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Órgãos Estatutários 

Ao Concelho de Administração coube a elaboração do presente relatório de atividades 

e contas e cabe ao Concelho Fiscal a sua aprovação segundo os estatutos da 

organização. A estrutura dos órgãos estatutários é, então, a seguinte: 
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Introdução 
 

O ano de 2017 foi um ano de desafios com a tomada de posse da nova direção. 

Trabalhou-se na consolidação dos dois principais projectos WACT - Spirit e Incubação 

e desenvolveu-se mais a fundo o WeWACT. 

Foi feita a 7ª edição de uma turma WACT Spirit e levados 19 jovens a S. Tomé. Deu-se  

continuidade à parceria na área de formação com a ACA – Associação conversa amiga, 

garantindo a Certificação do Spirit´17, e à plataforma de crowdfunding PPL para 

financiamento dos projetos. Foi feita uma parceria pontual com a empresa Jerónimo 

Martins, tendo sido também dados os primeiros passos no estabelecimento de uma 

parceria a longo prazo com a mesma.  

Não foram atingidos todos os objetivos gerais propostos no planeamento de atividades 

de 2017, como se pode observar no quadro abaixo descrito, no entanto consideramos 

que o saldo anual é positivo. 

O ano de 2017 fica marcado pela presença da WACT em vários meios de comunicação, 

totalizando 3 momentos televisivos em Portugal, sendo que em S. Tomé foram várias 

as peças jornalísticas televisivas, assim como presenças em rádios santomenses. Este 

esforço somado a uma forte aposta nas redes sociais vem dinamizar a imagem e 

reputação da organização. 

Resultante da atividade do ano foi possível executar um orçamento rigoroso do qual 

resultou um saldo positivo de 3.829,82€  

Indicadores Métricas de Sucesso 
Concretiz

ação 
Observação 

1.1 Contactos com 

Universidades parceiras do 

WACT Spirit 

Estabelecer 

contacto com 

3 novas 

Faculdades 

 

 

 

Foi 

renovado 

o contacto 

com a 

NOVA SBE; 

1.1 Parceria com o sector 

privado 

Uma parceria 

concretizada 
 

Jerónimo 

Martins 

1.2 Número de candidaturas 

 a linhas de financiamento 

Realização de 

3 candidaturas 
      PAAJ 2017;  
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2.1 Conteúdos mais 

profissionalizados  

Revisão dos 

conteúdos e 

parceria com 1 

orador de cada 

área fundamental 

de atuação 

 

 

 

 

2.2 Modelo de 

formação WACT Spirit 

Portugal 

Modelo 

concretizado 

  

 

3.1 Realização de 

eventos WACT 

Realização de 1 

evento anual 
  

3.2 Aperfeiçoamento 

das intervenções nos 

Canais de 

Comunicação 

Cumprimento na 

totalidade do 

plano de 

publicações 

 

 
 



6 
 

 
 
 

Administração interna 
 

Ao nível dos recursos humanos tivemos como colaboradores a Rita Santos, diretora 

geral, e a Nivalda Reis, gestora do Spirit´17, em regime de estágio do IEFP. O contrato 

de estágio da Nivalda Reis só foi aprovado em Outubro de 2017, sendo que a mesma 

trabalhou em regime de voluntário com ajudas de custo de Janeiro até Outubro por 

atraso no apoio do IEFP.  

No decorrer deste ano realizámos o evento de Team Building em equipa dos voluntários 

administrativos na Fábrica de StartUps em Lisboa. O evento decorreu durante todo o 

dia 18 de Março. 

 

 

 

 

No ano de 2017 a WACT manteve os seus anteriores parceiros, estabeleceu contactos 

com novos parceiros, sendo todos eles essenciais para continuarmos a mudar o mundo 

através das pessoas. 

Foi mantido o apoio importante da TAP integrando o programa de Voluntários com Asas 

que permite a doação de milhas á WACT para troca por viagens. Tinha sido atingido 

em 2015 o total de milhas da conta de 500.000 milhas, a serem utilizadas no ano 

seguinte, 2016. Foram utilizadas 120.000 milhas que significaram, nessa altura, uma 

poupança de 2293.05€ nos custos dos voos. As restantes milhas puderam ser utilizadas 

em 2017, tendo-se traduzido em 7 voos. 
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No decorrer do ano de 2016, houve um atraso da STP Airways de mais de 24h nos voos 

dos formandos do 2º turno. Durante o ano de 2016 e inico 2017 procedeu-se à 

negociação com a empresa, tendo ficado definido que nos seria feito um desconto de 

50% sobre a tarifa base, em 26 bilhetes, e por um prazo de um ano. 

Manteve-se o acordo com a plataforma de crowdfunding PPL, havendo um canal 

especifico para a WACT onde são colocados os projectos decorrentes do Spirit e da 

Incubação.  

Estivemos presentes no Festival Greenfest, no Estoril, que promove a sustentabilidade 

e empreendedorismo no planeta, como parceiros diretos, tendo festejado em conjunto 

a primeira década de vida Greenfest/WACT. 

http://ppl.com.pt/pt/wact
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A ACA- Associação Conversa Amiga continuou nossa parceira, 

desempenhando o papel de entidade certificadora da formação 

Spirit. Tendo também estado a ACA presente na sessão sobre 

Voluntariado, no âmbito do Spirit. Foi com prazer que a WACT 

esteve presente na festa de aniversário dos dez anos da ACA.  

 

Quanto à EPIC STUDENT, 2017 foi o segundo ano do PackFund da Deloitte, e foi também 

o ano em a WACT procurou efetivar esta parceria, justificando os 10% que retém deste 

financiamento, cumprindo com as obrigações a que se propôs, nomeadamente a ajudar 

na criação de conteúdos e a captar voluntários. Surgiu assim a vertente “changemaker 

WACT-SPOT”, em que foram dinamizadas 8 sessões na turma do 9º ano da escola do 

Bairro Padre Cruz. Este projeto teve um impacto bastante positivo nos alunos, que de 

uma forma geral, diminuíram as ocorrências disciplinares e melhoraram o seu 

aproveitamento escolar.  

No âmbito desta parceria, a EPIC STUDENT propôs à WACT a inserção de uma 

coordenadora da EPIC no Spirit, com a ideia de criar um projeto cujo objetivo era 

acompanhar os jovens santomenses que se encontram no processo de migração para 

Portugal, identificando-os e dando-lhes preparação académica em São Tomé e 

inserindo-os no projeto de mentoria da EPIC. A WACT recebeu a Beatriz, coordenadora 

da EPIC, no Spirit tendo realizado um novo acordo de parceria com este nosso parceiro. 

Assim, apesar de coordenadora da Organização parceira, a Beatriz Oliveira teve 

tratamento semelhante a todos os outros formandos, tendo-lhe sido disponibilizado um 

tempo para apresentar a sua ideia de projeto durante o fim de semana virtual. Com o 

decorrer da formação, a Beatriz, juntamente com mais 5 formandas, acabou por 

construir um projeto diferente do idealizado inicialmente, na área ada educação 

(Projeto BALANCÊ). A EPIC, representada pelo Francisco Miranda, foi dando apoio 

externo ao projeto.  

Uma vez que a relação entre a EPIC e a Beatriz terminou, o Presidente da EPIC recusou-

se a realizar o pagamento da fee de formação da Beatriz, incumprindo com a obrigação 

a que se tinha comprometido (Anexo I). Após várias reuniões e tentativa de construção 

de uma solução conjunta, a postura da EPIC não se alterou. Assim, esta organização 

encontra-se em divida para com a WACT, no valor de 1200€. Perante esta situação, a 

WACT irá deduzir esse valor na próxima tranche a receber da Deloitte.  
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Esta parceria tem pontos bastante positivos, como o desenvolvimento do Changemaker 

Spot, que se traduziu na presença da WACT numa escola portuguesa, dinamizando o 

bairro onde estamos sediados e contribuindo para alavancar este projeto, que está em 

linha com os nossos valores, visão e missão, para além disso, trouxe à WACT know-how 

(experiência e novos conteúdos) que será bastante relevante caso a WACT aumente a 

sua presença nas escolas portuguesas. 

A parceria com a Jerónimo Martins foi bastante positiva. Assim, este grupo empresarial 

cedeu-nos géneros alimentares em troca de uma formação em empreendedorismo 

social para 30 colaboradores. Esta parceria permitiu a WACT dedicar-se mais 

intensamente ao WeWACT, e é, para nós, bastante positivo trabalhar com uma 

empresa desta dimensão que nos tem dado um feedback bastante construtivo. Com 

esta parceria a WACT pretendeu angariar alimentação, mas não o fez com uma postura 

de “peditório”, decidimos oferecer algo em troca, e pretendemos atuar destra forma 

daqui em diante, pois é nosso objetivo profissionalizar o nosso trabalho. 

A Junta de Freguesia de Carnide, sendo um dos nossos principais parceiros, durante 

este ano, foi efetivada a participação da WACT no projeto Pulsar, reforçando esta 

parceria. O Pulsar tem como objetivo criar uma dinâmica interassociativa, através de 

um espaço formativo potenciador de ideias criativas e culturais de parceria.  

Foi estabelecida, este ano, entre a WACT e o Grupo Neivagest uma parceria. A 

Neivagest engloba um conjunto de empresas de serviços dinâmicos e complementares, 

que atuam em diversas áreas de negócio, a nível nacional, Portugal, e internacional, 

especificamente São Tome e Príncipe. Neste sentido, a Neivagesta garantiu o 

transporte da alimentação necessária em terreno durante a estadia dos formandos do 

Spirit’17. 

O Student Development Office da Faculdade de Economia da Universidade Nova de 

Lisboa (NOVA SBE) continua a estabelecer com a WACT parceria no âmbito da 

divulgação do projeto Spirit´18. 

Continuamos a dar continuidade à parceria com a VDA – Vieira de Almeida e Associados. 

Neste âmbito temos recebido apoio jurídico, no sentido de organizar os dossiês de atas 

de assembleia geral, bem como a atualização de estatutos da WACT. 
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Spirit ‘17 
 

Enquadrado na área de educação para o desenvolvimento, a formação Spirit continua 

a cumprir o objetivo de capacitar agentes de mudança, changemakers, com 

competências sociais e técnicas nas áreas do empreendedorismo e intervenção social.  

Esta edição teve início a 1 de fevereiro e fecho a 19 de outubro, e contou apenas com 

uma turma em Lisboa. Dado o facto de 2017 ter sido um ano de transição, tanto ao 

nível do concelho de administração como ao nível da gestão e restante equipa Spirit, 

optou-se por não dar continuidade à turma de formação no Porto, bem como não 

reabrir a casa de Guadalupe, distrito de Lobata, São Tomé, completando apenas dois 

turnos de implementação dos projetos em terreno, com um total de 18 participantes. 

Para além da consolidação da oferta formativa, em Lisboa, que desencadeou em 

projetos sociais em diversas áreas, o Spirit’17 manteve-se como uma formação 

profissional de 400 horas certificada pela Associação Conversa Amiga (ACA), entidade 

certificadora da DGERT – Direção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho. 

 

2.1. Equipa  
 
A Equipa Administrativa do Spirit’17 foi composta por 7 elementos: 1 elemento da 

Direção responsável pelo projeto Spirit (Ana Lagoa), 1 gestor de projeto remunerado 

(Nivalda Reis), 5 coordenadores de projeto em Portugal (Catarina Teixeira, com o 

projeto Ce Sucli São Tomé, Cláudia Moura, com o projeto Bámu Dá Mon, Daniela 
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Rodrigues, com o projeto Bô Energia, Maria João Sousa, com o projeto Balancê e Joana 

Gomes com o projeto Click Tomé). Para além disso, contou-se com 2 coordenadores 

de terreno (em São Tomé e Príncipe): Rita Santos e Nivalda Reis, e 1 estagiária em 

coordenação de terreno (Pinha Front).  

 

2.2. Custo da Formação 
 

No ano de 2017 a fee de formação manteve o mesmo valor, face ao ano anterior, 

cabendo ao formando o pagamento de 1500€, pagos em 5 tranches, de janeiro a maio.  

Importa ressalvar que 10% do valor da fee mantêm-se alocados à certificação, isto é 

150€. A certificação da formação, concedida pela ACA – Associação Conversa Amiga, 

permite atestar a pertinência e qualidade da formação Spirit, fomentando, inclusive, 

um modelo de avaliação dos formandos com maior rigor. 

 

2.3. Recrutamento e Seleção 

O processo de recrutamento de candidatos decorreu de 25 de setembro a 30 de 

novembro. Esta primeira fase foi marcada pela forte divulgação junto de universidades 

(8 sessões de esclarecimento na zona de Lisboa), de plataformas, de jornais e de 

revistas online (todos relacionados com empreendedorismo social), em eventos (Feira 

de Instituições – ISCTE, Feira das ONG, Feira das Instituições – NOVA SBE e POP UP Feira 

de Empregabilidade e Empreendedorismo), em programas de televisão (Bem-vindos 

RTP África, Manhãs na TV) e nas redes sociais. No total para a edição do Spirit’17 foram 

recebidas 93 candidaturas, sendo 14 indivíduos do sexo masculino (15,05%) e 79 do 

sexo feminino (84,95%).  O processo de seleção decorreu de 7 a 21 de dezembro e 

contou com 3 momentos: 1) Sessão de apresentação - Momento Zero; 2) Entrevista 

Individual; 3) Desafio final; no final de todas as fases de seleção, foram selecionados 

22 participantes que estabeleceram compromisso com a WACT.  
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2.4. Formação 
 

A formação foi estruturada em 3 módulos e teve a duração de 5 meses em Portugal e 

6 semanas em São Tomé. De forma a cumprir o objetivo geral de capacitar futuros 

changemakers procurou-se cumprir os seguintes objetivos específicos:  

- Promover o desenvolvimento de competências técnicas na área de 

empreendedorismo e intervenção social: idealização, construção, implementação e 

avaliação de um projeto;  

- Promover o desenvolvimento de competências pessoais e sociais: autonomia; 

capacidade de adaptação; liderança; espírito de iniciativa; trabalho em equipa; 

comunicação; relacionamento interpessoal; resolução de problemas;  

- Promover o desenvolvimento de capacidades psicológicas positivas: motivação; 

autoconhecimento; autoeficácia; autoestima; otimismo; resiliência.  

A turma do Spirit’17 contou com 19 formandos, 15 do sexo feminino e 4 do sexo 

masculino, com idades compreendidas entre os 18 e os 42 anos. As sessões dos módulos 

inspiração e construção decorreram entre 1 de fevereiro a 21 de junho, às quartas-

feiras na NOVA SBE, marcados também pelo Fim-de-semana virtual a São Tomé e 

Príncipe na Biovilla e pelo evento Pitch na FNAC Colombo; o modulo implementação 

decorreu entre 2 de julho a 30 de setembro, com dois turnos, o 1º turno esteve em 

terreno de 2 de julho a 17 de agosto (9 formandos) e o 2º turno esteve em terreno de 

19 de agosto a 30 de setembro (9 formandos) onde foram implementados 5 projetos. 

O encerramento da edição de 2017 deu-se a 11 de novembro.  
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Ao longo das sessões contámos com a presença de algumas organizações que deram a 

conhecer os seus projetos de empreendedorismo social, partilhando os desafios 

enfrentados pelos seus responsáveis nas várias etapas, desde a construção à 

implementação. Contámos assim, com oradores inspiradores que deram a conhecer os 

seus projetos e/ou o seu percurso, motivando os formandos para o seu papel de agentes 

de mudança. Destacamos como convidados: Afonso Fontoura (IES), José Luís Monteiro 

(OIKOS), Ana Lopes (IMVF), António Martelo (CES-IUL), Francisco Mello e Castro (Lets 

Help), Carolina Almeida (Sapana), Mark Mekelbur (Operação Nariz Vermelho), Joana 

Lopes (AHEAD), Rita Nabeiro (AdegaMayor), Tiago Duarte (Associação Salvador), Mónica 

Correia (Associação Conversa Amiga), Joana Teixeira (Associação Conversa Amiga), 

Matilde Rosa (DataLabs), Frederico Fezas Vital (Personal Dream Builder), André 

Carvalho (Intercultura AFS) e Joana Cansado Carvalho (Coacher). 

 

Em terreno foram implementados 5 projetos, Bô Energia (criado no Spirit’16, tendo 

sido dada a sua continuidade no Spirit’17), Bámu Dá Mon, Balancê, Click Tomé e Ce 

Sucli, 2 deles avançaram para Incubação (Bô Energia e Balancê) e 1 deles continua em 

terreno de forma autónoma e sustentável, promovido por um dos seus criadores (Bámu 

Dá Mon, com Sebastião Palha).  
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2.5. Avaliação 
 
De forma a compreender a satisfação dos formandos referentes ao SPirit’17, foram 

realizados inquéritos online de avaliação da satisfação dos formandos após todos os 

módulos da formação. No final, também foi entregue para preenchimento o formulário 

de “Avaliação de Qualidade da Formação”. Abaixo são apresentados os resultados dos 

respetivos formulários executados numa escala de 0-5. 
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Incubação  
 

 

A WACT Incubação tem como objectivo transformar o projecto de um 

empreendedor social num produto de excelência e totalmente adequado às 

necessidades da sociedade na qual pretende actuar. Para tal ser concretizado será 

cumprido um apoio aos empreendedores sociais na execução dos seus projectos através 

do serviço de consultoria no antes, durante e depois da implementação do projeto – 

numa duração protocolada mínima de 3 anos, não apenas ao nível de know-how para 

a criação de um projeto sustentável, como também através de um apoio constante a 

vários patamares de realização: ferramentas de gestão, apoio motivacional, 

networking, intercâmbio de experiências, apoio jurídico, avaliação e monitorização do 

projeto. 

 

Para que os empreendedores sociais possam ser apoiados pela WACT Incubação 

deveram cumprir os seguintes requisitos: 

 

1) No mínimo um dos elementos, em caso de um grupo incubado ou singular, deve ter 

assistido e possuir o conhecimento subjacente aos módulos apresentados no WACT 

Spirit – via esse programa ou através de uma formação homóloga promovida pela 

Incubação; 

 

2) Terem uma ideia clara da área onde querem atuar e do tipo de projeto que 

pretendem desenvolver; 

 

3) O projecto a criar terá que ser sem fins lucrativos; 

 

4) Serem associados WACT. 

 

Atividades 2017 
 
Tal como proposto no planeamento de atividades para 2017, o projeto Incubação 
dividiu-se em três atividades principais: 
 
 

1) Dar continuidade aos projectos que iniciaram a experiência piloto da Incubação 

em anos anteriores: 

a) Reuniões periódicas com cada um dos projetos de forma a satisfazer as suas 

necessidades; 
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b) Aumento do intercâmbio de experiências entre projetos estimulando a partilha 

de conhecimentos entre empreendedores – fomentado de uma forma inicial 

com a criação de um grupo de Facebook com todos os projetos incubados e a 

partilha de iniciativas, eventos empreendedores e dicas de organização de 

trabalho. 

 

O apoio prestado a cada projecto depende do grau de implementação do 

mesmo, variando desde a parceria para os projetos já a decorrer em terreno, ao apoio 

técnico dos projectos em fase de pré-implementação. Os projectos que se mantinham 

na incubação: Poder da Poupança (2013), Judo Global (2014), 2 Sentidos (2016); Sem 

Escala (2016); e Reciclar no Feminino (2016); 

 

 

 
 
 
 

O Poder da 
Poupança 

 

• Projeto em stand-by por contratempos e motivos pessoais dos 

seus fundadores. 

 
 
 

• Adquirida a autonomia – processo de saída da Incubação. 

 

Sois Sentidos 
 

• Projeto em stand-by por contratempos e motivos pessoais 
dos seus fundadores. 

 
 

• Projeto em stand-by por contratempos e motivos pessoais 
dos seus fundadores. 

Reciclar no 
Feminino 

Apoio em todas as necessidades sentidas pela equipa, 
nomeadamente: 

• Amadurecimento da ideia conceptual do projeto com a 
reestruturação do problema central e melhorias face ao 

projeto piloto “Reciclar no feminino” advindo do Spirit 16; 

• Desenvolvimento de um documento, tipo portfólio, do 
projeto; 

• Acompanhamento das actividades. 
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2) Incubar novos projectos de empreendedores sociais que satisfaçam os requisites 

de integração, estabelecendo um processo de recrutamento, seleção limitado a 

vagas anuais: 

 

a) Divulgação da WACT Incubação junto dos ex-Spirit – realizado através de um 

sessão sobre a Incubação no Spirit 2017 e convite via email no fim do programa; 

 

b) Apoio a Empreendedores Sociais que pretendam iniciar o seu novo projeto – 

integração de dois novos projetos com elementos do Spirit 2016 e outros 

externos. 

 

A Incubação da WACT abraçou estes novos projetos realçando-se, em particular, as 
seguintes atividades: 
 

Catarina Pinhal 
(projeto ainda sem 
nome) 

• Amadurecimento da ideia conceptual do projeto; 

• Criação de um documento, tipo portfólio, do projeto. 

PRISAR 

Apoio em todas as necessidades sentidas pela equipa, 
nomeadamente: 

• Amadurecimento da ideia conceptual do projeto; 

• Criação de um documento, tipo portfólio, do projeto. 

 

 

3) Melhorar o modelo de incubação com base na experiência e conhecimentos 

obtidos no passado e regular atualização de conteúdos, com o fim a longo prazo de 

cobrar uma fee para a participação no processo da incubação. 

XXZ 

a) Aumento da equipa com a entrada de novos mentores de áreas de formação e 

experiência profissional multidisciplinar de modo a oferecer um leque alargado 

de consultoria em termos de know-how – integraram três novos mentores; 
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Ilustração 1 Apresentação dos novos mentores da Incubação 

 

b) Exploração de meios para a introdução de um elemento, preferencialmente 

remunerado, de forma a fortalecer os conteúdos da Incubação e aos projetos 

serem coordenados e apoiados de maneira centralizada – em reflexão e 

objetivado para 2019 devido aos encargos financeiros que acarretaria. 

 

c) Realização de reuniões internas de equipa de mentores com frequência mensal, 

para atribuir ritmo de trabalho, partilha de ideias e maior operacionalização da 

incubação; 

 

d) Redação e estabelecimento de um protocolo escrito trianual entre a WACT 

Incubação e os projetos que a integram – elaborado e implementado; 

https://www.linkedin.com/in/joana-gra%C3%A7a-feliciano-15859454/
http://fcsh-unl.academia.edu/RodrigoAlmeida
https://www.linkedin.com/in/anabeatrizconfraria/
https://www.linkedin.com/in/joaogoncalomadeira/
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lustração 2 Aspeto do novo protocolo de mentoria. 

 

e) Conceção e estabelecimento de uma formação homóloga ao WACT Spirit sobre 

“empreendedorismo social” em termos de conteúdos fulcrais, de modo a 

permitir no futuro maior abrangência de integração de indivíduos e/ou grupos 

com projetos sociais aptos a serem incubados – em elaboração adiada para 

2018/2019 dado não se ter revelado uma necessidade urgente em detrimento 

de outras, dado que as sessões de incubação têm decorrido individualmente e 

com poucos (apenas 2) elementos fora do Spirit mas que possuem 

conhecimentos de empreendedorismo social. 

 

f) Rever cronogramas e conteúdos utilizados em anos anteriores de forma a 

ajustarem-se à experiência obtida e a elevados standards de atuação – revisão 

e adaptação iniciada em 2017 e a finalizar durante o ano de 2018. 
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Ilustração 3 Visão geral do trabalho sobre a revisão e estrutura do esquema de 
sessões de incubação. 

 

g) Monitorização e avaliação da atuação anual da Incubação através de 

indicadores e métricas a definir, resultando num relatório anual de avaliação – 

em cada reunião com projetos incubados no final é pedido feedback in loco 

sobre a reunião e o apoio prestado pelos mentores de modo a ajustar a mentoria 

ao longo de todo o processo para se tornar mais optimizado. Em 2018 – 2019 

será implementado um questionário online de avaliação, que não foi em 2017 

por os projetos ainda estarem numa fase muito embrionária e a equipa de 

mentores ser nova. 

 

Em suma, a equipa de mentores da Incubação aumentou em elementos obtendo 

maior diversidade de formação profissional e académica e focou-se no ano de 2017 em 

iniciar um novo processo de adaptação e melhoria do modelo de atuação da Incubação. 

Para tal, realçam-se, em particular, as seguintes atividades: 

 

• Revisão de conteúdos das sebentas; 

• Aposta no enriquecimento da biblioteca de Incubação; 

• Revisão e criação de templates para satisfazer necessidades de projetos 

incubados e para organização da mentoria – e.g. ata, protocolo de mentoria, 

apresentações institucionais e de integração de novos projetos, etc; 
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• Continua aposta numa abordagem mais especializada e individualizada para com 

os projetos incubados (pois cada projeto apresentou diferentes estágios de 

evolução e diferentes níveis de necessidades), sem perder a otimização do 

trabalho pela equipa; 

• Criação de ferramentas de comunicação para projetos e mentores – grupos no 

Facebook e boards por projeto no Trello; 

• Inicio da elaboração do Manual de Incubação e do Regulamento de Mentoring. 
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WeWACT 

 

A WACT foi solicitada pela empresa COSMOS, SA para realizar um teambulding com 

impacto social. 

Assim, propusemo-nos a realizar este Projeto em 2017. Neste sentido foram realizadas 

três reuniões entre a WACT, representada pela Rita Saias e a Francisca Matias, e a 

COSMOS, em que foram apresentadas as necessidades do Cliente e, subsequentemente, 

as nossas propostas de teambuilding (em anexo). 

Os materiais produzidos pela WACT tiveram como base inicial os documentos já feitos 

anteriormente sobre o WeWACT, para além disso, criámos atividades que visavam 

principalmente: estimular o espirito de equipa dos colaboradores de uma empresa, 

consciencializar os colaboradores sobre o setor social e proporcionar-lhes uma 

experiencia ou contacto com uma problemática social.  

Apesar de o feedback da empresa ter sido positivo, a COSMOS não tinha previsão de 

data para realizar o teambuilding e acabou por deixar o WeWACT em standby. Do lado 

da WACT, considerarmos que os nossos materiais não estavam suficientemente 

estruturados para implementar o WeWACT, e, acima de tudo, consideramos que não 

seguiam totalmente o nosso core business: capacitar agente de mudança. Apesar de 

podermos trabalhar a vertente Teambuilding, quisemos focar-nos na nossa missão. 

Assim, não foi implementado o WeWACT com a COSMOS, como nos tínhamos proposto. 

Porém, foi algo propositado na medida em que referimos não implementar um projeto 

sem bases sólidas, uma vez que isso comportava em enorme risco e poderia por em 

causa a imagem da WACT junto do sector empresarial.  

Apesar de não termos cumprido esse objetivo, continuamos a desenvolver o WeWACT 

e vamos, certamente, implementá-lo no ano de 2018.  

Assim, a WACT propôs uma parceria à Jerónimo Martins: este grupo empresarial cedeu-

nos géneros alimentares para garantirmos a alimentação de 32 pessoas em São Tomé 

(formandos e recursos humanos renumerados WACT) e a WACT comprometeu-se a dar 

uma formação em empreendedorismo social para 30 colaboradores da empresa. 

De modo a garantirmos o sucesso deste projeto, criámos uma equipa alocada à 

construção do mesmo, esta é composta pela Nivalda Reis, encarregue da pasta da 

administração interna e responsável por dar a formação WeWACT, pelo João Loureiro, 



24 
 

 
 
 

fundador da WACT e voluntário do WeWACT e pela Francisca Matias, Vice-Presidente 

do Conselho de Administração e encarregue pelo WeWACT. 

No ano de 2017 realizámos duas reuniões com a Jerónimo Martins, em que 

apresentámos a WACT, apresentamos a nossa proposta de parceria e recolhemos 

informação sobre as necessidades da empresa.  

Concluindo, 2017 não foi o ano da implementação do WeWACT mas sim da sua 

estruturação e construção, o que foi essencial para garantir o seu sucesso futuro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 
 
 

Fundraising 

 

 

CAMPANHA IRS 

 

No âmbito da divulgação da imagem da WACT e de Angariação de fundos foi mais uma 

vez realizada a Campanha do IRS com recurso a imagens de projectos dos 

Changemakers WACT para apelar ao 

preenchimento do anexo da declaração de 

IRS que tem em vista a angariação de 0,5% 

de imposto já liquidado pelo Estado, 

através do ato denominado “consignação 

de IRS”, sem qualquer encargo para o 

contribuinte. Foram angariados 3.972,56€ 

(mais 515.99€ que no ano anterior)  

decorrentes do valor desta campanha. 

 

 

MERCHANDISING 

 

Mantivemos a nossa presença nas duas plataformas de vendas solidárias online 

(eSolidar e Compra Solidária) que nos permitem não só divulgar a marca WACT como 

diversificar os canais de distribuição do Merchandizing. Considerando estas 

plataformas e os mecanismos tradicionais de venda, via formandos, obteve-se um total 

de 1.306,29€ de vendas em merchandising. 
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CANDIDATURAS 

Foram realizadas candidaturas de angariação de fundos ao Programa Anual de Apoio 

Juvenil do Instituto Português da Juventude e do Desporto (IPDJ), para o qual foi 

conseguido um apoio financeiro de 2401,41€. 
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Comunicação e Imagem 
 

FACEBOOK 

Durante o ano de 2017 apostou-se na comunicação do Facebook com 

publicações semanais. Estas publicações foram sobre:  

• Sumários das sessões da Formação Spirit’17 e os seus objetivos;  

• Acompanhamento do Spirit em terreno, através da publicação das atividades, 

progressos e resultados da implementação dos projetos sociais STP; 

• Apresentação dos órgãos sociais da WACT; 

• Reportagens, artigos e notícias sobre temáticas como: empreendedorismo 

social, área social, voluntariado, São Tomé e Príncipe, Educação para o 

Desenvolvimento, entre outros; 

• Acompanhamento do Spirit no terreno, através divulgação das atividades, 

progressos e resultados da implementação dos projetos sociais em São Tomé e 

Príncipe, e Projetos Incubação divulgando todos os projetos; 

• Divulgação do Spirit’18 – Formação em Empreendedorismo e Intervenção Social; 

 

INSTAGRAM  

Durante o ano de 2017 decidiu-se investir na comunicação no 

Instagram com publicações mais frequentes. Estas publicações 

foram sobre: 

• Sumários das sessões da Formação Spirit’17 e os seus objetivos; 

• Acompanhamento do Spirit em terreno, através da publicação das atividades, 

progressos e resultados da implementação dos projetos sociais STP; 

• Apresentação dos órgãos sociais da WACT; 

• Acompanhamento do Spirit no terreno, através divulgação das atividades, 

progressos e resultados da implementação dos projetos sociais em São Tomé e 

Príncipe, e Projetos Incubação divulgando todos os projetos; 

• Divulgação do Spirit’18 – Formação em Empreendedorismo e Intervenção Social; 
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DIVULGAÇÃO NOS MEDIA 

Ao longo do ano tivemos a oportunidade de participar em vários canais de comunicação 

que permitiram divulgar a imagem da WACT e o nosso trabalho. Seguem os momentos 

principais: 

 

• Programa “É a Vida Alvim” do Canal Q – A participação 

neste programa teve como objetivo dar a conhecer o trabalho 

da WACT e falar sobre mudar o mundo. A Soraia Andrade esteve 

em representação da WACT. O programa televisivo aconteceu 

no dia 10 de julho de 2017. 

 

  

 

• Participação no Programa “Manhãs na Tv” – A 

participação neste programa teve como objetivo 

apresentar a WACT, a sua missão, valores e objetivos 

salientando o projeto Spirit STP. A Nivalda Reis esteve presente em 

representação da WACT. O programa televisivo aconteceu no dia 1 de agosto. 
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• Programa “Bem-vindos” da RTP Africa – A 

participação neste programa teve como objetivo 

apresentar a WACT e o projeto SPIRIT STP, dando 

relevo ao projeto Bô Energia, desenvolvido no âmbito 

da formação Spirit STP. A Ana Lagoa, Nivalda Reis e Cláudia Cruz estiveram 

em representação a WACT. O programa televisivo aconteceu no dia 22 de 

novembro de 2017. 
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Relatório de Contas 2017 

 

De acordo com o documento “Notas às Demonstrações Financeiras” (anexo II, 

pag.38), segue-se um resumo global do ano 2017 e uma análise comparativa do ano 

2016 vs 2017. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

• O Programa Spirit contou com 19 Changemakers (menos 16 do que durante o 

ano anterior) 

• Em função de um menor número de participantes no Programa a estrutura de 

receitas e gastos da WACT reduziu substancialmente 

• Os impactos mais relevantes verificam-se nas receitas provenientes das 

propinas (-€25k em 2016) e nas despesas associadas às deslocações, estadas e 

transportes (-€23k em 2016) 

• Apenas uma casa em São Tomé e Príncipe foi alugada (em 2016, a casa de 

Guadalupe também foi ocupada) 

• 34 Associados pagaram as suas quotas (cerca de metade quando comparado com 

2016) 

• O subsídio proveniente do IEFP e o donativo do IPDJ duplicaram face a 2016, 

somando aproximadamente 10.000 euros 

• Não obstante, os resultados mantiveram-se positivos!
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Nota: Ao resultado líquido terá ainda que ser reduzido o valor correspondente ao apoio do IPDJ uma vez que o valor calculado no início 

do ano de 2017 contava com 30 formandos no programa Spirit e o mesmo foi feito com 19. Já foi entregue o relatório final do PAAJ e 

aguardamos a respetiva análise. Estimamos que o valor a devolver seja entre 1000 a 1500€. 
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Parceiros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoios 
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Anexo II: Notas às Demonstrações Financeiras 

 

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 
 

A “Wact – We are changing together – Associação” (adiante designada por Associação 

ou Wact), é uma organização sem fins lucrativos, constituída em 6 de Dezembro de 

2007 e tem a sua sede em Lisboa, na Calçada da Palma de Baixo, nº 10 – 10º Dto. 

A Wact tem como fim o desenvolvimento económico e social, Rural e Urbano, de 

regiões e comunidades carenciadas em Portugal e nos países em desenvolvimento. A 

actividade da Wact é sustentada, fundamentalmente, em parcerias entre indivíduos, 

comunidades, governos, empresas, instituições académicas e de investigação, entre 

outras instituições económicas e sociais.  

A concretização da sua missão assenta na concepção, promoção, execução e apoio a 

programas, projectos e acções de cariz social e económico, fundando-se nos seguintes 

pilares: 

- educação,  

- saúde; 

- actividades geradoras de rendimento; 

- capacitação de organizações locais e da sociedade civil em geral. 

A Wact desenvolve ainda actividades complementares no seu interesse, no âmbito do 

fim preconizado, pontuais ou permanentes, com o fim de viabilizar financeiramente a 

sua actividade. 

Os valores apresentados são expressos em Euros, por ser a moeda principal das 

operações da entidade. 

 

 

REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 

FINANCEIRAS 

 

2.1 – Referencial contabilístico adoptado 

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com Norma Contabilística 

para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NC-ESNL) aprovada pelo Decreto-Lei 36-
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A/2011 de 09 de Março, em harmonia com o Sistema de Normalização Contabilística 

(SNC) aprovado pelo Decreto-lei n.º 158/2009 de 13 de Julho com as rectificações da 

Declaração de Rectificação n.º 67-B/2009 de 11 de Setembro e com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 20/2010 de 23 de Agosto. 

Os instrumentos legais do SNC são os seguintes: 

• Aviso n.º 15652/2009, de 7 de Setembro (Estrutura conceptual); 

• Portaria n.º 105/2011, de 14 de Março (Modelos de demonstrações financeiras); 

• Portaria n.º 106/2011, de 14 de Março (Código de contas); 

• Aviso n.º 6726-B/2011, de 14 de Março (Normas contabilísticas e de relato 

financeiro); 

• Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de Março (Norma contabilística e de relato financeiro 

para as Entidades do Sector Não Lucrativo); 

• Aviso n.º 15653/2009, de 7 de Setembro (Normas interpretativas 1 e 2). 

Sempre que o SNC-ESNL não responda a aspectos particulares de transações ou 

situações específicas, serão aplicadas supletivamente e pela ordem indicada, as NCRF 

e normas interpretativas (NI), as Normas Internacionais de Contabilidade (IAS) e 

Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS), emitidas pelo IASB e respectivas 

interpretações (SIC e IFRIC). 

 

2.2 – Derrogações das disposições do SNC 

Não existiram, no decorrer do exercício a que respeitam estas demonstrações 

financeiras  quaisquer casos excepcionais que implicassem directamente a derrogação 

de qualquer disposição do prevista pelo SNC-ESNL. 

 

2.3 – Comparabilidade das Demonstrações Financeiras 

Os valores constantes das demonstrações financeiras do período findo em 31 de 

Dezembro de 2017 são comparáveis em todos os aspectos significativos com os valores 

do exercício de 2016. 
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PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILISTICAS 

As principais políticas contabilísticas aplicadas na elaboração das demonstrações 

financeiras são as que abaixo se descrevem. Estas políticas foram consistentemente 

aplicadas a todos os exercícios apresentados, salvo indicação em contrário. 

 

3.1 - Bases de apresentação  

3.1.1 – Pressuposto da continuidade  

No âmbito do pressuposto da continuidade, a Wact avaliou a informação de que dispõe 

e as suas expectativas futuras, tendo em conta a capacidade da entidade prosseguir 

com o seu negócio. Da avaliação resultou que os objectivos propostos se mantém 

presumindo-se a sua continuidade. 

 

3.1.2 – Pressuposto do acréscimo 

Os elementos das demonstrações financeiras são reconhecidos logo que satisfeitas as 

definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, 

independentemente do momento do pagamento ou do recebimento. 

 

3.1.3 – Consistência de apresentação 

A apresentação e classificação de itens nas demonstrações financeiras está consistente 

de um período para o outro.  

3.1.4 – Materialidade e agregação 

A materialidade depende da dimensão e da natureza da omissão ou do erro, ajuizados 

nas circunstâncias que os rodeiam. Considera-se que as omissões ou declarações 

incorrectas de itens são materialmente relevantes se puderem, individual ou 

colectivamente, influenciar as decisões económicas tomadas por parte dos utentes 

com base nas demonstrações financeiras. Um item que não seja materialmente 

relevante para justificar a sua apresentação separada na face das demonstrações 

financeiras pode porém ser materialmente relevante para que seja apresentado 

separadamente nas notas do presente anexo. 
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As demonstrações financeiras resultam do processamento de grandes números de 

transacções ou outros acontecimentos que são agregados em classes de acordo com a 

sua natureza ou função. A fase final do processo de agregação e classificação é a 

apresentação de dados condensados e classificados que formam linhas de itens na face 

do balanço, na demonstração dos resultados ou no anexo. 

 

3.1.5 – Compensação 

Os activos e os passivos, os rendimentos e os gastos, não são compensados excepto 

quando tal for exigido ou permitido pelo SNC-ESNL. Assim, o rédito deve ser mensurado 

tomando em consideração a quantia de quaisquer descontos comerciais e abatimentos 

de volume concedidos pela Entidade. A Entidade empreende, no decurso das suas 

actividades ordinárias, outras transacções que não geram rédito mas que são inerentes 

às principais actividades que o geram. Os resultados de tais transacções são 

apresentados, quando esta apresentação reflicta a substância da transacção ou outro 

acontecimento, compensando qualquer rendimento com os gastos relacionados 

resultantes da mesma transacção.  

Os ganhos e perdas provenientes de um grupo de transacções semelhantes são 

relatados numa base líquida. 

 

 

3.1.6 – Informação comparativa 

A informação está comparativa com respeito ao período anterior para todas as quantias 

relatadas nas demonstrações financeiras. A informação comparativa foi incluída para 

a informação narrativa e descritiva quando é relevante para uma compreensão das 

demonstrações financeiras do período corrente, a menos que a NC-ESNL o permita ou 

exija de outra forma. 

A informação narrativa proporcionada nas demonstrações financeiras relativa a 

períodos anteriores que continua a ser relevante no período corrente é divulgada 

novamente. 
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3.2 – Políticas de reconhecimento e mensuração  

3.2.1 – Imposto sobre o rendimento 

O imposto sobre o rendimento do período corresponde ao imposto corrente sendo este 

registado em resultados. 

As ONGD são sujeitos passivos de IRC, conforme dispõe a alínea a) do n.º 1 do artigo 

2.º do Código deste imposto. No entanto, as Associações que não exercendo em regra 

uma actividade comercial, industrial ou agrícola são tributadas pelo rendimento global 

correspondente à soma algébrica dos rendimentos das diversas categorias consideradas 

para efeito de IRS, e dos incrementos patrimoniais a título gratuito. No entanto, as 

quotas pagas pelos associados, bem como os subsídios e donativos recebidos destinados 

a financiar a realização dos fins estatutários, não se consideram rendimentos sujeitos 

a IRC (n.º 3 do artigo n.º 49 do CIRC).  

 

3.2.2 – Activos e Passivos Financeiros 

Os activos e os passivos financeiros são reconhecidos no balanço quando a Entidade se 

torna parte das correspondentes disposições contratuais. 

Os activos e passivos financeiros encontram-se mensurados ao custo. Nas situações em 

que o valor de custo é superior ao valor recuperável, é registado uma perda por 

imparidade pela respectiva diferença. 

A Entidade desreconhece activos financeiros apenas quando os direitos contratuais aos 

seus fluxos de caixa expiram por cobrança, ou quando transfere para outra entidade o 

controlo desses activos financeiros e todos os riscos e benefícios significativos 

associados à posse dos mesmos. 

A Entidade desreconhece passivos financeiros apenas quando a correspondente 

obrigação seja liquidada, cancelada ou expire. 

 

3.2.3 – Reconhecimento do Rédito 

O rédito compreende o valor das quotas dos associados e os donativos entregues por 

terceiros para auxílio à realização das actividades desenvolvidas no âmbito dos 

estatutos, e é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber. 

A Entidade reconhece rédito quando este é recebido ou contratado. 
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3.2.4 – Periodizações 

As transacções são contabilisticamente reconhecidas quando são geradas, 

independentemente do momento em que são recebidas ou pagas. As diferenças entre 

os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são 

registados nas rubricas Outras contas a receber e a pagar e Diferimentos. 

 

3.2.5 – Provisões, passivos contingentes e activos contingentes 

São reconhecidas provisões apenas quando a Associação tem uma obrigação presente 

(legal ou construtiva) resultante dum acontecimento passado, e seja provável que para 

a liquidação dessa obrigação ocorra uma saída de recursos e o montante da obrigação 

possa ser razoavelmente estimado. 

Os passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo 

divulgados sempre que a possibilidade de existir uma saída de recursos englobando 

benefícios económicos não seja remota. Os activos contingentes não são reconhecidos 

nas demonstrações financeiras, sendo divulgados apenas quando for provável a 

existência de um influxo económico futuro de recursos. 

 

3.2.6 – Inventário 

Mercadorias 

As mercadorias encontram-se valorizadas ao mais baixo entre o custo de aquisição e o 

valor realizável líquido. O custo de aquisição inclui as despesas incorridas com a sua 

obtenção. 

 

3.2.7 - Locações 

A classificação das locações em financeiras ou operacionais depende da substância da 

transacção e não da forma do contrato. 

Os contratos de locação são classificados como locações financeiras se, através deles, 

forem transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse do 

activo e como locações operacionais se, através deles, não forem transferidos 

substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse do activo sob locação. 
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Nas locações consideradas como operacionais, as rendas devidas são reconhecidas 

como gastos na demonstração dos resultados numa base linear durante o período do 

contrato de locação. 

 

3.2.8 Subsídios e apoios do Governo 

Os subsídios destinados a compensar gastos em que a entidade incorreu são 

reconhecidos na Demonstração dos resultados, na parte proporcional dos gastos 

suportados. 

Os subsídios governamentais são reconhecidos quando existe segurança de que sejam 

recebidos e cumpridas as condições exigidas para a sua concessão.  

 

3.2.9 Benefícios dos empregados 

Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem ordenados, salários, subsídios de 

alimentação, subsídio de férias e de natal, e quaisquer outras retribuições adicionais 

decididas pontualmente pelo Órgão de Gestão. Para além disso, são ainda incluídas as 

contribuições para a segurança social de acordo com a incidência contributiva 

decorrente da legislação aplicável. 

As obrigações decorrentes dos benefícios de curto prazo são reconhecidas como gastos 

no período em que os serviços são prestados, numa base não descontada por 

contrapartida do reconhecimento de um passivo que se extingue com o pagamento 

respectivo. 

De acordo com a legislação laboral, o direito a férias e subsídio de férias relativo ao 

período, por este coincidir com o ano civil, vence-se em 31 de Dezembro de cada ano, 

sendo somente pago durante o período seguinte, pelo que os gastos correspondentes 

encontram-se reconhecidos como benefícios de curto prazo e tratados de acordo com 

o anteriormente referido. 

 

3.3 - Juízos de valor e principais fontes de incerteza associadas a estimativas  

Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram efectuados juízos de valor 

e estimativas e utilizados diversos pressupostos que afectam as quantias relatadas de 
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activos e passivos, assim como as quantias relatadas de rendimentos e gastos do 

período. 

 

3.4 – Acontecimentos subsequentes e principais pressupostos relativos ao futuro 

Os acontecimentos após a data do balanço que proporcionem informação adicional 

sobre condições que existiam à data do balanço, ou seja acontecimentos após a data 

do balanço que dão origem a ajustamentos, são reflectidos nas demonstrações 

financeiras. Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação sobre 

condições que ocorram após a data do balanço, ou seja acontecimentos após a data do 

balanço que não dão origem a ajustamentos, são divulgados nas demonstrações 

financeiras, se forem considerados materialmente relevantes. 

 

3.5 – Outras políticas contabilísticas relevantes 

As estimativas e os pressupostos subjacentes foram determinados com base no melhor 

conhecimento existente à data de aprovação das demonstrações financeiras dos 

eventos e transacções em curso, assim como na experiência de eventos passados e/ou 

correntes. Contudo, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não 

sendo previsíveis à data de aprovação das demonstrações financeiras, não foram 

consideradas nessas estimativas. As alterações às estimativas que ocorram 

posteriormente à data das demonstrações financeiras serão corrigidas de forma 

prospectiva. Por este motivo e dado o grau de incerteza associado, os resultados reais 

das transacções em questão poderão diferir das correspondentes estimativas. 

 

POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS 

Durante os referidos exercícios, não ocorreram quaisquer outras alterações de políticas 

contabilísticas, nem foram identificados erros que devessem ser corrigidos. 

 

LOCAÇÕES (OPERACIONAIS) 

Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2017 foi reconhecido como gasto do 

exercício o montante de 1.500 euros relativo a rendas pagas a título de contratos de 

locação operacional, de um imóvel sito em São Tomé e Príncipe (Neves) para 
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alojamento dos voluntários e apoio à organização no terreno. Durante  ano 2016, a 

Wact tinha ainda outro contrato de locação celebrado com outro imóvel sito em São 

Tomé e Príncipe (Guadalupe) com o mesmo fim, tendo os gastos desta natureza nesse 

ano ascendido a 3.921,83 euros. 

 

INVENTÁRIOS 

Mercadorias  

As mercadorias, compreendendo t’shirts, baralhos de cartas, canetas e diverso 

material de escritório, encontram-se valorizadas ao mais baixo entre o custo de 

aquisição e o valor realizável líquido.  

Matérias-primas  

As matérias-primas, compreendendo bens alimentares para consumo nos eventos 

realizados ou patrocinados pela Associação, encontram-se valorizadas ao mais baixo 

entre o custo de aquisição e o valor realizável líquido.   

Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, os inventários da Entidade detalham-se conforme 

segue: 

Quantia Perdas por Quantia Quantia Perdas por Quantia 

Bruta imparidade líquida Bruta imparidade líquida

Matérias-primas, subsidiarias 

e de consumo 0,00 0,00

Mercadorias 1 892,47 1 892,47 2 047,71 2 047,71

Total 1 892,47 0,00 1 892,47 2 047,71 0,00 2 047,71

31-12-2017 31-12-2016

Rubricas
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Decomposição do inventário final de Merchandising de 2017 por artigo: 

 

 

Quantia de inventários reconhecida como um gasto durante o período. 

Quantia de inventários reconhecida como um gasto durante os períodos findos em 31 

de Dezembro de 2017 e 2016, detalha-se conforme segue: 

M ovimentos 2017 M ercadorias

M atérias-primas 

subsidiárias e de 

consumo

Total

Inventários iniciais 2 047,71 2 047,71

Compras / Doações 1 172,08 1 172,08

Regularizações 0,00

Inventários finais 1 892,47 1 892,47

CMVC 155,24 1 172,08 1 327,32  

Os montantes registado em compras, correspondem ao valor dos produtos alimentares 

recebido (Donativo em espécie). 
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M ovimentos 2016 M ercadorias

M atérias-primas 

subsidiárias e de 

consumo

Total

Inventários iniciais 3 354,00 3 354,00

Compras 0,00

Regularizações 0,00

Inventários finais 2 047,71 2 047,71

CMVC 1 306,29 0,00 1 306,29  

 

RÉDITO 

Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período 

incluindo o rédito proveniente de: 

Quotas pagas pelos Associados 816,00 1 680,00

Donativos 38 679,58 64 419,72

TOTAL 39 495,58 66 099,72

RUBRICAS 31-12-2017 31-12-2016

 
 

O Rédito da Wact é composto pelas quotas anuais dos membros e por donativos obtidos 

de entidades externas e em eventos organizados por esta para angariar fundos para a 

prossecução dos seus fins estatutários.    

Em 2017 e 2016, o valor das quotas dos associados considerado correspondeu somente 

ao valor pago e referente ao rendimento do exercício (34 e 70 quotas). Em 2015, foi 

constituída uma imparidade do valor do saldo a receber de quotas de anos anteriores 

(3.000 euros), por se considerar como bastante duvidosa a sua recuperabilidade, 

mantendo-se este montante em saldo – ver nota 10.2.  

Distribuição de rendimentos por centros de custo em 2017: 

 

 

Distribuição de rendimentos por centros de custo em 2016: 
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SUBSÍDIOS E APOIOS DO GOVERNO 

a) Políticas contabilísticas: 

Os subsídios destinados a compensar gastos em que a entidade incorreu são 

reconhecidos na Demonstração dos resultados, na parte proporcional dos gastos 

suportados. 

Os subsídios governamentais são reconhecidos quando existe segurança de que sejam 

recebidos e cumpridas as condições exigidas para a sua concessão.  

 

b) Natureza e extensão dos subsídios: 

Em 2017, foram contratados dois subsídios com o Instituto de Emprego e Formação 

Profissioanal, IP, com o intuito de financiar parcialmente as despesas incorridas com 

os estágios profissionais da Rita Saias Ribeiro dos Santos e da Nivalda Novo Reis na 

WACT. O subsídio atribuído por conta do estágio da Rita Santos ascende a 5.905,35 

euros, tendo já sido recebida a quantia de 3.740,06 euros (Março e Novembro). A Wact 

espera vir a receber a restante verba de 2.165,29 euros no decorrer do ano 2018. O 

processo da Nivalda Reis ascende igualmente a 5.905,35 euros, tendo sido recebido em 

Novembro de 2017 a primeira tranche de 1.771,61 euros. 

A WACT estabeleceu com o Estado a adesão ao processo de consignação de 0,5% do 

IRS. Este processo, consiste na consignação de uma quota equivalente a 0,5% do 

imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, liquidados com base nas 

declarações anuais de rendimentos, que será destinada pelo contribuinte para fins 

religiosos, ou de beneficência, a uma igreja, comunidade religiosa, pessoa colectiva 

de utilidade pública de fins de beneficência, de assistência, humanitários ou de uma 

IPSS, que indicará na sua declaração de rendimentos. 

Em 2012 e 2013, a WACT já havia beneficiado desta fonte de financiamento, não tendo 

sido possível estimar o valor angariado quando do fecho de contas desses exercícios. 

Durante o ano de 2014 foram recebidas duas tranches que totalizaram o montante de 

€ 6.240,24, tendo este valor sido considerado como rendimento desse ano. No decorrer 

de 2015, a Wact recebeu duas novas tranches totalizando o valor de € 3.591,06.  

Em 2017 e 2016 a Wact recebeu a quantia de € 4.776,42 e de € 3.456,57. 
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(*) Inclui os valores respeitantes aos anos de 2012 e 2013 

Durante os anos de 2017 e 2016, a Wact recebeu ainda donativos do IPDJ nos montantes 

de € 4.335,68 e € 2.271,76 respectivamente. 

A quantia de “Subsídios, doações e legados à exploração” reconhecida como rédito 

durante os períodos findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, detalha-se conforme 

segue: 

Subsídio IEFP 5 511,67 2 766,85

Donativos IPJ 4 335,68 2 271,76

Consignação de IRS 4 776,42 3 456,57

TOTAL 14 623,77 8 495,18

RUBRICAS 31-12-2017 31-12-2016
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Totalidade dos rendimentos (Donativos, quotas e subsídios) por rúbrica:

 

 

 

 

IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO:  

As Organizações sem fins lucrativos são sujeitos passivos de IRC, conforme dispõe a 

alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º do Código deste imposto. No entanto, as entidades que 

não exercendo em regra uma actividade comercial, industrial ou agrícola são 

tributadas pelo rendimento global correspondente à soma algébrica dos rendimentos 

das diversas categorias consideradas para efeito de IRS, e dos incrementos patrimoniais 

a título gratuito.  

As quotas pagas pelos associados, bem como os subsídios e donativos recebidos 

destinados a financiar a realização dos fins estatutários, não se consideram 

rendimentos sujeitos a IRC (n.º 3 do artigo n.º 49 do CIRC), pelo que não foi calculado 

qualquer imposto corrente no período. 
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Rendimentos da Associação 54 120,35 74 594,90

    - Rendimentos isentos 54 120,35 74 594,90

    - Rendimentos tributados - -

Imposto do Exercício - -

Taxa Efectiva de Imposto 0,00% 0,00%

RUBRICAS 31-12-2017 31-12-2016

 

 

De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e 

correcção por parte das autoridades fiscais durante um período de quatro anos (cinco 

anos para a Segurança Social), excepto quando tenham havido prejuízos fiscais, 

tenham sido concedidos benefícios fiscais, ou estejam em curso inspecções, 

reclamações ou impugnações, casos estes em que, dependendo das circunstâncias, os 

prazos são alongados ou suspensos. Deste modo, as declarações fiscais da Entidade dos 

anos de 2014 a 2017 poderão vir ainda ser sujeitas a revisão. 

O Órgão de Gestão entende que as eventuais correcções resultantes de 

revisões/inspecções por parte das autoridades fiscais àquelas declarações de impostos 

não terão um efeito significativo nas demonstrações financeiras em 31 de Dezembro 

de 2017 e 2016. 

 

ACTIVOS  E PASSIVOS FINANCEIROS 

10.1 Caixa e Depósitos bancários 

Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, a rubrica de Caixa e Depósitos bancários 

apresentava a seguinte decomposição: 

Descrição 31-12-2017 31-12-2016

Caixa e depósitos bancários

Activos

Caixa STP (em dobras) (*) 5,69 0,00

Caixa Portugal (em Euros) 27,15 9,11

Depósitos à ordem (Portugal) - MillenniumBCP 12 383,18 12 008,90

Depósitos à ordem (Portugal) - Montepio Geral 6 512,67 6 151,74

Depósitos à ordem Euro (São Tomé e Principe) 0,09 34,79

Depósitos à ordem Dobras (São Tomé e Principe) (*) 21,11 29,58

Total 18 949,89 18 234,12  

(*) Valores apresentados em euros, após conversão. 

 

As taxas de câmbio utilizadas na conversão entre dobras (STP) e euros é a seguinte: 

- 31-12-2017: 1 Euro = 24.500 Dobras 
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- 31-12-2016: 1 Euro = 24.500 Dobras 

Os valores registados na rubrica “Depósitos à ordem (Portugal)”, no montante de 

18.160,64 euros, referem-se ao saldo de duas contas à ordem existente no Millennium 

BCP, com 12.008,90 euros e outra no Montepio Geral com o montante de 6.151,74 

euros. A Wact dispõe ainda de duas contas abertas no Banco Internacional de São 

Tomé, em São Tomé e Principe, uma em euros com um saldo de 0,09 euros e outra em 

Dobras com um saldo de 517.298,62 dobras, a que corresponde o montante de 21,11 

euros. 

 

10.2 Associados e Outros créditos a receber 

Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, as rubricas “Associados/Membros” e “Outros 

créditos a receber” apresentavam a seguinte decomposição: 

Corrente Não corrente Total Corrente Não corrente Total

Associados (Quotas por liquidar)

  - Quotas Associados ano  0,00 0,00 0,00 0,00

  - Quotas Associados anos anteriores 3 000,00 3 000,00 2 952,00 2 952,00

Perdas por imparidade -3 000,00 -3 000,00 -2 952,00

Total do Associados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 952,00

Outras Contas a receber

Voluntários 300,00 300,00 0,00

Acréscimo de Rendimentos 1 200,00 1 200,00 0,00

Perdas por imparidade

Total outras contas a receber 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00

Total do Activo 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 2 952,00

Descrição

31-12-2017 31-12-2016

 

Em 31 de Dezembro de 2017, o valor apresentado na rubrica “Associados e Membros” 

corresponde ao montante de quotas por liquidar deduzida das perdas por imparidade. 

Nesta data, encontravam-se em dívida quotas no montante de 3.000,00 euros, 

repartidas da seguinte forma: 

- Ano de 2011 e anteriores = 480 euros (20 quotas)   

- Ano de 2012 =  576 euros (24 associados) 

- Ano de 2013 =  984 euros (41 associados) 

- Ano de 2014 =  960 euros (40 associados) 

 

Movimentos ocorridos na conta de imparidades em 2017: 
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Saldo inicial Reforço Reversão Saldo final

Associados e Membros 2 952,00 48,00 3 000,00

Total 2 952,00 0,00 48,00 3 000,00

   Descrição

Movimentos do período

Activos individuais:

 

Em 2017 foi corrigida a reversão que havia sido contabilizada em 2016. 

 

 

Movimentos ocorridos na conta de imparidades em 2016: 

Saldo inicial Reforço Reversão Saldo final

Associados e Membros 3 000,00 -48,00 2 952,00

Total 3 000,00 0,00 -48,00 2 952,00

   Descrição

Movimentos do período

Activos individuais:

 

O valor inscrito na rubrica “Voluntários”, corresponde a uma parcela por receber, 

enquanto que o montante de acréscimo de rendimento corresponde a uma entrega de 

um voluntário a receber em 2018, ainda não facturado, mas considerado como 

rendimento por respeitar a um proveito de 2017. 

 

10.3 Fornecedores e Outras dívidas a pagar 

Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, as rubricas “Fornecedores” e “Outras dívidas a 

pagar” apresentava a seguinte decomposição: 

Corrente Não corrente Total Corrente Não corrente Total

Passivos

Fornecedores 0,00 0,00 0,00 0,00

Acréscimos de Gastos:

    - Donativos a liquidar 0,00 2 111,27 2 111,27

    - Contabilidade a liquidar 615,00 615,00 615,00 615,00

Pessoal 100,00 100,00 100,00 100,00

Total do Activo 715,00 0,00 715,00 2 826,27 0,00 2 826,27

Descrição

31-12-2017 31-12-2016

 

O valor inscrito na rubrica “Donativos a liquidar” no ano de 2016, correspondia a gastos 

que iriam ser incorridos no ano seguinte ainda no âmbito do Projecto Incubação, cujos 

rendimentos já haviam sido recebidos e reconhecidos na totalidade. 
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10.4 Estado 

Em 31 de Dezembro de 2017 e 2018, a rubrica de Estado e outros entes públicos 

apresentava a seguinte decomposição:   

Corrente Não corrente Total Corrente Não corrente Total

Estado e outros entes públicos

Activos

Imposto sobre o rendimento - Retenções 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Passivos

Retenção de impostos sobre rendimentos 58,25 58,25 0,00

Imposto sobre o valor acrescentado 0,00 0,00

Outros impostos 231,59 231,59 0,00

Contribuições para a segurança social 0,00 0,00

Total 289,84 0,00 289,84 0,00 0,00 0,00

Descrição
31-12-2017 31-12-2016

 

Os valores registados em 2017 na rúbrica “Estado”, correspondem às retenções e 

encargos com o estágio profissional que seria liquidado em Janeiro de 2018. Em 

Dezembro de 2016 não se encontrava nenhum programa de estágio activo, pelo que 

não se registam saldos nestas rúbricas. 

 

10.5 Diferimentos 

Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, a rubrica de Diferimentos apresentava a seguinte 

decomposição: 

Corrente Não corrente Total Corrente Não corrente Total

Diferimentos

Activos

Rendas a reconhecer 0,00 0,00

Seguros a reconhecer 0,00 52,14 52,14

Outros gastos a reconhecer 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 52,14 0,00 52,14

Passivos

Rendas 0,00 0,00

Spirit - Adiantamentos 0,00 0,00

Quotas 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Descrição
31-12-2016 31-12-2015
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Fundos Patrimoniais 

Movimentos registados em capitais próprios: 

 

11.1 Resultados transitados 

As Associações não têm capital social. O valor da rubrica “Resultados transitados”, 

corresponde à soma dos resultados obtidos não distribuídos pelos membros. Em 31 de 

Dezembro de 2017, o saldo acumulado da rubrica Resultados Transitados ascendia a 

17.010,53 euros (16.741,22 euros em 2016), antes da aplicação da performance da 

entidade. 

O movimento registado durante o ano na rubrica “Resultados transitados”, pode ser 

detalhado como segue:           

Resultados Transitados 31-12-2017 31-12-2016

Saldo inicial 16 741,22 17 791,41

Aplicação do resultado do período anterior 269,31 -1 050,19

Regularizações - Donativos em espécie

Regularização de exercícios anteriores

Total 17 010,53 16 741,22  

 

11.2 Outras variações nos fundos patrimoniais 

O movimento registado durante o ano na rubrica “Outras variações nos fundos 

patrimoniais”, pode ser detalhado como segue:       

    

Outras variações fundos patrimoniais 31-12-2017 31-12-2016

Saldo inicial 497,17 497,17

Donativos em espécie

Outras variações

Total 497,17 497,17  

 

Fundos

Reservas

Resultados transitados 16 741,22 269,31 17 010,53

Excedentes de revalorização

Outras variações nos fundos patrimoniais 497,17 497,17

Resultado líquido do exercício 269,31 3 829,82 269,31 3 829,82

Total 17 507,70 4 099,13 269,31 21 337,52

Saldo finalRubricas Aumentos DiminuiçõesSaldo inicial
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11.3 Resultados  

A Associação obteve um resultado positivo, diferença entre as receitas (quotas, 

subsídios e donativos) e os gastos da actividade realizados, de 3.829,82 euros (269,31 

euros em 2016). 

Apresentação do resultado global por centro de custo (após transferências internas) 

em 2017: 

 

Apresentação do resultado global por centro de custo (após transferências internas) 

em 2015: 

 

 

Outras informações 

 

12.1 Fornecimentos e serviços externos 

Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, a rubrica de Fornecimentos e serviços externos 

apresentava a seguinte decomposição: 
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Descrição 31-12-2017 31-12-2016

Subcontratos

Serviços especializados 2 751,22 1 535,26

Materiais 1 098,50 6 143,52

Energia e f luídos 379,85 480,27

Deslocações, estadas e transportes 13 343,32 36 737,85

Serviços Diversos 3 089,76 5 796,37

Total 20 662,65 50 693,27  

Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, a rubrica “Deslocações e estadas” inclui o 

montante de € 2.036,16  e de € 4.261,82 referente a reembolso de despesas / ajudas 

de custo pagas em S. Tomé e Principe aos voluntários.  

 

12.2 Outros gastos 

Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, a rubrica de “Outros gastos” apresentava a 

seguinte decomposição: 

Descrição 31-12-2017 31-12-2016

Outros Gastos 

Impostos directos

Imposto de selo 5,87 7,39

Taxas 75,00 296,66

Donativos 12 086,00 6 232,77

Outros Gastos e perdas: 774,98 2 208,63

Total 12 941,85 8 745,45  

 

12.3 Outros rendimentos 

Em 31 de Dezembro de 2017 a rubrica de “Outros rendimentos” registou 1 euro de 

ganho referente ao pagamento de quotizações.  

 

12.4 Juros e gastos similares suportados 

Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, a rubrica de “Juros e gastos similares suportados” 

apresentava a seguinte decomposição: 

Descrição 31-12-2017 31-12-2016

Juros e gastos similares suportados:

Juros  de financiamentos obtidos

Outros juros 0,48

Outros gastos e perdas financeiras

Total 0,48 0,00  
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BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS 

Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, a rubrica de Gastos com pessoal apresentava a 

seguinte decomposição: 

D escrição 31-12-2017 31-12-2016

Gastos com o Pessoal 15 358,23 13 628,58

    Remunerações - Estágio profissional 13 362,31 11 184,83

    Encargos sobre remunerações 1 855,19 2 275,19

   Ajudas de custo projecto

    Seguro de acidentes de trabalho 140,73 168,56  

Em 31 de Dezembro de 2017, a rubrica “Remunerações – Estágio profissional” inclui o 

montante de € 3.926,88 referente a ajudas de custo em S. Tomé e Principe.  

 

OUTRAS DIVULGAÇÕES EXIGIDAS POR DIPLOMAS LEGAIS 

Nos termos do Artigo 21.º do Decreto-Lei nº 411/91, de 17 de Outubro, informa-se que 

não existem dívidas em mora ao Estado nem à Segurança Social. 

 

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DO RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 

De acordo com a portaria n.220_2015, a proposta de aplicação de resultados é a 

seguinte:                                                      

Reservas legais

Resultados transitados 3 829,82

3 829,82  
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Lisboa, março de 2018 
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