Spirit Experiência
Experiência de
Voluntariado
Internacional
Boas-práticas de voluntariado
em São Tomé e Príncipe

Programa de voluntariado intercultural
rico em aprendizagens pessoais e
sociais, direcionado para quem quer
participar na resolução de problemas
identificados por organizações locais.
Nesta experiência vais adquirir
ferramentas essenciais de voluntariado
e aprendizagem intercultural e ainda
viveres momentos incríveis de partilha
e descoberta pessoal!

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? Mudando
mentalidades e criando “spirits” idealistas e
colaborativos, capazes de garantir formas de
desenvolvimento sustentável no mundo.

SPIRIT
EXPERIÊNCIA
2 EDIÇÕES EM 2022

28/01 A 18/02
25/02 A 18/03

Programa de voluntariado desenvolvido
em parceria com organizações locais
durante um período de 3 semanas em São
Tomé e Príncipe, destinado a pessoas
maiores de 18 anos interessadas em colocar
em prática as suas competências e paixões
para criar impacto positivo na comunidade.

OBJETIVOS DO PROGRAMA
SPIRIT EXPERIÊNCIA

Transforma-te num Changemaker WACT:
Colaborativo, Criativo, Idealista, Proativo e Resiliente.

Aumentar a
participação cívica e
social
Fomentar boas práticas
de voluntariado
Desenvolver
competências pessoais
e sociais
Conhecer e aprofundar
conceitos de
aprendizagem
intercultural
Conhecer o contexto
social em São Tomé e
Príncipe
Desenvolver
caraterísticas base de
um Changemaker

PROJECTOS QUE INTEGRAM O
SPIRIT EXPERIÊNCIA
1- PROTEÇÃO DAS TARTARUGAS MARINHAS
2- EDUCAÇÃO AMBIENTAL
3- FOTOGRAFIA E MULTIMÉDIA
4- EMPODERAMENTO FEMININO
5- APOIO AO ESTUDO

FASES DO SPIRIT
BASECAMP
Data: 08/01 e 09/01/2022 (voluntários das 2 ed.).
Local: Centro da Juventude de Lisboa, Lisboa,
Portugal.
Um fim de semana em ambiente de
aprendizagem e partilha, onde desenvolves
competências pessoais, aprendes conceitos de
impacto social e assimilas toda a informação
para que te inspires e prepares para a imersão
da tua vida. Conteúdos: boas práticas de
voluntariado, aprendizagem intercultural,
autoconhecimento, contexto social em São
Tomé e Príncipe, gestão de expectativas,
comunicação e testemunhos inspiradores.

FASES DO SPIRIT
CHEGADA A SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
Data: 28/01/2022 (1ª ed.) e 25/02/2022 (2ª ed.).
Serás recebido pela equipa local, que te irá buscar
ao aeroporto e acompanhar à WACT House.
Na primeira manhã em terreno acontece o
briefing inicial, um momento para dar a conhecer
as primeiras diretrizes sobre cada programa,
dinâmicas e rotina de funcionamento da casa,
valores da WACT, contacto com as comunidades,
papel e tarefas de cada voluntário, tempos livres,
alimentação e regulamento.

FASES DO SPIRIT
INTRODUÇÃO ÀS
ORGANIZAÇÕES LOCAIS
No primeiro dia de voluntariado serás
acompanhado e introduzido à organização e
equipa que vais apoiar.

VOLUNTARIADO SEGUNDA A SEXTA
Data: 31/01 a 18/02/2022 (1ª ed.) e
28/02 a 18/03/2022 (2ª ed.).
Ações em terreno com apoio e acompanhamento
do coordenador e equipa local durante todo o
programa para resolução de problemas
identificados por organizações ou projectos locais.

FASES DO SPIRIT

EXPERIÊNCIAS INTERCULTURAIS E
PASSEIOS AOS FINS DE SEMANA
Os fins de semana são dias livres, tempo
essencial para recarregar energias. A equipa local
tem disponíveis as melhores recomendações e
dicas para os passares da forma mais imersiva.

Com as atividades culturais, vais 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.

CELEBRAÇÃO FINAL
Data: 26/03/2022 (com os voluntários das 2 ed.).
Para nós, celebrar o fim de cada etapa é tão
importante como a mesma. Neste evento vais ter
oportunidade de partilhar todos os momentos do
programa e rever os teus colegas de terreno, com
apresentação do impacto da experiência a nível
pessoal em Lisboa.

LOCALIZAÇÃO E ALOJAMENTO
A WACT House, localizada na Comunidade de Santo Amaro no distrito de Lobata, vai ser
a tua casa nesta grande aventura. 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. A equipa local vai estar disponível 24/7 de forma a
auxiliar-te no que precisares e quando precisares.

Vais encontrar na tua casa: quartos partilhados;
sala de estar e espaço de refeições; espaço
exterior de convívio; 1 casa de banho partilhada;
e cozinha equipada com frigorífico e fogão.

Tens mais de 18 anos, interesse e motivação em criar
impacto positivo no mundo?

PARA QUEM É
O SPIRIT
EXPERIÊNCIA

Estás à procura de uma experiência completamente
nova na tua vida e contribuir para um mundo melhor?

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 vontade de 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.

O PROGRAMA INCLUI:
Vistos e taxas de Voos internacionais (de Lisboa
para São Tomé e Príncipe) ida e volta
Alojamento na WACT House em Santo Amaro
(quarto partilhado com outros voluntários)
Alimentação (pequeno almoço, almoço e jantar
na WACT House)
Transfer aeroporto STP – WACT House
Transporte para a comunidade de trabalho
Seguro de voluntariado em Portugal e em STP

O PROGRAMA INCLUI:
Visto de permanência e taxas de saída em STP
Formação com apoio e acompanhamento pela
equipa WACT durante todo o programa
Experiências interculturais com a população local
Testes Covid-19
Kit de Changemaker
Certificado de participação

FATORES IMPORTANTES PARA
INTEGRARES A WACT

Teres nível de português básico ou superior
Teres ou não experiência
Teres motivação para criar um impacto social positivo
Estares disponível para vir a Lisboa para o Basecamp (caso necessites
de alojamento, a WACT tem uma parceria com a Impact House, que te
permite usufruir de um desconto no alojamento)

INVESTIMENTO
1.400 Euros
Pronto pagamento: 5% de desconto
Pagamento a prestações: 4x
A WACT está disponível para ajustar o plano de pagamento, se necessário.

COMO FUNCIONAM AS INSCRIÇÕES

Inscrições: preencher a ficha de
candidatura disponível no site da
WACT com toda a informação
necessária para análise.

Seleção: entrevista para confirmar a
tua participação no programa.
Confirmação oficial: és contactado
por telefone com a confirmação oficial
e recebes via email todos os detalhes
do programa.

SÊ UM CHANGEMAKER
Acreditamos que a mudança és tu! Vem viver esta experiência!
Candidaturas no site até 31/12/2021: wact.pt.

spirit@wact.pt
+351 935 989 792
@wact_ongd
WeAreChangingTogether
wact.pt

