


QUEM É A WACT?

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.

EM QUE CONSISTE O PROJETO WACT ESCOLAS?

O WACT Escolas é um programa de Empreendedorismo e Intervenção

Social em regime de bootcamp, para escolas básicas e secundárias,

ou jovens entre os 10 e os 14 anos de idade.

Em dois dias, os participantes constroem um projeto social, através

de metodologias de educação não formal, desenvolvendo

competências técnicas de empreendedorismo social como

competências pessoais e sociais que os tornarão changemakers!

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



COMO ESTÁ ESTRUTURADO O WACT

ESCOLAS?

MÓDULO 

CONSTRUÇÃO

MÓDULO 

INSPIRAÇÃO

Serão dois dias em grande!

Repletos de diversão, energia e jogos

para encontrar SOLUÇÕES CRIATIVAS para resolver os PROBLEMAS da

nossa SOCIEDADE!



QUAL É O CUSTO DO WACT ESCOLAS?

O WACT Escolas tem o custo de 130€ e

inclui a formação, almoço, lanche e o

Kit Changemaker. No entanto, se tiveres

um amigo associado WACT poderás obter

10% de desconto.

FORMAÇÃO ALMOÇO

LANCHE
KIT 

CHANGEMAKER



QUANDO COMEÇA O WACT ESCOLAS?

A primeira edição do WACT Escolas vai

acontecer já em dezembro. Será no dia

15 e 16 de dezembro.

QUAL O LOCAL E O HORÁRIO?

O WACT Escolas vai decorrer em Lisboa e o horário é das 9h00 às

18h00.

CRIAR UM PROJETO SOCIAL, COMO ASSIM?

Criar um projeto social significa colocar as competências, interesses

e motivações pessoais ao serviço do desenvolvimento de pessoas e

comunidades. Ao longo dos dois dias irão receber inspiração e

conhecimento de forma a conseguir construir um projeto social.



O QUE VAI SER O ALMOÇO E O LANCHE?

Só fechamos a ementa mais perto da

altura do bootcamp, no entanto, é

importante partilhar connosco as

restrições alimentares, caso existam.

O QUE É O KIT DO CHANGEMAKER?

O Kit changemaker é constituído por um saco de pano WACT, uma

fita WACT, uma caneta e uma t-shirt WACT.

SÓ POSSO PARTICIPAR UM DIA?

Infelizmente ao ficar inscrito no WACT Escolas deverá comparecer 2

dias.

O QUE É QUE TENHO QUE LEVAR?

Só terás que levar roupa confortável e boa disposição



AINDA TEM DÚVIDAS?

Entra em contacto connosco!

www.wact.pt | info@wact.pt 

Morada: Rua Professor Almeida Lima, nº20, 1600-591 Lisboa

Telef: (+351) 935 989 792

NIPC: 508 375 282 


