


QUEM É A WACT E EM QUE ACREDITA?

O Projeto Spirit é uma Formação em Empreendedorismo e Intervenção Social. O

Projeto capacita futuros Changemakers, dotando-os de competências técnicas

na área do empreendedorismo social e gestão de projetos mas também de

competências pessoais e sociais, tais como a colaboração, a criatividade, o

idealismo, a proatividade e a resiliência. Ao longo da formação Spirit o desafio

passa por idealizar, construir e implementar um projeto social numa

determinada comunidade em Portugal ou em São Tomé e Príncipe.

A WACT é uma Organização Não Governamental para o Desenvolvimento

(ONGD), apolítica, laica e sem fins lucrativos, que atua em Portugal e em São

Tomé e Príncipe desde 2007.

A nossa missão é “mudar o mundo através das pessoas” e acreditamos que

formamos agentes de mudança, que se mudam a si e multiplicam a mudança nos

diferentes ambientes em que se inserem.

EM QUE CONSISTE O PROJETO SPIRIT?



.

COMO ESTÁ ESTRUTURADA A FORMAÇÃO?

MÓDULO INSPIRAÇÃO

Tem como objetivo apresentar uma contextualização do setor social, assim

como consciencializar o formando para os problemas sociais de São Tomé e

Príncipe e de Portugal, estimulando o pensamento crítico e motivando-o para o

seu papel de agente da mudança.

MÓDULO CONSTRUÇÃO

MÓDULO IMPLEMENTAÇÃO

Tem como objetivo potenciar o desenho de um projeto social empreendedor,

ajustado à realidade e problemáticas de São Tomé e Príncipe e de Portugal,

através de uma abordagem estruturada de acordo com as fases de evolução de

um projeto sustentável e não assistencialista.

Tem como objetivo preparar a implementação e implementar o projeto de

empreendedorismo social desenvolvido em Portugal, promovendo a adaptação à

realidade sociocultural de São Tomé e Príncipe e de Portugal, e o trabalho

conjunto com as comunidades em prol do seu desenvolvimento.



QUAL É O CUSTO DA FORMAÇÃO?

PARCEIROS ACADÉMICOS

O Spirit tem diferentes custos para cada módulo. É importante ter em atenção 

que não é possível frequentar um módulo mais avançado sem ter frequentado o 

anterior (i. e. não é possível inscrever-se no módulo construção sem ter 

frequentado o inspiração primeiro).

Módulo Inspiração - 100 euros

Módulo Inspiração + Construção - 350 euros

Módulo Inspiração + Construção + Implementação em Portugal - 450 

euros

Módulo Inspiração + Construção + Implementação em São Tomé e 

Príncipe - 1300 euros (inclui alimentação, alojamento, seguro e visto).

Os participantes podem reduzir o valor da sua fee de formação através da venda 

de merchandising da WACT. A motivação e a criatividade serão determinantes 

para o sucesso na angariação de fundos!

Algumas faculdades reconhecem o valor da formação Spirit e o investimento dos

alunos que constroem e implementam os seus projetos, através da atribuição de

créditos (ECTS). Ajuda-nos a chegar à tua faculdade!



1. QUANDO COMEÇA O SPIRIT’19?

3. CRIAR O MEU PROJETO SOCIAL, COMO ASSIM?

A próxima edição do Spirit tem início na primeira semana de fevereiro de 2019.

A fase de recrutamento e seleção dura até dezembro, sendo que no final de

2018 as turmas estarão fechadas.

2. EM QUE DIA/HORA/LOCAL DECORREM AS SESSÕES DE

FORMAÇÃO EM PORTUGAL?

A formação em Lisboa irá decorrer uma vez por semana, a ser decidido entre

segunda, terça ou quarta-feira das 20h as 23h,em lugar a definir no centro de

Lisboa. A escolha do dia da semana irá prender-se com a maior disponibilidade

apresentada pelos formandos.

Criar o teu projeto social significa colocares as tuas competências, interesses e

motivações pessoais ao serviço do desenvolvimento de pessoas e comunidades.

Isto não quer dizer que o faças sozinho e sem ferramentas. Ao longo da

formação vais receber inspiração e conhecimento de forma a decidires de forma

consciente o âmbito do teu projeto, vais conhecer boas práticas de

empreendedorismo e projetos sociais de referência. Vais ter contacto com

pessoas inspiradoras, conhecer e fazer uso de metodologias e ferramentas de

idealização, construção, implementação e avaliação de projetos. Vais saber

mais sobre ti e sobre o que és capaz de fazer.



4. COMO FUNCIONA O MÓDULO IMPLEMENTAÇÃO NAS DIFE

RENTES MODALIDADES?

Caso optes por implementar o teu projeto piloto em São Tomé e Príncipe, estar

ás seis semanas em terreno, num dos turnos (1º turno: julho e primeira quinzen

a de agosto; 2º turno: segunda quinzena de agosto e setembro), na casa da WAC

T com os teus colegas e com um(a) coordenador(a) de terreno da WACT.

Caso pretendas implementar o teu projeto social em Portugal, tens duas opçõe, 

ou o fazes de forma totalmente independente, frequentando apenas os Módulos

Inspiração + Construção ou escolhes uma mentoria por parte da WACT durante

seis meses como apoio à implementação do projeto, frequentando assim a opçã

o Módulos Inspiração + Construção + Implementação em Portugal.

5. COMO SEI QUAL MODALIDADE DEVO ESCOLHER?

Se estiveres indeciso sobre se esta formação será para ti, vem ao Módulo Inspira

ção e deixa-

te fascinar pelo mundo do empreendedorismo social. Se já sabes que queres co

nstruir um projeto só teu, com o intuito de resolver um problema social, indepe

ndentemente de já teres uma ideia ou não, então estás pronto para ir para o M

ódulo Construção!

Até ao final de Dezembro, tens que decidir se queres optar pela modalidade de

São Tomé e Príncipe. Caso essa não seja a tua opção, podes escolher qualquer u

ma das outras modalidades e ir acrescentando os módulos à medida que a form

ação vai decorrendo (até uma semana antes do final de cada módulo).



.

6. NÃO SOU DE LISBOA, POSSO PARTICIPAR?

A presença nas sessões de formação em Portugal é uma condição obrigatória par

a todos os candidatos, independentemente da zona geográfica em que se encont

ram! Não serias a primeira pessoa a fazer uns quilómetros extra para te juntares

a nós!

7. ESTE ANO NÃO POSSO PARTICIPAR NO PROJETO, POSSO 

FAZÊ-LO MAIS TARDE?

Sim, acompanha através do nosso site e facebook o percurso da WACT e candid

ata-te entre outubro e novembro para participares na próxima edição. O 

projeto Spirit promove a mudança todos os anos desde 2008!



.

AINDA TENS DÚVIDAS?

Entra em contacto connosco!

Contactos:

Website: www.wact.pt

E-mail: info@wact.pt

Facebook: www.facebook.com/WeAreChangingTogether

Instagram: www.instagram.com/ongdwact

Rua Professor de Almeida Lima, nº20, Espaço JUNTARTE, 1600-591 

Lisboa

Telefone: (+351) 935 989 792

Whatsapp: (+351) 935 989 792

NIPC: 508 375 282


