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Para o MOVE, 2021 desenrolou-se de forma natural e orgânica. Os objetivos definidos no início de 2020

organizaram e alavancaram a equipa, revelou-se nas pequenas e nas grandes ações de cada elemento,

convergindo nos resultados que todos esperamos alcançar.

Assim, assisto ao crescimento e desenvolvimento consistente deste MOVE, que partilho em resumo, para

que possam igualmente orgulhar-se.

A orientação definida a 2023 apontou a revisão metodológica, a medição de impacto e implementação de

processos de melhoria contínua ao nível do projeto por empreendedor. Definiu objetivos de recrutamento

interno e de terreno, com padronização dos percursos na organização e formação específica. Colocou o foco

na hibridização financeira, na valorização da marca e, por fim, na expansão a mais países lusófonos.

Um ano depois, a recuperação da operação nos Açores, São Tomé e Timor, pós interregno devido ao

contexto pandémico, estará concluída no início de 2022. A metodologia e a medicação de impacto estão em

fase de aporte de melhorias pós-implementação. Os recursos humanos do MOVE funcionam de forma

organizada e comprometida, com foco na formação e na capacitação de cada um. O plano de hibridização

está em curso e as oportunidades de novos terrenos em prospeção.

Não sabemos, não queremos e não fazemos previsões futuristas desmedidas. Ousamos no trabalho que

dedicamos e na orientação que definimos. Valorizamos o apoio voluntário que cada um entrega e a intenção

certa, sabemos que esta estratégia vai garantir o nosso sucesso individual e coletivo.

Por isso, em 2022, continuaremos a ser um grupo de amigos com a ambição de mudar o mundo.

Somos os que mantêm as suas funções, os que as ganham e os que a ganharão. Da estrutura de suporte

aos terrenos, somos todos os alumni, todos os parceiros, os nossos projetos e os empreendedores. Somos

todos os que estão focados nos objetivos que definimos em conjunto e que estendem a mão com confiança

para continuar a percorrer este caminho.

Acreditamos que as ideias e o trabalho podem ter um retorno justo. Fazemos com que todos os

empreendedores com quem trabalhamos acreditem no mesmo. Suportamo-nos no tempo e no talento que

dedicamos a apurar o modelo que construímos, e fundamentamo-nos nos resultados que calculamos

edição após edição.

Seguimos com humildade e seguimos com coragem. O MOVE muda o mundo, já começou pelo nosso.
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Mensagem da CEO

Catarina Rodrigues Marques
CEO MOVE ONG



O MOVE é uma ONG para o desenvolvimento, que acredita no empreendedorismo como
ferramenta para o desenvolvimento de indivíduos e famílias, com o objetivo de gerar
rendimentos estáveis que quebrem com os ciclos de pobreza planeados e com as desigualdades
socias que se vivem nestas comunidades em desenvolvimento.
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O MOVE

MISSÃO VISÃO
Capacitamos 

empreendedores para 
MOVER o mundo.

Ambicionamos um mundo 
onde as ideias e o trabalho 

têm um retorno justo.

Portugal São Tomé e Príncipe Timor-Leste

COMO ATUAMOS?

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.

Equipas de 4 a 6 

voluntários.

Presentes no terreno 

durante 2 edições anuais, 

com 6 meses de duração.

Presença contínua no 

terreno e total 

acompanhamento dos 

projetos.

6



O MOVE ACOMPANHA O CICLO DE DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDOR, 

DESDE A IDEIA, À DEFINIÇÃO DO MODELO DE NEGÓCIOS VIÁVEL, ATÉ 

ALCANÇAR A  SUSTENTABILIDADE NO DECORRER DA IMPLEMENTAÇÃO DO 

NEGÓCIO. 
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METODOLOGIA

Do Zero à Ideia

Da Ideia ao Modelo de 
Negócio

Do Modelo de Negócio à 
Sustentabilidade



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.
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METODOLOGIA

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.
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EQUIPA

7ª Edição dos Açores
Carolina Vacas
Constança Almeida
Henrique Vieira
João Trindade
Tomás Roxo

20ª Edição de São Tomé
Carolina Amaral
Duarte Cameira

Gonçalo Barbosa
Madalena Matoso
Manuel Menezes

Matilde Cunha

8ª Edição dos Açores
Carlota Froes
Guiomar Soromenho
Francisco Tomé
Rita Almeida
Rita Damasceno

21ª Edição de São Tomé
Margarida Lopes

Margarida Rosa
Teresa Sepúlveda



A estrutura MOVE em Portugal Continental, terminou o ano de 2021 com cerca de 35 voluntários.
Foi um ano que ficou marcado pelo desenvolvimento e implementação do processo de
recrutamento interno que resultou em duas campanhas de recrutamento, em Julho e Novembro
que alcançaram, respetivamente, cerca de 75 e 31 candidaturas.
Tendo por base os dados do último recrutamento, Novembro de 2021, os candidatos à estrutura
conhecem o MOVE por serem ex-fellows, através de amigos, das redes sociais e por pesquisa de
ONG’s em Portugal.

Devido à divulgação das necessidades de cada departamento, em 2021, tivemos ex-fellows a
regressar à organização e aumentamos o número de voluntários que ainda não estiveram no
terreno. Durante este ano, houve 5 voluntários que mudaram de departamento e 2 voluntários
que assumiram cargos de maior responsabilidade.
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ESTRUTURA
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Impacto 2021

9 nos Açores 33 em São Tomé*

27 nos Açores 21 em São Tomé

48

42

pessoas formadas

Em Desenvolvimento

projetos apoiados

* 2021 terminou com 15 projetos MAKE apoiados em São Tomé
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Eventos

FCJ Porto de Emprego– Março 2021

O MOVE teve banca de divulgação na maior feira
de emprego do norte do país. Durante os dois
dias o stand contou com 374 visitas de
alunos/jovens interessados diferentes

JEEC - Jornadas de Engenharia Electrotécnica e de
Computadores - Março 2021

Neste evento estivemos presentes de duas formas: 
através de banca virtual na Feira de Emprego e 
através do formato 15/15 que consistiu numa 
apresentação de 15 minutos do MOVE com mais 15 
de interatividade/dúvidas (80 participantes). 

Take Action – Março 2021

A convite do Clã 116 de Ramalde (grupo de escuteiros), a
Head de Eventos deu a conhecer a organização,
mostrando que é possível ter impacto no mundo, através
do empreendedorismo social.

Feira Jobshop Ciências – Abril 2021

Presença do MOVE nesta feita virtual em
formato de Stand Virtual.
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Eventos

FINDE U – Abril 2021

Presença do MOVE nesta feita virtual em formato
de Stand Virtual. Tivemos 24 alunos que
submeteram CV na banca e informações pessoais
para contactos futuros.

Health Beats - Maio 2021

A convite do comité de organização do evento Global 
Health Conference, a Vera Leal foi palestrante no 
Coffee Break do Evento, dando o seu testemunho e 
apresentando a organização a todos os 
telespectadores.

Greenfest Braga – Maio 2021

Presença em mais uma edição do Greenfest em
formato digital. À semelhança do Greenfest
Carcavelos, o MOVE este presente via stand virtual e
com direito a uma apresentação no Painel de
oradores no dia 29 Maio.

Career Fair Unlimited Future – Junho 2021

Presença na feira de emprego organizada pela
Unlimited Future em que contámos com mais
de 200 alunos a passar pelo nosso stand.



Relatório de Atividades 2021 11

Eventos

2º Summer Camp Unlimited Future – Julho
2021

Programa de 2 semanas de formação de soft
skills e estágios em empresas onde os jovens
podem experienciar casos reais e conhecer
diferentes ambientes de trabalho

Rock In Rio Humanorama - Setembro 2021

Uma conversa onde o tema da sustentabilidade 
dominou e na qual foram partilhadas ideias e 
visões oriundas de realidades distintas, mas que 
se alinham na luta por um mundo onde o futuro 
será mais verde.

Greenfest – Setembro 2021

Assente na temática “REGENERAR”, tivemos a
oportunidade de criar um painel de discussão à
imagem do MOVE no maior evento de
Sustentabilidade em Portugal: “A importância do
Empreendedorismo Social na Regeneração da
Economia.”

RUMO Porto – Novembro 2021

Presença Online no Evento de Empregabilidade
da Universidade Católica do Porto.
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Eventos

Feira de Voluntariado – Novembro 2021

Presença Online na Feira de Voluntariado da
Universidade Católica Portuguesa.

Feira de Emprego ISEG - Novembro 2021

Presença Online na Feira de Emprego do ISEG.
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Media

Janeiro de 2021

O MOVE regressou a São Tomé e Príncipe e o
acontecimento foi registado pelos maiores
jornais do país.

Fevereiro 2021

Foi feita uma serie de entrevistas ao Diário dos
Açores, Correio dos Açores, Sapo Jornais e Rádio
Atlântida sobre o trabalho do MOVE e o impacto
no empreendedorismo local.

Março de 2021

Presença no programa Açores Hoje, onde
falámos sobre o impacto do MOVE na ilha.

Abril 2021

Reportagem sobre o programa SHAKE na ilha de
São Miguel, nos Açores.
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Media

Maio de 2021

Entrevista aos fellows para o Açoriano Oriental
sobre o trabalho do MOVE nos Açores.

Dezembro 2021

Comunicação sobre a feira do empreendedor na
Rádio Atlântida.

Dezembro de 2021

Comunicação sobre a feira do empreendedor
na STP Press.
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Relatório de Contas
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Parceiros

Universidade Católica Portuguesa, Edif. CLSBE – Gaveta 574, Palma de Cima, 1649-023 Lisboa, Portugal

AÇORES

SÃO TOMÉ

GERAL

TIMOR-LESTE
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Prémios e Reconhecimentos

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 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.

Ao vencer o Fundo da GALP, o MOVE conseguiu arrecadar fundos
suficientes para conduzir a sua ação no terreno dos Açores. Este
apoio é fundamental para garantir a mobilidade dos voluntários,
chegar aos vários pontos da ilha e assim garantir que podemos
apoiar os nossos empreendedores.

A parceria com os Filhos de São Tomé permitiu aos voluntários
deslocarem-se para as comunidades onde implementaram as
formações SHAKE, disponibilizando uma viatura própria em todas as
sessões, e também apoiou em toda a logística das mesmas,
disponibilizando capas, cadernos e todo o material necessário para
que os empreendedores tirassem o maior proveito das formações.

A Câmara de Ponta Delgada é um especial parceiro no terreno dos 
Açores. Com o intuito de promover a educação e o ensino, na ilha de 
São Miguel, vem-nos consistentemente ajudando a MOVEr. Assim, 
garante o acompanhamento de  vários empreendedores no conselho 
de Ponta Delgada e da realização do SHAKE.



Universidade Católica Portuguesa, Edif. CLSBE – Gaveta 574, Palma de Cima, 1649-023 Lisboa, Portugal

moveong.ptgeral@moveong.pt @moveong

OBRIGADO POR MOVERES 
CONNOSCO

Relatório de A-vidades 2021 18

https://moveong.pt/
mailto:geral@moveong.pt
https://www.linkedin.com/company/moveong

