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"O mundo só muda, se as pessoas mudarem. As pessoas mudam se forem 

estimuladas, e aprenderem a fazê-lo."  

 

 

 

A WACT, instituição apolítica, laica, e sem fins lucrativos, forma Changemakers 

e viabiliza projectos sociais. Um Changemaker WACT muda-se a si próprio e 

aprende a mudar os outros. É proWACTivo: melhor e mais cidadão. 

Enquadrada na área da Educação para o Desenvolvimento, a formação WACT 

Spirit capacita futuros Changemakers, dotando-os de competências técnicas e 

humanas nas áreas da intervenção e do empreendedorismo social. Sustentada 

num método teórico-prático a formação tem a duração de 5 meses em Portugal 

e 6 semanas em São Tomé e Príncipe. Os projectos implementados têm como 

beneficiários indirectos as comunidades em São Tomé e Príncipe, a partir do 

distrito de Lembá. 

Através da vertente WeWACT pretendemos potenciar agentes de mudança 

executivos e com a WACT Incubação apoiamos ainda a implementação de novos 

projetos sociais criados pelos seus Changemakers. Entre os projetos incubados 

contam-se o “Reciclar no Feminino” e o “PRISAR”. Os restantes encontram-se 

em construção. São estes projetos powered by WACT que iniciam o ano civil, 

estando assim a Incubação comprometida com o estímulo aos Alumni, para que 

outros projectos possam seguir este exemplo. 
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Planeamento de Atividades  

 

A WACT tem procurado constantemente melhorar os seus projetos aumentando 

o seu impacto e reconhecimento social. Tem-no feito através do 

aperfeiçoamento constante dos seus conteúdos de formação, no 

acompanhamento prestado aos beneficiários e no profissionalismo que subjaz à 

formação e acções desenvolvidas. 

 

Ao dia 16 de Dezembro de 2016 foi eleita em Assembleia Geral uma nova 

Direcção que se comprometeu principalmente a consolidar a vertente 

Administrativa da WACT durante o ano de 2017. É com sentimento de dever 

cumprido que seguimos rumo a 2018 de olhos postos em novas metas. 

 

Projetamos para 2018 a concretização do Projecto WeWACT tendo para o efeito 

um RH maioritariamente dedicado ao mesmo. 

 

Na área de Incubação dar-se-á continuidade à dinâmica de apoio e consultadoria 

de projectos, havendo um novo grupo de trabalho alocado a esta vertente de 

actuação. 

 

Os Wactianos, nomeadamente os novos graduados Spirit’17, serão estimulados 

a dar continuidade aos seus projetos, ou a criar novos, com o selo powered by 

WACT. Será também dada continuação ao apoio prestado aos projetos em 

curso. Pretende-se sustentar a atividade WACT tornando o projeto Incubação 

numa continuação natural do Spirit, ou seja, o nível seguinte da 

formação/implementação.  

 

Na área de Fundraising, pretende-se continuar a trabalhar em parceria e 

partilha de recursos. Durante o ano de 2017, iniciámos parcerias estratégicas 

em Portugal e em São Tomé e Príncipe. Essas parcerias permitiram-nos adquirir 

géneros alimentares a um custo reduzido (em troca de uma formação para os 

colaboradores da empresa patrocinadora)  e transporte dos mesmo para terreno 

a custo zero. Acreditamos que este tipo de estratégia não só resulta numa 
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rentabilização de esforços, como potencia o crescimento da WACT e contribui 

para a sustentabilidade financeira.  

 

Outro grande objetivo desta área, tendo em conta o foco acima referido, está 

também na aposta de linhas de financiamento social bem como no 

restabelecimento de parcerias com faculdades.  

 

Ao nível da Comunicação e Imagem propomo-nos continuar a transmitir uma 

imagem coesa e mais atractiva da WACT, através da criação de um planeamento 

de publicações nas redes sociais e dinamização dos canais de comunicação. 

Para concretizar este objectivo a que nos propomos, iremos abrir vagas para a 

concretização de estágios curriculares com o intuito de profissionalizar a 

vertente de comunicação. 

Continuar a estimular a participação dos associados será um dos desafios que a 

que também nos comprometemos. Para tal pretendemos reunir a “família” 

WACT para celebrar o décimo aniversário, e dinamizar mecanismos de 

integração de associados e voluntários, nomeadamente através da criação da 

bolsa de voluntariado.  

 

Propomo-nos também a dar continuidade à estratégia de medição de impacto 

social, estabelecendo indicadores e medidas que nos permitam aferir a 

mudança dos nossos beneficiários. Com isto pretendemos prestar um serviço 

melhor e orientar verdadeiramente a nossa actuação para alcançar a mudança 

social a que nos propomos.  
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Objetivos gerais  

1. Sustentabilidade financeira 

2. Consolidação dos produtos WACT  

3. Promover comunidade WACT  

 

Objetivos Específicos 

1.1. Reestabelecer parcerias estratégicas  

1.2. Procura de novas linhas de financiamento  

 

2.1. Restruturação WACT SPIRIT STP 

2.2. Estruturar e Implementar WeWACT 

2.3. Profissionalizar WACT Incubação  

 

3.1. Promover Eventos WACT  

3.2. Trabalhar a notoriedade/comunicação WACT  

 

 

 

  

Indicadores Métricas de Sucesso 

1.1 Contactos com Universidades 

parceiras do WACT Spirit 

Estabelecer contacto com 3 novas 

universidades 

 

1.1 Parceria com o sector 

privado 

Uma parceria 

1.2 Número de candidaturas propostas a 

linhas de financiamento 

Concretizar 3 candidaturas 

2.1 Conteúdos mais 

profissionalizados  

Revisão dos conteúdos e parceria 

com 1 orador de cada área 

fundamental de atuação 

2.2 Modelo WeWACT  Modelo concretizado +  2 Edições 

3.1 Realização de eventos WACT 1 evento anual 

3.2 Aperfeiçoamento das 

intervenções nos Canais de 

Comunicação 

Cumprimento na totalidade do 

plano de publicações 
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WACT Spirit ‘17 – Formação para a Mudança Social 

 

O Spirit continuará a ser uma Formação Profissional Certificada, realizada em 

parceria com a Associação Conversa Amiga (ACA), entidade formadora 

acreditada pela Direção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT). 

A ACA é parceira da WACT desde 2015, garantindo a qualidade da formação 

Spirit enquanto merecedora de certificação.  

A formação Spirit capacita futuros Changemakers, dotando-os de competências 

técnicas, humanas e comportamentais nas áreas de empreendedorismo e 

intervenção social. Ao longo da formação Spirit o desafio passa por construir e 

implementar um projeto que beneficie as comunidades em São Tomé e 

Príncipe. O trabalho e projecto desenvolvido dependerá das áreas técnicas dos 

formandos selecionados bem como das suas áreas de interesse. Trabalhando 

preferencialmente em grupo, os formandos implementam o projecto por eles 

idealizado. O público-alvo major da formação Spirit está centrado em alunos 

universitários, jovens com idade superior a 18 anos. 

A formação tem a duração de 5 meses em Portugal e 6 semanas em São Tomé 

e Príncipe. O valor cobrado por formando em 2018 será de 1500€, valor que 

inclui voo, estadia, seguros, alimentação em São Tomé e todos os custos 

administrativos da formação em Lisboa. Em anexo encontra-se a calendarização 

das sessões, bem como de todos os momentos da formação WACT Spirit ’18. 
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Descrição da Formação 

Ao longo da formação serão trabalhadas diferentes competências que se 

dividem em 4 módulos de formação e vários workshops, abaixo descritos: 

 

Módulo Inspiração 

O 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, motivando-o para o seu papel de agente da mudança. 

Módulo Construção 

O módulo Construção tem como objetivo potenciar o desenho de um projeto 

social empreendedor, ajustado à realidade e problemáticas de São Tomé e 

Príncipe, através de uma abordagem estruturada de acordo com as fases de 

evolução de um projeto sustentável e não assistencialista. 

Módulo Implementação 

Este módulo 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 o trabalho 

conjunto com as comunidades em prol do seu desenvolvimento. 

Sessão Avaliação 

A sessão avaliação, última sessão do Spirit e a única após o regresso dos 

formandos de São Tomé, tem como objetivo garantir o rigor e a qualidade dos 

projetos empreendedores, visando o desenvolvimento de competências 

técnicas, pessoais e sociais dos formandos, através de feedback crítico e 

construtivo, numa ótica de melhoria contínua. Como último objectivo de 

formação todos os formandos devem realizar um relatório final de avaliação do 

seu projeto até 4 semanas após o regresso de terreno, servindo esta sessão para 

consolidar os conteúdos desse relatório. 
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A avaliação dos projetos desenvolvidos ao longo do Spirit é feita pela 

coordenadora do Spirit e pela gestora da formação em conjunto com os 

coordenadores dos projetos. A avaliação apresenta-se em três momentos 

distintos: o primeiro momento de avaliação acontece numa fase intermédia da 

formação, onde são avaliados os primeiros passos dados na construção dos 

projetos, desde a formulação do problema à proposta de valor, tendo já em 

conta a sustentabilidade do projeto e a sua viabilidade; num segundo momento 

avalia-se a construção dos projectos no fim da formação em Portugal, antes da 

partida para terreno, que culmina no pitch final, e onde todo o projeto está 

totalmente pronto a ser implementado; por fim, a terceira e última avaliação 

é feita após a implementação do projeto em terreno, representada pela 

redação e apresentação do relatório final. 

Workshops 

Os Workshops visam o desenvolvimento de competências específicas, numa 

lógica de trabalho prático e complementar, orientado para o sucesso da 

construção, implementação e divulgação dos projetos empreendedores.  

 

Quanto à formação Spirit esta é avaliada através de questionário dirigidos aos 

formandos no final de cada módulo, onde os mesmos avaliam as sessões a que 

assistiram e apresentam sugestões e críticas acerca das mesmas. 

Durante o ano de 2018 iremos manter o foco nos conteúdos melhorados ao longo 

do Spirit’17 e continuar a garantir a presença nas sessões semanais de pelo 

menos um orador que trabalha especificamente nas áreas do ambiente, saúde 

e educação em São Tomé, não só de forma a potenciar o estabelecimento de 

parcerias mais sólidas com organizações em terreno de cada uma destas áreas, 

como também para uma melhor perceção da realidade acerca destas três áreas 

fundamentais.  

Será ainda uma prioridade fazer valer e estreitar laços com ONGs que estão em 

terreno a tempo inteiro, como a MOVE, a TESE, a ALISEI e ainda continuar a 

trabalhar no estabelecimento de protocolos com os Ministérios da Educação, 

Saúde e Ambiente de São Tomé visando maior colaboração das organizações 
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governamentais bem como parceiras que promovam a sustentabilidade dos 

projetos e o seu sucesso aquando da implementação dos mesmos.  

Será ainda de igual importância e urgência melhorar a quantificação do impacto 

do Spirit tanto em São Tomé e Príncipe como em Portugal, como forma de poder 

expressar mais concretamente o verdadeiro impacto do projeto junto de 

parceiros ou financiadores.  

Por uma questão de gestão interna e por ter deixado de fazer sentido a nossa 

permanência na comunidade de Guadalupe, após uma cuidada análise e 

discussão em assembleia geral, não foi renovado o contrato da casa no ano de 

2017, tendo o Spirt´17 decorrido com um menor número de formandos e só com 

a Casa de Neves, no distrito de Lembá.  

No entanto, tendo em conta o nosso objectivo de fazer chegar a mudança cada 

vez mais longe, pretendemos no ano de 2018 abrir uma nova casa numa outra 

comunidade.  

 

WeWACT 

A partir de 2018 a WACT irá potenciar agentes de mudança executivos. 

Esta ideia de capacitar colaboradores de Empresas surgiu no âmbito da parceria 

que a WACT e a Jerónimo Martins, SA. celebraram em Junho de 2017. Assim, a 

WACT propôs-se a dar uma formação em empreendedorismo social para 30 

colaboradores desta Empresa, em troca do fornecimento de géneros 

alimentares para garantir a alimentação dos formandos em terreno. 

 

Neste sentido, propomo-nos a criar uma formação de alta qualidade 

(possivelmente certificada) que visa empoderar as empresas enquanto coletivo 

e os seus colaboradores, enquanto indivíduos, despertando o changemaker 

dentro delas. 

 

Pegaremos no tema da Responsabilidade Social da Empresas como ponto de 

partida, fazendo um enquadramento teórico de modo a demonstrar a 
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importância e o potencial que as Pessoas coletivas têm na criação de valor 

social. Aproveitando o seu know-how, infraestruturas e contactos como 

ferramentas de atenuação e resolução de problemas sociais. 

 

Pretendemos consciencializar as empresas que atuando de um modo 

socialmente responsável, serão capazes de criar valor social fora e dentro da 

Empresa. 

 

Ou seja, o facto de os colaboradores estarem envolvido em projetos sociais, irá 

desenvolver competências sociais que serão uma mais valia na sua prestação de 

trabalho. Para alem disso, a Responsabilidade Social afigura-se como uma 

vantagem competitiva, na medida em que demonstra que a empresa é, de 

facto, sustentável, sendo um fator de valorização das próprias empresas, um 

exemplo ilustrativo deste ponto é o Down Jones Sustainability Index   

Assim, a criação deste projeto apresenta-se como um desafio que 

orgulhosamente abraçamos, criando a formação, imagem e modelo de 

avaliação da mesma. 

Iremos testar a formação com duas colaboradoras da Jerónimo Martins e com 

outros (entre 4 a 6) mentores, de modo a aperfeiçoar o nosso trabalho para, 

finalmente, dar a formação a 30 colaboradores, como nos havíamos 

comprometido. 

 

É nosso objetivo que a Jerónimo Martins contrate a WACT para formar os seus 

colaboradores, o que será, sem dúvida, um excelente ponto de partida para nos 

lançarmos no mercado com este nosso novo Projeto, chegando a várias 

empresas, de diversos setores de atividade. 

Estrategicamente foi decidido que a Nivalda Reis, Gestora do Spirit’17, ficará 

na WACT encarregue de desenvolver o WeWACT, juntamente e com uma equipa 

de voluntários. 

 

É nosso objetivo que este Projeto seja sustentável ao ponto de garantir um 

elemento remunerado. 
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Concretizando, o ano de 2018 será fundamental para criar e aperfeiçoar este 

projeto que tem o potencial de indicar a WACT como uma ONGD que cria 

agentes sociais em diferentes setores, nomeadamente no empresarial. 

“Creating a strong business and building a better world are not conflicting goals - they are 

both essential ingredients for long-term success.” 

Bill Ford 
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INCUBAÇÃO 
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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. 

 

Objetivo Geral  

• Possibilitar o desenvolvimento de projetos sustentáveis com impacto 

social. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Dotar empreendedores sociais de ferramentas para a concretização dos 

seus projectos; 

 

• Monitorizar e avaliar projectos sociais, garantindo a sua relevância, 

sustentabilidade e impacto. 

 

Os projetos que completarem com sucesso este percurso obterão um selo de 

qualidade WACT, reforçando a sua marca junto dos parceiros. Este projecto 

tem, ainda, como objectivo dar continuação ao modelo Spirit, apoiando os 

formandos que pretendam dar continuidade aos seus projectos sociais 

transformando-os em projectos sustentáveis e com impacte social de longa 

duração. 

Para que os empreendedores sociais possam ser apoiados pela WACT Incubação 

deveram cumprir os seguintes requisitos: 
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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. 

 

Nesse sentido os projetos sociais a desenvolver irão de encontro às seguintes 

noções, determinadas pelo IES - Social Business School, instituição que nos 

serve de inspiração no que respeita a conteúdos e ao profissionalismo n o 

âmbito do empreendedorismo social: 

 

• Missão – resolve problemas sociais negligenciados; 

• Inovação – …através de novas abordagens e ferramentas que desafiam a 

visão tradicional; 

• Impacto – transformando mentalidades e as dinâmicas na sociedade (…); 

• Empowerment- que capacita e envolve a comunidade e partes 

interessadas; 

• Recursos locais – devem utilizar, sempre que possível, os recursos locais, 

nomeadamente, humanos (i.e. habilidades, conhecimentos, capacidade 

para trabalhar e boa saúde, sociais (i.e. relacionamentos com grupos e 

instituições, redes informais e estruturas políticas, ,naturais (i.e. meio 

ambiente local inclui terra, água, ar, clima e minerais), físicos (i.e. 

construções, transportes, fontes de energia e comunicações, 

saneamento, e económicos (i.e. sustento, sobrevivência, animais, 

ferramentas e equipamentos; 

• Escalável – com a preocupação e capacidade de crescer e se replicar; 

• Sustentável – terem autonomia financeira; 

• Independência – não dependência em relação ao fundador do projeto. 
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Actividades 

 

O projecto Incubação da WACT irá dividir-se durante o próximo ano em três 

atividades principais: 

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

em anos precedentes ao presente. O apoio a prestar 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 são: Poder da Poupança 

(2013), Judo Global (2014), 2 Sentidos (2016); Sem Escala (2016); Reciclar 

no Feminino (2016); PRISAR (2017), e um recém-chegado ainda sem 

designação da ex-spirit Catarinha Pinhal (2017); 

 

2) Incubar novos projectos de empreendedores sociais que satisfaçam os 

requisitos acima descritos, estabelecendo um processo de recrutamento, 

seleção limitado a vagas anuais; 

 

 

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. 

 

Objectivos e Estratégias 

 

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; 

b) Aumentar o intercâmbio de experiências entre projetos estimulando 

a partilha de conhecimentos entre empreendedores. 

2) Incubar novos projectos de empreendedores sociais: 

a) Divulgar a WACT Incubação junto dos ex-Spirit; 
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b) Apoiar Empreendedores Sociais que pretendam iniciar o seu novo 

projeto. 

 

3) Melhorar o modelo de incubação: 

a) Aumentar a 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; 

b) Explorar 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; 

c) Promover reuniões internas de equipa de mentores com frequência 

mensal, para atribuir ritmo de trabalho, partilha de ideias e maior 

operacionalização da incubação; 

d) Redigir um regulamento e manual do programa da Incubação; 

e) Conceber e estabelecer 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; 

f) Rever cronogramas e conteúdos utilizados em anos anteriores de 

forma a ajustarem-se à experiência obtida e a elevados standards de 

atuação; 

g) Monitorizar e avaliar a atuação anual da Incubação através de 

indicadores e métricas a definir – resultando num relatório anual de 

avaliação. 

 

Em anexo segue o cronograma anual – Anexo II 
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FUNDRAISING 
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Eventos Spirit 

 

Os eventos Spirit, têm o propósito de angariação de fundos para a 

implementação dos projectos criados no âmbito do SPIRIT. A criação de eventos 

continua a ser opcional para os formandos, podendo enquandrar-se ou não na 

sua estratégia de angariação de fundos. Apesar de ser opcional, no decorrer da 

formação os alunos serão estimulados para criarem eventos de projecto ou de 

vários projectos, para que consigam fundos que cubram os seus orçamentos de 

projecto. A equipa de Fundraising e de coordenação do Spirit poderá ajudar e 

apoiar em todas as necessidades durante a organização destes eventos. 

 

Os formandos poderão também beneficiar com a divulgação da parte da WACT, 

pois poderão colocar a marca “WACT” nestes eventos, recebendo aquilo que 

esta marca já representa: a publicidade, os contactos e os parceiros. 

 

Eventos WACT 

 

No ano de 2017 a WACT celebra os seus 10 anos, como tal, iremos organizar um 

evento que simbolize este momento tão importante e que, simultaneamente, 

seja uma fonte de receita para a WACT. Teremos o GREENFEST como um 

parceiro na celebração dos 10 anos WACT. 

 

Ensaio Geral Solidário 

 

A Companhia Nacional de Bailado, desde 2011, oferece uma oportunidade a 

organizações sem fins lucrativos de fazerem campanhas de donativos em troca 

de acessos ao último período de trabalho, antes da estreia de cada programa. 

 A WACT mantém-se em contacto com estes parceiros de modo a puder vir a 

ser selecionada para participar em alguma das campanhas. 
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Campanha IRS  

 

Todos os anos a WACT realiza uma campanha no primeiro trimestre com o 

objectivo de angariar fundos através da consignação de 0.5% no valor do IRS de 

particulares e também de 15% do valor do IVA, consoante a vontade dos 

contribuintes. A campanha consiste em publicações onde se pede que as 

pessoas coloquem o NIF da WACT, identificando-a como organização 

beneficiada na consignação. Em 2018 realizaremos a campanha, uma vez que a 

mesma tem contribuído para aproximadamente 5% do orçamento anual. 

 

 Candidaturas a linhas de financiamento 

 

 Ao longo do ano de 2018 vão ser realizadas candidaturas a linhas de 

financiamento, de modo a angariar fundos que tragam sustentabilidade 

financeira à WACT. 

 

Por se tratar de uma fonte de financiamento ainda não confirmada, não 

contabilizámos esta actividade como receitas esperadas. Pretendemos avançar 

com, no mínimo 3 candidaturas no decorrer do ano. 

 

Merchandising  

 

Em 2018 continuaremos com as colecções de merchandising existentes, 

nomeadamente: WACT We Change e WACT Capulanas, de forma a conseguirmos 

produtos atractivos para as pessoas no geral, em que serão utilizados tecidos 

africanos. Os pontos de venda online continuarão a ser via plataformas como a 

E-solidar e a Compra Solidária, instituídas como pontos estratégicos em 2015. 

 

O merchandising já desenvolvido em anos anteriores continuará a será 

organizado em PACKS DE FUNDRAISING, tal como previsto para 2017. Cada Pack 

é composto por um baralho de cartas, uma T-shirt, uma fita, uma caneta e um 

caderno. O pack será vendido aos formandos por 20euros, sendo que a compra 
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do pack é facultativa e quem adquiri o mesmo poderá revende-lo pelo preço 

que entender, revertendo a revenda, na sua totalidade, para o formando. 
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Comunicação   
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 Comunicação externa 

 

O principal objectivo da equipa de Comunicação e Imagem é criar uma imagem 

WACT forte e inequívoca, que seja reconhecida e que espelhe os valores e 

objectivos da organização através da consistência na forma como comunicamos 

e como nos apresentamos. Para isso, iremos dar continuidade a comunicações 

oficiais WACT regulares e continuar a trabalhar num Plano de Comunicação 

Anual que assinale os principais momentos de comunicação. Assim, 

pretendemos aumentar número de pessoas que conhece a WACT, de forma a 

cativar potenciais formandos e parceiros. 

 

Também temos como objectivo dinamizar os canais de comunicação já 

utilizados (site, Facebook, Youtube, Linkedin e Instagram), destacando-se a 

actualização dos conteúdos do Site como um dos objectivos primordiais deste 

ano 2018. Por fim, a plataforma de crowdfunding PPL terá também 

continuidade em 2018. 

 

 

 Comunicação Interna  

 

Tendo como objectivo fomentar e dinamizar a cultura Wactiana, pretendemos 

integrar os associados na vida activa da WACT, e incentivar a criação de novos 

sócios. A finalidade é conseguir ter uma equipa cada vez mais coesa e unida, 

que englobe changemakers (dos mais antigos aos mais recentes) antigos 

membros e órgãos sociais, incubados e até mesmo voluntários externos. Como 

tal, usaremos a bolsa de voluntariado em que cada elemento nela inscrita se 

encontra disponível para contribuir pontual ou continuamente em acções de 

voluntariado da sua área de formação ou de interesse. 

 

Para além disso, comprometemo-nos a criar um guia de comunicação, de forma 

a garantir que toda a equipa WACT está “alinhada”, comunicando de forma 

coerente quer interna quer externamente.  
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Administração Interna 
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Administração Interna  

 

O principal objetivo da equipa de Administração Interna (doravante designada 

A.I. no texto) é gerir todos os processos da organização de forma eficiente e 

garantir a comunicação de todas as áreas, para atingir melhores resultados 

anualmente.  

 

A área de A.I. trabalha com tarefas recorrentes burocráticas, para que a 

operação dos projetos e da organização esteja assegurada e com atividades 

diretamente ligadas às outras áreas, de forma a auxiliá-las em seus objetivos.  

Tarefas Recorrentes da A.I. são: 

 

• Garantir que os processos contabilísticos decorrem frequentemente, de 

forma a que os documentos necessários estejam executados com 

antecedência em relação à entrega do relatório de contas anual e o 

relatório final para o IPDJ e para que os processos estejam mais 

organizados e claros.  

 

• A administração interna compromete-se a realizar pelo menos 2 reuniões 

trimestrais gerais com todas as equipas durante o ano de 2018, de forma 

a manter a coesão e a comunicação activa das equipas administrativas, 

bem como a oportunidade de realizar grupos de trabalho durante as 

mesmas. 

 

• Todos os anos é realizada uma campanha de IRS para que a WACT possa 

angariar fundos e em 2018 este processo será da responsabilidade da 

administração interna e da equipa de comunicação, que divulgará nas 

redes sociais e entre os associados a mesma.  

 

• Caberá à AI organizar um fim de semana de Teambuilding, de forma a 

unir os elementos da equipa e promover a reflexão sobre o futuro da 

WACT. 
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Recursos Humanos 

 

Em 2018 teremos dois recursos humanos contratados, um dedicado ao projecto 

WACT Spirit e outro dedicado às actividades de administração interna e ao 

WeWACT. 

 

A administração interna é responsável por todos os processos contabilísticos e 

burocráticos relacionados tanto aos recursos humanos contratados quanto aos 

voluntários das equipas administrativas (seguros, por exemplo).  

 

Parcerias 

 

A Administração Interna irá dedicar-se intensamente à realização de novas 

parcerias e à manutenção das já existentes. 

 

Este ano a WACT continua a sua parceria com o SPOT, até 15 de Maio de 2018, 

data do termino do Packfund da Delloite. No âmbito desta parceria, a WACT 

apoia o SPOT na construção de conteúdos para a formação a alunos da escola 

do Bairro Padre Cruz. Esta vertente permite à WACT fortalecer a parceria com 

a Junta de Freguesia de Carnide e o seu papel enquanto entidade formadora. 

 

Pretendemos alcançar dois objectivos primordiais: garantir que a formação 

SPIRIT seja contabilizada em créditos para alunos universitários e cultivar a 

parceria com a empresa NOVIAGEST, que nos permite o transporte marítimo de 

alimentação para São Tomé. Estaremos também focados na manutenção da 

parceria com a ACA, mantendo a certificação do Spirit e, possivelmente, a do 

WeWACT. 
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ORÇAMENTO 
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Despesas Esperadas  

Pressupostos 

Nº de formandos: 28 formandos  

Localidades em São Tomé e Príncipe: Neves  outra a designar. 

Nº de casas: 2 

Estadia por formando: 6 semanas  

Nº de Portugueses profissionais: 2 (Apoio IEFP)  

Nº de Coordenadores de terreno voluntários: 2 

Nº de Santomenses profissionais: 1 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Orçamento WACT 2017

Rúbrica Valor %

Logística 3 398,00 5,4%

Rendas/Alugueres 2 800,00 4,4%

Água e Eletricidade 308,00 0,5%

Manutenção 290,00 0,5%

Recursos Humanos 20 041,84 31,7%

RH Portugal 19 650,00 31,1%

RH S. Tomé e Príncipe 391,84 0,6%

Comunicações 250,00 0,4%

Portugal 180,00 0,3%

São Tomé e Príncipe 70,00 0,1%

Transporte 28 492,50 45,0%

Deslocações em Portugal 122,50 0,2%

Avião 25 600,00 40,5%

Vistos e Taxas de Saída 2 560,00 4,0%

Deslocações em STP 210,00 0,3%

Material Barco 0,00 0,0%

Consumiveis 4 636,76 7,3%

Alimentação 3 700,00 5,8%

Alguer Sala 200,00 0,3%

Material de Escritório 336,76 0,5%

Material Diverso 400,00 0,6%

Seguros 710,00 1,1%

Seguros Trabalho 260,00 0,4%

Seguros Voluntariado 450,00 0,7%

Administração 5 730,98 9,1%

Contabilidade 625,00 1,0%

Parcerias 24,48 0,0%

Comunicação e Imagem 330,00 0,5%

Despesas Administrativas 4 751,50 7,5%

Total 63 260,08 100,0%

Despesas Esperadas
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Notas ao orçamento:  

  

O aumento dos custos em relação a 2017 deve-se ao aumento do número de 

formandos, custos variáveis associados (avião, alimentação, vistos, etc) e 

custos fixos referentes à nova casa que pretendemos abrir. 

Do lado da receita, apesar das receitas garantidas á partida, não somarem o 

total de despesas e no caso de falharem as receitas possíveis, a WACT dispõe 

de poupanças acumuladas que garantem a sua continuidade.   

Em anexo segue um orçamento detalhado - III                             

 

 

 

 

Orçamento WACT 2017

Rúbrica Valor %

Pagamento Formandos Spirit 43 400,00 73%

Formandos em Lisboa 42 000,00 70%

WeWACT 1 400,00 2%

Associativismo 600,00 1%

Quotas 600,00 1%

Apoios 15 810,70 26%

Estágio IEFP 11 810,70 20%

0,5% IRS 4 000,00 7%

Total 59 810,70 100%

-3 449,38

Rubrica Valor %

Taxas Saida 280,00 8%

IPDJ 2 600,00 75%

BISTP 400,00 11%

Merchandising 200 6%

Total 3 480,00 100%

Saldo 30,62 €

Receitas Esperadas

Receitas Possiveis
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ANEXOS
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I) Calendário Spirit’18 
 

 

 

 

*O dia de semana em que as formações se irão realizar (que de acordo com o calendário acima será às quintas-feiras) é passível se ser alterado 

de acordo com  a disponibilidade dos formandos. 
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II) Calendário Incubação 
 

Objetivo Tarefas / Estratégia Jan Fev Mar Abril Maio Jun Jul Ags Set Out Nov Dez

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

b)       Aumentar o intercâmbio de experiências entre projetos estimulando a partilha de conhecimentos 

entre empreendedores.

c) Fornecer e potenciar momentos de inspiração e networking.

a) Traçar perfil e abrir candidaturas externas para a equipa de mentores da Incubação

b) Seleção, recrutamento e formação para integrar a equipa de mentores incubação

a)       Divulgar a WACT Incubação junto dos ex-Spirit;

b) Lançar Google Forms para rastrear novas candidaturas de projeto a serem incubados;

c)       Apoiar Empreendedores Sociais que pretendam iniciar o seu novo projeto.

a)       Aumentar a 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 ;

b)      Explorar 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;

c)       Promover reuniões internas de equipa de mentores com frequência mensal, para atribuir ritmo de 

trabalho, partilha de ideias e maior operacionalização da incubação;

d) Redigir um Regulamento e um Manual do Programa WACT Incubação

e)      Conceber e estabelecer 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;

f)        Rever cronogramas e conteúdos utilizados em anos anteriores de forma a ajustarem-se à experiência 

obtida e a elevados standards  de atuação;

g)       Monitorizar e avaliar a atuação anual da Incubação através de indicadores e métricas a definir – 

resultando num relatório anual de avaliação.

Incubar novos projetos de empreendedores 

sociais

Melhorar o modelo de incubação

Acompanhamento e mentoria dos projetos 

incubados

Reorganização da equipa de mentoria

Cronograma Anual



33 
 

III) Orçamento detalhado 

Área País Tipo Descrição Comentários Pressupostos Unidade Nº unidades Valor Unitário Valor Total

Logística PT Rendas/Alugueres Spirit - "Viagem Virtual" Ano 1 300,00 300,00

Logística PT Manutenção BPC Arranjos e Arrumações 1 50,00 50,00

Logística STP Rendas/Alugueres Casa Neves Ano 1 1 500,00 1 500,00

Logística STP Rendas/Alugueres 2ª Casa Meses 4 250,00 1 000,00

Logística STP Despesas Água Casa Neves Meses 12 9,00 108,00

Logística STP Despesas Eletricidade Casa Neves Meses 12 10,00 120,00

Logística STP Manutenção Casa Neves Arranjos e Arrumações Meses 1 120,00 120,00

Logística STP Despesas Água 2ª Casa Meses 4 10,00 40,00

Logística STP Despesas Eletricidade 2ª Casa Meses 4 10,00 40,00

Logística STP Manutenção Casa Neves Arranjos e Arrumações - 2ª Casa Meses 1 120,00 120,00

Logística 3 398,00

Recursos Humanos PT Gestor de Projeto Salário Joana Cerejo Meses 3 500,00 1 500,00

Recursos Humanos PT Gestor de Projeto
Salário+Seg. Social+IRS+Subsídio de 

Alimentação Joana Cerejo
Meses 9 950,00 8 550,00

Recursos Humanos PT Coordenadora Geral
Salário+Seg. Social+IRS+Subsídio de 

Alimentação
Nivalda Meses 6 950,00 5 700,00

Recursos Humanos PT Coordenadora Geral Salário Nivalda Meses 6 650,00 3 900,00

Recursos Humanos STP Governanta Neves Durante Projeto Xinha Meses 4 81,64 326,56

Recursos Humanos STP Governanta Neves Fora Projeto Xinha Meses 8 8,16 65,28

Recursos Humanos 20 041,84

Comunicações PT Telemóvel Novo ZON Meses 12 10,00 120,00

Comunicações PT Comunicações para STP Meses 12 5,00 60,00

Comunicações STP Telemóvel Neves Durante Projeto Semanas 16 4,38 70,00

Comunicações 250,00

Transporte PT Gasolina e Portagens Spirit - "Viagem Virtual" Carros Carros 7 17,50 122,50

Transporte STP Avião Coordenadores Pessoas 4 800,00 3 200,00

Transporte STP Avião Formandos Pessoas 28 800,00 22 400,00

Transporte STP Vistos Coordenadores visto 90 dias Pessoas 4 60,00 240,00

Transporte STP Vistos Formandos visto 90 dias Pessoas 28 60,00 1 680,00

Transporte STP Taxa de saída Coordenadores Pessoas 4 20,00 80,00

Transporte STP Taxa de saída Formandos Pessoas 28 20,00 560,00

Transporte STP Barco Material por Barco Pago em PT 1 0,00 0,00

Transporte STP Barco Material por Barco Pago em STP 1 0,00 0,00

Transporte STP Hiace Deslocações STP Turnos 2 105,00 210,00

Transporte 28 492,50

Seguros STP Voluntariado Formandos Pessoas 30 15,00 450,00

Seguros PT Trabalho Administrativos Pessoas 2 130,00 260,00

Seguros 710,00
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Consumiveís PT Alimentação Evento Aniversário Convite Associados e Wactianos Evento 1 200,00 € 200,00

Consumiveís PT Alimentação Fim de semana Teambuilding Equipa Administrativa 1 50,00 € 50,00

Consumiveís PT Alimentação Spirit - "Viagem Virtual" Equipa Spirit, Convidados e Formandos 1 200,00 € 200,00

Consumiveís PT Alimentação Pitch Evento 1 50,00 € 50,00

Consumiveís STP Alimentação Formandos+Coordenadores 28+4 pessoas Pessoa 32 100,00 €            3 200,00

Consumiveís PT Aluguer Sala Evento Aniversário Convite Associados e Wactianos Evento 1 200,00 € 200,00

Consumiveís PT Material Escritório Administração Ano 1 150,00 € 150,00

Consumiveís STP T-Shirts Terreno Pessoas 28 5,00 € 140,00

Consumiveís PT Material Diverso Diplomas Pessoas 28 1,67 € 46,76

Consumiveís PT Material Diverso Administração Ano 1 200,00 € 200,00

Consumiveís STP Material Diverso Administração+Spirit Ano 1 200,00 € 200,00

Consumiveís 4 636,76

Administrativos PT Contabilidade Hconsult Ano 1 625,00 € 625,00

Administrativos PT Merchandising Investimento Ano 1 200,00 € 200,00

Administrativos PT Comunicação e Imagem Host Email Ano 1 30,00 € 30,00

Administrativos PT Divulgação Spirit Ano 1 100,00 € 100,00

Administrativos PT Despesas Bancarias Anual 1 40,00 € 40,00

Administrativos PT Base Dados CNPD Anual 1 75,00 € 75,00

Administrativos PT Certificação Formando 28 150,00 € 4 200,00

Administrativos PT Auditoria Externa Anual 1 0,00 € 0,00

Administrativos PT Correio Anual 1 61,50 € 61,50

Administrativos STP Parcerias FONG-stp Meses 12 2,04 € 24,48

Administrativos PT Comissão Nac. Protecção de Dados Anual 1 75,00 € 75,00

Administrativos STP Despesas de representação Coordenadores 2 150,00 € 300,00

Administrativos 5 730,98

TOTAL 63 260,08
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Contactos 

Website: www.wact.pt 

E-mail: info@wact.pt 

NIB: 0033 0000 4539 2051 1310 5 

 

Portugal: 

Morada: Calçada da Palma de Baixo, 

N.º10, 10º D, 1600-176 Lisboa 

Telef: (+351) 91 099 46 05 

NIPC: 508 375 282 

 

 


