
Formação em empreendedorismo e intervenção social em 
São Tomé e Príncipe

Spirit

WACT
A mudança és tu!

Experiência
de Voluntariado
Internacional 



A ONGD WACT – We Are Changing Together nasceu 
em 2007, fundada por pessoas com diferentes 
experiências em projetos de voluntariado nos PALOP 
e em Portugal.

Acreditamos que, através do desenvolvimento 
pessoal e com as competências certas, é possível criar 
uma geração de Changemakers capazes de mudarem 
o mundo!

Com esta motivação, surgiu o Spirit: um projeto de 
formação e capacitação, sustentado por um método 
teórico-prático, no qual os formandos estão em 
constante contacto com diferentes realidades e 
desafios! Toda esta “viagem” é acompanhada por 
uma equipa experiente, sempre disponível para 
apoiar o percurso de cada formando.

O nosso objetivo é facultar ferramentas e capacitar os 
futuros Changemakers para a implementação da 
mudança no ambiente que os rodeia!

QUEM SOMOS E 
NO QUE ACREDITAMOS?



O que nos diferencia enquanto ONGD é a capacidade 
de atuar segundo um ideal não assistencialista, 
acreditando que a melhor forma de mudar o mundo não 
é fazer pelos outros, dar ou mostrar como se faz, mas 
sim partilhar conhecimento, capacitar e fazer em 
conjunto.

Proporcionar oportunidades iguais para todos é, 
também, um dos elementos centrais da atividade da 
WACT. Como podemos alcançar esta ambição? 
Mudando mentalidades e criando “spirits” 
empreendedores, capazes de garantir formas de 
desenvolvimento sustentável no mundo.

Na WACT, vais conseguir desenvolver todo o teu 
potencial e adquirir as capacidades necessárias para 
te tornares num verdadeiro agente de mudança!

“O estrangeiro é um visitante”

O QUE 
DEFENDEMOS?



O NOSSO 
PROGRAMA



O “Impacto” é um programa para quem procura a 
oportunidade de desenvolver competências 
pessoais, sociais e técnicas na área do 
empreendedorismo social, através da criação e 
implementação de um projeto piloto. 

A formação deste programa permitirá o 
desenvolvimento de uma ideia, de forma 
sustentável e tendo em conta as competências 
individuais de cada formando.

Acreditamos que a melhor forma de interiorizar 
todos os conceitos e aprendizagens é através da 
prática, por isso, terás a oportunidade de 
implementar o teu projeto-piloto em São Tomé e 
Príncipe.

O objetivo deste piloto centra-se na oportunidade 
de testar a ideia de projeto e adquirir as 
competências necessárias para que possas ser num 
verdadeiro agente de mudança.

Programa 
Impacto

Transformar pessoas em agentes de mudança | 
Desenvolvimento de competências pessoais e 
sociais | Desenvolver competências de 

Com estas capacidades, estarás apto para ser um 
empreendedor social e continuar a mudar o mundo 
através das tuas ideias e dos teus projetos!
Todo o processo de formação e implementação, é 
acompanhado por um mentor individual e completado 
com sessões de desenvolvimento pessoal.

OS OBJETIVOS 
DESTE PROGRAMA:

Changemaker WACT: 
Colaboração, 
Criatividade, 
Idealismo, 
Proatividade 
Resiliência



DATA DE INÍCIO: 
Formação Basecamp: 3, 4 e 5 de abril* 

LOCAL: 
Casa do Impacto, Lisboa

HORÁRIO: 
03 . ABRIL (19h00-21h00)
04 . ABRIL (10h00-17h00)
05 . ABRIL (10h00-17h00)

PERÍODO EM TERRENO: 
2 turnos à tua escolha:  
1ª - 3ª semana Junho
1ª semana de outubro - 3ª semana de outubro

 ESTRUTURA

Programa Impacto

FORMAÇÃO I

BASECAMP: 
Um fim de semana com um ambiente único, onde 
vais conhecer e assimilar toda a informação para 
que te inspirares e prepares para a “viagem” que 
vai mudar a tua vida!

CONTEÚDOS DO BASECAMP:
Impacto Social e Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável | Boas práticas de Voluntariado| 
Aprendizagem Intercultural | Autoconhecimento | 
Empreendedorismo

Basecamp + 6 semanas de formação
b-learning + Pitch + 6 semanas de implementação 
de projeto piloto em terreno



 ESTRUTURA
6 semanas com 3 sessões presenciais, 4 online e 
Pitch Final

CONTEÚDOS DA FORMAÇÃO:
Desenvolvimento pessoal,
Atividades Teambuilding; Proposta do Valor; 
Quadro lógico e estratégico; Modelo de negócio; 
Avaliação de Impacto; Sustentabilidade; 
Comunicação; Preparação Pitch

ACESSO A PLATAFORMA ONLINE: 
Sessões de mentoria 
Sessões de desenvolvimento pessoal 

PERÍODO EM TERRENO:  
6 semanas de Implementação
Para aprofundar os conhecimentos teóricos, irás 
implementar um projeto piloto em São Tomé e 
Príncipe. Terás a oportunidade de testar a tua ideia 
num ambiente que te permite falhar, refletir e 
adaptar.

FORMAÇÃO II 



* Datas e local sujeitos a alterações

DATA DE INÍCIO: 
Formação Basecamp: 3, 4 e 5 de abril* 

LOCAL: 
Casa do Impacto, Lisboa

HORÁRIO: 
03 . ABRIL (19h00-21h00)
04 . ABRIL  (10h00-17h00)
05 . ABRIL (10h00-17h00)

Programa Impacto
Datas e horários IMPLEMENTAÇÃO NO TERRENO*: 

2 turnos à tua escolha: 
1ª semana Julho - 2ª semana Agosto
2ª semana Agosto - 4ª semana Setembro

FORMAÇÃO CONTÍNUA*:

LOCAL: 
Casa do Impacto, Lisboa
8, 29 de abril e 4 de maio

HORÁRIO: 
20h00 -23h00



2100€* 
Programa Impacto – Preços
GARANTIDO NO PROGRAMA: 
Voos de Lisboa para São Tomé e Príncipe (ida e volta)
Alojamento durante todo o período do programa na WACT House de Neves (quarto partilhado com outros formandos)
Refeições durante todo o período do programa (pequeno almoço, almoço e jantar), com exceção do dia livre (Domingo)
Transfer aeroporto STP – WACT House 
Seguro de voluntariado em Portugal e em São Tomé e Príncipe
Visto de permanência e taxas de saída em São Tomé e Príncipe
T-shirt Changemaker;
Basecamp de formação (Coffebreak incluído)
Sessões de formação presenciais e online;
Sessão de boas-vindas e evento celebração
Apoio e acompanhamento pela equipa local durante todo o programa 
Mentoria: Processos, os desafios, dúvidas pessoais relativas ao projeto
Experiência Cultural (Aulas de culinárias, pesca nos barcos tradicionais, Trekking dos 7 túneis,  aula de carpintaria e costura) 
Oferta do Pack Changemaker
Pitch final na FNAC Colombo
Certificado de Changemaker

NÃO INCLUÍDO: 
Vacinação e medicação individual
Gastos pessoais em São Tomé e Príncipe
Passaporte
Orçamento dos projetos de empreendedorismo social desenhados no âmbito da formação 
Outros custos de atividades culturais e turísticas

 *É possível pagar de forma faseada



EXPERIÊNCIA 
CULTURAL

Com as atividades culturais, vais conseguir 
aprender e ter contacto com a população local, 
proporcionando-te  toda uma experiência única, 
verdadeira, rica e completamente diferente do 
que viste até agora. Vais ter oportunidade de fazer 
parte do dia-a-dia da população São Tomense, 
descobrir os seus costumes e culturas. 
Desafia-te a sair da rotina e da tua realidade e 
entra nesta “viagem” que te vai “enriquecer” para 
a vida.

TERÁS A OPORTUNIDADE DE PASSAR POR 
VÁRIAS EXPERIÊNCIAS, TAIS COMO:

. Aulas de culinárias;

. Pesca nos barcos tradicionais;

. Trekking dos 7 túneis;

. Aula de carpintaria;

. Aula de costura;



LOCALIZAÇÃO
E ALOJAMENTO
A WACT House de Neves, localizada na 
Comunidade de Neves no distrito de Lembá, 
vai ser a tua casa nesta aventura que vais estar 
a iniciar. 
Aqui vais partilhar espaço, ideias, momentos, 
sentimentos, refeições e memórias com a tua 
nova “família”, vais sentir o que realmente 
significa fazer parte do mundo WACT.
O staff vai estar presente no alojamento 
durante as 24 horas do dia, de forma a 
auxiliar-te no que precisares quando 
precisares! 

O QUE VAIS ENCONTRAR NA CASA 

. Quartos partilhados;

. Casa de banho partilhada;

. Frigorífico;

. Espaço de refeições;



O meu espírito de 
empreendedora social 
começou desde cedo através 
da criação do projeto OCrES 
na ESFN e na produção de 
uma residência artística em 
Zdonov, República Checa. 

Estive na Índia a fazer 
voluntariado e através da 
WACT implementei o projeto 
“Balancê” em São Tomé. 

Acumulei diferentes formações 
profissionais, entre elas Plano 
de Negócios - Criação de 
Micronegócios e Competên-
cias pedagógicas (CCP)

Fui coordenadora das AAAF’s 
e professora de AEC’s através 
da IPSS IDEIA - O Nosso 
Sonho. 

Participei na organização de 
eventos culturais e desportivos 
na área de gestão e logística. 

Fui voluntário num projeto de 
inclusão social através do 
programa “Escolhas” e estive 
em São Tomé durante 6 
semanas a implementar um 
projeto com a WACT. 
Sou criativo e tenho muita 
vontade de aprender e criar.

Tenho como paixões a área do 
Marketing, Cinema, Televisão e 
Empreendedorismo Social.

Já trabalhei em Recursos 
Humanos, nas áreas de 
recrutamento e formação.

Mais recentemente, a minha 
paixão por pessoas e por 
viagens, aliada à vontade de 
deixar o mundo um pouco 
melhor, levaram-me até à 
WACT e a São Tomé e 
Príncipe, onde estou hoje a 
implementar o meu próprio 
projeto de empreendedorismo 
social - o “Bô Energia”.

Marta Silva, 
Diretora Executiva

Gabriel de Oliveira, 
Gestor de Operações

Cláudia Cruz, 
Coordenadora de Terreno
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COMO É QUE ME POSSO 
INSCREVER E COMO 
TUDO FUNCIONA?

INSCRIÇÃO: 
Preencho  a ficha de candidatura com toda a 
informação necessária para a WACT analisar.

SELEÇÃO: 
Realizo uma entrevista para confirmar a minha 
participação no programa

CONFIRMAÇÃO OFICIAL: 
Sou contactado por telefone com a confirmação 
oficial e recebo via email todos os detalhes do 
programa.



FORMAÇÃO: 
Começo o Basecamp e formação contínua na data 
indicada. Todas as sessões presenciais irão decorrer 
na Casa do Impacto em Lisboa.

VIAGEM: 
Viajo para São Tomé e Príncipe sem me preocupar 
com nada. tendo tudo confirmado e em segurança. 
Tenho transfer assegurado do aeroporto para o 
alojamento.
SESSÃO BOAS-VINDAS: 
Participo na sessão de boas-vindas e orientação 
para o projeto. 
INÍCIO DE EXPERIÊNCIA: 
Início da experiência de  voluntariado ou da imple-
mentação de meu projeto piloto de parceria em São 
Tomé e Príncipe com apoio e acompanhamento do 
coordenador e equipa local durante todo o programa.
CELEBRAÇÃO ANUAL: 
Celebração e partilha de todos os momentos do 
projeto. Apresentação do projeto piloto e do 
impacto da experiência a nível pessoal. Compartilha 
a tua experiência com teus colegas e orgulha-te 
daquilo que alcançaste!



JÁ TE SENTES PARTE 
DA MUDANÇA?
Se tens mais de 18 anos, interesse e motivação em 
aprender e queres criar impacto neste mundo? 

Queres transformar uma ideia num projecto, mas 
não sabes como? ou estás mais à procura de ter 
uma experiência completamente nova na tua vida e 
gostarias de fazer parte de um projeto já existente? 

Sentes que tens a capacidade e a disponibilidade 
para estares longe do teu país e da tua zona de 
conforto durante pelo menos 3 semanas? tens a 
vontade trocar experiências e de conhecer culturas 
diferentes?

Então tens o “Spirit” certo para esta aventura! 

Entra na “viagem” que vai mudar a tua vida e 
descobre o teu potencial para mudar o mundo.



ACREDITAMOS QUE 
A MUDANÇA ÉS TU!

Ficha de inscrição

PROGRAMA 
IMPACTO

https://forms.gle/JGK6uJS7xcbB6hsU8


Outros fatores importantes para integrares a WACT:
. Teres nível de português básico ou superior
. Teres ou não experiência
. Com ou sem experiência anterior
. Teres motivação para criar um impacto social positivo
. Estares disponível para vir a Lisboa para o Basecamp
e a formação.

Custos:
. Programa Impacto: 2100€
*Possibilidade de pagamento em tranches
  Descontos:
. 5% de desconto se fizeres o pagamento na totalidade

* Se o preço a pagar é um impedimento para a tua participação 
nesta experiência, fala connosco!”

INFORMAÇÃO
ADICIONAL spirit@wact.pt

+351 935 989 792

http://wact.pt/

https://www.facebook.com/
WeAreChangingTogether/

https://www.instagram.com/wact_ongd/?hl=pt

Spir i t

http://www.wact.pt
https://www.facebook.com/WeAreChangingTogether/
https://www.instagram.com/wact_ongd/


wact.pt


