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O PROJETO



O Projeto

DESCRIÇÃO: Projeto de empreendedorismo social na Ilha do Príncipe, em São 
Tomé e Príncipe, em regime de voluntariado

DATAS: De 29 de junho a 21 de setembro

EQUIPA: 11 voluntários com idades entre os 20 e os 30 anos

MISSÃO: Promoção da educação e do desenvolvimento sustentável na Ilha do 
Príncipe

ALCANCE: Cerca de 2.500 beneficiários diretos (numa população total de cerca 
de 7.200 pessoas)



Educação



Educação

CAMPO DE FÉRIAS XINÁA FOGÁA

DESCRIÇÃO: Campo de férias pedagógico 
com 20 animadores locais que, 
juntamente com os voluntários, acolherão 
90 crianças.

IMPACTO ESTIMADO: 90 crianças (dos 6 
aos 12) e 20 monitores (a partir dos 16).

OBJETIVOS: Proporcionar momentos de 
aprendizagem e de diversão às crianças e 
incentivar o espírito de equipa e o fair 
play.

FORMAÇÃO DE MONITORES E VOLUNTÁRIOS

DESCRIÇÃO: Sessões de formação teóricas e 
práticas junto de capacitação de jovens para 
implementação de projetos de voluntariado.

IMPACTO ESTIMADO: Cerca de 20 jovens.

OBJETIVOS: Reforçar as equipas de voluntários 
locais da SFA e de monitores do campo de 
férias, desenvolvendo competências a nível de 
organização, trabalho de equipa, gestão de 
pessoas e liderança. Desenvolver o espírito de 
cidadania e de participação ativa na sociedade.



Educação

OFICINAS DA GRAVANA

DESCRIÇÃO: Dinamização de vários ateliês 
e atividades lúdicas e pedagógicas fora da 
cidade.

IMPACTO ESTIMADO: Cerca de 100 
crianças (dos 6 aos 12 anos) que vivam 
nas roças e que não tenham ido ao campo 
de férias.

OBJETIVOS: Desenvolver atividades lúdicas 
e pedagógicas nas áreas do Português, 
Inglês, Informática e Matemática (clubes 
de leitura, teatros, jogos tradicionais, 
jogos de raciocínio, desporto, etc.) e 
incentivar o espírito de equipa e o fair 
play.

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS

DESCRIÇÃO: Criação de parcerias com empresas 
locais para a realização de um estágio de até 2 
meses, com uma forte componente prática.
IMPACTO ESTIMADO: Até 3 jovens estudantes 
do 11.º e do 12.º anos de escolaridade.

OBJETIVOS: Aproximar jovens próximos da 
idade laboral ativa do tecido empresarial e 
proporcionar primeiras experiências de 
trabalho e as aprendizagens inerentes.
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Empreendedorismo

V CONCURSO DE EMPREENDEDORISMO

DESCRIÇÃO: Realização de um concurso dirigido a 
jovens adultos empreendedores que tenham um 
negócio com impacto económico e social relevante e 
que o pretendam potenciar. Organização de sessões 
de formação específica para os vencedores do 
concurso. 

IMPACTO ESTIMADO: Cerca de 20 jovens 
empreendedores com ideias de negócio ou com 
negócios já implementados. 

OBJETIVOS: Promover o desenvolvimento económico 
e social da Ilha do Príncipe, transformando boas ideias 
em negócios sustentáveis a longo prazo e apoiar 
jovens dinâmicos com ideias de negócio com potencial 
de criação de valor ou com pequenos negócios ainda 
numa fase inicial. Atribuição de prémios monetários a 
serem atribuídos parcelarmente em função do 
cumprimento dos objetivos previamente definidos.

UNIVERSIDADE GRAVANA

DESCRIÇÃO: Realização de sessões de 
Português, Inglês, Informática, Técnicas de 
Comunicação, Gestão (orçamento familiar e 
poupança, como gerir um negócio, marketing) e 
Ciências do Ambiente em regime de pós-
laboral.

IMPACTO ESTIMADO: Cerca de 15 
jovens/adultos a partir dos 18 anos de idade

RESULTADO: Desenvolver e reforçar 
conhecimentos básicos e estruturais sobre 
aquelas temáticas e proporcionar 
oportunidades de aprendizagem a uma franja 
da população que não tem ofertas educativas 
adaptadas às suas especificidades e 
necessidades.
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Saúde

REABILITAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA NOVA ESTRELA

DESCRIÇÃO: Intervenção profunda no teto e no telhado do edifício onde 
funciona o posto de saúde desta comunidade. Reparações ao nível da 
instalação elétrica, da fachada, da vedação e das redes mosquiteiras. Pintura e 
(onde necessário substituição) de janelas e portas.

IMPACTO ESTIMADO: Comunidades da Nova Estrela, Abade e Terreiro Velho.

OBJETIVOS: Proporcionar melhores condições de higiene, saúde e bem-estar 
na prestação dos cuidados de saúde de proximidade aos habitantes desta 
comunidade, bem como aos agentes de saúde que aqui trabalham.
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Orçamento estimado das atividades

A implementação do projeto deverá ter 
um custo global de 7.700€, um montante 

que inclui os donativos em género. A 
atividade financeiramente mais 
representativa é o Concurso de 

Empreendedorismo, sendo que este valor 
inclui o valor dos computadores (doados). 
A reabilitação do posto de saúde deverá 

representar um investimento de 1.500€ e 
as atividades de educação deverão 

significar um investimento de 2.600€.
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Orçamento global estimado

Além dos custos para a implementação do 
projeto no terreno, há ainda outras 

despesas, nomeadamente as viagens dos 
voluntários (suportadas pelos voluntários) 
e os seguros, os vistos e o alojamento em 

São Tomé (que, dependendo do 
fundraising angariado, poderão ser 

assumidas pelo projeto).
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