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Mensagem da
Direção
Há cinco anos começava a ser sonhado e construído um
projeto de microcrédito na Ilha de Moçambique. Meia
década depois, o MOVE é já um importante interveniente no
apoio ao empreendedorismo e negócios em Moçambique,
São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, fazendo ainda frente a
uma das principais preocupações socioeconómicas em
Portugal: o desemprego.
Sabemos que não é de repente e com soluções de algibeira
que se originam negócios de sucesso e encontram profissões
perfeitas para as pessoas com quem trabalhamos. O ano
2013 foi marcado pela consolidação de um processo de
aprendizagem e adaptação ao longo dos primeiros anos do
projeto. Podem salientar-se cinco pontos de evolução do
MOVE nestes cinco anos:
1.

A actuação do MOVE tem vindo a ser cada vez mais
diferenciada entre países. Não queremos implementar
soluções académicas; queremos perceber os
problemas reais de cada comunidade com quem
trabalhamos, e responder-lhes através de soluções
bem fundamentadas, estruturadas e implementáveis.
2. Houve uma evolução no papel do microcrédito: de
atividade central do projeto, o microcrédito passou a
uma ferramenta importante – mas utilizada com muita
precaução – no apoio à criação ou expansão de
negócios com forte potencial, sinalizados através das
formações ou acompanhamento que fazemos a
microempresas. A falta de liquidez é um obstáculo ao
desenvolvimento dos negócios, mas não o único. Os
valores atribuídos em créditos individuais estão cada
vez mais reduzidos quando apoiamos a criação de
novos negócios numa fase inicial. Não querendo
sobrecarregar empreendedores com dívida difícil de
pagar, queremos que os primeiros empréstimos sejam
apenas suficientes para testar ideias e compreender o
mercado antes de as lançar para um público-alvo mais
vasto. Antes de os assumirmos como certos, queremos
validar as capacidades de gestão dos empreendedores
e o impacto – na empresa, na família e na comunidade
– de um potencial empréstimo de maior dimensão.
3. A atuação do MOVE tem-se transferido para uma
abordagem mais coletiva, nomeadamente através da
criação, promoção ou acompanhamento de
cooperativas e associações, que têm vindo a revelar um

4.

5.

maior impacto na geração de emprego e
desenvolvimento económico local.
As formações em empreendedorismo, gestão de
negócios e procura de emprego têm sido cada vez mais
segmentadas e direcionadas a grupos específicos, de
modo a responder aos desafios concretos de cada
comunidade. Tem havido também uma aposta na
formação de uma geração mais nova (jovens a
frequentar o ensino secundário), de modo a preparar
desde cedo as populações para os desafios do mercado
de trabalho e da gestão de negócios.
Os projetos MOVE têm frequentemente sido
originados e baseados em parcerias locais. O MOVE
pode assim atuar na sua área de intervenção
(empreendedorismo, apoio a negócios e à procura de
emprego), enquanto os nossos parceiros se focam
naquilo que fazem melhor (conhecimento técnico,
apoio psicológico, etc.), garantindo a consistência dos
projetos e um acompanhamento amplo e continuado
dos beneficiários.

Esta aprendizagem e execução de novas soluções só
continuam a ser possíveis graças a uma equipa jovem mas
muito empenhada. Cerca de 35 elementos em Portugal
garantem que o trabalho do terreno aconteça. Em part-time,
esta “estrutura” faz um trabalho por vezes discreto, por
vezes ingrato, mas basilar.
Também em part-time, mas como atores principais do
acompanhamento de pessoas desempregadas com poucas
qualificações em Portugal, os cerca de 10 coaches do
Pro.Move abdicam do seu próprio tempo de trabalho para
persistentemente ajudar outros a consegui-lo.
Nos terrenos além-fronteiras, a qualidade dos fellows
continua a surpreender-nos: profissionais, persistentes,
proativos e cheios de boas ideias. Equipas de 5 fellows em
cada país conseguem desdobrar-se em várias frentes de
atuação. Quando regressam a Portugal, são unânimes na
paixão com que ficam pelos países onde viveram e
trabalharam durante seis meses ou um ano. E continuam
envolvidos com o projeto: muitos juntam-se à estrutura
MOVE em Portugal, paralelamente a desafiantes mestrados
ou profissões em que rapidamente se integram, fazendo uso
das competências profissionais e pessoais que adquiriram no
terreno. A todos os atuais colaboradores e alumni MOVE,
muito obrigado.
Um agradecimento especial é igualmente devido aos nossos
parceiros estruturais e pontuais, que através de
financiamento ou prestação de serviços garantem a
continuidade e expansão dos projetos MOVE.
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O projeto tem ainda muito a crescer, não só em alcance
geográfico mas também a nível das soluções que podem ser
encontradas para resolver os problemas que encontramos
em cada economia. Em 2014 esperamos crescer neste
último aspeto. Veja como, no final do relatório.
Margarida Marcos
Lisboa, 10 de Março de 2014
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A Organização

respetivamente: MOVE Microcrédito e, mais
recentemente, o Pro.Move. Apesar de distintos, fazem
ambos parte da identidade MOVE.

O MOVE é uma associação para o desenvolvimento,
que tem como objetivos principais:

Nós somos MOVE
Até hoje 107 voluntários (ou fellows) participaram nas
diversas edições do Move Microcrédito, pelas três
localizações e 70 voluntários estiveram envolvidos na
estrutura MOVE – parte deles dando continuidade ao
trabalho realizado enquanto fellows no projeto Move
Microcrédito. Nos três países foram já concedidos 68
microempréstimos e desenvolvidos diversos projetos
de consultoria e acompanhamento operacional de
negócios locais, bem como diferentes tipos de
formação em Gestão de pequenas empresas.

1.Promover o desenvolvimento económico em países
em desenvolvimento como forma de combate à
pobreza, apoiando e promovendo empreendedores e
cooperativas locais;
2.Fomentar a empregabilidade em Portugal como
forma de combate ao desemprego entre pessoas com
baixas qualificações, apoiando a formação técnica e
procura de emprego.
Este projeto iniciou-se em Moçambique, em 2009, com
um grupo de estudantes de Gestão. A organização foi
erguida no país, na Ilha de Moçambique.

O projeto mais recente, Pro.Move, tem estatísticas
mais limitadas devido ao seu curto período de
existência. Tendo começado o seu terceiro projeto
semestral no início de 2014, o projeto conta com 15
voluntários (coaches), 22 candidatos apoiados e um
total de 8 formações técnicas de reintegração no
mercado de trabalho.

Enquanto as atividades iam progredindo fora das
fronteiras portuguesas, os alicerces da organização
eram estabelecidos em Portugal. A necessidade de ter
uma estrutura organizacional que suportasse as
atividades de terreno foi respondida com muito
esforço, tornando esta aventura possível.

“Como é que estamos organizados?”
Neste momento, a organização conta com a
participação de 35 voluntários em Portugal e 15 fellows
distribuídos por Moçambique, Timor-Leste e São Tomé
e Príncipe.

Neste momento o MOVE está presente em três países
em desenvolvimento (Moçambique, São Tomé e
Timor-Leste) e ainda em Portugal. As atividades da
organização distribuem-se por dois projetos,

Diretora

Diretor

Margarida Marcos

Miguel CastelBranco

Projetos

Dep. Financeiro

Dep. Operacional

Dep. Institutional

Moçambique

Parceiros e
patrocinadores

Recrutamento

Legal

São Tomé e
Príncipe

Marketing
Gestão Financeira
Management
Planeamento
Financeiro

Timor-Leste

Research
Eventos
Formação

Portugal
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Desde a sua criação, em 2009, na altura denominada Católica-Way, a organização alcançou diversas metas, por força
do esforço reunido por todos os fellows, empreendedores, parceiros e doadores.
2013 foi essencialmente um ano de consolidação de atividades – particularmente em Timor (com o lançamento dos
primeiros microcréditos) e no Pro.Move.

Temos crescido…
Expansão
para Timor,
em Setembro

Negociações com
Caixa Geral de
Depósitos.

2009
Criação
do
Católica
-Way,em
Julho,
em
parceria
com WAY,
TESE e
CLSB.

2010

2011

560
candidaturas
Mozambique

Expansão para
São Tomé e
Príncipe em
Janeiro, e
negociações
com Banco
Internacional
de São Tomé

20
empréstimos
em parceria
com
Millenium
BIM

Projetos com
PT, RESUL,
AMODER e
Universidade
de Timor-Leste

12 fellows
em
Moçambique

MOVE –
Associação de
Microcrédito e
Empreendedorismo

2012
Lançamento do
Pro.Move como
projetopiloto

2013
Consolidação de
todas as
atividades

-
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Moçambique
Moçambique foi o primeiro destino do MOVE, e a sua
missão manteve-se permanente até aos dias de hoje. O
projeto instalou-se na Ilha de Moçambique, uma
pequena cidade numa ilha costeira na província de
Nampula. A partir da Ilha, as equipas de voluntários
têm conseguido estender a sua atividade a povoações
vizinhas. Atualmente, as condições de segurança, o
grande potencial económico do Norte de Moçambique
e o património cultural que é a Ilha de Moçambique,
são os 3 grandes motivos que prendem o MOVE a
Moçambique.

Informação do país
Área

801 590 km2

Capital

Maputo

População (2013)

25,2 milhões
(2013)
14,2 mil milhões
de USD (2012)
7% (2012)

PIB (preços correntes)
Taxa de crescimento
real do PIB
Taxa de Inflação

4% (2012)

Informações rápidas do projeto Moçambique em
2013
Empréstimos
concedidos
Empréstimos
concluídos
Formandos
Atual taxa de
cumprimento
Juro sobre saldo em
dívida

1
6
18
95%
10%

Microcrédito em Moçambique
Nos últimos anos, o setor de microcrédito em
Moçambique tem recebido uma atenção crescente por
parte do governo atual, assim como de outros
intervenientes, quer a nível nacional como
internacional. Com a adoção do Plano de Ação para a
Redução da Pobreza Absoluta (PARPA) em
1

Oikos: Micro-Finanças em Moçambique/Março 2006

Moçambique, verifica-se um investimento de
estratégias e programas políticos e governamentais
com o objetivo central de reduzir a pobreza absoluta
através de uma aposta no desenvolvimento económico
e social do país. Como resposta aos entraves originados
por questões culturais e fracas habilitações literárias
por parte da população que dificultam o acesso a
instituições formais financeiras, o microcrédito surge
em Moçambique como resposta às dificuldades de
acesso por parte da camada mais pobre da população
moçambicana, a serviços financeiros1.
Apesar do recente interesse do país no setor 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. No entanto, o
número de instituições a atuar neste setor tem vindo
igualmente a aumentar. Em 2000 havia apenas 29
instituições de microcrédito, enquanto em finais de
2005 existiam já cerca de 50, sendo que 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 atividade nas principais regiões do
país. Dados recentes do setor apontam para a
existência de mais de 55.000 “clientes” e cerca de 70
instituições2 a desenvolver atividades no país, dais
quais o CMOVE destaca a AMODER (Associação
Moçambicana para o Desenvolvimento Rural) com o
qual mantém uma parceria que se tem vindo a
acentuar ao longo dos últimos anos.
A AMODER, localizada também na Ilha de
Moçambique, trata-se de uma instituição que concede
crédito para a realização de iniciativas locais a
pequenas e médias empresas, privadas ou nacionais,
associações ou cooperativas.

Microcrédito

2

Informação obtida através do Banco de Moçambique
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Em 2013, o MOVE iniciou uma revisão do trabalho
desenvolvido até então tomando especial atenção aos
mecanismos de concessão de crédito utilizados.
Este processo levou a abolir algumas práticas
anteriormente utlizadas como seja a promoção de
candidaturas. A promoção de candidaturas tinha um
alcance reduzido e consumia bastante tempo aos
voluntários. Na prática, o desconhecimento sobre
microcrédito afastava muitos empreendedores.
Paralelamente, o objetivo seria o MOVE procurar novas
maneiras de chegar à população e de identificar
oportunidades de negócio por explorar. A concessão
de crédito passa assim a ser vista como um suplemento
a outras linhas de serviço e não como a principal
ferramenta do MOVE.
Ao longo do ano 2013, o MOVE Moçambique
posicionou-se, assim, em três linhas de serviço que
deverão agora ser exploradas:
 Microconsultoria
 Formação
 Microcrédito
Paralelamente, as equipas procuraram estudar novas
maneiras de conceder crédito, como por exemplo o
projeto piloto – Grupo de Mulheres.
Ainda que o MOVE tenha então reduzido o foco na
concessão de novos créditos para permitir investir em
estudar novas práticas, foi concedido 1 empréstimo em
2013, integrado na cooperativa de avicultores (AVIIM)
que o MOVE está a acompanhar.

Grupo de Mulheres
O Grupo de Mulheres pretendia testar uma prática já
utilizada por outras organizações de crédito que passa
pela concessão de crédito em cadeia dentro de um
grupo de indivíduos que partilhem alguma relação.
Neste caso, a equipa do MOVE selecionou 15 mulheres
de um bairro da Ilha de Moçambique sabendo que
todas se conheceriam como vizinhas. Com a criação do
grupo o segundo passo foi iniciar processos de
formação em negócios, partindo sempre da realidade
individual de cada uma. Este processo revelou-se
bastante mais árduo devido ao papel da mulher na
família. Visto que todas teriam como principal função a

educação dos seus filhos, nenhuma mantinha um
negócio regular fora de casa.
Todas as empreendedoras conciliavam o trabalho
doméstico com a revenda de produtos à porta de casa
e outros pequenos negócios esporádicos.
Em paralelo, para estimular o sentido de grupo foi
iniciado um grupo de poupança, outra prática bastante
comum no Norte de Moçambique e que evidenciou um
sucesso limitado também.
Mais uma vez, a fraca possibilidade das mulheres se
dedicarem ao seu negócio levantava um grande
entrave e o baixo nível de emancipação da mulher
afasta-as da ideia de gerirem um negócio fora de casa.
O projeto iniciado ainda no primeiro semestre de 2013
terminou em Novembro de 2014, sem nenhum
empréstimo concedido. A escolha de terminar o
projeto prendeu-se, acima de tudo, com o grande risco
dos negócios propostos que, em caso de falência,
deixariam as empreendedoras com uma dívida difícil
de gerir.

Estudo de atividades económicas
Durante o segundo semestre foi conduzido um estudo
com o objetivo de identificar áreas de atividade
económica com relevo para o produto local bem como
agentes relevantes associados a cada uma.
Este projeto tinha como objetivo explorar a
possibilidade do MOVE aprofundar a sua linha de
atuação em termos de apoio a associações ou grupos
económicos locais.
O foco em determinadas áreas de atividade económica
iria permitir ao MOVE aprofundar o seu conhecimento
e network em cada uma delas, um fator crítico para
uma avaliação consciente de oportunidades de
negócio.
Ainda que o crédito se mantenha como uma
ferramenta possível, o foco no apoio a associações
passa pela formação e microconsultoria.
Do
primeiro
estudo,
resultaram
bastantes
oportunidades interessantes que foram resumidas no
Plano de Desenvolvimento do MOVE na Ilha de
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Moçambique – um documento que servirá de suporte
aos voluntários na Ilha.
Neste consta a prioridade dada às seguintes áreas:
avicultura, pesca, sal, cal e turismo. Ainda que muito
foco tenha já sido dado nestas áreas no que toca a
apoios ao seu desenvolvimento, o MOVE considera que
existe ainda muito potencial de crescimento.

Parcerias
Amoder – em 2013 foi continuada a parceria criada
com a AMODER que permite ao MOVE conceder
crédito formalmente e também usufruir do vasto
conhecimento da economia local que esta instituição
detém.
Frango King - a criação da Associação de Avicultores da
Ilha de Moçambique – AVIIM – tem revelado bons
resultados e apresenta-se com uma aposta para o
futuro. Em 2013 foi criada uma parceria com a Frango
King (empresa moçambicana de avicultura) para
facilitar a entrega de pintos e ração na Ilha de
Moçambique.
Este
acordo
permite
aos
empreendedores pouparem o dinheiro e tempo das
viagens a Nampula. Em paralelo, a Frango King iniciou
um programa de formações semestrais aos voluntários
e aos produtores.

complemento às aulas de empreendedorismo
oferecidas pelo programa da UNIDO, de forma a
orientar pessoas com ideias empreendedoras, o MOVE
potenciou uma Escola de Negócios na Ilha de
Moçambique, sendo esta uma possível porta de
entrada para o projeto, assim como para futuros
créditos que possam vir a ser concedidos.
Durante a 9.ª edição, a Escola de Negócios iniciou-se
em Novembro em parceria com o Projeto Oceano, que
cedeu as instalações. A turma inicial contou com 8
alunos, sendo que apenas 3 continuaram a formação
até ao seu término.
Aulas na Escola Profissional da Ilha de Moçambique
(EPIM)
No âmbito dos cursos profissionais, foi desenvolvida
uma unidade curricular de negócios leccionada pelos
fellows do CMOVE na EPIM. As aulas foram dadas para
cerca de 29 alunos do 3.º ano, durante todo o ano
letivo, duas vezes por semana.

Grupo de Jovens

Projetos

O Grupo de Jovens iniciou-se com um grupo de alunos
do 12.º ano de escolaridade da Escola Secundária da
Ilha de Moçambique com o objetivo de promover um
espaço e tempo de debate acerca de temas
importantes para a sua formação e apoio a nível de
acesso ao ensino superior. O grupo reúne
semanalmente, debatendo temas propostos pelos
alunos,
sendo
que
os
fellows
estavam
responsabilizados apenas por complementar e orientar
a conversa. No seguimento do apoio e incentivo
prestado para uma candidatura ao ensino superior,
foram também desenvolvidas algumas ações de
angariação de fundos, nomeadamente para o
pagamento dos exames de candidaturas.

Escola de Negócios

Dia da Criança

Com o objetivo de promover o empreendedorismo na
Ilha e de descobrir possíveis novos empreendedores,
foi feita uma aposta em mais uma edição da Escola de
Negócios. Esta contou com a participação de 10 alunos
nos moldes estabelecidos já por edições anteriores,
sendo a formação dividida em cinco módulos,
trabalhados ao longo de cinco semanas, com uma
frequência de três aulas por semana. Como

No dia 1 de Junho de 2013, a equipa do MOVE
promoveu um evento para mais de 500 crianças na
Fortaleza da Ilha de Moçambique. Esta iniciativa
contou com o apoio da Cooperação Portuguesa e de
outras entidades alocadas na Ilha. Entre uma série de
atividades lúdicas, a organização do evento garantiu e
preparou também um almoço para todas as crianças.

Projeto Oceano – o MOVE aliou-se ao Projeto Oceano
na melhoria do acesso à educação dos jovens da Ilha de
Moçambique. O MOVE começou, assim, a dar
semanalmente duas aulas de Matemática a jovens do
ensino secundário para complementar a educação
formal. A parceria com o projeto Oceano implica
também a disponibilização da sua sala de aula para
formações do MOVE ou eventos esporádicos.
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Escritório MOVE

Formação a mestres costureiros

A 9.ª edição, como resposta a algumas necessidades
sentidas, inaugurou em Novembro de 2013, o
“Escritório MOVE” na Ilha de Moçambique com o
objetivo de ter um local sempre pronto a receber todos
os que quiserem, por algum motivo, contactar com o
MOVE, ou simplesmente para dar a conhecer e
promover o projeto e as suas diversas atividades junto
da população.

Com o objetivo de elevar a qualidade do serviço
prestado pelos alfaiates da região e valorizar a
capulana africana, foi organizada uma formação
destinada a mestres costureiros. A Formação foi
constituída por quatro módulos, sendo que as aulas
tiveram lugar no “Escritório MOVE”. Iniciada já em
Janeiro de 2014, mas ainda ao encargo da 9.ª edição,
esta formação pretendeu melhorar não só o serviço
prestado aos clientes, mas também a oferta de
algumas noções básicas de negócio dentro desta área.
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São Tomé e Príncipe
A imponência marcada por uma vegetação tropical e
uma biodiversidade única, caracterizam o segundo
destino do MOVE, o arquipélago de São Tomé e
Príncipe, que despertou o interesse do Move, não pela
sua exuberância paisagística, mas pela estagnação
económica que se instalou no país após períodos de
recordes mundiais de produção de cacau e café.
Do ponto de vista económico, São Tomé e Príncipe
baseava-se, no tempo das descobertas, na produção de
açúcar. No entanto, após as exportações para Portugal,
a produção de café e cacau aumentou bastante, de tal
forma que o país chegou a ser líder mundial nas
exportações de cacau. O país adquiriu a sua
independência a 12 de Julho de 1975.

Taxa de
Incumprimento

Outra informação
relevante

7,53%
- Formação em Criatividade e
Negócios
- Formação em
Empreendedorismo,
Associativismo e Gestão de
Pequenos Negócios (Parcerias:
AMI; Médicos do Mundo, Alisei;
Leigos para o Desenvolvimento)
- Projetos de Consultoria (CST);
- Concursos de Ideias
desenvolvidos junto de
instituições de ensino (Liceu
Nacional e Instituto Superior
Politécnico)
- Acompanhamento de negócios
(Parcerias: AJEI, ONG MARAPA,
Comunidade de Vista Alegre)
- Estudos de Caso (Irmãs Neves)
- Market Research

Atualmente, o país integra a Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa (CPLP) e faz parte dos Países
Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP). A
descoberta recente de petróleo no Golfo da Guiné
promete chamar a atenção para este pequeno país. No
entanto, esta descoberta não irá revolucionar a
economia santomense, que se encontra bastante
estagnada. A dependência extrema da ajuda externa, a
corrupção visível no governo, a falta de tecido
industrial, e o abandono da maior parte das produções
de cacau e café fazem com que este incrível país
africano vá ficando parado no tempo.

Microcrédito em São Tomé e Príncipe

Informação do país

Neste sentido, a 5ª e a 6ª edições resolveram apostar
no desenvolvimento económico do país de outra
maneira, trabalhando para um reposicionamento do
MOVE no país de São Tomé e Príncipe. Este
reposicionamento passou pela procura de outras
atividades de trabalho sem ser o microcrédito e pelo
desenvolvimento de um novo modelo de
financiamento da própria Organização mais
sustentável.

Área
Capital
População (2012)
População Urbana
PIB per capita

1.001 km2
São Tomé
187.356 habitantes
61%
1.266 US$

Fonte: Censos 2012

Informação das atividades desenvolvidas pelo
MOVE em São Tomé e Príncipe

Desde Janeiro de 2013 que o MOVE decidiu
interromper a concessão de microcréditos na ilha de
São Tomé. Devido à história e cultura santomense,
pudemos identificar alguns fatores que fazem com que
o impacto do microcrédito não atinja o seu máximo
potencial. Alguns destes fatores incluem o fraco nível
de escolaridade e know-how dos empreendedores, e a
ausência de espírito de inovação e empreendedorismo,
o que acaba por se traduzir na implementação de um
negócio que já se encontrava saturado.

Parcerias e projetos desenvolvidas em 2013
Candidaturas
Empréstimos
concedidos
Montante
emprestado
Taxa de Juro mensal

900
13
192.100.000 STD (7684 €)
14%

As equipas dedicaram-se, assim, ao estabelecimento
de parcerias com outras entidades de referência no
terreno, que atuassem nas mais diversas áreas
(agricultura, saúde, pesca, ambiente, educação…),
fossem estas instituições governamentais ou
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organizações não-governamentais. Doze meses foram
suficientes para que estas alianças se solidificassem e
para que ficássemos conhecidos a nível nacional, com
uma projeção significativa.
Com estes parceiros, pretendemos alcançar um
impacto que o microcrédito não nos possibilitava. Ao
envolvermo-nos em projetos de desenvolvimento
económico, transmitimos os nossos conhecimentos
adquiridos na faculdade de uma maneira muito mais
profunda, sustentável e séria, para além de que
trabalhámos com negócios que à partida têm um
potencial muito grande para a criação de emprego.
AJEIE - Associação de Jovens Empresários e
Iniciativas Empresariais
A AJEIE conta com mais de 250 associados com
pequenos e médios negócios e a ligação com o nosso
projeto permitiu-nos ter acesso a uma base de dados
que nos aproxima do setor empresarial santomense e,
dessa forma, permite-nos promover o nosso trabalho
de formação e consultoria.
A sede da AJEIE é partilhada com o MOVE e,
semanalmente, qualquer pessoa pode encontrar um
fellow do MOVE na nossa sede.
Situação atual:
 Acompanhamento a 4 empreendedores: visitálos, ver como está a correr o negócio, sensibilizar
para a organização e estratégia; como podem ser
mais eficiente nos custos, serem organizados e
registarem todos os movimentos. Elaboração de
planos de negócio para se proporem a fundos.
 Feira de Produtos e Empresas “ Produtores e
Transformadores Nacionais”, prevista para Maio
2014.

ALISEI
Projeto Profissionais do Sexo (5ª edição/6ª
edição/7ªedição): No âmbito de um projeto da ALISEI
“Reforçar a resposta de STP à epidemia HIV-SIDA” a 5ª
edição do MOVE acompanhou um grupo de
trabalhadoras do sexo, elaborando planos de negócio
individuais, realizando visitas ao terreno e apoiando a

implementação dos negócios. Prevê-se que a 7ª
edição dê continuidade ao trabalho de
acompanhamento e de implementação do negócio
das formandas que ainda não receberam
financiamento.
Projeto PIPAGA (6ª edição): No seminário de
apresentação de estudos do projeto PIPAGA, o MOVE
foi responsável pela elaboração de um memorando de
conclusões do mesmo e por dar apoio operacional no
dia do evento.
PAM – Programa Alimental Mundial: Candidatura ao
fundo do Programa Alimentar Mundial das Nações
Unidas para a implementação de um sistema de cash
and voucher.

AMI
A AMI apoiou a Associação Solidária de Cão Grande
através da construção de capoeira e pocilga para um
negócio de criação animal, recorrendo à MOVE para a
elaboração do plano de negócios e análise da
viabilidade do negócio.
Pretende-se que, no futuro, o MOVE acompanhe o
projeto e direcione os membros para as melhores
decisões a nível de gestão do negócio.

MARAPA
COPAFRESCO - Cooperativa de Palaiês: Grupo de
Palaiês que recebe apoio da ONG MARAPA, sendo o
objetivo do MOVE apoiar no desenvolvimento de um
modelo que torne esta cooperativa autónoma.
 Formação: Cooperativismo, Análise financeira,
Marketing e Contabilidade;
 Acompanhamento rigoroso e dinamização constante
do negócio;
 Elaboração do plano de negócio.
Grupo de Bordado: Formações a um grupo de
empreendedoras que, após receberem formação de
bordado, irão fornecer produtos ao Atelier da Jalé
(estabelecimento de ecoturismo com grande potencial,
que se encontra a ser acabado de ser construído na
praia Jalé, em São Tomé)
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Ecoturismo Jalé: Elaboração do Plano de Negócios para
o restaurante e bar da Jalé e potencial
acompanhamento.
Médicos do Mundo
Projeto Viver Positivo: Formação em gestão a um grupo
de formandos portadores de HIV-SIDA e posterior
acompanhamento, visando o desenvolvimento de
negócios na área do artesanato.
O projeto terminou durante este ano e a suposta
intervenção do MOVE também, porém continuamos a
tentar encontrar formas de ajudar os artesãos a vender
os seus produtos.
Associação de Jovens de Boa-Entrada: O principal
objetivo do MOVE junto desta associação é conseguir
atrair mais jovens da comunidade e criar um modelo de
funcionamento mais sustentável (meios financeiros).
Potenciais atividades a desenvolver pela 7ªedição:
Formação em gestão do pequeno negócio para os
comerciantes de Boa-Entrada cobrando um preço
simbólico que reverte para um fundo da Associação de
Jovens; Pensar em atividades geradoras de
rendimento para desenvolver na associação:
exploração de uma parcela agrícola, transformação de
produtos, etc.
Santa Casa da Misericórdia

• Estudo de potenciais clientes de banana seca e
compotas e apoio na sua colocação no mercado;
• Apoio nos processos necessários à legalização
da associação.
Tese- Associação para o desenvolvimento
No âmbito de um projeto de Gestão de Resíduos
financiado pela União Europeia (EU) com cofinanciamento da Cooperação Portuguesa, a Tese
contratou o MOVE para dar formação e para a
produção de um Manual de Funcionamento de
Incubadoras e de um Template do Relatório Anual de
Funcionamento das Incubadoras.
A formação será lecionada em 4 dos 5 distritos de São
Tomé e será constituída por módulos de estratégia,
marketing, gestão financeira e plano de negócios com
uma carga horária que totaliza 80h por distrito. Este
será um dos principais projetos da 7ªedição.

Liceu Nacional
Atividades desenvolvidas (1º Período):
Prós e Contras – desenvolvimento de um conjunto de
debates com base em temas atuais da realidade
santomense. Desta iniciativa surgiu um Grupo de
Debates criado pelos alunos. O MOVE atualmente
continua a acompanhar este grupo e a apoiar no
desenvolvimento das suas atividades.
Atividades em desenvolvimento (2º período):

No âmbito do trabalho de Market Research, o MOVE
estabeleceu os primeiros contactos com a
comunidade de Vista Alegre. Através da Santa Casa da
Misericórdia, instituição que acompanha esta
comunidade no âmbito do projeto Mé-Zochi, o MOVE
desenvolveu um estudo da comunidade.

Roça Nossa – Esta iniciativa passa pela realização de
um concurso em que os concorrentes terão como
objetivo criar um projeto para implementar numa roça
de São Tomé e Príncipe previamente escolhida.

Atualmente, o MOVE apoia a Associação das Mulheres
de Vista Alegre, um grupo de senhoras que se dedica
à produção de banana seca e compotas, através de:
• Formação e acompanhamento na gestão do
negócio;
• Criação da marca e melhoria da embalagem do
produto;
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Casos de sucesso
JOARCES SANTOS
Idade: 31 Anos
Negócio: Pastelaria Ambulante
Montante do empréstimo: 14 500 000 STD
Agregado familiar: 6
Com uma vasta experiência na área, tendo já trabalhado vários anos em pastelarias e restaurantes, Joarces
recorreu ao MOVE para conseguir obter financiamento para comprar alguns utensílios e matérias-primas e
expandir o negócio de produção de produtos de pastelaria.
Em termos pessoais, este empréstimo trouxe-lhe alguma estabilidade financeira e emocional e, no que diz
respeito ao negócio, traz alguma novidade, através da qualidade e do sabor do seu produto.
É com orgulho que escrevemos que o Joarces concluiu o seu empréstimo este ano! Hoje os “biscoitos do
Joarces” são reconhecidos como um produto de qualidade e apreciados por muitos quando servidos ao lado
de um café no “Pico Mocambo”.

OCTÁVIA DA TRINDADE

Idade: 40 anos
Negócio: Congelador para venda de peixe
Montante do empréstimo: 9 500 000 STD
Agregado familiar: 3
A Octávia utilizou o microcrédito para satisfazer uma necessidade de mercado- a ausência de venda de peixe
fresco na localidade onde vivia. Conseguiu superar todas as adversidades encontradas, nomeadamente o
aparecimento de concorrentes que a imitaram, e as vendas têm crescido a um ritmo tão acelerado que a
Octávia conseguiu aumentar os preços em 10% sem perder clientes!
A Octávia gradece ao MOVE os conteúdos lecionados na formação, referindo que os conceitos aprendidos
foram fundamentais para que conseguisse pagar o empréstimo todo em 35 semanas, como previsto.
Com o pequeno monopólio que montou a empreendedora não só conseguiu pagar a educação aos filhos e
comprar mais material escolar, como também estender ajuda às suas sobrinhas.
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Timor-Leste
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.

Informação do país
A economia timorense, com um PIB de US$ 1.293
bilhões em 2012, é financiada pelo governo nacional e
cooperação internacional. A economia continua a
crescer visivelmente o que permite uma redução da
pobreza e consequentemente melhores resultados
sociais.
Díli é o principal porto e centro comercial e
administrativo de Timor-Leste e tem cerca de 193.563
habitantes, 20% da população do país. A cidade em si é
centrada num grande porto, onde se encontra uma
série de edifícios coloniais portugueses, bem como os
desenvolvimentos mais recentes da Indonésia.
Área
Capital
População (2010)
População Urbana
PIB per capita

14.874 km2
Díli
1.066.582 habitantes
27%
600 US$

Informação das atividades desenvolvidas pelo
MOVE em Timor
Candidaturas
Empréstimos
Montante emprestado
Taxa de Juro mensal
Taxa de Incumprimento
Estudantes seguidos pela
CENFP
Estudantes seguidos pela
UNTL

150
4
2.000 US$
2%
0%
>20 estudantes
>500 estudantes

A ação do MOVE concentrou-se na formação em
gestão e construção aos habitantes da cidade de Díli,
sempre com o apoio de diversas organizações que se
disponibilizaram para acompanhar e fomentar os
valores e trabalho do MOVE no terreno.

Dentro da área de formação, existem diferentes tipos
de programas no que diz respeito à duração, públicoalvo e objetivo dos mesmos.

Microcrédito
O crédito atribuído no primeiro concurso realizado em
Timor-Leste teve um montante global próximo dos
2.000 dólares americanos. Das 150 candidaturas
recebidas, o MOVE Timor-Leste apoiou 4
empreendedores nas seguintes áreas de comércio:
atividades de revenda, como quiosques fixos ou
ambulantes (cerca de 75%); e atividades ligadas à
produção de pão (cerca de 25%). O crédito foi atribuído
a título individual, exclusivamente ao sexo feminino e
já foram todos reembolsados na sua totalidade. Ao
nível da localização, todos os empréstimos foram
concedidos na cidade de Díli em dois sucos diferentesMotael e Bidau Santana. Este crédito foi concedido
com uma taxa de juro mensal de 2%, com pagamentos
semanais com maturidades entre 3 e 5 meses.
O crédito é dado através do BNU, um banco português
com o qual temos parceria em Timor. Opera em vários
países, mas em especial nas antigas colónias
portuguesas, sendo um subsidiário da Caixa Geral de
Depósitos. Estamos neste momento a montar uma
parceria do MOVE com a Fundação Centro Juvenil
Padre António Vieira para a atribuição de microcrédito
em conjunto. Esta Fundação tem como missão o apoio,
a formação e o enquadramento de jovens timorenses,
tendo em vista a sua plena realização como pessoas e
a sua mobilização para a reconstrução do seu País.

Parcerias e projetos desenvolvidos em 2013

CNEFP – Centro Nacional de Emprego e
Formação Profissional de Tibar
O Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional
de Tibar é um instituto público, apoiado pela
Cooperação Portuguesa (um instituto público que tem
por missão propor e executar a política de cooperação
portuguesa e ainda implementar a política de ensino e
divulgação da língua e cultura portuguesas no
estrangeiro), que dá formações técnicas em vários
cursos de construção como: canalização, carpintaria,
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AC´s e frio, eletricidade, soldadura, construção geral,
entre outras.
O MOVE desenvolve vários projetos no CNEFP de Tibar,
entre elas as formações de gestão de construção e
formação de registos financeiros onde já
acompanhámos mais de 20 estudantes timorenses, a
preparação e acompanhamento de estágios desses
mesmo alunos e as incubadoras:


Incubadora de negócios 1: Espaço físico que
suporta a criação e acompanhamento de empresas
ou cooperativas, com o intuito de fomentar o
desenvolvimento do tecido empresarial timorense.
A missão, em conjunto com o MOVE, é criar e
apoiar empresas financeiras e eticamente viáveis,
que sejam auto-sustentáveis depois do período de
incubação.

Neste momento temos duas unidades de negócios que
estamos a apoiar: unidade de produção de blocos e
unidade produção de agricultura (UPDA).


Incubadora de negócios 2: Uma vez por semana, o
MOVE organiza sessões de apoio ao
empreendedorismo, onde ouve e acompanha os
alunos que precisam da nossa ajuda para
criarem/melhorarem os seus negócios. Recebemos
as propostas e, juntamente com o CNEFP,
avaliamos o potencial destes formandos e das suas
ideias.

Aulas de Empreendedorismo e Gestão e
Português na Universidade Nacional de Timor
Leste
A Universidade Nacional Timor Lorosa'e, UNTL, é uma
universidade fundada em 2000, com sede na cidade de
Díli, capital de Timor-Leste. Por regra, as aulas são
ministradas em língua portuguesa ou, nos cursos
ministrados sem apoio de países lusófonos, em língua
indonésia.

O contributo do MOVE nesta faculdade passa pelas
aulas de Empreendedorismo e Gestão e também por
aulas de Português a todos os timorenses que
pretendam desenvolver esta língua. As aulas de
Empreendedorismo e Gestão estão divididas em 2
módulos. Cada módulo dura cerca de dois meses,
contando com três horas semanais. O primeiro módulo
aborda os conceitos de um Business Plan. No segundo
módulo, procura-se que os alunos construam
um Business Plan para o seu próprio negócio. Por sua
vez, as aulas de português surgiram de um pedido
particular de um aluno da Licenciatura em Matemática,
que já era aluno do MOVE dos Módulos de Gestão e
Empreendedorismo. Embora as aulas na Universidade
Nacional de Timor-Leste sejam obrigatoriamente
lecionadas em português, os alunos não têm
boas bases de língua portuguesa e, por isso,
têm imensas dificuldades na aquisição de conteúdos.
TIMOR TELECOM
A Timor Telecom (TT), operadora de Telecomunicações
de Rede Fixa e Móvel de Timor-Leste, surge
praticamente de raiz depois das infra-estruturas de
telecomunicações do país terem sido destruídas em
Setembro de 1999. Passados 10 anos, a Timor Telecom
é uma empresa sólida e dinâmica que já ultrapassou
vários desafios e que desde sempre acompanhou o
povo timorense no seu percurso desde a Restauração
da Independência.
Até ao final de 2013, o MOVE foi patrocinado pela
maior operadora de telecomunicações de Timor-Leste.
Esta parceria, iniciada no ano de 2012, implicou que os
fellows no terreno trabalhassem um dia por semana na
TT no que respeita a cooperação no âmbito de projetos
de responsabilidade social da empresa.
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Casos de sucesso
NOVIANA
Idade: 26 Anos
Negócio: Quiosque
Montante do empréstimo: 320,33 US$
Agregado familiar: 7
A Noviana tem 26 anos, é casada, tem três filhos e vive em casa dos sogros. O negócio que a ajuda a trazer
dinheiro para casa é um “kios” (género de quiosque) em que vende maioritariamente produtos alimentares.
O negócio é bastante próximo da casa MOVE, numa rua bastante movimentada.
Apesar de ter algumas dificuldades com a língua portuguesa, tem o apoio da sua mãe, que consegue
comunicar de forma razoável.
O motivo da candidatura foi a expansão do negócio, nomeadamente o aumento da diversidade e quantidade
de produtos para revenda.
A equipa MOVE, depois de analisar o negócio, concordou em conceder-lhe o empréstimo no montante de
$320,33, ficando também garantido um acompanhamento de consultoria regular ao desenvolvimento deste
negócio. A maturidade deste empréstimo foi de 16 semanas.
Em termos de impacto, este empréstimo permitiu uma ligeira subida das vendas semanais da
empreendedora em aproximadamente 20%.
Podemos ainda concluir, com alguma probabilidade, que a diversificação de produto conseguida através do
empréstimo financeiro atraiu mais clientes, refletindo-se, por isso, na melhoria da vida pessoal e familiar
da empreendedora.

JOSEFA
Idade: 49 Anos
Negócio: Padaria e pastelaria
Montante do empréstimo: 268,75 US$
Agregado familiar: 9
A Josefa tem 49 anos, é viúva, tem seis filhos e vive em casa dos sogros. O negócio que consiste na sua única
fonte de rendimento diz respeito à produção de pão, crepes, donuts e bolos. É uma pessoa muito humilde,
trabalhadora, organizada e acessível, o que levou a equipa MOVE a confiar nesta empreendedora.
O motivo da candidatura foi a compra de um forno de maior dimensão. O objetivo passa por aumentar a
produção já que, de momento, não consegue dar resposta a todas as solicitações que recebe. Desta forma
poderia também aumentar a sua carteira de clientes.
O empréstimo providenciado teve a duração de 17 semanas e foi no montante de $268,75.
Ao longo do acompanhamento que foi feito à Josefa durante as 17 semanas de duração do empréstimo
podemos concluir que houve um impacto muito significativo no negócio da empreendedora, uma vez que
as suas vendas aumentaram quase 30% semanalmente.
No mês de Novembro (quase no final do pagamento do empréstimo) registou-se um aumento na faturação
graças à possibilidade de fazer face às encomendas com o novo forno. Consideramos que esta experiência
de microcrédito constitui um caso de referência dado que a empreendedora sentiu um grande impacto na
sua vida familiar e social!
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Pro.Move
O projeto Pro.Move é uma iniciativa desenvolvida em
Portugal. Tem por objetivo suportar a reintegração e
empregabilidade de desempregados com pouca
qualificação. O seu principal fim é preparar cada
candidato para reentrar no mercado de trabalho e,
consequentemente, melhorar as suas condições de
vida.
A última e segunda edição, que tomou lugar em
Setembro de 2013 e é concluída em Janeiro de 2014,
suportou 7 trabalhadores desempregados de duas
parcerias estabelecidas com a Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa. Para esta edição foram
alocados 6 coaches.

Em 2013…
Total de 22 candidatos

Total de 15 coaches

8 formações técnicas

Como é que funciona?
Na prática, o Pro.Move é organizado em reuniões
individuais e personalizadas de coaching e formações
técnicas em grupo.
Existem 6 reuniões individuais de coaching, de forma a
providenciar
o
acompanhamento
necessário
continuamente, adaptando o processo ao perfil cada
candidato.
Entretanto, 3 formações técnicas são desenvolvidas
pela equipa de coaches, focadas em três esferas:
técnicas de procura de emprego, técnicas de entrevista
e técnicas motivacionais.

Eventos Sociais e
Angariação de
Fundos
Eventos dinamizados

O CMOVE organizou ao longo do ano de 2013 várias
atividades com o objetivo de angariar fundos que
apoiassem o financiamento da organização,
nomeadamente despesas inerentes aos voluntários
que se encontram no terreno. Estes eventos
constituem igualmente uma excelente forma de
sensibilização e divulgação dos nossos projetos – fator
determinante para a sustentabilidade da organização.

O CMOVE organizou também um torneio de golfe a 6
de Outubro no Clube Desportivo de Lisboa,
patrocinado pela Delta, Estée Lauder, Expocar, Audi,
EDP e Sábado. Este evento gerou 3000€ que serviram
para suportar parte dos custos das equipas que se
encontram no terreno.
O Torneio de Futebol, que aconteceu a 5 de Dezembro
no Colégio Sagrado Coração de Maria, reuniu 220€.

Em 2013 foram organizadas duas festas em Lisboa, a 19
de Abril no Scones Club e a 28 de Dezembro no Main
Club. No total foram angariados 65.86€.

Nos “Santos Populares”, a 12 de Junho, o CMOVE
angariou 310€ através da venda de bebidas.

No dia 25 de Maio decorreu também o torneio de ténis
no Colégio São João de Brito, que reuniu vários
estudantes e apreciadores de ténis e que
financeiramente se traduziu em 180€ doados.

No dia 21 de Junho realizou-se no restaurante “Lisboa
Vista do Tejo” o jantar anual do MOVE onde foram
angariados 2500€. No presente evento foi ainda
realizado um leilão que gerou um valor total de 1700€.
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O projeto CMOVE foi capaz de ter cumprido com o
seu objetivo, acima de tudo, devido ao importante
apoio dado por várias instituições e entidades bem
conhecidas. Existem parceiros principais (financeiros
e institucionais) que nos permitem manter as nossas
atividades e promover novas oportunidades de
desenvolvimento.

Principais Parceiros
BANCO INTERNATIONAL DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
Fundado em 1993, o Banco Internacional de São
Tomé e Príncipe é hoje o maior e mais antigo banco
comercial em São Tomé e Príncipe, disponibilizando
onze balcões que abrangem as mais diversas áreas
de São Tomé e Príncipe.
CATÓLICA LISBON SCHOOL OF BUSINESS AND
ECONOMICS (CLSBE)
A CLSBE foi fundada 1978 e desde então tem sido
reconhecida, tanto ao nível nacional como
internacional, como umas das melhores escolas de
negócios na Europa. Em Portugal, cedo se dedicou à
inovação e método de ensino nas áreas de Gestão e
Economia. Internacionalmente, a CLSBE confirmou o
sucesso do seu ensino sendo referida no ranking do
Financial Times.
A CLSBE é considerada um parceiro estratégico do
projeto visto que apoia o CMOVE desde o primeiro
dia. Ao longo dos anos, tem facilitado recursos, tanto
na forma de espaços para levar a cabo as atividades
como o tempo dos seus recursos humanos.
COMPANHIA
SANTOMENSE
TELECOMUNICAÇÕES (CST)

DE

Fundada 1990, é pioneira no mercado de
telecomunicações em São Tomé e Príncipe. A
empresa tem vindo a desenvolver constantes
inovações no setor das telecomunicações,
oferecendo uma ampla oferta de linhas fixas e
conexões 3G.
FUNDAÇÃO MANUEL ANTÓNIO DA MOTA (FMAM)

A FMAM é um importante instrumento da política de
responsabilidade social da Mota-Engil. O objetivo da
fundação é promover, desenvolver e apoiar
iniciativas nas áreas de bem-estar e da solidariedade
social, e a natureza cultural no campo da educação,
saúde, meio ambiente, organização e apoio da
atividade cultural exercendo a sua atividade em
território nacional e em países onde a marca MotaEngil
é
representada.
A FMAM dá um importante apoio financeiro ao
CMOVE, especialmente ao projeto em Moçambique
onde o grupo Mota-Engil também opera.
Com o apoio dado pela Fundação aos projetos de
microcrédito em Moçambique, o melhor
companheiro e melhor empreendedor podem ser
premiados anualmente.
GRUPO GENERG
Criado em 1988, o Grupo GENERG constitui um
grupo de empresas cuja missão é a construção e
operação de plataformas de energia hidroelétrica
através de fontes renováveis explorando recursos
nacionais. Nesta área, o Grupo GENERG é ainda
membro do grupo WIND OF PORTUGAL (ENEOP)
apoiando o CMOVE financeiramente.
PORTUGAL TELECOM
Portugal Telecom é o maior provedor de
telecomunicações em Portugal, tendo também uma
presença significativa no Brasil, Guiné-Bissau, Cabo
Verde, Moçambique, Timor-Leste, Angola, Quénia, e
São Tomé e Príncipe.
RESUL
RESUL é uma empresa portuguesa de capital
privado, sendo os seus principais clientes na área de
água e gás do setor de energia.
Inicialmente fundada em 1982 como uma empresa
comercial, desde cedo se estabeleceu no setor
industrial. A RESUL era o total ou parcial investidor
de capital em fábricas domésticas e estrangeiras,
incluindo duas Portugal, uma em Moçambique e
outra em Vancouver, Canada.
TIMOR TELECOM
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A Timor Telecom opera como fornecedor de
telecomunicações em Timor-Leste. Desde Março de
2003 que a empresa oferece um vasto portfólio de
linhas fixas, móveis e conexão de dados. Desde o seu
estabelecimento, a TT tem investido cerca de 103
milhões de dólares no desenvolvimento das
infraestruturas de telecomunicações, tendo
demonstrado, ao longo dos últimos 10 anos, que
está na vanguarda da tecnologia, adaptando-se às
necessidades dos seus consumidores.
LOGOSAN
A LOGOSAN tem como principal atividade a
prestação de serviços na área da gestão e da
contabilidade, tendo dado apoio ao CMOVE.
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Finanças
Pelo quinto ano consecutivo e apesar da contínua
recessão económica, a equipa CMOVE foi capaz de
assegurar um amplo orçamento financeiro para
2013. Com o valioso apoio dos principais parceiros e
outros financiadores obtivemos um resultado
líquido no valor de 2.415€.
Todos os fundos recolhidos têm sido usados para
suportar os nossos projetos em Moçambique (27%),
Timor Leste (35%), São Tomé e Príncipe (33%) e uma
pequena parte para cobrir eventuais Custos
Colaterais (5%).

Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor Leste
Custos Colaterais
Custos
Colaterais
5%
Moçambique
27%
Timor Leste
35%
São Tomé e
Príncipe
33%

Valores em euros

2013

2012

Patrocínios e parcerias
Quotas de sócios
Resultado de eventos de angariação de fundos

19.111
1.148
6.230

50.500

Rendimentos operacionais

26.489

55.204

Projeto Move Microcrédito
Projeto Pro.Move
Operações em Portugal

(27.279)
(272)
(517)

(24.240)

Gastos operacionais

(28.068)

(24.707)

Resultado operacional

(1.579)

30.497

Rendimentos de aplicações financeiras
Comissões e outros gastos financeiros

218
(1.054)

24
(300)

(836)

(276)

(2.415)

30.221

Resultados financeiros
Resultado líquido

4.704

(467)
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Anexos
Evento

Data

Descrição

“Católica
night out”
Festa AE

19
Abril

Festa AE na discoteca
Scones

Torneio de
Ténis
CMOVE

25
Maio

Torneio de Ténis no
Colégio São João de
Brito

Jantar
Anual
MOVE

Leilão
CMOVE

21
Junho

Jantar Anual do MOVE
realizado no
restaurante LVL “Lisboa
Vista do Tejo”

21
Junho

Leilão realizado no
Jantar Anual do MOVE
com produtos doados
ao MOVE

Patrocinadores

Objetivos

Resultados

n/a

Divulgação junto dos
estudantes da
Universidade Católica
de Lisboa

0€

n/a

Reunir estudantes e
amantes do ténis
para promover o
projeto

180€

n/a

Reunir a estrutura
atual e passada,
fellows, Católica
Alumni e alguns CEOs
para apresentar a
MOVE e as suas
atividades

2500€

n/a

Angariação de fundos
para sustentar parte
dos custos das
equipas que se
encontram no
terreno.

1700€

Promoção

Fotografias

25

CMOVE nos
“Santos
Populares”

12
Junho

Venda de bebidas nos
“Santos Populares”

Torneio de
Futsal
CMOVE

1
Dezembro

Torneio de Futebol
“Colégio Sagrado
Coração de Maria”

n/a

Angariação de fundos
para sustentar parte
dos custos das
equipas que se
encontram no
terreno.

310€

n/a

Reunir estudantes e
amantes do futebol
para promover o
projeto

220€

Reunir Católica
Alumni e alguns CEOs
para apresentar o
MOVE e as suas
atividades e para
angariar fundos para
sustentar parte dos
custos das equipas
no terreno.

3000€

Divulgar o MOVE
junto dos jovens.

65,86 €

CatólicaMOVE &
Clube
Desportivo
de Lisboa

6
Outubro

Torneio de Golfe
realizado no Clube
Desportivo de Lisboa

Delta
Estée Lauder
Expocar
Audi
Edp
Sábado

Festa Main

28
Dezembro

Divulgação do MOVE na
discoteca Main

n/a
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Parcerias
Santa Casa da Misericórdia
Católica Lisbon
Sendo um parceiro institucional, Católica Lisbon
contribui para o desenvolvimento da estratégia de
reintegração do Pro.Move, principalmente através do
design da mesma e providenciando um espaço físico
para desenvolver as atividades e recursos
administrativos.

Apoio à Vida

Enquanto parceiro estratégico local, a Santa Casa
garante a qualidade e condições necessárias para o
crescimento do Pro.Move.
De momento, estamos a colaborar com dois
centros desta instituição:
Centro de Produção Social da Prodac, contribuindo
para melhorias das condições de vida de pessoas
socialmente excluídas, prevenindo riscos e
promovendo o desenvolvimento pessoal e inclusão
e coesão social no Vale Fundão – Marvila.
Centro de Desenvolvimento Comunitário do Bairro
dos Lóios onde habitantes do bairro têm acesso a
ferramentas básicas e mais importantes para
enfrentar o mercado do trabalho.

Apoio à Vida é uma Instituição Particular de
Solidariedade Social (IPSS) que se preocupa com
jovens e mulheres grávidas com condições
socioeconómicas, psicológicas ou familiares
desfavorecidas. É também um parceiro estratégico
que garante o desenvolvimento do Pro.Move.

AJU – Associação Jerónimo Usera
Localizada em Alcabideche, esta associação para
grupos em desvantagem social do Município de
Cascais é uma rede de contactos importante para o
Pro.Move, permitindo ao projeto desenvolver-se.
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