
Relatório de 

Atividades 2020



2

ÍNDICE

1. Mensagem da Direção
2. Sobre o MOVE
3. 2020 em Resumo
4. Impacto 2020
5. Projetos
6. Eventos
7. Media
8. Resultados
9. Equipa
10. Parceiros



UM ANO DE REINVENÇÃOUM ANO DE REINVENÇÃO

Catarina Marques
CEO

Quando, em 2009, partiram para Moçambique para dar início

àquele que viria a ser o MOVE que hoje conhecemos, não sei se

sonharam a persistência, a consistência, a dedicação e a visão de

todos os que chegaram para lhe dar dessa vida.

Passaram 12 anos. De Moçambique expandimos para São Tomé e

Príncipe, cruzámos oceanos para chegar a Timor Leste e, mais

recentemente, voltámos os olhos para casa e partimos, a cada seis

6 meses renovados, para os Açores.

Acompanhámos já mais de 400 empreendedores e formámos

mais de 3.000 pessoas. O empreendedorismo é a nossa bandeira e

não nos cansamos do impacto que o vemos gerar na vida de cada

um. Em Portugal continental, somos e formamos a melhor equipa

de voluntários que já conheci. Hoje, além de 400 alumnis, conto

com 40 amigos, ativos no suporte e divulgação de toda esta

operação, cada vez mais profissionaliza e exemplo.

Em mais de uma década de história muita coisa mudou.

Aprendemos, ensinámos, errámos e reorganizámos, fizemos mais,

muito mais, assumindo a responsabilidade de fazer cada vez

melhor.

Só esta década e o trabalho de cada um de nós, poderia culminar

na profunda restruturação que encetamos em 2020, afirmando a

responsabilidade e dedicação que nos representa.

Mais do que repensar o MOVE hoje, determinámos a estratégia

da organização a 2025.

Não passamos impunes à pandemia. Trocou-nos as voltas e

forçou-nos a regressar de rompante. Na adversidade as

oportunidades, e o MOVE descobriu que muitos dos seus projetos

podiam continuar o acompanhamento via digital. Se as equipas

dos terrenos se mantinham ativas, cabia-nos não deixar cair o

trabalho estratégico iniciado e agarrar, com toda a força, todo o

tempo que agora passávamos em casa. Foram extensas e intensas,

a conversas e discussões via zoom.



UM ANO DE REINVENÇÃOUM ANO DE REINVENÇÃO

Catarina Marques
CEO

De ambição e vontade ao peito, desenvolvemos uma metodologia

própria, com o objetivo de organizar e formalizar o melhor que

sempre fomos.

Em Setembro já estávamos de volta aos Açores, e a atenção para

o regresso aos outros terrenos manteve-se prioritária. Somos os

apertos de mão que podemos dar aos nossos empreendedores e

a disponibilidade física que temos para todos os projetos. Disso

não queremos ser salvos.

Toda a estrutura do MOVE se adaptou à implementação da nova

metodologia. Temos um novo processo de recrutamento e

formação; somos mais exigentes e entregamos uma proposta de

valor mais forte, a todos aqueles que se atrevem a viver o MOVE.

Hoje podemos medir o nosso impacto, temos processos de

recolha de dados e KPI’s para análises bem definidas, e podemos

ainda reunir e transversalizar as melhores práticas que cada

empreendedor nos permite apoiar.

Em 12 anos muita coisa mudou. Mas queremos mudar muitas

mais. Queremos chegar a mais empreendedores, levar a

sustentabilidade financeira a mais famílias, gerar inovação e

emprego em mais comunidades, garantir assim, mais igualdade e

mais liberdade.

Obrigada à vida, por me permitir ser parte do MOVE. Obrigada à

minha equipa, por tornar os sonhos realidade. Obrigada aos

nossos empreendedores, por nos acreditarem e por decidirem

mudar o mundo. Obrigada aos nossos alumnis, por terem

representado e representarem tudo aquilo que nos fez chegar

hoje aqui. Obrigada aos nossos parceiros, pela confiança e pelo

suporte. Obrigada aos nossos amigos, em São Tomé, em Timor,

nos Açores e em qualquer parte do mundo. Prometemos que

estes 12 anos são apenas o primeiro capítulo de todas as histórias

que ainda teremos para vos contar.

Catarina Rodrigues Marques, CEO MOVE

07-07-2021





O MOVE é uma ONG para o desenvolvimento que acredita no

empreendedorismo como forma de empoderar jovens, famílias e

comunidades em locais em desenvolvimento.

QUEM SOMOS?

A NOSSA MISSÃO:

A NOSSA VISÃO:

O NOSSO MODO DE ATUAÇÃO:

Capacitamos empreendedores para MOVEr o mundo.

Ambicionamos um mundo onde as ideias e o trabalho têm um retorno justo.

Através de equipas de 5 a 6 voluntários, presentes no terreno durante 2

edições de 6 meses, asseguram a presença contínua do MOVE no terreno e

o total acompanhamento dos projetos em que participa.

Com mais de 10 anos de conhecimento dos terrenos em que trabalhamos,

desenvolvemos uma metodologia assente em 3 programas que garantem

o acompanhamento nas várias fases do ciclo de desenvolvimento de um

empreendedor.

Portugal São Tomé e Príncipe Timor-Leste



2020 em resumo



MOMENTOS QUE MARCARAM

Em Janeiro realizou-se, em São

Tomé, a entrega de certificados

que celebram a independência e

sustentabilidade dos projetos

MOVE.

A pandemia obrigou a suspensão das

operações MOVE no terreno e o regresso

dos voluntários a Portugal Continental.

Contudo, as equipas adaptaram-se e

mantiveram o trabalho via online.

Em Julho os sócios MOVE elegeram uma

nova direção para o biénio 2020-2022, e a

Catarina Rodrigues Marques assumiu assim a

presidência da ONG com os olhos postos no

futuro!

Também em Julho demos a conhecer

o nosso trabalho em São Tomé e

Príncipe no programa Pérolas do

Oceano na RTP África, um programa

que pretende dar a conhecer o melhor

da África contemporânea.



Em Setembro retomámos as operações

nos Açores, com 3 novos fellows que

chegaram ao terreno com a missão de

pilotar a nova metodologia de trabalho

MOVE, desenvolvida ao longo do ano.

Em Novembro arrancou nos Açores a

primeira edição do SHAKE, a formação

MOVE que transforma ideias em

modelos de negócio. No total

participaram 15 projetos e 16

empreendedores.

O MOVE participou no Greenfest em

Novembro e partilhou a forma como a

organização reestruturou o seu

trabalho e a sua atuação de forma a

responder com eficácia aos desafios

que uma recuperação pós-pandemia

irá trazer.

Em 2020 o MOVE foi um dos vencedores da

5ª edição do Prémio Banco BPI “la Caixa”

Solidário, que apoia projetos focados em

promover a transição e reinserção na vida

ativa de jovens e adultos em situação de

vulnerabilidade social, bem como a promoção

das suas necessidades básicas.

MOMENTOS QUE MARCARAM



Impacto 2020



119

48

2

Pessoas formadas na área do 
empreendedorismo

Projetos acompanhados

Projetos em parceria com 
outras organizações 



Projetos



A METODOLOGIA MOVE

O WAKE tem por objetivo inspirar e provocar ideias nas comunidades

onde opera com vista à promoção do empreendedorismo. Pela

problematização da sua realidade, o empreendedor é conduzido por

uma viagem individual, partilhada com os voluntários, os

empreendedores locais de referência e os restantes participantes. Cada

um é convidado a desenvolver uma ideia capaz de resolver um

problema existente e a implementar a solução encontrada através da

venda local. Pretende-se que as ideias geradas sejam conduzidas para o

SHAKE e se possam tornar num modelo de negócio viável.

Este programa, consecutivo em relação ao anterior (WAKE), ou ponto

de partida para todos os empreendedores que já tenham uma ideia

desenvolvida, oferece uma formação hands-on, com recurso a

storytelling e desenvolvimento de conceitos técnicos úteis à gestão de

um negócio. O SHAKE desenvolve-se em torno de uma framework

pormenorizadamente desenvolvida pelo MOVE que tem por objetivo a

transformação da ideia de cada empreendedor num modelo de

negócios viável. No final do programa todos os empreendedores são

convidados a uma sessão de pitch para apresentação do seu modelo de

negócios e estudo de viabilidade. Esta sessão, além da exposição

pública do modelo para captação de financiadores e/ou

estabelecimento de parcerias, pretende representar um momento de

construção através da utilização do feedback positivo/ construtivo.

Este programa é consecutivo em relação ao anterior (SHAKE), ou ponto

de partida para empreendedores com um modelo de negócios que

apresente um estudo de viabilidade positivo. Posteriormente,

contratualizada com cada empreendedor a journey com vista ao

negócio sustentável, o MOVE, com recurso à micro-consultoria nas

áreas de marketing e estratégia, finanças e contabilidade e operações,

lado a lado com o empreendedor, garante a primeira fase da

implementação do negócio. Para o programa MAKE, o MOVE

desenvolveu uma framework e uma checklist de atividades pré-definidas

que apoiarão o empreendedor neste caminho até ao negócio

sustentável.



AÇORES
As formações ocorreram entre 23 de Novembro e 11 de

Dezembro e, até ao fim de Janeiro, mediante as entregas dos

diagnósticos, definiu-se quais os projetos aptos a passar para

MAKE e quais os que precisariam ainda de um apoio

complementar do MOVE, para o preenchimento do diagnóstico

de viabilidade.

Esta 1ª edição do SHAKE apoiou 14 projetos (16 pessoas

inscritas) em Ponta Delgada e na Ribeira Grande, dos quais 3

passaram a MAKE por terem um diagnóstico viável, 4

permaneceram em SHAKE por mais uns meses para

aperfeiçoamento e/ou testagem da sua ideia no mercado e os

restantes desistiram do projeto ou preferiram continuá-lo sem o

apoio do MOVE.



AÇORES

A 5ª edição chegou aos Açores entre Janeiro e Fevereiro e

iniciou o acompanhamento a todos os projetos correntes.

Infelizmente, em Março do mesmo ano, o contexto pandémico

forçou o regresso da edição a Portugal Continental que, com

sentimento de perda mas com motivação acentuada, garantiu o

acompanhamento do mesmo virtualmente.



AÇORES 

Com a melhoria da situação pandémica vivida na ilha de São

Miguel, foi possível regressarmos a este terreno ainda em 2020.

A 6ª edição, composta por três fellows, chegou aos Açores no

fim de Setembro e dedicou-se 100% ao desenvolvimento e

implementação da primeira edição do SHAKE.

Até ao fim de Novembro, a equipa esteve focada em

conceptualizar e criar as formações do SHAKE, de forma a

garantir que todo conteúdo fosse sequencial e pudesse ser

acompanhado de forma intuitiva pelos participantes Em

paralelo, os fellows começaram em Novembro a divulgação do

programa através das nossas redes sociais, da distribuição de

flyers e de media locais.



SÃO TOMÉ

A edição recém chegada acompanhou, entre Janeiro e Março, 23

projetos correntes. Com a notícia de encerramento de fronteiras

que ditou um regresso prematuro a Portugal, a equipa não baixou

os braços e garantiu o acompanhamento dos projetos à distância,

com recurso a meios digitais.

Mantivemos os projetos de parceria com a CST e com a PNUD.

Formámos 18 jovens no liceu e acompanhamos 15 pessoas na

formação em áreas de negócio.

Entre Janeiro e Março de 2020 angariámos ainda dois novos

projetos: Boutique da Otília e Leve Leve Tours. Ambos continuam a

ser acompanhados em 2021 e prometem ter muito sucesso.

2020 foi um ano de grandes desafios. As faltas de rede na ilha

impossibilitaram muitas vezes a comunicação com os

empreendedores e a falta de turismo sentida no país levou a que

muitos negócios perdessem a sua maior fonte de rendimento.

Apesar dos constrangimentos, os fellows da 20ª edição continuaram

a dar o seu melhor e a acompanhar com total comprometimento os

projetos à sua responsabilidade.



TIMOR-LESTE
No final de Janeiro, aterrou em Timor-Leste a 18ª edição MOVE.

Contudo, na sequência da pandemia COVID-19, os voluntários

viram-se obrigados a retornar a Portugal, sem, no entanto,

abandonar os seus projetos.

Durante os três meses de atividade em 2020 o MOVE

acompanhou um total de 12 projetos, os quais permitiram

formar 70 jovens e apoiar 5 empreendedores.

Janeiro de 2020 ficou marcado pela mudança da casa MOVE (os

voluntários deixaram a sua casa em Bebora e têm, atualmente, a

sua residência em Santa Cruz), e pelo o acompanhamento de

dois novos projetos: o ProEma, um Restaurante-Escola que

apoia jovens em situação familiar vulnerável e a TANE

Konsumidor, a primeira Associação Colectiva sem fins lucrativos

em Timor-Leste de defesa dos direitos e legítimos interesses

dos Consumidores.



TIMOR-LESTE

Devido às dificuldades de rede, de horário e de compromisso

nem sempre foi fácil para os voluntários da 18ªEdição

acompanharem os seus projetos à distância. No entanto,

durante 2020 os fellows estiveram presentes nas formações da

AEMTL, ajudaram com a contabilidade do Jeitu Burguer e

deram resposta aos pedidos da ABUT, Figus Sol Nascente e da

Empreza Di’ak.

Infelizmente, não foi possível retornar as atividades nos

terrenos, mas o contato com os empreendedores e parceiros

mantém-se de forma a garantir o regresso dos voluntários.

Neste momento há duas ex-fellows MOVE nos terrenos que

sempre que necessário representam o MOVE e ajudam com a

logística necessária.



Eventos



7 DE MARÇO

X Ciclo de Cenáculo do Núcleo Este

MOVE como parte do painel de oradores de um plenário sobre a
"Perseverança", do Fórum do X Ciclo de Cenáculo em Baião.

23 e 29 de Abril e 5 de Maio

Organização de 3 quizes online, cada um preparado por 
uma dupla de cada terreno.

MOVE Quiz Night  - Versão online

O quiz semanal organizado pela iniciativa
@quem_quer_ser_solidário reverteu a favor do MOVE.

23 de Maio

Quiz «Quem quer ser solidário»



24 de Maio

GAS Talks

A Maria Mihaltchuk, COO do MOVE, foi uma das

oradoras na 5ª edição do GAS'Talks - Acholher e

Ser Acolhido.

Ao longo do ano

O MOVE esteve presente em várias feiras virtuais organizadas pelas 

universidades do país.

Presença MOVE em faculdades

20 a 22 de Novembro

Greenfest

O MOVE esteve presente no Greenfest com uma palestra

intitulada «MOVE: O Caminho para a Sustentabilidade».

Adicionalmente tivemos presentes num stand virtual

durante todo o evento a dar a conhecer a organização.



10 de Setembro

Reunião de fellows

Celebração do “fim de edição” dos fellows 2020 com

pequeno convívio, partilha de experiências e entrega

de lembrança.

28 de Novembro

Auxílio na organização do evento e organização de 

um «À conversa com MOVEs» virtual.

Participação evento SHAKE

20 de Dezembro

Realização de quiz com perguntas exclusivamente

dedicadas aos terrenos e história do MOVE como

organização (25 participantes, excluindo organização).

Evento alumni MOVE



Media



9 de Julho de 2020

Reportagem do programa da RTP

África "Pérolas do Oceano" sobre

as várias áreas de atuação do

MOVE em São Tomé e Príncipe.

O CFO e fellow MOVE, Augusto

Araújo, falou sobre o lançamento

do programa SHAKE numa série de

entrevistas para a RTP Açores,

Antena 1 Açores e Rádio Atlântica.

Novembro de 2020



Resultados



RELATÓRIO DE CONTAS

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 2020

No Terreno Em €

Prestação de Serviços 833.33 €

STP 0.00 €

Timor 833.33 €

Açores 0.00 €

Angariação de fundos 103.18 €

STP 42.65 €

Timor 60.53 €

Açores 0.00 €

Em Portugal

Angariação de fundos (em Portugal) 22,753.16 €

Donativos 11,572.25 €

Crowdfunding 0.00 €

Eventos 0.00 €

Fundraising/Campanhas 1,259.75 €

Sócios 131.16 €

Parcerias/ Fundos 9,790.00 €

TOTAL 23,689.67 €

Gastos de Actividade no Terreno -2,183.29 €

STP -155.18 €

Timor -18.29 €

Açores -2,009.82 €

Gastos de Actividade em Portugal -3,651.74 €

Marketing -54.40 €

IT 0.00 €

Formação 0.00 €

Arranjo Carro Açores -3,597.34 €

TOTAL -5,835.03 €

MARGEM BRUTA 17,854.64 €

Gastos Operacionais no Terreno -5,828.54 €

STP -1,378.41 €

Timor -1,300.61 €

Açores -3,149.52 €

Gastos Operacionais em Portugal -38.54 €

Despesas Bancárias -38.54 €

TOTAL -5,867.08 €

MARGEM OPERACIONAL 11,987.56 €

RESULTADO LíQUIDO 11,987.56 €



Equipa



5ª Edição Açores

19ª Edição São Tomé

Vera Abecassis Correia

Tiago Francisco

Tomás Guimarães

Margarida Pinho

Inês Oliveira Martins

Leonor Souza Araújo

Manuel Pereira Santos

Margarida Anacleto

Madalena Gilman

João Caetano



18ª Edição Timor-Leste

6ª Edição Açores

Rodrigo Coutinho

Vera Bessa

Pedro Bastos

Maria Ana Duarte

Duarte D’orey

Augusto Souza Araújo

Tomás Avillez Pereira

Manuel Líbano Monteiro



ESTRUTURA

Em Portugal Continental somos mais de 40 membros da

estrutura e asseguramos a operacionalização dos

terrenos, o crescimento da organização e pensamos o

MOVE estrategicamente para que seja possível

multiplicar o nosso impacto.

MOVEmos 365 dias por ano



Parceiros



OBRIGADO...

Com o apoio da CST os voluntários no terreno de São

Tomé e Príncipe têm internet Wi-Fi em casa e

comunicações de telefone gratuitas que os permite estar

em contacto mais direto com os empreendedores

A Globaltec contribui com todo o merchandising

relacionado com os projetos apoiados pelo MOVE. Com

este apoio aumentou o sucesso da quarta Feira do

Empreendedor em São Tomé

Ao vencer o Prémio BPI solidário de 2020, o MOVE

conseguiu arrecadar fundos suficientes para conduzir a

sua ação no terreno dos Açores e apoiar projetos que

promovam o desenvolvimento integral e o processo de

inclusão social das pessoas mais vulneráveis,

favorecendo a igualdade de oportunidades fomentando

o empreendedorismo.

A Fundação dos Botelhos de Nossa Senhora da Vida é

um especial parceiro no terreno dos Açores, por já nos

acompanhar desde 2019. Com o intuito de promover a

educação e o ensino, na ilha de São Miguel, vem-nos

consistentemente ajudando a MOVEr.

A chegada do MOVE a TL foi possível com o apoio da

Timor Telecom que além de ter sido um dos primeiros

parceiros ainda hoje cobre os custos de internet e

telemóvel da equipa no terreno.



OBRIGADO...
AÇORES

SÃO TOMÉ

TIMOR-LESTE

OUTROS
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... POR MOVEREM CONNOSCO!



moveong.pt geral@moveong.pt @move.ong
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