
Spirit Impacto
Formação em empreendedorismo e

intervenção social em São Tomé e Príncipe



Quem somos e no que acreditamos
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 mudar o mundo! 

Com esta motivação, surgiu o Spirit Impacto: 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!



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.

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

O que defendemos



Feel your Spirit



O Spirit Impacto é
uma formação 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.



Testa o teu poder de
impacto no mundo
A formação Spirit Impact permite o
desenvolvimento de uma ideia, de forma
sustentável e tendo em conta as
competências individuais de cada formando.

O objetivo centra-se em dar ao formando a
oportunidade de testar as suas ideias de
projeto social e adquirir as competências
necessárias e ferramentas para
desconstrução de um problema social,
formulação de soluções, Flourishing
Business Model Canva, avaliação de impacto,
comunicação, entre outras, para que possa
ser um verdadeiro agente de mudança.



Todo o processo de
formação e implementação
é acompanhado por um
mentor individual e
completado com sessões de
desenvolvimento pessoal.

Changemaker WACT
Colaborativo, Criativo, Idealista,
Proativo e Resiliente. 



Estrutura da Formação



BASECAMP (3 dias) - LISBOA  CONSTRUÇÃO DO PROJETO SOCIAL

Fases do Spirit Impacto

Um fim de semana em ambiente único, onde
vais conhecer e assimilar toda a informação para

que te inspires e prepares para a "viagem" que
vai mudar a tua vida!

Sessões de formação: 4 sessões online + 6
sessões presenciais + Pitch Final



TERRENO (6 semanas) - SÃO TOMÉ CELEBRAÇÃO FINAL - LISBOA

Fases do Spirit Impacto

Implementação do teu projeto piloto em São
Tomé e Príncipe, com acompanhamento da

equipa WACT.

Evento de celebração final após o regresso a
Portugal.



Calendário Spirit Impacto 2022
BASECAMP CONSTRUÇÃO
Data: 1, 2 e 3 de Abril

Local: Centro da Juventude - Lisboa

Horário: 
1 de Abril: 19h00-22h00
2 e 3 de Abril: 10h00-17h00

Conteúdo: Impacto Social e
Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável; Boas práticas de
Voluntariado; Aprendizagem
Intercultural; Autoconhecimento;
Empreendedorismo.

Data: 6 de Abril, 4, 7, 11 e 18 de Maio
Local: Centro da Juventude - Lisboa

Data: 13, 20, 23 e 30 de Abril 
Local: Online - Zoom

Data: 28 de Maio
Local: FNAC Colombo - Lisboa

Horário:
19h30-22h30 (semana)
10h00-13h00 (fim de semana) 

Conteúdo: 
Idealização do projeto;
definição de objetivos e
atividades; proposta do
valor; matriz lógica e
estratégica; modelo de
negócio e orçamento;
avaliação de impacto;
sustentabilidade;
workshop de
comunicação;
preparação pitch.



Calendário Spirit Impacto 2022
TERRENO CELEBRAÇÃO FINAL
Data: 2 turnos à tua escolha
1º turno: 1 de Julho a 12 de Agosto
2º turno: 19 de Agosto a 30 de
Setembro

Local: São Tomé e Príncipe

Atividade: 6 semanas de
implementação do teu projeto
piloto, momento em que terás a
oportunidade de testar a tua ideia
num ambiente que te permite
falhar, repetir e adaptar.

Data: Novembro (dia a definir)

Local: Lisboa

Horário: 18h00-21h00



Localização
e Alojamento
A WACT House, localizada na
Comunidade de Santo Amaro
no distrito de Lobata, vai ser a
tua casa durante as 6
semanas em São Tomé e
Príncipe, e o local onde 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. 



Para quem é o Spirit Impacto

Tenham interesse e motivação em
aprender e criar impacto no mundo

Queiram transformar uma ideia num
projeto, mas não sabem como

Têm vontade de trocar experiências e de
conhecer culturas diferentes

Querem desenvolver competências
pessoais, sociais e técnicas na área do
empreendedorismo social, através da
criação e implementação de um projeto
piloto

Pessoas com mais de 18 anos que:





Incluído
Voos de Lisboa para São Tomé e Príncipe
(ida e volta)
Alojamento na WACT House (quarto
partilhado com outros formandos)
Alimentação (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 (com coffee
break)



Incluído
Sessões de formação presenciais e online
Evento de celebração
Apoio e acompanhamento pelo
coordenador de terreno local durante
toda a implementação do projeto
Mentoria: processos, desafios, dúvidas
pessoais relativas à formação 
Experiências Culturais: aulas de culinária,
pesca nos barcos tradicionais, trekking
dos 7 túneis, aulas de carpintaria e
costura, etc.
Oferta do Kit Changemaker
Pitch final na FNAC Colombo
Certificado de Changemaker



Não está
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



Fatores importantes
para integrares a
WACT

Teres nível de Português básico ou superior

Teres motivação para criar um impacto
social positivo

Estares disponível para vir a Lisboa para o
Basecamp e sessões presenciais bem como
para estares em São Tomé durante 6
semanas



Investimento

1.900€
(Hum Mil e Novecentos Euros)

 
Pronto pagamento: 5% de desconto

Pagamento a prestações: 6x



Inscrições

Inscrição no site wact.pt

Seleção

Confirmação oficial

Preencher a ficha de candidatura com toda a
informação necessária para análise da WACT.

Entrevista para a equipa WACT te conhecer um
pouco melhor.

És contactado por telefone com a confirmação
oficial e recebes via email todos os detalhes da
formação.

Até 31 de Março de 2022



Deixa-te inspirar pelo Spirit
certo!
A WACT espera por si!

spirit@wact.pt

+351 935 989 792

@wact_ongd

WeAreChangingTogether

wact.pt


