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KEY 
MILESTONES

1951

Criação da Fundação 
IMVF, com foco no 
apoio à investigação 
agrícola e biológica
Constitution of IMVF 
Foundation, focusing on the 
support to agricultural and 
biological research

Membro da Ordem 
de Mérito concedida 
pelo Presidente da 
República de Portugal
Member of the “Ordem 
de Mérito” granted by the 
President of Portugal

2015
Prémio “Cidadão 
Europeu” concedido 
pelo Parlamento Europeu
Award “European Citizen” 
granted by the European 
Parliament

2017

Elaboração de 
novos projetos na 
Colômbia, Gâmbia 
e República  
da Guiné
Elaboration of new 
projects in Colombia, 
Gambia and the Republic 
of Guinea

Primeiro projeto de 
cooperação em São 
Tomé e Príncipe
First Cooperation project 
in Sao Tome and Principe

1988

Início da 
atividade em 
Moçambique
Beginning of 
activity in 
Mozambique

1993

1997

Início da 
atividade em 
Angola
Beginning of 
activity in Angola

1995

1999

Início da 
atividade na 
Guiné-Bissau  
e em Portugal
Beginning of 
activity in Guinea-
Bissau and Portugal

2000

Início da atividade 
em Timor-Leste
Beginning of activity 
in East Timor

2001

Início da atividade  
no Brasil e em 
Cabo Verde
Beginning of activity in 
Brazil and Cape Verde

2013

Distinção de mérito 
do Governo de São 
Tomé e Príncipe 
pelos 25 anos de 
atividade no país
Merit award granted by 
the Sao Tome and Principe 
Government for IMVF’s 
25th years of activity in the 
country

Criado em 1951 como instituição privada 
de utilidade pública, o IMVF é uma Fundação 
para o desenvolvimento e a cooperação, ten-
do iniciado atividade como ONGD em 1988 
em São Tomé e Príncipe. A partir dos anos 
90 expandimos a nossa ação a outros países, 
com predominância aos de língua oficial por-
tuguesa e alargámos as áreas de atividade. 
Já em 2017 voltámos a alargar a nossa ação 
a novas geografias em África e na América 
Latina. Os resultados alcançados tornaram o 
IMVF numa entidade de referência nos do-
mínios da cooperação e do desenvolvimento. 

Created in 1951 as a private institution of pub-
lic utility, IMVF is a foundation for development 
and cooperation, that started its activity as a 
NGDO in 1988, in Sao Tome and Principe. From 
the 90s onward, we have expanded our action 
to other countries, mainly Portuguese Speaking 
Countries and broaden our scope of interven-
tion. In 2017 we widened again our sphere of 
activities to new geographies in Africa and Lat-
in America as well. The results achieved have 
turned IMVF into a key stakeholder in different 
areas of expertise and intervention such as Co-
operation and Development.

2011

Inicio da atividade 
na Indonésia
Beginning of activity 
in Indonesia



O nosso compromisso com o desenvolvi-
mento tem no seu cerne a preocupação pela 
melhoria das condições de vida das pessoas. 
Os desafios que enfrentamos no terreno da 
cooperação têm-se vindo a acentuar com a 
eclosão de desastres humanitários, as deslo-
cações populacionais, a fragilidade de esta-
dos e instituições, a ocorrência de guerras e 
de conflitos violentos. Face a estas circuns-
tâncias decidimos reforçar a nossa atividade, 
confiantes no conhecimento, na experiência 
e na motivação da nossa equipa de colabora-
dores e parceiros.

Our commitment towards Development is 
based on the strive for people´s welfare im-
provement. The challenges faced at the coop-
eration level have been increasing due to the 
outbreak of humanitarian disasters; human dis-
placements; fragility of States and Institutions; 
ongoing wars and violent conflicts, among 
others. In light of these phenomena, we have 
decided to strengthen our action, rooted upon 
the expertise, experience and motivation of 
our team and partners.

MENSAGEM 
MESSAGE



Promover a dignidade humana, que passa pela igualda-
de de direitos e oportunidades e por uma justiça para 
todos, agir para melhorar as condições de vida das 
populações mais vulneráveis, que obriga à luta contra 
a exclusão e contribuir para tornar o nosso planeta 
mais sustentável, garantindo as condições de vida das 
gerações presentes e futuras. Estas são as linhas con-
dutoras que expressam a nossa razão de ser.

Temos como preocupação prosseguir boas práticas e 
fortalecer institucional e individualmente as comuni-
dades e entidades públicas e da sociedade civil onde 
operamos, no respeito pelos valores da solidariedade, 
da igualdade de género, da sustentabilidade, do rigor 
e da transparência. A estreita colaboração com os 
nossos parceiros do desenvolvimento e o empenho e 
motivação de uma rede de cerca de 250 colaborado-
res, mais de 90% a trabalhar no terreno, têm garantido 
a qualidade e a relevância da nossa ação.

Promote human dignity, comprising equal rights and 
opportunities and justice for all, improving the welfare 
of the most vulnerable populations, thus fighting against 
exclusion and contributing towards a more sustainable 
planet, as a cornerstone to guarantee living conditions 
for present and future generations. This is the frame-
work of what we do and how we do it.

Assuring best practices and strengthening communi-
ties, public entities and civil society regarding the re-
spect of values and principles such as solidarity, gender 
equality, sustainability, accuracy and transparency are at 
the core of our work. Working in close cooperation 
with our partners in Development, alongside with the 
commitment and motivation of around 250 staff work-
ers, of which more than 90% are involved on field work, 
have ensured the quality and relevance of our actions.

RAZÃO DE SER 
RAISON D´ÊTRE

COMO TRABALHAMOS 
HOW WE WORK



O QUE FAZEMOS
WHAT WE DO

Contribuímos ativamente para o desenvolvimento 
sustentável e para a dignidade humana através da ela-
boração, concretização e colaboração em projetos e 
atividades em diversas áreas.

We actively contribute towards sustainable develop-
ment and promotion of human dignity by designing, im-
plementing and collaborating in projects and activities 
in a diverse range of areas.

Esta é uma área de intervenção prioritária do IMVF, dada a 
centralidade da saúde no desenvolvimento e na qualidade 
de vida das populações. A nossa ação é feita em sintonia 
com entidades públicas, em ações estruturadas e sustentá-
veis, com realce à saúde materna e infantil e com apoio de 
meios inovadores da telemedicina. Os beneficiários diretos 
e indiretos dos nossos projetos ultrapassaram já os quatro 
milhões de pessoas em diversos países, com destaque a São 
Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Angola.

This is one of the core intervention areas of IMVF, due to 
the importance of health issues in the development and 
well being of populations. Our action is promoted in liaison 
with public authorities, within a structured and sustaina-
ble framework, with a special focus on maternal and infant 
health and with the support of innovative telemedicine re-
sources and means. The direct and indirect beneficiaries of 
our projects amount to more than four million people in 
several countries, in particular in Sao Tome and Principe, 
Guinea-Bissau and Angola. 
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A nossa intervenção reflete o compromisso com um pro-
cesso de desenvolvimento que respeita a concertação com 
as autoridades nacionais e que promove competências 
locais, pessoais e das instituições. A ação de maior relevo 
nesta área tem decorrido em São Tomé e Príncipe, onde as 
ações se concentram no apoio às entidades públicas que 
tutelam a educação e abrangem, nos últimos anos, cerca de 
quatro centenas de professores e outros profissionais da 
educação e, indiretamente, perto de 20 mil alunos.

Our intervention is the reflection of our commitment to-
wards a development process that respects the liaison with 
national authorities and promotes local, individual and in-
stitutional skills. The highlight of this intervention has been 
taking place in Sao Tome and Principe, where our actions 
support the public authorities responsible for Education. In 
recent years, our actions have embraced around 4 hundred 
teachers, as well as other education professionals and, indi-
rectly, around 20 thousand students.

A agricultura e a pecuária são vitais para o desenvolvimen-
to dos países onde atuamos e para a melhoria do nível 
de vida das populações. A nossa ação privilegia o reforço 
de associações locais, na produção e no comércio, bem 
como promove redes de segurança e soberania alimentar 
e o planeamento agrícola regional. Nos últimos anos, as 
ações de capacitação técnica, formação, produção e criação 
de microempresas têm abrangido, direta e indiretamente, 
cerca de 500 mil pessoas, principalmente no Brasil e na 
Guiné-Bissau. 

Agriculture and livestock are important for the develop-
ment of the countries where we operate in and for the 
improvement of the populations welfare. Our action prior-
itises the local associations strengthening in terms of pro-
duction and trade, as well as promoting security and food 
sovereignty networks and regional agricultural planning. In 
the past years, technical capacity building actions, training, 
production and creation of micro enterprises have em-
braced, directly and indirectly, about 500 thousand people, 
mainly in Brazil and in Guinea-Bissau.  

DESENVOLVIMENTO RURAL E SEGURANÇA ALIMENTAR
RURAL DEVELOPMENT AND FOOD SECURITY 

EDUCAÇÃO
EDUCATION



A preservação dos ecossistemas, da biodiversida-
de, dos recursos naturais não renováveis e a luta 
contra as mudanças climáticas orientam a nossa 
ação nesta área. Temos desenvolvido projetos de 
abastecimento e melhoria da qualidade da água, de 
saneamento e higiene, de estudo da sustentabilida-
de da captura e aproveitamento de recursos, entre 
outros, sempre com a finalidade de fortalecer as 
entidades públicas e de envolver as comunidades 
locais dos países onde atuamos, com destaque a 
Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. 

Ecosystem, biodiversity, non-renewable natural 
resources preservation and fight against climate 
change have been the focus of our action in this 
area. We have developed supply and water quali-
ty improvement projects, sanitation and hygiene, 
feasibility studies for capturing and better use of 
resources, aiming to strengthen public entities and 
engage local communities in the country’s where 
we intervene, namely Cape Verde, Guinea-Bissau 
and Sao Tome and Principe

AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
ENVIRONMENT AND SUSTAINABILITY 

O reforço da sociedade civil é essencial ao desenvolvimen-
to de comunidades mais justas, democráticas e pacíficas e, 
consequentemente, à própria consolidação dos estados. As 
atividades que realizamos de apoio aos atores da socieda-
de civil têm como foco particular ONGD e plataformas 
de organização de cidadãos e instituições não estatais e 
corresponde a uma preocupação transversal da nossa in-
tervenção em diversos países. A maior parte dos projetos 
que realizamos tem sido desenvolvida principalmente em 
Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Timor-Leste e Brasil.

Civil society strengthening is vital for the development of 
fairer, more democratic and peaceful societies and conse-
quently, to the States’ own consolidation. The promotion and 
support of Civil society activities, especially NGDOs, citi-
zens’ organisation platforms and other non-state institutions, 
is therefore a cross-cutting intervention concern. Most of 
our projects have been implemented in Angola, Mozambique, 
Guinea-Bissau, East Timor and Brazil.

SOCIEDADE CIVIL 
CIVIL SOCIETY



O IMVF tem vindo a atuar no sentido da valorização 
das identidades culturais, fazendo destas simultaneamen-
te espaço de diálogo, de transformação e de inovação.  
A nossa atividade tem incidido em projetos de reconhe-
cimento do património cultural e no apoio a processos 
participativos e solidários, incluindo os geradores de rendi-
mento local, como os de turismo sustentável. Nos últimos 
anos desenvolvemos projetos em três países, Brasil, Guiné-
-Bissau e Cabo Verde, que beneficiam anualmente cerca de 
40 mil pessoas.

IMVF has been working towards the enhancement of cul-
tural identities, promoting them as dialogue, transformation 
and innovation spaces. Our activity has focused upon cul-
tural heritage recognition projects and on supporting par-
ticipatory and solidarity processes, including local income 
generating activities, such as sustainable tourism. In the past 
years, we have developed projects in three countries: Bra-
zil, Guinea-Bissau and Cape Verde, from which around 40 
thousand people benefit on an annual basis. 

CULTURA E PATRIMÓNIO
CULTURE AND HERITAGE
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O poder local e, mais especificamente, as autarquias 
são uma área essencial para o desenvolvimento e 
a consolidação dos estados. As nossas ações têm 
como finalidade contribuir para o fortalecimento 
institucional das entidades públicas dos países onde 
atuamos e para o envolvimento da população na 
vida pública. Os projetos que realizámos e em que 
participámos nos últimos anos têm-se localizado 
na Guiné-Bissau, Timor-Leste, Angola e Cabo Verde. 
Em Portugal temos vindo a operar em associação 
com uma rede de municípios parceiros.

Local authorities and, in particular, municipalities 
are key actors concerning State development and 
consolidation. Our actions aim to contribute to 
the public organisations’ institutional strengthen-
ing in the countries we intervene, as well as in the 
citizens’ participation in public life and affairs. The 
projects we promoted and collaborated in the 
past years are located in Guinea-Bissau, East Ti-
mor,  Angola and Cape Verde. In Portugal, we have 
been working in partnership with a network of 
municipalities.

AUTARQUIAS E PODER LOCAL
MUNICIPALITIES AND LOCAL AUTHORITIES
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Migrações forçadas, vagas de refugiados e desloca-
dos internos continuam a representar uma tendên-
cia preocupante para a paz e a dignidade humana, a 
que instituições multilaterais, autoridades nacionais 
e organizações da sociedade civil procuram dar res-
posta. Estes fenómenos, que evidenciam e agudizam 
fragilidades institucionais, têm sido alvo da nossa 
ação, particularmente em países em situações de 
pós-conflito. Angola, Moçambique e Colômbia são 
alguns dos países onde atuamos neste domínio. 

Forced migrations, as well as waves of refugees and 
of internally displaced people continue to repre-
sent a serious threat to peace and human dignity, 
to which multilateral institutions, national authori-
ties and civil society organisations try to face. These 
phenomena, that frequently occur or result in cases 
of high institutional fragility, have been addressed by 
our action, usually in countries suffering of post-con-
flict situations. Angola, Mozambique and Colombia 
are some of the countries where we work. 

MIGRAÇÕES, PÓS-CONFLITO E AÇÃO HUMANITÁRIA 
MIGRATION, POST-CONFLICT AND HUMANITARIAN ACTION

A nossa ação no domínio da cidadania global é de-
senvolvida no sentido de promover a justiça social 
e de facilitar uma maior compreensão de que as 
profundas desigualdades a todos afetam e são um 
obstáculo ao desenvolvimento sustentável. As ati-
vidades que realizamos nesta área são feitas, regra 
geral, em parceria e através de projetos e iniciativas 
inovadoras e criativas, com ferramentas pedagógi-
cas inspiradas nos valores da dignidade, liberdade, 
democracia, igualdade, equidade e no respeito pe-
los direitos humanos, sociais e económicos. 

Our action in global citizenship is developed in or-
der to promote social justice and enhance a broad-
er understanding of global inequalities that affect 
citizens all over the world, being a major constraint 
to sustainable development. The activities we pro-
mote in this area are mostly implemented, in part-
nership through innovative and creative projects 
and initiatives, using pedagogic tools based on uni-
versal values and principles such as dignity, liberty, 
democracy, equality, equity and the respect for hu-
man, social and economic rights. 

CIDADANIA GLOBAL
GLOBAL CITIZENSHIP
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A fase que atravessamos de aceleração e de profundas 
mudanças globais levou à criação da área de estudos es-
tratégicos e do desenvolvimento, que procura acrescentar 
à normal atividade do IMVF uma dimensão think tank de 
análise de questões relevantes que condicionam o desen-
volvimento e a cooperação. Temos produzido e publicado 
estudos e comunicações diversas e privilegiamos o traba-
lho em parceria com diversas entidades, o que levou à nos-
sa participação como membro fundador das Conferências 
de Lisboa em 2013 e do Clube de Lisboa em 2016.

The swift and profound global changes that we are going 
through have led to the creation of a strategic and devel-
opment studies area, adding to IMVF regular activities of 
a new think tank analysis dimension focusing on the main 
constraints that Development and Cooperation have to face. 
Therefore, several studies and research papers/briefs have 
been published, alongside with working in partnership with 
different stakeholders that have led to our participation as a 
founding member of the Lisbon Conferences in 2013 and of 
the Lisbon Club in 2016.

ESTUDOS ESTRATÉGICOS E DO DESENVOLVIMENTO
STRATEGIC AND DEVELOPMENT STUDIES
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Portugal
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www.imvf.org 



www.imvf.org 


