, voluntário na altura em 

São Tomé e Príncipe. 

Ainda nesta localizalização do CMOVE, a 

organização foi notícia em canal televisivo e 

também num jornal. 
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Ao longo do ano foram ultrapassados os dois 

milhares de Likes na página do Facebook do 

CMOVE.17 O blog Católica MOVE: Damos 

Crédito à Esperança 18 conta já com 10 854 

visitas. 

 

O website do CMOVE19 foi renovado e, 

com a nova imagem conta com as 

seguintes estatísticas para a duração de 

2012:  

 

Em termos dos vídeos disponíveis no 

canal  (Youtube: MoveMicrofinance), 

existem 10 que se destacam pelo número de visulaizações (Figura 39).. 

                                                
17 <www.facebook.com/movemicrofinance> 
18 <catolicamove-te.blogspot.pt/> 
19 http://microfinance.catolicamove.com/pt/ 
19 <www.youtube.com/movemicrofinance> 

A página do YouTube20, 

criada no final de 2011, a 

31 de Dezembro de 

2012 conta com 6,405 

visualizações de vídeos, 

com um número 

estimado de 3,841 

minutos assistidos, o 

que corresponde a 

cerca de 64 horas, 

Originadas de diversos 

países, incluíndo Reino 

Unido, Espanha, Brasil e 

Timor-Leste. 

                                                
 

                                                

Visualizações 

Minutos 

assistidos,  

Minutos 

assistidos, e 

Descobre o Católica MOVE 1301 1135 3 

MOVE Moçambique 6ª Edição 

Acredita em Ti! 

1074 352 6 

O dia-a-dia de um MOVEr em 

Moçambique 

708 1284 9 

Católica MOVE 

Recrutamento Torna-te um 

Fellow! 

695 33 4 

Eu vou MOVEr, e tu? - 

Católica-MOVE 

553 32 3 

Viver com o Católica-MOVE - 

Descobre São Tomé e 

Príncipe 

500 214 1 

Viver com o Católica-MOVE - 

Descobre Moçambique 

496 218 2 

Anúncio sobre o C-MOVE 

STP 

401 296 1 

Viver com o Católica-MOVE - 

Descrobre Timor-Leste 

287 74 1 

MOVE São Tomé 1º semestre 

2012 - Acredita em Ti! 

263 54  

Indicadores 

Visitas  4449 

Visitantes únicos  2704 

Visualizações de página  15474 

Páginas/Visita  3,48 

Duração média da visita  3 min e 39 seg 

  Visitas 
 

% 

Portugal  3.805  85,52% 

Brasil  122  2,74% 

Reino Unido  83  1,87% 

Timor-Leste  55  1,24% 

Espanha  49  1,10% 

São Tomé e Príncipe  44  0,99% 

Figura 41  País de origem dos visitantes do website 

Figura 37. Registos página de facebook MOVE 

Figura 38: País de origem dos visitantes do 
website 



Relatório Anual de Actividades CMOVE 2012/2013                 42 

  

7. Indicadores 
financeiros 
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Devido à atual crise económica que assola o país, o 

ano de 2012 requiriu um maior esforço para conseguir  

sustentar o projecto. Neste ano agradecemos a 

confortável do CMOVE ao sucesso dos eventos  

organizados e ainda ao apoio financeiro de todos os 

parceiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante o ano de 2012, o CMOVE organizou diversos 

eventos de modo a financiar a sua actividade. São de 

realçar o jantar de beneficiência, que acontececeu 

pela primeira vez e registou o mais alto montante 

angariado do ano, e ainda a Missão microondas, que 

tem vindo a crescer tanto no montante angariado, 

como no número de faculdades 

participantes. 

 O Lisboa Racket Center 

cedeu o espaço para o Torneio de  

 

 

 

 A 26 de Maio foi 

organizado, no Clube de Golf 

Paço do Lumiar, o Torneio de 

Golf Vibeiras, o qual angariou 

um total de 1.350€. 

 

 

 O restaurante MoMo, 

no Casino de Lisboa, 

cedeu o espaço, no dia 

15 de Junho, para o 

Jantar de Angariação de 

Fundos CMOVE, o qual 

angariou 2.200€. 

 A 1 de Dezembro o 

Colégio do Sagrado Coração de 

Maria disponibilizou o campo 

para o Torneio de Futsal 

CMove, evento que angariou 

500€.  

 

 
 

 As edições I, II e III da 

Missão Microondas, 

organizadas em diversas 

faculdades de Lisboa, 

angariaram um total de 

655,20€. 
Padel Manvia, tendo sido 

angariado o montante de 870€. 
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Apesar da grave recessão económica e financeira que 

tem vindo a assolar Portugal nos últimos anos, graças 

ao contributo dos nossos parceiros e ao trabalho 

desenvolvido pelas equipas de fundraising, a 

Associação fechou com uma almofada financeira 

confortável para fazer frente ao ano de 2013. 

O valor total angariado resulta em 88% de recolha de 

fundos por parte de parceiros e apenas em 12% de 

eventos organizados pelo CMOVE.  

 

 

 

O resultado muito positivo deste ano deve-se 

sobretudo a um aumento de 307% do lado da receita, 

com a rubrica parceiros e patrocinadores. No lado da 

despesa, houve um aumento de cerca de 14% de 2011 

para 2012, devido às despesas na organização de 

eventos de angariação de fundos. No que diz respeito 

à despesa, o peso da actividade em cada uma das 

localizações externas a Portugal é similar (entre 29% a 

32%). Já o montante necessário para manter 

actividade em solo nacional é mais reduzido, apenas 

10%, atendendo aos reduzidos custos logísticos com os 

voluntários. 

 

 

 

 

 

 2009 2010 2011 2012 
Receitas         
Parcerias "Core" 10.000 14.000 10.000 50.500 
Parcerias "Non-core"   600 600   
Eventos e outros   300 2.530 6.967 
Prémios     1.000   
  10.000 14.900 14.130 57.467 
Custos         
Moçambique         
Renda de casa 2.400 4.800 4.800 4.994 
Despesas com a casa 95 190 190 1.139 
Transportes 735 1.470 1.470 164 
Outros (comunicações, impressões, etc.) 900 2.300 1.800 1.553 
São Tomé e Príncipe         
Renda de casa     4.800 4.800 
Despesas com a casa     160 1.177 
Transportes     360 835 
Outros (comunicações, impressões, etc.)     1.120 995 
Timor-Leste         
Renda de casa     1.800 6.563 
Despesas com a casa     500 1.875 
Outros (comunicações, impressões, etc.)     800 145 
Colateral         
Moçambique 5.000 5.000 4.000   
São Tomé e Príncipe     1.425   
Portugal         
Marketing/ Comunicação   300 450 377 
Eventos       2.263 
Formação       90 
  9.130 14.060 23.675 26.970 
Resultado Operacional 870 840 -9.545 30.496 
Outras receitas         
MOVE Directors     6.570   
Juros de Aplicações Obtidos       24 
Outras despesas         
Comissões financeiras       300 
Resultado Líquido 870 840 -2.975 30.221 88% 

12% Patrocinadores/Parceiros 

Eventos e Donativos  

29% 

29% 

32% 

10% Moçambique 

São Tomé e Príncipe 

Timor-Leste  

Portugal 

Figura 42: Demonstração de Resultados 

Figura 41: Dispersão das despesas 

Figura 40.  Dispersão das receitas 
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8. Mensagem 
de esperança 
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O futuro apresenta-se com constantes desafios de 

resposta a necessidades imediatas de gestão das 

operações correntes nas localizações, sem esquecer o 

desenvolvimento de estratégias de médio-longo prazo 

que permitam reduzir o risco e aumentar o impacto 

do CMOVE, procurando uma maior sustentabilidade 

para o projecto. 

 

COMPROMISSO PARA O FUTURO 

Para os projectos actuais do CMOVE as alterações 

previstas a curto/médio prazo podem ser 

esquematizadas do seguinte modo: 

 

 

 

 

 

 

 

~ 

 

NOVAS ACÇÕES PLANEADAS PARA O 

CMOVE 2013 

2012 foi um ano de desenvolvimento e consolidação 

da acção nos países onde o MOVE-Microcrédito está 

presente. No entanto, não alheio à situação 

económica portuguesa, o CMOVE achou necessário 

implementar soluções que respondessem também à 

limitações encontradas em Portugal. Deste modo 

surge o Pro.MOVE, com um projecto-piloto de 

acompanhamento e formação de desempregados, 

com arranque em Janeiro de 2013. 

No campo do Microcrédito demos os primeiros passos 

para estabelecermos actividade em Portugal, avaliando 

uma parceria com o BET - o clube de 

empreendedorismo da Católica-Lisbon.. Com uma 

primeira fase de Formação em Negócios aberta a 

empreendedores interessados e comprometidos da 

freguesia do Pragal pretende-se em 2013 testar os 

projectos e empreendedores com maior potencial, 

para se dar então início à implementação de cada 

negócio que será intensamente acompanhado por três 

fellows supervisionados por um fieldmanager. 

 

 

 

OBJECTIVOS POR LOCALIZAÇÃO 

Cada localização, além dos objetivos gerais do 

CMOVE, tem planos específicos para o futuro 

próximo. 

 

Em Moçambique está a ser considerada a abertura de 

candidaturas espontâneas, aceitando inscrições fora do 

período de candidaturas definido. Está planeado 

também um estudo da implementação de 

microcrédito através do exemplo do bairro de Makuti, 

na ilha de Moçambique. 

Para além do processo tradicional de escolha de 

empreendedores, está planeado um processo de 

selecção diferente. Deste modo, em vez do 

empreendedor ser escolhido pela ideia que apresenta, 

o objectivo será encontrar empreendedores com o 

perfil indicado (integridade, dinamismo, ambição e 

compromisso) que possam agarrar em ideias de 

negócio sugeridas pelo MOVE Microcrédito – pelo 

potencial que revelam.    

Além disto, pensa-se actuar em outras duas frentes: o 

turismo e o artesanato.  

 

 

MOÇAMBIQUE 

Figura 43: Principais metas para o futuro 

• Aprofundamento das parcerias locais com 
instituições e empresas das quatro 
localizações; 

• Maior aposta na formação teórico-prática 
conjunta e individual de empreendedores, 
elevando-a a um patamar superior ao do 
apoio financeiro; 

• Análise mais crítica do potencial dos negócios 
a apoiar, com uma gestão de expectativas 
mais cuidada entre voluntários e 
empreendedores; 

• Maior experimentação das ideias de negócio 
antes da sua implementação; 

• Atuação mais rápida face às necessidades dos 
empreendedores ao longo do ciclo. 
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SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE 

TIMOR-LESTE 

 

Para o futuro, procura-se que o MOVE Microcrédito 

em São Tomé e Príncipe se torne cada vez mais 

sustentável através do trabalho exercido pelos 

voluntários. Para isso, é importante desenvolver 

parcerias com outras entidades que partilhem o 

mesmo desejo de ter um contributo relevante para a 

população local, avaliar o impacto real dos projectos já 

desenvolvidos e em desenvolvimento desde a chegada 

do CMOVE. 

Além disso, continua a existir a necessidade de um 

espaço onde os fellows possam desenvolver o seu 

trabalho, como forma de o adquirir é tido como 

opção uma possível parceria com organizações que o 

possam fornecer. 

A ideia de implementação de uma escola de negócios 

também é muito promissora para o futuro da ilha de 

São Tomé, uma vez que a falta de conhecimentos é 

um dos grandes entraves ao desenvolvimento da ilha. 

 

 

Em Timor-Leste está planeada a implementação da 

segunda fase do projecto Incubadora. Esta fase 

representa o final da unidade de formações e para o 

princípio dos estágios profissionais a um conjunto de 

empreendedores seleccionados para o efeito. Para 

além deste projecto, a próxima edição neste local vai 

conceder os primeiros microcréditos, o culminar de 

um percurso de trabalho de 3 edições CMOVE. 

 

Em Portugal, e equipa do Pro.MOVE tem planeado 

para 2013 o recrutamento, formação e 

acompanhamento de 20 a 30 desempregados e, 

idealmente, a sua reinserção no mercado de trabalho. 

De modo a aumentar a probabilidade de sucesso dos 

candidatos ajudados, vai ser aumentada a brand 

awareness do Pro.MOVE, sensibilizando a sociedade 

portuguesa para esta causa. Irão também estabelecer-

se novas parcerias com instituições locais de apoio a 

desempregados, de forma a ter contacto mais direto 

com estes, juntamente com o aumento de coaches de 

forma a obter uma capacidade de operações 

consistente com os objectivos. 

Para o futuro prometemos ajudar o CMOVE como 

um todo a ser cada dia melhor, acreditando sempre 

nos seus objectivos e garantindo um crescimento 

sustentável da Instituição. 

O ano de 2013 avizinha-se um ano de desafios para o 

CMOVE, mas a dedicação e o compromisso dos seus 

voluntários são realidades fundamentais para que as 

abordagens sejam bem sucedidas. 

 

 

 

 

 

 

 

PORTUGAL 

“O Departamento de Marketing tem procurado ao longo  

dos tempos dar a conhecer o projecto CMOVE, de modo a que 

não haja dúvidas em relação ao seu objectivo final: ajudar os 

outros através do microcrédito e do empreendedorismo. Assim 

sendo, desejamos que, no futuro, consigamos atrair cada vez 

mais pessoas capazes de responder às exigências deste 

projecto, com diferentes backgrounds e, fundamentalmente, 

carregadas de motivação e de energia!” 

Marketing 

 

 

 

 

“Tem sido muito gratificante acompanhar a formação das  

novas equipas e perceber que o projecto está bem entregue. 

Acima de tudo, o que se pede a um voluntário do CMOVE é 

uma vontade muito grande de querer fazer sempre mais e 

melhor, de abraçar o projecto e arregaçar as mangas porque o 

trabalho é muito e os desafios são constantes. Os voluntários 

que este ano partem nesta aventura são um sinal de que 

estamos no caminho certo!” 

Training 

“Que todos contribuam para 

uma organização mais 

eficiente em termos 

financeiros e que o 

departamento financeiro tudo 

fará para garantir as 

ferramentas necessárias ao 

normal funcionamento do 

CMOVE.” 

Financial Office 

  

“Apenas dizer que 

queremos melhorar a 

qualidade do serviço que 

voluntariamente prestamos 

ao CMOVE e garantir que 

atraímos as melhores 

pessoas que queiram, tal 

como nós, fazer a 

diferença.” 

Recruiting 

  

  

  

Figura 44: Mensagem Financial Office e Recruiting Figura 45: Mensagem Training Figura 46: Mensagem Marketing 
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  9. Anexos 
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EQUIPA EM PORTUGAL 2012  

 

  Miguel Castel-Branco 
Director 

Margarida Marcos 
Director 

Guilherme Pereira 
Chief Financial Officer Carolina Perry  

Chief Operating Officer 

Francisco Pinheiro 
Head of Recruiting  

 

Joana Quintanilha 
Head of Marketing 

João Pereira dos Santos 
Head of Training 

 

Cristiana Monteiro 
Head of Research 

 

João Abino 
Chief Institutional Officer  

 

Inês Pita 
Head of Events 
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Manuel Vale 
Financial Manager 

Sara Brandão 
Fund Raising Manager 

Inês Nobre de Carvalho 
Recruiting Manager 

Marta Cruz 
Recruiting Manager 

 

Geraldine Gobert 
Training Fellow 

 

João Calado 
Training Fellow 

Mário Bica 
Training Fellow 

 

Mafalda Antunes 
Marketing Manager 

 

Catarina Neves Santos 
Marketing Manager 

Tomás Loureiro 
Research Manager 

 

Pedro Nunes 
Research Manager 

Afonso Gonçalves 
Events Manager 

Maria Neves 
Events Manager 

 

João Neto 
Institutional Office 

 

Débora Fernandes 
Institutional Office 
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EQUIPAS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE 2012 

EQUIPA EM MOÇAMBIQUE 2012 
 

 

 

 

 

2,2 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

2 

 

 

 

 

Joana Nunes João Pereira dos 
Santos 

Cristiana 
Monteiro 

Miguel Oom 
Torres 

António Bello Tomás Morais 
Sarmento 

Afonso Coimbra Teresa Marques 

Tomás Líbano 
Monteiro 

Maria Rita 
Soares 

João Calado Tiago Rosa Ana Oliveira 
Santos 

Geraldine 
Gobert 

António 
Manzarra 

Sara Silva 

Field Manager 

João Albino 

Field Manager 

Pedro Borges 

Tomás Líbano 
Monteiro 
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EQUIPAS DE TIMOR-LESTE 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedro Carreira Rita Vale Mónica Ribeiro 
Antunes 

Francisco 
Valente 

Tiago Rosa Duarte Reis 

Mário Bica Hugo Caetano Mariana 
Martinho 

Pedro Monteiro Francisco Farto 
e Abreu 

Field Manager 

João Neto 

Catarina 
Montellano 

Mafalda 
Montellano 

Gonçalo Pires Sérgio Mil-
Homens 

Francisco Farto 
e Abreu 

Filipa Correia de 
Araújo 
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EQUIPA PRO.MOVE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuno Clara 
Director 

 

Joana Pinto Leite 
Director 

 

Marta Francisco 
Responsável de Comunicação 

 

João Rodrigues 
Responsável Coaching 

 

Diogo Santos 
IT 

Francisca Rebelo 
Coacher 

 

Ricardo Neves~ 
Coacher 

Marta Silva 
Psicóloga 

 

Ana Nobre Guedes 
Psicóloga 
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ALUMNI CMOVE 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
ESTRUTURA DE LISBOA 
 

  
 
 

Catarina Holstein  António Nunes 

Francisco Pereira dos Santos  Rita Ribeiro da Silva 

José Luís Pinto Basto  João Maria Neves 

Maria João Montenegro  João Freire de Andrade 

Pedro Caseiro  Pedro (Pi) Borges 

Ana Pinheiro  João Neto 

Mário Bica  Maria Patrão 

Manuel Nascimento  Ricardo Pereira 

Pedro Freire  Miguel Salgado 

Salvador Mathias  Nuno Vasconcellos e Sá 

Inês Carvalho dos Santos  Zeus Guevara 

Ricardo Ferreira  João Pinto 

Júlia Orrico  Bernardo Miranda 

Sofia Reis  André Albuquerque 

Inês Coimbra  Madalena Jacinto 

Margarida Freitas  Maria Pereira dos Santos  

Ângela Silva   

Tomás Andrade e Sousa   

Pedro Caseiro   

Ana Rita Frazão de Sousa   

Inês Freire   

Duarte Alves Ribeiro   
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EX-FELLOWS NO TERRENO 
 
 

 
Edição 

 
Localização 

Adriana Branquinho Arranque Moçambique Moçambique 

Artur Sucena Arranque Moçambique Moçambique 

Gonçalo Saraiva Arranque Moçambique Moçambique 

Jorge Sucena Arranque Moçambique Moçambique 

Pedro Caseiro Arranque Moçambique Moçambique 

Pedro Domingues Arranque Moçambique Moçambique 

Rita Ribeiro da Silva Arranque Moçambique Moçambique 

António Nunes 1ª Edição  Moçambique 

Francisco Pereira dos Santos 1ª Edição  Moçambique 

Leonor Pereira dos Santos 1ª Edição  Moçambique 

Marta Assunção 1ª Edição  Moçambique 

Patrick Stilwell 1ª Edição  Moçambique 

Ana Pinheiro 2ª Edição  Moçambique 

Francisco Vaz Garcia 2ª Edição  Moçambique 

Maria Allen 2ª Edição  Moçambique 

Maria Pereira dos Santos 2ª Edição  Moçambique 

Margarida Cruz Morais 2ª Edição  Moçambique 

Inês Vieira 3ª Edição  Moçambique 

Salvador Moreira Rato 3ª Edição Moçambique 

João Freire de Andrade  3ª Edição Moçambique 

Leonor Távora 3ª Edição Moçambique 

Diogo Moreira 3ª Edição Moçambique 

José Maria Vila de Melo Serafim da Costa 3ª Edição Moçambique 

Joana Costa Pereira  3ª Edição Moçambique 

Salvador Mathias 4ª Edição  Moçambique 

Gonçalo Niza 4ª Edição  Moçambique 

Marta Silva 4ª Edição  Moçambique 

Sofia Graça 4ª Edição  Moçambique 

Pedro (Pi) Borges 4ª Edição  Moçambique 
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Ana Mackay 4ª Edição  Moçambique 

Francisco Menano 5ª Edição  Moçambique 

Margarida Marcos 5ª Edição  Moçambique 

Mafalda Antunes 5ª Edição  Moçambique 

Salvador Pinto Leite, 5ª Edição  Moçambique 

Manuel Vale 5ª Edição  Moçambique 

Manuel Rito 1ª Edição  São Tomé e Príncipe 

José Maria Moutinho 1ª Edição  São Tomé e Príncipe 
João Neto 1ª Edição  São Tomé e Príncipe 
Marta Oliveira 1ª Edição  São Tomé e Príncipe 
Margarida Freitas 1ª Edição  São Tomé e Príncipe 
Helena Afonso 2ª Edição  São Tomé e Príncipe 
Pedro Cardoso 2ª Edição  São Tomé e Príncipe 
João Albino 2ª Edição  São Tomé e Príncipe 
António Beça Pereira 2ª Edição  São Tomé e Príncipe 
Mónica Telhado 2ª Edição  São Tomé e Príncipe 
Mariana Vieira Arranque Timor Timor-Leste 

Inês Coimbra Arranque Timor Timor-Leste 
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Figura 47: Tipos de negócio Acumulado 

Figura 48: Idades 
Acumulado 

Figura 49: Localização 
Acumulado 

Figura 50: Agregado 
familiar Acumulado 

Figura 51: Grau de escolaridade 
Acumulado 

Figura 52: Situação 
profissional Acumulado 

Figura 53: Objectivo do 
negócio Acumulado 

Figura 54: Tipos de negócio Acumulado 

Figura 55: Idades Acumulado Figura 56 Agregado familiar 
Acumulado 

Figura 57: Grau de escolaridade 
Acumulado 

Figura 59: Objectivo do 
negócio Acumulado 

Figura 58: Situação 
profissional Acumulado 

Moçambique – Análise completa São Tomé e Príncipe – Análise completa 
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VALORES 

COMPROMISSO 

O CMOVE acredita que o trabalho, proactivo e responsável no caminho do empreendedorismo, conduz 
ao desenvolvimento e à melhoria sustentável das condições de vida das comunidades em que actuamos.  

É este o fio condutor que tem guiado o CMOVE desde a sua fundação e é assim que se acredita vir a ter 
um impacto positivo na vida daqueles que mais precisam. 

 

No ano de 2012, o CMOVE tomou a decisão de expandir a sua área  
geográfica, assim como a sua forma de actuação. Esta expansão passou 

essencialmente pelo lançamento de dois programas que pretendem 
responder à actual realidade socioeconómica do país. 

Em primeiro lugar, o Pro.MOVE, que visa potenciar aptidões e 
ferramentas de procura de trabalho para desenvolver mais o pro MOVE. 
Em segundo lugar, o programa de microcrédito em Portugal, que quer 

apoiar a criação e desenvolvimento de novos negócios. 

Estes dois projectos representam as maiores ambições da organização 
para 2013. No futuro, o CMOVE compromete-se a trabalhar para fazer 

sempre mais e melhor, ao seriço de todos os mais desfavorecidos. 

 

 

 

http://microfinance.catolicamove.com/pt    
https://www.facebook.com/movemicrofinance   
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