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sempre que aplicável, de forma a garantir o respeito pela igualdade de género também na escrita.
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No ano de 2021, os projetos de cooperação para
o desenvolvimento do Instituto Marquês de Valle 
Flôr prosseguiram em diversos países, sendo de 
realçar pela sua dimensão e impacto as ações
a decorrer na Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, 
Gâmbia e Colômbia. A nossa atividade de apoio
ao trabalho dos órgãos do poder local e da socie-
dade civil em Portugal manteve-se a níveis altos
e as sinergias estabelecidas com diversos parceiros 
europeus permitiram aumentar a abrangência das 
atividades realizadas, quer de promoção da cidada-
nia global, de apoio ao cumprimento dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS), ou de
reflexão e debate sobre os desafios globais
com que nos confrontamos. 

Como temos vindo a fazer, a nossa atividade orien-
ta-se em torno do apoio às populações mais vulne-
ráveis dos países onde atuamos, do respeito pela 
sustentabilidade do planeta, como elemento intrín-
seco à nossa razão de ser, colocando como farol
de atuação o respeito pela dignidade humana.  

O estabelecimento de parcerias e de outras formas 
de colaboração com entidades públicas, privadas
e da sociedade civil nos países e locais onde atua-
mos esteve sempre presente na ação desenvolvi-
da, permitindo aumentar a eficácia das atividades 
desenvolvidas.  

A luta contra a pandemia de COVID-19 manteve-se,
ao longo de todo o ano de 2021, como uma das 
preocupações transversais ao conjunto dos projetos 
e ações que desenvolvemos.  

A experiência acumulada nos nossos principais
focos de ação, nomeadamente a saúde, a educa-
ção, a criação de oportunidades de emprego,
a formação e capacitação e o desenvolvimento
rural, permitiram consolidar a presença do Instituto
em diversos países e preservar a relevância nos 
cenários onde intervimos.   

Em suma, não obstante as dificuldades e os desafios
que tivemos que superar, os resultados expressos 
no presente Relatório dão-nos conforto para conti-
nuar a prosseguir a finalidade do IMVF.   

Como não poderia deixar de ser, é devida uma 
menção de agradecimento pelo continuado apoio
dos nossos principais financiadores, designadamente
a União Europeia e o Camões, I.P. 

Por fim, e porque corresponde ao que de mais
importante o Instituto tem, renovo o reconheci-
mento pelo empenho e profissionalismo dos nossos 
colaboradores, na sede e nos lugares de implemen-
tação dos projetos. 

Paulo Telles de Freitas
Presidente do Conselho de Administração

 O NOSSO ANO
E O FUTURO

NOTA DE ABERTURA
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A NOSSA AÇÃO 

Apesar de 2021 ter sido mais um ano marcado
pela pandemia de COVID-19 e os seus efeitos,
as atividades do IMVF nos vários países onde
atua prosseguiram, tendo havido a capacidade
de encontrar as respostas adequadas para
os desafios com que os projetos se foram
defrontando, assim como a capacidade de iniciar 
novos projetos, nomeadamente na área da saúde,
a preparação, o apoio e a implementação de 
projetos de combate à COVID-19 em diversos países.

A visão e estratégia de cooperação do IMVF
é coerente com a Agenda 2030 sobre os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações 
Unidas, bem como com as grandes linhas orienta-
doras dos principais financiadores.

A origem dos fundos que sustentaram os nossos 
projetos no terreno em 2021 provieram, tal como 
nos anos anteriores, maioritariamente de concursos 
europeus, uma vez que a União Europeia manteve 
o foco da estratégia de cooperação no reforço
do desenvolvimento sustentável, na estabilidade 
dos países em desenvolvimento e na erradicação 
da pobreza extrema – objetivos estes que
estiveram subjacentes à nossa atividade.

A integração de diversos fundos europeus, 
incluindo do FED, no novo “Instrumento para
a Vizinhança, o Desenvolvimento e a Cooperação 
Internacional” aponta para a crescente transver-
salidade de alguns dos maiores desafios atuais, 
desde os efeitos do aquecimento global à luta 
pela igualdade de género, ou desde os fluxos de 
refugiados e migrantes às questões de segurança, 
o que exige ações integradas e capazes de atingir 
múltiplos objetivos conotados com o desenvolvi-
mento sustentável.

Ao rebatizar a área responsável pela cooperação 
para “Parcerias Internacionais”, a Comissão
Europeia aumentou a respetiva abrangência
e sinalizou três prioridades maiores para o próximo 
quinquénio, designadamente a Aliança África-
-Europa, as Parcerias Digitais e o Pacto Ecológico. 
Estas prioridades serão devidamente tidas em 
conta na programação do Instituto para os anos 
vindouros.

Há que ressalvar, porém, que, não obstante
a maioria do financiamento continuar a provir
da União Europeia, o IMVF manteve o espaço
de parceria estratégica e de complementaridade 
com a Cooperação Portuguesa e continuou
a acompanhar as oportunidades de Cooperação 
Delegada.

A complexa realidade internacional, europeia
e nas geografias onde trabalhamos, caraterizada 
por alterações rápidas e em alguns casos, estrutu-
rais, refletiu-se direta e indiretamente no trabalho 
das ONGD, incluindo no do IMVF.

Por isso, continuámos a dar importância à reflexão
estratégica sobre as dinâmicas que afetam os 
nossos domínios de atividade, particularmente
as pulsões isolacionistas e os seus reflexos sobre
o financiamento e a concretização de atividades
de cooperação e desenvolvimento.

Apesar dos constrangimentos, particularmente
provocados pela pandemia, a ação do IMVF 
expandiu-se e o balanço do trabalho realizado
é positivo, com a atividade do Instituto a ser 
pautada pela procura de sustentabilidade
em cada ação concretizada, priorizando, como 
sempre, a construção de parcerias sólidas nos 
países e setores de intervenção. A capacitação 
dos atores locais manteve-se como componente 
central em todas as abordagens e estratégias 
adotadas, tendo em vista a maior autonomia 
nacional e local, após o período de implementação 
dos projetos.
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Em 2021 e no domínio dos projetos de Cooperação
e Desenvolvimento, reforçámos a nossa ação nos 
países onde mais temos vindo a intervir:

• Na Gâmbia, prosseguimos o primeiro projeto
de cooperação portuguesa naquele país, com
incidência em ações de desenvolvimento rural
e do trabalho com os jovens. 

• Na Colômbia, prosseguimos também o primeiro 
projeto do Instituto na América Latina, na procura 
de estabilizar e apoiar o desenvolvimento da região 
de Caquetá, onde até há pouco havia a maior
intensidade de ações militares e de guerrilha.
Há a destacar a visita do Secretario de Estado
dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação
de Portugal, Francisco André, ao projeto. 

• Na Guiné-Bissau, mantivemo-nos como organi-
zação de referência no domínio da saúde materno-
-infantil, cobrindo todas as regiões sanitárias do 
país. Iniciou-se, neste ano, um projeto nesta área, 
financiado pelo Banco Mundial, e que assegura
a transição entre o PIMI II e o PIMI III (a iniciar
em 2022). Demos continuidade ao grande projeto 
de apoio à sociedade civil, mobilizando as comuni-
dades locais e capacitando-as para serem protago-
nistas na resolução dos problemas que as afetam, 
através de soluções desenhadas em conjunto. 
Trabalhamos na preparação de um projeto sobre
a prevenção do radicalismo e extremismo violento, 
em parceria com a Liga dos Direitos Humanos
da Guiné-Bissau, e que contará com a participação 
da Chatham House e do Instituto Timbuktu,
que foi, entretanto, aprovado pela UE e que
terá início em 2022. 

• Em São Tomé e Príncipe, prosseguimos a inter-
venção estratégica na área da saúde, com missões 
de especialistas portugueses e apoio clínico via 
telemedicina, tendo 2021 sido marcado por um 
novo avanço histórico na área da telemedicina,
com a inauguração da TeleGastro – uma solução 
tecnológica pioneira, que permite a avaliação 
gastroenterológica de pacientes, em tempo real, 
entre dois continentes, e também pela inaugu-
ração da nova Unidade de Imagiologia no Hospital 
Central de São Tomé. 

Neste âmbito, importa ressalvar as palavras do 
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros
e da Cooperação de Portugal, Francisco André: 

“O Saúde para Todos representa
um dos grandes sucessos da 
Cooperação Portuguesa cujas 
mais valias são, como sabemos, 
bastante reconhecidas, quer pelo 
Governo de São Tomé e Príncipe, 
quer também pela própria
comunidade internacional”. 

[...] a ação do IMVF expandiu-se 
e o balanço do trabalho realizado 
é positivo [...]
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Também o Secretário de Estado Adjunto
e da Saúde de Portugal, António Sales,
que marcou presença no evento, realçou que
o Saúde para Todos:

“É um excelente exemplo
da colaboração de esforços
em busca da maior eficácia
e do maior impacto na saúde.
Com o esforço, o empenho
e a dedicação de todos os
envolvidos tem sido possível 
melhorar a acessibilidade,
a equidade e a qualidade
dos serviços de saúde prestados 
em São Tomé e Príncipe”.

Também na área da saúde, continuámos o reforço
da resposta de emergência à epidemia de COVID-19
em São Tomé e Príncipe e a contribuir para 
melhorar o nível de resiliência e capacidade
do sistema nacional de saúde são-tomense
para responder a epidemias futuras. 

Ainda, através do projeto de apoio à reposição
da capacidade produtiva de oxigénio no Hospital
Dr. Ayres de Menezes (HAM) foi reforçada a capa-
cidade de resposta clínica a doentes com necessi-
dades de apoio respiratório no país. Atualmente,
a Central de Oxigénio do HAM está em condições
de fornecer oxigénio aos utentes do Hospital. 

Por fim, destacar a realização de um documentário 
com o tema o mundo digital ao serviço da saúde
– o caso prático da telemedicina entre São Tomé
e Príncipe e Portugal.

Na área da educação, demos continuidade ao PAISE 
– Programa de Apoio Integrado ao Setor Educativo, 
não só a nível do ensino secundário, como também 
do ensino superior, com componentes de formação 
de professores em todo o país e de lecionação da 
língua portuguesa e da matemática na Região Autó-
noma do Príncipe. Este projeto é desenvolvido em 
parceria com as Universidades de Aveiro e Évora,
e a Universidade de São Tomé e Príncipe.

No domínio da governação alimentar, continuámos
a trabalhar no reforço e empoderamento da socie-
dade civil, contribuindo para a segurança alimentar 
e nutricional e para o desenvolvimento sustentável 
de São Tomé e Príncipe. Em 2021, foi iniciado um 
novo projeto para fortalecer a economia e criar 
emprego em São Tomé e Príncipe no setor das 
fileiras agrícolas de exportação.

• Em Cabo Verde, o projeto na área da inclusão
de crianças e jovens com deficiências neurológicas, 
ganhou destaque com o lançamento da campanha 
nacional de sensibilização Tudu Fidju Di Cabo Verde, 
para consciencializar a sociedade civil cabo-verdiana 
para a importância da aceitação da diferença e 
inclusão de crianças e jovens com deficiências 
neurológicas em Cabo Verde. De destacar, no final 
do ano, na ilha do Maio, o novo projeto “Maio 2025”, 
no valor de 3.000 m€, o qual tem como objetivo
a construção de um modelo de desenvolvimento 
territorial sustentável na ilha do Maio.

• Em Angola, terminou o projeto de assistência 
técnica agrícola nas províncias de Huambo, Bié
e Malange, que teve como objetivo melhorar as 
cadeias de valor dos principais produtos agroali-
mentares locais. O IMVF manterá uma intervenção 
na área da água e do saneamento com campanhas 
públicas nas províncias do Bengo e do Cunene.

• Em Portugal, iniciou-se uma nova parceria
com o ISCTE-IUL, com o arranque do projeto 
InovHumRe – Innovation In Humanitarian Response, 
que visa melhorar a qualidade e eficácia da Ação 
Humanitária através da qualificação dos estudantes 
e profissionais.

Prosseguimos a nossa parceria com a Chatham 
House do Reino Unido (um dos mais prestigiados 
think-tanks mundiais), com a conclusão de um 
trabalho conjunto para a Melinda and Bill Gates 
Foundation, parceria que será continuada, nomea-
damente no trabalho conjunto num novo projeto
na Guiné-Bissau. 

Em 2021, nos domínios da Cidadania Global,
da Cooperação Intermunicipal, dos Estudos Estra-
tégicos e do Desenvolvimento e da Comunicação, 
incrementámos a ação do Instituto, junto de novos 
parceiros.

Na Cidadania Global, as prioridades de atuação 
foram as áreas concentradas nos domínios das
alterações climáticas, migrações, alimentação 
sustentável, e dos ODS. O público-alvo principal 
foram os jovens, sendo de destacar a ação reali-
zada no projeto Climate of Change, com um espe-
táculo de circo contemporâneo sobre o clima e as 
migrações de grande impacto público, em Oeiras.

Destacamos na Cooperação Intermunicipal,
o arranque operacional do projeto People & Planet,
com gestão operacional global do IMVF. Conti-
nuámos a atuar no quadro da parceria com a Rede 
Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvi-
mento (RICD), reforçando a capacidade dos muni-
cípios na área da localização dos ODS.

Nos Estudos Estratégicos e do Desenvolvimento,
prosseguimos as parcerias, designadamente com
o Clube de Lisboa. Continuámos a colaboração
com entidades académicas, com destaque ao 
ISCTE-IUL e com entidades da área de defesa e 
segurança, com realce ao Instituto Universitário 
Militar e ao Instituto de Defesa Nacional. 



Em 2021, a equipa de Comunicação manteve-se
comprometida em dar a conhecer a ação do IMVF,
a nível institucional e dos projetos que implementa
nas várias áreas de intervenção e geografias,
continuado a contribuir para o reforço do conhe-
cimento e reconhecimento do Instituto e a dar voz 
aos vários atores do Desenvolvimento.

O IMVF prosseguiu a sua política de acolhimento
de estagiários através de protocolos estabelecidos 
com diversas universidades portuguesas. Os esta-
giários foram integrados em diferentes Unidades
e deram apoio a várias atividades levadas a cabo 
ao longo do ano.

Concluindo, reforçámos, em 2021, o posiciona-
mento de referência do IMVF em várias das áreas
temáticas de intervenção.

[...] reforçámos, em 2021,
o posicionamento de referência
do IMVF em várias das áreas
temáticas de intervenção [...] 

Delegações e Representações

Conselho de
Administração

Conselho
Fiscal

Conselho
Executivo

Direção de Novas
Parcerias e

Comunicação

Direção
Administrativa
e Financeira

Direção de
Projetos

Coordenação dos
Gabinetes Técnicos

Unidade de
Cooperação

Intermunicipal

Unidade de
Cidadania

Global
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Cooperação
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Comunicação,

Imagem e Eventos

Gabinete de Estudos
Estratégicos e do 
Desenvolvimento

Unidade de 
Contabilidade,
Património e 
Orçamento

Núcleo de
Recursos
Humanos

Núcleo de
Controlo

de Gestão

Núcleo de Apoio
Informático

e Comunicações

Núcleo de
Aprovisiona-

mento
e Logística

Unidade de
Consultoria

e Assistência 
Técnica

ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVA GERAL

A estrutura orgânica do IMVF em 2021 apresenta-se da seguinte forma: 
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No que respeita à análise financeira referente ao ano
de 2021, esta é marcada pelo início de seis projetos,
no valor global de cerca de 11.600 m€.

De um ponto de vista macro, apresenta-se um cres-
cimento de 6% no valor dos projetos em carteira, no 
valor de 8.485 m€, perto de 1% acima do valor regis-
tado em 2020.

Relativamente ao financiamento dos projetos
executados pelo IMVF, esta foi a evolução por tipo 
de financiador:

Com efeito, regista-se uma ligeira redução por 
parte da União Europeia em cerca de 1%, sobretudo 
como resultado da manutenção dos projetos em 
carteira, e apesar do término do programa PIMI II. 
No que respeita ao Estado português, nomeada-
mente pelo Camões, I.P., regista-se um aumento
em cerca de 38%, como consequência nomeada-
mente das parcerias com a Associação Marquês
de Valle Flôr (AMVF) nos projetos PAISE-STP
e Saúde para Todos, em São Tomé e Príncipe,
e ainda em resultado do cofinanciamento do 
projeto People & Planet.

40 000

35 000

30 000

25 000

Valor projetos (m€)

+6%

2021

41 891

2020

39 514

Projetos em 
curso

 8 000

 6 000

 4 000

2 000

0

Execução projetos (m€)

+0.7%
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SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA,
UM OBJETIVO ESTRATÉGICO A PRESERVAR
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Relativamente aos resultados financeiros, verifica-se
um incremento nos subsídios reconhecidos
na Demonstração dos Resultados, cifrando-se
em cerca de 8.400 m€. 

No que respeita às Prestações de Serviços,
regista-se uma manutenção dos valores anuais.
O total desta rúbrica ascendeu a cerca de 207 m€.

Globalmente, os custos registam um ligeiro aumento 
de 3%, consequência da retoma de algumas ativi-
dades presenciais e regresso ao trabalho presencial.

Tal como no ano anterior, foi novamente reduzida
a provisão no âmbito da aplicação do Método da 
Equivalência Patrimonial relativa à participação de 
100% que o IMVF detém na Valle Flôr Consulting, 
Lda., constituída em março de 2017.

Deste modo, o Instituto obteve um Resultado 
Líquido do exercício de 25.007,98 €. Propõe-se
que este Resultado seja transferido para a conta
de Resultados Transitados.

Relativamente à situação patrimonial, espelhada
no Balanço, não existem alterações significativas, 
com exceção das mencionadas anteriormente, 
nomeadamente o aumento de responsabilidades 
futuras em consequência dos projetos iniciados.

No respeitante à administração de recursos 
humanos, prosseguiu-se o caminho da promoção 
de um quadro de melhoria da eficiência, da produ-
tividade e da otimização dos processos de coorde-
nação interna, em prol do cumprimento da missão 
do IMVF.

O Conselho Executivo não quer deixar passar
a ocasião, sem agradecer e realçar o elevado nível 
de competência, dedicação e espírito de missão
dos colaboradores desta Instituição, sem o qual não 
teria sido possível atingir as metas já alcançadas.

Estamos conscientes dos enormes desafios que 
temos pela frente, os quais requerem um esforço 
ainda maior, da parte de todos, para conseguirmos 
continuar a responder às exigências que nos são 
diariamente colocadas, em termos dos países
e projetos que desenvolvemos e no esforço para 
manter o quadro de pessoal permanente existente.
 

 Ahmed Zaky Carolina Quina Jorge Morais
 Administrador Administradora Administrador
 Executivo Executiva Executivo
 e Direção e Direção de e Direção
 de Projetos Novas Parcerias Administrativa
   e Comunicação e FinanceiraIM
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O IMVF



COLÔMBIA

SÃO TOMÉ
E PRÍNCIPE

PORTUGAL / UE

CABO VERDE

100% 

Valor dos projetos em curso 
m€ (milhares de euros)

7.600 m€

4.200 m€

4.500 m€

9.800 m€

ONDE ESTAMOS

GÂMBIA

100% 

5.000 m€
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ANGOLA

GUINÉ-BISSAU

25.500 m€

500 m€

100% 

SAÚDE 

EDUCAÇÃO  

DESENVOLVIMENTO RURAL
E SEGURANÇA ALIMENTAR

SOCIEDADE CIVIL  

MIGRAÇÕES, PÓS-CONFLITO
E AÇÃO HUMANITÁRIA

AMBIENTE
E SUSTENTABILIDADE

AUTARQUIAS
E PODER LOCAL

CIDADANIA GLOBAL

ESTUDOS ESTRATÉGICOS
E DO DESENVOLVIMENTO
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84% 

16% 

12%

88%

56%30%

15%

36% 

59% 

5%



A NOSSA AÇÃO
EM 2021
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O QUE FAZEMOS
Contribuímos ativamente para o desenvolvimento 
sustentável e para a dignidade humana através da 
elaboração, concretização e colaboração em proje-
tos e atividades em diversas áreas.

SAÚDE

EDUCAÇÃO  

DESENVOLVIMENTO RURAL
E SEGURANÇA ALIMENTAR

SOCIEDADE CIVIL  

MIGRAÇÕES, PÓS-CONFLITO
E AÇÃO HUMANITÁRIA

AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

CULTURA E PATRIMÓNIO

AUTARQUIAS E PODER LOCAL

CIDADANIA GLOBAL

ESTUDOS ESTRATÉGICOS
E DO DESENVOLVIMENTO

QUEM SOMOS 
Criado em 1951 como instituição privada de utilida-
de pública, o IMVF é uma Fundação para o desen-
volvimento e a cooperação, tendo iniciado ativida-
de 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 portuguesa e alargámos as áreas de ativi-
dade. 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 domínios da coopera-
ção e do desenvolvimento.

RAZÃO DE SER 
Promover a dignidade humana, que passa pela 
igualdade de direitos e oportunidades e por uma 
justiça para todos, agir para melhorar as condições 
de vida das populações mais vulneráveis, que obri-
ga à luta contra a exclusão e contribuir para tornar 
o nosso planeta mais sustentável, garantindo as 
condições de vida das gerações presentes e futu-
ras. Estas são as linhas condutoras que expressam 
a nossa razão de ser.

COMO TRABALHAMOS 
Temos como preocupação prosseguir boas práti-
cas e fortalecer institucional e individualmente as 
comunidades e entidades públicas e da sociedade 
civil onde operamos, no respeito pelos valores da 
solidariedade, da igualdade de género, da susten-
tabilidade, do rigor e da transparência. A estreita 
colaboração com os nossos parceiros do desenvol-
vimento e o empenho e motivação de uma rede
de cerca de 250 colaboradores, mais de 90%
a trabalhar no terreno, têm garantido a qualidade
e a relevância da nossa ação.



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 estru-
turadas e sustentáveis, com realce à saúde 

materna e infantil e com apoio de meios 
inovadores da telemedicina. Os beneficiários 
diretos e indiretos dos nossos projetos ultra-

passaram já os quatro milhões de pessoas 
em diversos países, com realce a São Tomé 

e Príncipe, Guiné-Bissau e Angola.

SAÚDE

16.557.542 €
Investimento total

Saúde para Todos – Reforço do Sistema 
Nacional de Saúde de São Tomé e Príncipe 

(Especialidades e Telemedicina)

PIMI II - Programa Integrado para
a Redução da Mortalidade Materna e Infantil

Apoio à Resposta à Pandemia
de COVID-19 em São Tomé e Príncipe



O projeto contribuiu para que o Sistema Nacional de Saúde 
(SNS) são-tomense respondesse às necessidades existen-
tes e emergentes no setor da saúde, ao nível das áreas
da prestação de cuidados especializados e telemedicina.
A ação promoveu a ampliação indispensável concernente 
a equipamentos e infraestruturas do serviço da telemedi-
cina, modernizando-o de modo a poder responder
às exigências do setor, num mundo apostado na digita-
lização e na assistência à distância, designadamente
no contexto pandémico.  

Ficou concluída a construção, o apetrechamento e a ope-
racionalização do serviço de gastroenterologia no Hospi-
tal Dr. Ayres de Menezes, iniciada em 2020, mas inaugura-
da oficialmente no presente ano. Tendo sido asseguradas, 
apesar dos constrangimentos causados pela COVID-19,
a aquisição e disponibilização de medicamentos,
reagentes e consumíveis clínicos destinados à prestação
de cuidados especializados. 

O reforço da capacidade do SNS são-tomense foi con-
seguido através da formação em serviço dos profissio-
nais são-tomenses durante as missões de especialidade, 
durante as sessões de telemedicina e a partir de platafor-
mas de ensino à distância. Ainda a nível dos profissionais 
de saúde, duas médicas concluíram a sua especialização 
em Portugal nas áreas da oftalmologia e da ginecologia-
-obstetrícia. Foi igualmente formada uma enfermeira em 
técnicas de gastroenterologia, sendo que uma médica 
são-tomense continua a prosseguir a sua formação espe-
cializada em imagiologia em Portugal. 

Por fim, importa referir que no âmbito de uma visita oficial 
a São Tomé e Príncipe, o Primeiro-Ministro de Portugal,
Dr. António Costa visitou, a 19 de dezembro, o projeto 
acompanhado pelo Ministro da Defesa, Dr. João Cravinho 
e pelo Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros
e da Cooperação, Dr. Francisco André. Na sua conta de 
Instagram, o Primeiro-Ministro publicou:
“O programa Saúde para Todos continua a ser
emblemático nas relações de cooperação entre Portugal
e São Tomé e Príncipe. A parceria entre o Camões, I.P.,
o Ministério da Saúde de Portugal, o Ministério da Saúde 
de São Tomé e Príncipe e o IMVF é um dos mais
importantes programas da Cooperação Portuguesa.”

SAÚDE PARA TODOS
REFORÇO DO SISTEMA NACIONAL DE SAÚDE DE SÃO TOMÉ
E PRÍNCIPE (ESPECIALIDADES E TELEMEDICINA)*

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
JAN 2021 – DEZ 2021

Promover a disponibilidade de cuidados 
de saúde especializados e de telemedicina 
sustentáveis e de qualidade. 

PÚBLICO-ALVO
Direto: cerca de 1.282 profissionais de saúde
(médicos e enfermeiros) do Serviço Nacional
de Saúde são-tomense a receber formação
em serviço durante as missões de especialidade
e através da telemedicina; dois médicos a beneficiar
de formação especializada de longo curso
em Portugal.
Indireto: a totalidade da população são-tomense, 
enquanto utilizadores do Serviço Nacional de Saúde. 

* O IMVF é parceiro do projeto implementado pela AMVF. 

ORÇAMENTO
970.000.00 € 

FINANCIAMENTO
Camões, I.P. e Direção-Geral da Saúde de Portugal 
(DGS)

PARCEIROS
Ministério da Saúde de São Tomé e Príncipe

e Associação Marquês de Valle Flôr (AMVF) 
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Lagchar Barreto, médica gastroenterologista,
Hospital Dr. Ayres de Menezes, São Tomé 

“O Saúde para Todos ofereceu-me a oportunidade de realizar o meu 
maior sonho que é ser gastroenterologista e trabalhar em São Tomé 
e Príncipe. Este projeto proporciona-nos a oportunidade de interagir 
com médicos portugueses especialistas, altamente qualificados,
para que melhor possamos servir a população a nível nacional.” 



Ao longo de 2021, o contexto pandémico, conjugado
com um novo ciclo de instabilidade político-administra-
tiva, agravado por longos períodos de greve na função 
pública (incluindo na saúde), aumentaram dificuldades
e desafios à ação do IMVF no âmbito do PIMI II.

Apesar disso, o Instituto manteve a sua intervenção
ao nível da capacitação clínica, disponibilização
de medicamentos e distribuição e instalação de equipa-
mentos médico-cirúrgicos em 132 estruturas de saúde 
em todo o país, graças ao contributo de uma equipa clíni-
ca, logística e administrativa de mais de 85 profissionais,
nacionais (maioria), cubanos e portugueses. O último
ano do projeto ficou marcado pela reflexão estratégica
sobre o setor da saúde materna e infantil no país.
O II Fórum Nacional “A Saúde Materna e Infantil
na Guiné-Bissau” permitiu um debate alargado

sobre os avanços positivos alcançados, boas-práticas,
lições aprendidas e perspetivas futuras.

Após acordo alcançado com o MINSAP-GB,
o IMVF prosseguirá a sua intervenção, enquanto ator
de referência na área da saúde, com a implementação
de um projeto de transição do PIMI II, financiado
pelo Banco Mundial, (o Projeto de Reforço dos Serviços 
de Saúde Materna e Infantil na Guiné-Bissau - PSMI).
Esta intervenção de nove meses permitirá a ponte para 
um novo Programa financiado pela União Europeia
no setor da saúde na Guiné-Bissau em 2022 (PIMI III).
A implementação do PIMI III, tendo por base a experiência 
anterior, reforçará o investimento em parcerias numa ótica
da apropriação e transferência gradual de competências 
para o MINSAP-GB e outras estruturas nacionais
na área da saúde. 

PIMI II
PROGRAMA INTEGRADO PARA A REDUÇÃO DA MORTALIDADE
MATERNA E INFANTIL: COMPONENTE DE REFORÇO
DA DISPONIBILIDADE E QUALIDADE DOS CUIDADOS DE SAÚDE 
MATERNO-INFANTIS NA GUINÉ-BISSAU

GUINÉ-BISSAU
JUN 2017 – JUN 2021

Assegurar um melhor acesso a cuidados
de saúde de qualidade a mulheres grávidas 
e puérperas (até 45 dias após o parto)
e crianças até aos 5 anos na Guiné-Bissau. 

PÚBLICO-ALVO
Direto: 319.771 crianças até 5 anos de idade,
413.821 mulheres em idade fértil enquanto utentes 
do Serviço Nacional de Saúde e 1.200 profissionais 
de saúde das 132 estruturas de saúde do país.
Indireto: a totalidade da população
da Guiné-Bissau.

ORÇAMENTO
11.000.000 €*
*Valor consolidado dos 3 contratos atualmente
em vigor que compõem este Programa.

FINANCIAMENTO
União Europeia e Camões, I.P. 

PARCEIROS
Ministério da Saúde Pública da Guiné-Bissau
(MINSAP-GB), Fundo das Nações Unidas para
a Infância (UNICEF) e Entraide Médicale
Internationale (EMI) 
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Ana Paula Gomes Correia, médica formadora em pediatria 

“Este Programa teve um grande impacto na população, não só porque 
foi possível melhorar a qualidade do atendimento à criança e à grávida, 
através da formação contínua e em sala, mas também pela gratuitidade 
dos cuidados médicos, medicamentos e exames complementares
de diagnóstico oferecidos a todas as grávidas, puérperas e crianças 
menores de cinco anos, e ainda pelo reforço do equipamento médico,
evitando muitas evacuações para os hospitais centrais, com custos
elevados para as famílias.” 



APOIO À RESPOSTA
À PANDEMIA
DE COVID-19
EM SÃO TOMÉ
E PRÍNCIPE
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
JUL 2020 – JAN 2022

Prestar apoio de emergência e reforçar
a capacidade intrínseca do Sistema
Nacional de Saúde de São Tomé e Príncipe 
na prevenção e no controlo da epidemia
de COVID-19 no país. 

PÚBLICO-ALVO
Direto: profissionais do setor da saúde
de São Tomé e Príncipe.
Indireto: população do país. 

ORÇAMENTO
480.000 € 

FINANCIAMENTO
União Europeia e Camões, I.P. 

PARCEIROS
Ministério da Saúde de São Tomé e Príncipe 

Francelina Costa, médica de clínica geral
no Hospital Dr. Ayres de Menezes e participante na formação
“Gestão da COVID-19 em São Tomé e Príncipe” 

“Em São Tomé não temos nenhum médico intensivista, mas com
a formação ganhámos grande experiência para manejar pacientes 
graves durante o nosso dia-a-dia, tanto na enfermaria, onde trabalho, 
como no banco de urgência, onde recebemos a maior parte
dos pacientes graves.”
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A ação de apoio ao Sistema Nacional de Saúde de São 
Tomé e Príncipe no combate à COVID-19 é crítica no 
sentido de evitar a propagação e controlar a pandemia, 
melhorando, desse modo, a vida da população.

As atividades em 2021 assentaram em dois pilares de apoio: 
(i) na coordenação da gestão institucional da pandemia; 
(ii) na gestão técnica clínica/hospitalar e laboratorial dos 
casos de COVID-19 e na capacitação dos profissionais de 
saúde. A ação contribuiu para uma resposta mais eficaz 
à pandemia, com resultados bastante favoráveis. Até 8 de 
março de 2022, registavam-se 5.934 casos positivos, dos 
quais 5.862 recuperados, 0 novos casos, 0 casos críticos,
0 casos em isolamento domiciliar e vigilância e apenas
72 óbitos (a previsão inicial da OMS era de 12.500 óbitos), 
ou seja, 14 óbitos por 1 milhão de habitantes, o que,
comparando com Portugal ou Cabo Verde, representa
um desempenho superior em termos de eficácia. 

O projeto contribuiu significativamente para estes
resultados com as ações desenvolvidas, ao nível
da informação e educação para a saúde, da disponibili-
zação de meios de proteção individual e coletiva,
do apoio à cadeia de diagnóstico laboratorial, da melho-
ria da assistência pela disponibilização de um leque alar-
gado de equipamentos (monitorização, hemodinâmica, 
oxigénio-terapia, etc.) e de medicamentos e consumíveis 
contra a COVID-19 e doenças associadas. De destacar 
ainda a formação de 62 quadros nacionais, 50 médicos
e enfermeiros (seis deles em Portugal) durante três
meses, e 12 técnicos de laboratório.



A nossa intervenção reflete o compromisso 
com um processo 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 4 centenas
de professores e outros profissionais

da educação e, indiretamente,
perto de 20 mil alunos.

EDUCAÇÃO

2.940.700 €
Investimento total

PAISE-STP - Programa de Apoio
Integrado ao Setor Educativo

de São Tomé e Príncipe



No ano de 2021, a aprovação do Decreto-Lei sobre
o “Regime Jurídico de Qualificação Profissional para
a Docência – Formação Inicial”, contribuiu para
a melhoria do sistema educativo de São Tomé e Príncipe.

Foi criada a “Rede de Investigação em Educação
em São Tomé e Príncipe”, com cerca de 30 membros
(docentes da USTP, agentes educativos do MEES,
docentes da UA e membros da equipa do PAISE-STP),
estando a ser desenvolvidos cinco projetos de investigação
em diversas áreas. Foram também concluídos
o diagnóstico e o plano de intervenção para a melhoria 
dos serviços académicos da USTP, com a assistência
técnica da UÉ.

Neste ano, mais de 174 professores do ensino secundário 
(7.ª à 12.ª classe) de Língua Portuguesa, Matemática,
Ciências Naturais/Biologia e Inglês beneficiaram dos
quatro programas de formação contínua e em exercício.

O programa continuou a colaborar com os grupos
multissetoriais para a elaboração de uma proposta
de regime jurídico para formações contínua e em
exercício, melhoria da supervisão pedagógica, gestão,
administração e avaliação de escolas secundárias. 

Na Região Autónoma do Príncipe, iniciou-se
o programa-piloto de formação em exercício,
em regime de co-docência, para professores de Língua 
Portuguesa e Matemática e continuou-se o apoio
à lecionação dessas disciplinas (da 10.ª à 12.ª classe).

Contribuir para o aumento das competên-
cias e da qualificação profissional do corpo 
docente do ensino secundário; promover
o desenvolvimento de capacidades institu-
cionais da Universidade de São Tomé
e Príncipe (USTP) e do Ministério da Edu-
cação e Ensino Superior de São Tomé
e Príncipe (MEES); e contribuir para a me-
lhoria do funcionamento do sistema edu-
cativo, em particular no que concerne ao 
domínio da gestão e administração escolar. 

PÚBLICO-ALVO
Dirigentes e técnicos do MEES; supervisores
pedagógicos; delegados de disciplina; gestores
escolares; inspetores de educação; professores
do ensino secundário; docentes da USTP; Gabinete 
de Formação Contínua e em Exercício; Direção
do Ensino Secundário e Técnico Profissional;
Direção de Planeamento e Inovação Educativa; 
Inspeção Geral de Educação e alunos do ensino 
secundário da Região Autónoma do Príncipe
(da 10.ª à 12.ª classes).

ORÇAMENTO
2.940.700 € 

FINANCIAMENTO
Camões, I.P. 

PARCEIROS
MESS, Associação Marquês de Valle Flôr (AMVF), 
USTP, Universidade de Aveiro (UA) e Universidade 
de Évora (UÉ) 

IM
V

F 
R

el
at

ó
ri

o
 A

nu
al

 2
0

21
3

2

IM
V

F 
R

el
at

ó
ri

o
 A

nu
al

 2
0

21
3

3

PAISE-STP
PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO AO SETOR
EDUCATIVO DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE*

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
NOV 2019 – SET 2022

Adelson Fernandes,
professor de matemática
da 7.ª classe na Escola da Trindade

“A formação de professores ajuda-nos 
a melhorar a nossa lecionação. Durante 
as aulas temos o acompanhamento de 
alguns professores e posso dizer que, 
com este acompanhamento, as aulas 
são mais eficazes, os alunos aprendem 
melhor os conteúdos.”*O IMVF é parceiro do projeto,

implementado pela AMVF.



A agricultura e a pecuária são vitais para
o desenvolvimento dos países onde atuamos
e para a melhoria do nível de vida das popu-
lações. 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 capa-
citação técnica, formação, produção e cria-

ção de microempresas têm abrangido, direta 
e indiretamente, cerca de 500 mil pessoas, 
principalmente no Brasil e na Guiné-Bissau.

DESENVOLVIMENTO 
RURAL E SEGURANÇA 

ALIMENTAR

7.171.584 €
Investimento total

Ianda Guiné! Galinhas    

PAS - Políticas Agroalimentares Sustentáveis 

Prestador de Serviços para a viabilidade
de Investimento na Cadeia de Valor

Apoio às Fileiras Agrícolas
de Exportação de São Tomé e Príncipe



O projeto tem vindo a apoiar os pequenos avicultores 
na Guiné-Bissau através de uma intervenção global em 
todas as etapas da fileira avícola, mobilizando empresas, 
produtores, empreendedores e associações com foco
no fornecimento dos principais fatores de produção
(pintos, rações, poedeiras), cobertura sanitária (vacina-
ção, farmácias, assistência técnica), formação profissio-
nal, mobilização comunitária a partir de associações
de criadores e paraveterinários, entre outras.

Em 2021, decorreu o 2.º curso de formação em avicultu-
ra para empreendedores jovens, na Escola de Artes
e Ofícios de Quelele, com vista ao aumento sustentável 
de micro, pequenas e médias empresas da fileira avícola. 
O curso decorreu de 19 a 30 de abril – dos 24 formandos, 
21 terminaram o curso – com uma média etária 34 anos, 
46% mulheres. 

Foram lançados concursos para abertura de quatro 
farmácias veterinárias (a ativar em 2022). Houve duas 
fases de vacinação, em sete regiões, contra as doenças 
newcastle e gripe aviaria, para 32.828 aves - o tamanho 
médio dos aviários dos pequenos avicultores familiares
é de 54 aves. Foi dada assistência técnica, sanitária
e zootécnica às empresas sociais CEDAVES e Piu Piu 
Awara e a 90 avicultores do Programa de Avicultura
Familiar (PAF).

Contribuir para a estruturação da fileira
avícola na Guiné-Bissau, promovendo
oportunidades de desenvolvimento
socioeconómico. 

PÚBLICO-ALVO
Direto: micro, pequenas e médias empresas locais 
de caráter comunitário ou familiar; profissionais
da área avícola (indivíduos, empresas e associa-
ções); centros de produção de insumos e os seus 
associados (universidades, centros de pesquisa, 
produtores agrícolas, etc.); técnicos das instituições 
estatais envolvidas; e veterinários e paraveterinários.
Indireto: a população das regiões-alvo da ação,
em particular mulheres. 

ORÇAMENTO
319.868 € (Global: 1.862.182 €) 

FINANCIAMENTO
União Europeia 

PARCEIROS
Mani Tese (requerente), Asas do Socorro
e Universidade de Turim 

ENTIDADE ASSOCIADA
Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico
de Bragança 
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IANDA GUINÉ! GALINHAS
GUINÉ-BISSAU
Bafatá, Biombo, Cacheu, Gabu, Oio, Setor Autónomo de Bissau
JAN 2019 – DEZ 2023

Genoveva Vítor Sampa,
criadora de galinhas,
Setor Autónomo de Bissau

“A criação de galinhas é tudo para mim, 
é o meu trabalho e é nisso que quero 
continuar a trabalhar para ganhar o meu 
dinheiro, para sustentar a casa e ajudar 
a minha família, a minha filha e os meus 
sobrinhos na escola (…). É melhor fazer-
mos criação no nosso país para abaste-
cermos os nossos mercados, termos um 
produto fresco, dinamizarmos a nossa 
economia e melhorarmos a nossa vida.” 



Este projeto pretende contribuir para a segurança alimentar 
e nutricional e para o desenvolvimento sustentável de São 
Tomé e Príncipe, através do reforço e empoderamento da 
sociedade civil, colocando-a em relação com as autorida-
des públicas para a formulação de políticas públicas inclu-
sivas no que concerne à agricultura familiar e ao papel das 
mulheres rurais em defesa da produção agroecológica. 

Em 2021 foram selecionadas e contratualizadas 13 propostas
de associações rurais geridas por mulheres - o projeto vai 
apoiar com 120.000 euros microiniciativas piloto em ativi-
dades diversas, desde a criação de animais de ciclo curto, 
à pesca, produção vegetal e transformação de produtos 
como o mel. Além do apoio financeiro será dado apoio
em formação e assistência técnica, bem como no estudo
de iniciativas mais inovadoras. 

O projeto publicou o estudo “São Tomé e Príncipe na 
construção de um pacto nacional para a agroecologia”,
no qual se defende uma agricultura 100% biológica. Cons-
titui-se como um documento útil dentro da candidatura 
ao SIPAM - Sistemas Importantes do Património Agrícola 
Mundial, no âmbito do qual decorreu uma sessão de con-
certação da sociedade civil. A candidatura, em elaboração 
pelo país, pretende propor todo o território nacional como 
SIPAM, colocando o sistema de plantação de cacau de 
sombra da agrossilvicultura no centro do processo, que
englobará igualmente o papel da agricultura de subsistência
e dos produtos florestais não lenhosos proporcionados
pela floresta primária.

Reforçar a participação da sociedade civil
e das suas capacidades para discussão
e monitorização de políticas públicas,
com impacto no acesso e na gestão
dos recursos naturais, na redução
da pobreza e da insegurança alimentar
e nutricional.

PÚBLICO-ALVO
Direto: 30 dirigentes e técnicos de organizações
da sociedade civil, 20 dirigentes e técnicos de
cooperativas agrícolas e organizações de agricultores 
familiares, 30 agricultores, pescadores artesanais
e extrativistas (particularmente jovens e mulheres), 
46 dirigentes e técnicos da administração pública
nacional e do Príncipe, 50 mil pessoas, maioritaria-
mente jovens e mulheres pobres a viver no meio rural.
Indireto: a população de São Tomé e Príncipe.

ORÇAMENTO
666.667 €

FINANCIAMENTO
União Europeia e Camões, I.P. 

PARCEIROS
Associação para a Cooperação e o Desenvolvimento
(ACTUAR-ACD) e Associação para o Desenvol-
vimento Agropecuário e Proteção do Ambiente 
(ADAPPA)

IM
V

F 
R

el
at

ó
ri

o
 A

nu
al

 2
0

21
3

8

IM
V

F 
R

el
at

ó
ri

o
 A

nu
al

 2
0

21
3

9

PAS – POLÍTICAS
AGROALIMENTARES
SUSTENTÁVEIS 
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
JAN 2019 – SET 2022

Maria de Fátima Silva,
presidente da Associação das Mulheres 
Agricultoras Unidas (AMAGRU-STP)

“A falta de condições para conseguir 
conservar os produtos que não são
vendidos no mercado leva ao desperdício
alimentar; também a falta de transporte 
dos produtos para os mercados locais 
não permite a venda atempada dos 
mesmos, o que, consequentemente,
leva ao seu desperdício. Destaco
a importância da persistência na
procura de apoios para as mulheres
rurais para assegurar que os seus direitos
estejam no centro das discussões.” 



A melhoria e o aumento da produtividade do setor fami-
liar são o elemento essencial ao desenvolvimento rural.

O projeto é a componente dois do “Projeto de Agricultura
Familiar e Comercialização” - MOSAP II, implementado 
para facilitar o acesso a técnicas e serviços adaptados
à agricultura como negócio de forma a permitir o aumento
de rendimentos. Em 2021, foram iniciados 277 subpro-
jetos, 207 concluídos e 54 foram parcialmente execu-
tados (comercialização e Centros de Serviço Agrícola). 
Foram construídos ou reabilitados 13 perímetros para 
acesso a água para rega a 1.324 produtores
(366 mulheres) de hortícolas, batata rena, batata-doce 
e outras culturas – beneficiando indiretamente 6.320 
pessoas. Foram formados 129 produtores (16 mulheres) 
em gestão de água para rega e em legalização de terras. 
Cerca de 5.000 produtores foram formados em técnicas 
de cultivo de hortícolas, uso de fertilizantes e pesticidas 
nas culturas de batata, milho, feijão e hortícolas,
no uso de bombas manuais e a pedal para irrigação
dos campos, na produção de sementes (milho, batata 
rena, feijão canário de ciclo curto e estacas de mandioca).
191 produtores (42 mulheres) foram capacitados
em matérias específicas: agricultura como negócio;
uso de equipamentos agrícolas; planificação da campa-
nha agrícola; uso de agroquímicos, produção de semen-
tes. 1.578 produtores (563 mulheres) foram apoiados
na comercialização no mercado formal, tendo vendido 
1.169 t de produtos com receitas no valor
de 240,6 milhões kz.

Promover a produtividade, a produção
e o acesso ao mercado de 50.000 benefi-
ciários elegíveis, atualmente envolvidos
na produção agrícola; reabilitar sistemas
de irrigação e promover atividades
de cadeias de valor de um conjunto
de culturas selecionadas; e promover
a capacitação de 600 técnicos das
estruturas do Ministério da Agricultura
e Floresta de Angola.

PÚBLICO-ALVO
Direto: 50 mil produtores agrícolas de 80 comunas 
(unidades administrativas) de 26 municípios
das províncias do Huambo, Bié e Malange e 600 
técnicos das estruturas do Ministério da Agricultura
e Florestas de Angola.
Indireto: 175 mil produtores agrícolas. 

ORÇAMENTO
503.250 € (Global: 2.484.309 €)

FINANCIAMENTO
Banco Mundial e Instituto de Desenvolvimento 
Agrário do Ministério de Agricultura e Florestas
da República de Angola 

PARCEIROS
CESO CI Internacional
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PRESTADOR DE SERVIÇOS
PARA A VIABILIDADE DE INVESTIMENTO 
NA CADEIA DE VALOR (MOSAP II)
ANGOLA
Huambo, Bié e Malange
MAR 2019 – SET 2021

João Guerreiro,
agrónomo 

“Assumi o cargo de agrónomo para 
apoio ao aumento da produção
e comercialização de mandioca,
milho, feijão, batata, repolho e tomate 
na Província de Malanje. Participei como 
formador de formadores das Escolas
de Campo do Agricultor. Produzi ferra-
mentas de extensão rural como posters, 
folhetos e manuais de produção. Desta-
co, particularmente, o desenvolvimento 
de uma ferramenta de extensão rural
de sms em massa.” 



Capacitar os atores do setor e criar
condições para melhorarem a qualidade
e aumentarem de forma sustentável
a produção das fileiras de exportação
tradicionais, de forma a consolidar
o acesso e reconhecimento das mesmas 
nos mercados externos.

PÚBLICO-ALVO
Direto: 3.000 produtores das fileiras de cacau,
café, pimenta e coco, 15 empreendedores rurais,
cinco cooperativas e 85 associações de produtores,
40 funcionários e quadros dos serviços centrais
do MAPDR, CADR e CIAT e 500 pessoas
em iniciativas sociocomunitárias.
Indireto: 12.000 pessoas, membros de famílias
e comunidades rurais das quais provêm
os beneficiários diretos.

ORÇAMENTO
4.850.000 €

FINANCIAMENTO
União Europeia e Camões, I.P.

PARCEIROS
Instituto Superior de Agronomia (ISA) / Centro
de Estudos Tropicais para o Desenvolvimento
(CENTROP), Ministério da Agricultura, Pesca
e Desenvolvimento Rural (MAPDR), produtores
e as organizações de produtores, Centro de Inves-
tigação Agronómica e tecnológico (CIAT), Centro 
de Apoio ao Desenvolvimento Rural (CADR) e as 
respetivas Delegações Regionais, Serviço Nacional 
de Propriedade Intelectual e Qualidade (SENAPIQ), 
Instituto Nacional de Estatística de São Tomé (INE), 
Instituto Nacional para a Promoção da Equidade
de Género de São Tomé e Príncipe e Centro de 
Aperfeiçoamento Técnico Agro-Pecuário (CATAP)
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APOIO ÀS FILEIRAS AGRÍCOLAS
DE EXPORTAÇÃO DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
MAR 2021 – FEV 2025

A estratégia de intervenção da ação baseia-se numa
visão sistémica do setor das fileiras de exportação, desde
o reforço direto da produção e da qualidade e da promoção 
da comercialização das culturas de exportação, à promoção 
da resiliência do sistema no seu todo - ligação às condições 
socioeconómicas dos produtores, à sustentabilidade ambien-
tal, à maior atratividade do mundo rural e à promoção da 
diversificação e inovação dos sistemas agroflorestais
e do mercado local. 

Em 2021 iniciou-se a intervenção junto da fileira do café,
com a produção em viveiro de 2.000 plantas para serem 
distribuídas nos campos de demonstração, da fileira do coco, 
com cinco associações formadas e um viveiro instalado com
6.305 sementes, da fileira do cacau, com a construção
de sete secadores solares de cacau e quatro armazéns
e caixas de fermentação, e, por fim, da fileira da pimenta, 
com a construção de nove secadores de solares e a adjudica-
ção da obra de um centro de transformação da pimenta.
Para reforçar a respetiva capacidade produtiva e comercial,
foram atribuídos dois financiamentos às cooperativas
CECAFEB (Cooperativa de Exportação de Café Biológico)
e CECAQ11 (Cooperativa de Exportação de Cacau
de Qualidade 11).

Maria José,
técnica de qualidade e responsável
da unidade de preparação da CEPIBA 

“Estou muito feliz com a intervenção
do projeto na Cooperativa de Exporta-
ção de Pimenta e Baunilha (CEPIBA). 
Chegou em muito boa altura, pois a 
cooperativa está numa fase de necessi-
dade de renovação de algumas infraes-
truturas essenciais para a realização de 
um bom trabalho, de uma produção de 
qualidade e de um armazenamento que 
nos permita responder às expectativas 
do mercado. Com este apoio, tanto os 
agricultores, como os trabalhadores
da cooperativa, como os compradores
sairão mais satisfeitos.”



O reforço da sociedade civil é essencial ao 
desenvolvimento de sociedades mais justas, 

democráticas e pacíficas e, consequente-
mente, à própria consolidação dos estados. 
As atividades que realizamos de apoio aos 
atores da sociedade civil têm como foco 

particular ONGD e plataformas de organiza-
ção de cidadãos e instituições não estatais e 
corresponde a uma preocupação transversal 

da nossa intervenção em diversos países. 
A maior parte dos projetos que realizamos 
tem sido desenvolvida principalmente em 

Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Timor-
-Leste e Brasil.

SOCIEDADE CIVIL

9.855.350 €
Investimento total

Ianda Guiné! Djuntu

Promoção da Inclusão de Crianças
e Jovens com Deficiências Neurológicas 

SUPERAR a Pandemia nas ilhas
de Santo Antão, São Vicente e Maio 



A ação Ianda Guiné! Djuntu tem como grande objetivo
tornar os cidadãos da Guiné-Bissau protagonistas na
resolução de problemas coletivos. Para tal, criou o Método 
Djuntu, uma metodologia de capacitação da sociedade 
civil especialmente orientada para as organizações de base 
comunitária e as suas comunidades. 

Em 2021, no âmbito do Gabinete de Apoio Permanente (GAP)
foram financiados 121 projetos, abrangendo todas
as regiões do país e em diversos domínios de intervenção. 

A ação contemplou o desenvolvimento e a publicação do 
estudo de análise e atualização de conhecimentos acerca 
do atual quadro legal das OSC e recomendações para
a respetiva revisão, tendo sido iniciados dois outros estu-
dos, para futura publicação: (1) Diagnóstico sobre a parti-
cipação, influência e monitorização das políticas públicas 
pelas Organizações da Sociedade Civil; (2) Mapeamento 
das Organizações da Sociedade Civil da diáspora bissau-
-guineense.

Foram ainda produzidos e lançados 12 magazines de rádio, 
realizada e apresentada publicamente uma reportagem-
vídeo, criado um repositório documental, dinamizado
um intercâmbio de jovens, quatro djumbais (conferências) 
regionais e um djumbai nacional. 

No âmbito do envolvimento da diáspora bissau-guineense, 
foi lançada uma plataforma online de agregação, acon-
teceram dois encontros de partilha e aprendizagem via 
zoom e uma formação sobre Gestão do Ciclo de Projeto
e Candidaturas a Linhas de Financiamento. 

 

ORÇAMENTO
9.200.000 €*
* Valor consolidado de 2 contratos atualmente
em vigor.

FINANCIAMENTO
União Europeia
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IANDA GUINÉ!
DJUNTU
GUiNÉ-BISSAU
JAN 2019 – DEZ 2023

Reforçar a participação e atuação
de Coletivos de Cidadãos Organizados 
para a resolução dos seus problemas. 

PÚBLICO-ALVO
Direto: coletivos de Cidadãos Organizados
guineenses e os seus membros e associados.
Indireto: a totalidade da população
da Guiné-Bissau. 

Quinne Jorge Gomes Camará,
Jovem Líder para a Mudança
do setor Autónomo de Bissau

“Enquanto Jovem Líder para a Mudança, 
capacitada pela Ação, o trabalho que mais 
me sensibilizou foi o que desenvolvemos 
na Escola Amizade Guiné-Bissau - Suécia, 
frequentada por mais de 200 crianças. 
Nem a escola nem os moradores do bairro
tinham água canalizada, obrigando
a atravessar ruas para conseguir água, 
em risco de atropelamentos das crianças 
e dispêndio de muitos esforços físicos. 
Conseguimos resolver este problema com 
50.000 CFA, valor aplicado nas compras 
dos materiais de canalização. Contamos 
com a força de vontade da comunidade 
e a resolução do problema foi um evento 
participativo e inclusivo.”



Foi lançada a campanha de sensibilização Tudu Fidju 
Di Cabo Verde com o objetivo de contribuir para reduzir 
os preconceitos, os estigmas e o distanciamento social, 
e elucidar sobre as soluções, os comportamentos e os 
mecanismos que podem ser criados e promovidos para 
uma verdadeira inclusão, para que famílias e cuidadores 
conheçam os direitos e as oportunidades existentes para 
as pessoas com deficiência neurológica e tenham ao seu 
dispor mais ferramentas de apoio no seu dia-a-dia. Esta 
campanha foi o culminar de um processo que envolveu 
todas as entidades parceiras, beneficiárias e financiado-
ras do projeto.  
 
Foi constituído o comité de seguimento do projeto 
composto por pontos focais dos Ministérios de referência 
(Saúde; Educação; Família; Desenvolvimento e Inclusão 
Social; e Finanças/IEFP) e da Associação Nacional de 

Municípios de Cabo Verde, que, para além de acompa-
nhar as atividades do projeto, irá desenvolver um plano 
de ação para a coerência e harmonização dos instrumen-
tos dos diversos ministérios, para uma melhor resposta 
às famílias, crianças e aos jovens com deficiências. 
 
Deu-se início ao curso de “Abordagem em Reabilitação 
Pediátrica e Desenvolvimento para Fisioterapeutas”
em parceria com o Centro de Medicina de Reabilitação 
de Alcoitão, com 17 participantes de diversas ilhas de 
Cabo Verde. Durante este ano já se realizaram dois dos 
quatro módulos formativos. 

Em 2021, foram apoiadas 30 cuidadoras diretas de crian-
ças e jovens. No decorrer das formações, elaboraram
os seus planos de desenvolvimento individual e os planos 
de negócio, sendo-lhes posteriormente atribuídos apoios 
para as respetivas iniciativas geradoras de rendimento. 

Promover a integração e inclusão
de crianças e jovens com deficiências
neurológicas. 

PÚBLICO-ALVO
Direto: 440 crianças e jovens com deficiências
neurológicas da ilha de Santiago e famílias, benefi-
ciários das instituições Colmeia, Acarinhar, Diferen-
tes But Not Indiferentes, Down do Amor e Federa-
ção das Associações de Pessoas com Deficiência 
(FECAD); 80 chefes de família/cuidadores informais 
destas crianças e jovens; o Centro de Cuidados
e Reabilitação das pessoas com deficiência;
12 profissionais de saúde da área da fisioterapia;
30 técnicos dos ministérios e dos municípios; 
famílias, comunidades de residência, comunidade 
escolar e população em geral. 
Indireto: todas as crianças, jovens e adultos
com deficiências neurológicas.

ORÇAMENTO
665.000 €

FINANCIAMENTO
União Europeia, Camões, I.P. e Fundação ISS
Mais um Sorriso (Eixo 4 Empreendedorismo) 

PARCEIROS
Associação de Apoio a Iniciativas de Auto
Promoção (SOLMI) e FECAD 
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PROMOÇÃO DA INCLUSÃO
DE CRIANÇAS E JOVENS
COM DEFICIÊNCIAS NEUROLÓGICAS 
CABO VERDE
SET 2020 – AGO 2023

Dora Gamboa, participante no curso “Abordagem em
Reabilitação Pediátrica e Desenvolvimento para Fisioterapeutas” 

“A formação foi uma oportunidade de fazer uma reciclagem
e de aprender novos conceitos, especialmente relacionados com
as formas de intervir. O módulo II foi bastante esclarecedor porque
através de casos clínicos conseguimos ver na prática a aplicação
de conceitos vistos anteriormente.”



Em 2021, foram realizadas ações de formação para
a divulgação de boas praticas na área da restauração,
hotelaria e transformação agroalimentar, por forma
a assegurar que empresários e seus colaboradores
conhecessem as melhores práticas e tivessem acesso
aos meios necessários para a implementação da sua
atividade em segurança. Foram distribuídas 2.000
máscaras de proteção facial e 32 viseiras, produzidas 
localmente, assim como álcool gel. 
 
De forma a assegurar a adoção de medidas por parte 
das empresas direta ou indiretamente ligadas ao turismo, 
apoiá-las na identificação dos meios necessários, bem 
como das linhas de apoio disponibilizadas pelo Governo,
foi prestada assistência técnica às empresas da ilha do 
Maio, em articulação com a Câmara Municipal do Maio,
a Delegação de Saúde e a Polícia do Maio. 

Ao longo do ano foi implementada uma campanha
de sensibilização para promover a ilha do Maio como 
destino seguro: foi produzido um vídeo em parceria
com a ONG Sphaera Mundi, foi estabelecida uma parceria
com a rádio comunitária Voz di Djarmai para emissão diá-
ria da mensagem da campanha, e foram divulgadas
as medidas preventivas da COVID-19 nas redes sociais. 

Dada a reconhecida importância do teatro e das ações
de rua na sensibilização das comunidades, foram ainda
selecionados três grupos de teatro locais para alertar
a população para os cuidados a ter na prevenção
da COVID-19. 

Apoiar o reinício da atividade económica, 
de forma segura, nas Ilhas de Santo Antão, 
São Vicente e Maio para mitigar os efeitos 
da pandemia de COVID-19 na economia 
local, em Cabo Verde. 

PÚBLICO-ALVO
Direto: operadores turísticos (guias, agências
de viagem, restauração e hotelaria); empresários, 
associações e cooperativas ligados indiretamente 
ao turismo (agroalimentar e agentes culturais);
artesãos; jovens e mulheres e as suas associações
e cooperativas das ilhas de Santo Antão e Maio.
Indireto: populações da ilha de Santo Antão
e da ilha do Maio.

*O IMVF ficou responsável pela implementação
das atividades na ilha do Maio

ORÇAMENTO
30.350 € (Global: 101.220 €)

FINANCIAMENTO
Camões, I.P. 

PARCEIROS
Associação de Defesa do Património de Mértola 
(ADPM), Câmara Municipal de Porto Novo,
Câmara Municipal de Paul, Câmara Municipal
do Maio, Instituto de Turismo de Cabo Verde
e Associação Mundo Verde 
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SUPERAR A PANDEMIA NAS ILHAS
DE SANTO ANTÃO, SÃO VICENTE E MAIO* 
CABO VERDE
Ilhas de Santo Antão, São Vicente e Maio 
AGO 2020 – JUL 2021

Julieta Dono,
participante na formação
sobre gestão de redes sociais 

“A formação sobre gestão de redes 
sociais foi importante porque, tendo em 
conta o isolamento devido à COVID-19, 
ajudou a perceber como se podia me-
lhorar a divulgação dos produtos e ser-
viços. Aprendemos como tirar melhor 
partido das redes sociais.”



Centramos a nossa atividade em projetos 
de desenvolvimento sustentável, que con-
tribuam para o reforço das capacidades 

institucionais dos nossos parceiros. Porém, 
a ocorrência de situações de emergência, 

particularmente em casos de elevada fragi-
lidade institucional, também têm sido alvo 
da nossa ação ao longo do tempo, se bem 

que mais faseada e pontual, particularmente 
nos países em situações de conflito ou de 

reabilitação comunitária pós-conflito. Ango-
la e Moçambique são alguns dos casos onde 

realizámos operações deste tipo.

MIGRAÇÕES,
PÓS-CONFLITO E 

AÇÃO HUMANITÁRIA

9.125.965 €
Investimento total

Territórios Sustentáveis
para a Paz em Caquetá 

Tekki Fii - Building a Future:
Make it in The Gambia 



Em 2021, no 4.º ano de implementação, aproximando-se
a fase final do projeto, foi consolidado o trabalho dos 
anos anteriores, visando garantir condições de susten-
tabilidade, para quando o financiamento externo
e o apoio técnico terminarem. 

Na componente produtiva, promoveram-se estratégias 
de transformação agroindustrial, com produção padroni-
zada, competitiva e com altos padrões de qualidade
nas quatro unidades construídas com o apoio do projeto
(Chocolate; Produtos não Lenhosos do Bosque e Óleos 
Vegetais; Óleos Essenciais e Cosmetologia Natural;
Polpas de Fruta), nos cinco centros de benefício
de cacau e nos dois engenhos de cana-de-açúcar/rapa-
dura (trapiche panelero). Desenvolveram-se estratégias 
de marketing e comercialização, tendo sido estabeleci-
das seis alianças comerciais para a comercialização dos 
produtos. 

Na componente social, manteve-se o acompanhamento
a 31 Organizações da Sociedade Civil em questões 
administrativas, financeiras, jurídicas, socio-empresariais 
e organizacionais, com foco nas organizações que serão 
responsáveis pela gestão das infraestruturas produtivas. 

Na componente de infraestruturas, finalizou-se a maior 
parte das obras apoiadas pelo projeto, com destaque 
para a reabilitação de 21 kms de estradas (reduzindo 
tempos e custos de transporte para a população e para
o escoamento de produtos agrícolas) e fortaleceram-se 
três Comités-Procarretera, responsáveis pela manuten-
ção das vias reabilitadas. 

Na componente de reinserção, mantiveram-se estraté-
gias de diálogo e de reconciliação entre ex-combatentes 
das FARC-EP e as comunidades vizinhas, contribuindo 
para a reconciliação, a desestigmatização e reintegra-
ção dos ex-combatentes.  

Melhorar, em colaboração com o Governo 
colombiano, as entidades territoriais e as 
organizações sociais, a capacidade local 
para a produção, transformação e comer-
cialização de cacau fino e aroma e produ-
tos associados, de forma rentável e compe-
titiva, em territórios afetados pelo conflito 
armado, numa lógica de conservação do 
meio ambiente, inclusão social e promoção 
de uma cultura de paz e legalidade. 

PÚBLICO-ALVO
Direto: 2.500 pessoas nas componentes produtivas, 
sociais, de reinserção e de infraestruturas.
Indireto: 6.500 pessoas nas mesmas componentes, 
incluindo as suas famílias e comunidades.

ORÇAMENTO
4.563.115 €

FINANCIAMENTO
Fundo Fiduciário da União Europeia para a Paz
na Colômbia e Camões, I.P.  

PARCEIROS
Red Adelco 
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TERRITÓRIOS SUSTENTÁVEIS
PARA A PAZ EM CAQUETÁ

COLÔMBIA
Departamento de Caquetá, Municípios de El Paujil, La Montañita
e Doncello e Resguardo Indígena de Huitorá
JAN 2018 – JUN 2022

Morocha,
ex-combatente das FARC-EP

“Nos tempos da guerrilha tinha
granadas nas mãos, hoje em dia,
graças ao Processo de Paz
e ao apoio do projeto, são ovos
das minhas galinhas, o que tenho
nas minhas mãos.” 



Celebrando três anos na Gâmbia, 2021 foi um ano de au-
mento significativo do número de indivíduos impactados 
pelo projeto, com ações orientadas para o reforço do setor 
privado rural, tendo em vista a criação de novos empregos 
e o aumento do rendimento. O projeto tem seguido uma 
abordagem holística, para assegurar que o empodera-
mento das comunidades, através do acesso a acrescidos 
recursos materiais, seja complementado com o acesso a 
informação, tendo em vista quebrar o círculo de pressão 
social e familiar que, por vezes, empurra os jovens a partir.

Em 2021, 212 jovens de zonas rurais receberam formação 
técnica em horticultura, produção de aves ou de pequenos 
ruminantes e apicultura, seguindo programas formativos
de caráter transversal que promoveram também formação 
em empreendedorismo e aconselhamento profissional. 
Com o apoio do projeto, foram estabelecidos dois centros 
de formação em zonas rurais, procurando colmatar a falta 
de oportunidades de formação nessas regiões, um dos 
fatores que leva à migração para os centros urbanos.
Foram apoiadas mais de 100 microempresas, 110 pequenos
agro-empreendedores receberam apoio em espécie
e acompanhamento técnico específico para fortalecer
os seus negócios. Mais de 600 pequenos agricultores,
na maioria mulheres, beneficiaram de apoio para o desen-
volvimento de atividades geradoras de rendimento. 

Milhares de jovens de 25 escolas continuaram a beneficiar 
de hortas escolares melhoradas para as aulas de ciência
agrícola e muitas dezenas de jovens e professores tiveram
o primeiro contacto com técnicas de agro-processamento.
O projeto continuou a apoiar atividades desportivas. 

Uma campanha intensiva de sensibilização para os riscos 
das migrações irregulares e oportunidades no país foi
levada a cabo nas 25 escolas do ensino básico superior
e secundário, em 13 escolas corânicas nas comunidades 
das 32 hortas comunitárias que o projeto apoia e em
quatro centros de formação. Estas ações foram veiculadas
por cinco rádios comunitárias.

Impulsionar o desenvolvimento económico 
através da dinamização de oportunidades 
de emprego e da geração de rendimento; 
e melhorar a atratividade das zonas rurais 
e promover um ambiente socioeconómico 
favorável a uma reintegração efetiva
e sustentável de antigos emigrantes.

PÚBLICO-ALVO
13 mil pessoas de zonas rurais,
em particular jovens e mulheres.

ORÇAMENTO
5.000.000 €

FINANCIAMENTO
Fundo Fiduciário da União Europeia para África 

PARCEIROS
Camões, I.P., Agency for the Development
of Women & Children (ADWAC), Alianza por
la Solidaridad, United Purpose, International
Trade Centre, Enabel e GIZ
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TEKKI FII – BUILDING A FUTURE:
MAKE IT IN THE GAMBIA 

GÂMBIA
North Bank, Central River, Lower River e Upper River
JAN 2019 – OUT 2022

Alieu Jallow,
beneficiário de subsídio agrícola  

“O financiamento foi um grande apoio 
para a expansão do meu negócio e para 
garantir que é sustentável, pois consegui 
comprar mais animais e obter melhores 
alimentos e medicamentos. Nos próximos 
anos quero ser o principal fornecedor de 
carneiros na minha região e na Gâmbia e 
pretendo empregar mais pessoas, espe-
cialmente jovens para combater a taxa de 
desemprego e reduzir a migração ilegal.”



A preservação dos ecossistemas, da biodi-
versidade, dos recursos naturais não renová-
veis 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 sanea-

mento e higiene, de estudo da sustentabili-
dade da captura e aproveitamento de recur-
sos, 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.

AMBIENTE E
SUSTENTABILIDADE

3.546.284 €
Investimento total

Turismo Solidário e Comunitário
na ilha do Maio

Maio 2025 



Em 2021, foi concluído o trabalho de requalificação
de 10 habitações para homestay nas comunidades
rurais para melhor acolhimento aos turistas. 

As atividades tradicionais nas áreas da pesca, agricultura 
e pecuária, continuaram a ser requalificadas e dinamiza-
das como oferta turística, contribuindo para a melhoria 
da qualidade de vida das populações. 

Na área da pesca, foram entregues duas embarcações, 
construídas localmente, a duas associações de pescado-
res, para atividades recreativas na área da pesca e mer-
gulho, e terminou-se a reabilitação e o apetrechamento 
de duas unidades de conservação e transformação de 
pescado, no Porto Inglês e na Calheta, que são geridas 
por dois grupos de peixeiras. 

Na área agrícola, foi instalada uma estufa na zona
de Pilão Cão e dotada de uma bomba alimentada
a painéis solares, que é gerida por dois agricultores com 
apoio técnico do Ministério da Agricultura e Ambiente.

Foram ainda apoiados dois produtores de grogue para 
que cumpram com os requisitos de higiene e segurança 
na produção definidos na lei. 

Na área da pecuária, foram entregues dez bodes a cria-
dores para melhoria da raça e construídos novos currais, 
com o objetivo de aumentar a disponibilidade de leite 
para produção de queijo.

Foram realizadas diversas formações às associações co-
munitárias de todas as localidades da ilha: Associativis-
mo; Planificação Estratégia; Gestão de Projetos e Intro-
dução a Técnicas de Mobilização de Parcerias e Recursos.

No seguimento das formações, foi lançado um concurso 
para apoio financeiro a projetos de Organizações da
Sociedade Civil, tendo sido selecionados cinco nas áreas 
do turismo e cultura. Paralelamente, o projeto continuou
a apoiar os quatro negócios de empreendedorismo
jovem, iniciados em 2020.

No seguimento das formações direcionadas ao turismo
e à hotelaria, realizadas nos anos anteriores, foram dina-
mizados cinco cursos na área da Culinária, Higiene
e Segurança Alimentar, Boas Práticas e Manipulação
de Alimentos e Atendimento ao Público.

Realizou-se ainda um intercâmbio com a ilha da Boavista
para partilha da boa prática de orçamento participativo 
da ilha do Maio.

Na sessão de encerramento do projeto, foram exibidos
os filmes promocionais realizados no decorrer do proje-
to, sobre o Circuito Turístico das Atividades Produtivas
e a Rota do Queijo.

Reforçar e diversificar a oferta turística na 
ilha do Maio, através do aumento das ati-
vidades geradoras de rendimento associa-
das ao turismo solidário e sustentável e da 
promoção de técnicas participativas.

PÚBLICO-ALVO
Direto: associações locais e comunitárias da ilha do 
Maio, membros da direção e associados, e famílias; 
profissionais das atividades económicas tradicionais 
e população rural (privilegiando mulheres e jovens): 
agricultores, criadores de gado e outras atividades 
tradicionais; associação das produtoras de Queijo 
e Derivados de Ribeira Dom João; técnicos munici-
pais; associações e a Câmara Municipal da Boavista. 
Indireto: população da ilha do Maio e visitantes.

ORÇAMENTO
546.284 € 

FINANCIAMENTO
União Europeia e Camões, I.P. 

PARCEIROS
Câmara Municipal do Maio
e Câmara Municipal de Loures

ENTIDADES ASSOCIADAS
Sociedade de Desenvolvimento Turístico das Ilhas 
da Boavista e Maio e Câmara Municipal da Boavista
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TURISMO SOLIDÁRIO E COMUNITÁRIO
NA ILHA DO MAIO
CABO VERDE
Ilha do Maio
DEZ 2017 – MAI 2021

Alberto Ribeiro “Malaquias”
Presidente do Barreirense Futebol Clube,
Vila do Barreiro

“Considero o projeto muito importante, 
na medida em que a população do Bar-
reiro tem vindo a trabalhar na proteção 
do ambiente, reconhecendo que a nossa 
comunidade tem potencialidades e que 
precisam de ser conhecidas e exploradas
e que podem ser usufruídas, tanto pelos 
nossos moradores, como por visitantes.”



Tendo o projeto iniciado em setembro de 2021,
nos primeiros quatro meses procedeu-se à contratação
da equipa de coordenação técnica e administrativa.
E foram preparadas e realizadas sessões de apresentação
do projeto aos representantes dos serviços centralizados 
do Estado de Cabo Verde.

Construir um modelo de desenvolvimento 
territorial sustentável na ilha do Maio.

PÚBLICO-ALVO
Direto: técnicos e representantes da Câmara
Municipal e das Delegacias locais (Saúde, Educação,
Cultura, Ambiente/Agricultura, ICIEG – Instituto
Cabo-verdiano para a Igualdade e Equidade
de Género e Polícia); associações comunitárias, 
cooperativas e outras organizações da sociedade 
civil local; mulheres, jovens, crianças e adolescen-
tes; agricultores e criadores de gado, pescadores, 
peixeiras, agentes culturais, artistas, artesãos e em-
preendedores de pequenos negócios.
Indireto: cidadãos da ilha do Maio em toda a sua 
diversidade, sociedade civil e setor privado.

ORÇAMENTO
3.000.000 € 

FINANCIAMENTO
União Europeia

PARCEIROS
Câmara Municipal do Maio (CMM), Associação
de Defesa do Património de Mértola (ADPM)
e Fundação Maio Biodiversidade
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MAIO 2025
POR UM DESENVOLVIMENTO
TERRITORIAL SUSTENTÁVEL
E COESO NA ILHA DO MAIO

CABO VERDE
Ilha do Maio
SET 2021 – ABR 2025

Emílio Ramos,
vereador da Câmara Municipal do Maio 

“Este Programa é importante porque, 
por um lado, propõe ações substantivas 
que serão o fiel da balança entre
os investimentos públicos e privados 
que se preveem para a ilha nos próxi-
mos anos e o seu devido aproveitamen-
to e apropriação pela população e, por 
outro lado, envolve parceiros locais,
nacionais e internacionais, o que
demonstra a utilidade e o efeito
multiplicador do trabalho em rede
no processo de desenvolvimento local.” 



O poder local e, mais especificamente, as 
autarquias são uma área essencial para o 

desenvolvimento e a consolidação dos es-
tados. As nossas ações têm como finalidade 
contribuir para o fortalecimento institucio-
nal das entidades públicas dos países onde 
atuamos e para o envolvimento da popula-
ção na vida pública. Os projetos que reali-
zámos e em que participámos nos últimos 
anos têm-se localizado na Guiné-Bissau, 

Timor-Leste, Angola e Cabo Verde. Em Por-
tugal temos vindo a operar em associação 

com uma rede de municípios parceiros.

AUTARQUIAS
E PODER LOCAL

6.711.006 €
Investimento total

ACCIONAD-ODS

Rumo a 2030

People & Planet



O projeto tem dado relevo a ações que favoreçam a rea-
lização das metas dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), nomeadamente as relacionadas com 
o planeamento territorial e a sustentabilidade ambiental, 
com uma abordagem transregional.

Neste contexto, em 2021 realizou-se uma Formação
de Formadores sobre os ODS e um Curso em Consumo 
e Produção Sustentável e Responsável para autarquias 
locais e Organizações da Sociedade Civil.

Para consciencializar um público mais alargado
produziu-se a Websérie 2030, com o tema Consumo
e Produção Responsável e uma campanha de divulgação 
da mesma. De modo a passar à prática, foram financia-
dos microprojetos sobre os ODS, com práticas sociais, 
ambientais e sustentáveis.

Melhorar as capacidades das administra-
ções e organizações públicas na gestão
de recursos básicos (ODS 11); aumentar
a participação dos cidadãos e o seu im-
pacto político através da dinamização de 
projetos nas áreas da produção e consumo, 
implementados e geridos por entidades 
sociais e pela sociedade civil (ODS 12);
e, melhorar a articulação do espaço trans-
fronteiriço através de projetos ambientais 
promovidos pelas entidades da economia 
social e administrações locais (ODS 13).

PÚBLICO-ALVO
Técnicos e dirigentes dos municípios do Alentejo
e Algarve, Organizações da Sociedade Civil (OSC)
e outras entidades sociais.

ORÇAMENTO
172.709 € (global: 1.068.268 €)

FINANCIAMENTO
União Europeia
(Programa INTERREG V-A Espanha-Portugal
- POCTEP) 

PARCEIROS
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AACID), Agencia Extremeña
de Cooperación al Desarrollo (AEXCID), Fondo
Andaluz de Municipios para a Solidariedad
Internacional (FAMSI), Fondo Extremeño Local
de Cooperación al Desarrollo (FELCODE)
e Associação In Loco
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ACCIONAD-ODS
AÇÕES PARA ALCANÇAR OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL ATRAVÉS DA PARTICIPAÇÃO DE ATORES LOCAIS:
UMA ABORDAGEM TERRITORIAL

PORTUGAL (Alentejo e Algarve) e ESPANHA (Estremadura e Andaluzia)
MAI 2019 – SET 2022

Vânia Martins,
coordenadora de projetos na Associação In Loco,
entidade parceira do projeto

“Ressalvo que o projeto está a mobilizar e canalizar diferentes sinergias, 
dentro e fora do consórcio, para cumprimento dos objetivos propostos, 
tentando potenciar e dar visibilidade às boas práticas existentes,
criando espaços de reflexão e de debate acerca dos ODS,
em diferentes formatos e conseguindo adaptar-se às ferramentas
online, num formato que não estava previsto.” 



Atualmente, 55% da população mundial vive em cidades 
e estas são responsáveis por produzir 70% das emissões 
de gases de efeito de estufa para a atmosfera. O com-
promisso, partilhado com os nossos parceiros, pretende 
promover a Agenda 2030 e a consecução dos ODS,
e reforçar a nossa participação no definir de políticas
públicas coerentes e alinhadas com um processo
de Desenvolvimento justo, digno, inclusivo e sustentável.
A concretização dos ODS depende da nossa capacidade 
de os tornar realidade nas cidades e regiões.

Assim, para potenciar o empoderamento local dos ODS, 
em 2021 (e ao longo dos 24 meses do projeto), foi desen-
volvido um intenso programa formativo dirigido
a decisores políticos, técnicos municipais e membros
da comunidade educativa. Foram produzidos e dissemi-
nados manuais (in)formativos que permitiram reforçar
o conhecimento e a reflexão crítica sobre a agenda 2030; 
foram igualmente realizados programas formativos para 
decisores políticos e técnicos municipais, que possibi-
litaram a partilha de experiências, e foram dinamizadas 
mais de 18 ações de sensibilização direcionadas para 
cerca de 1 milhão de cidadãos, orientadas para a promo-
ção da justiça social e para originar processos de trans-

formação social, económica, política e ambiental.

Reforçar o papel de 22 municípios portu-
gueses na promoção da Educação para o 
Desenvolvimento e da Cidadania Global e 
do desenvolvimento sustentável, de for-
ma a contribuir para o conhecimento dos 
cidadãos sobre a importância da ação local 
para a concretização dos ODS, motivando-
-os a agir em prol do desenvolvimento 
global justo e sustentável. 

PÚBLICO-ALVO
22 municípios portugueses, 220 técnicos
e decisores políticos municipais (150 mulheres
e 70 homens), 1 milhão de cidadãos, 35 meios
de comunicação social locais e nacionais
e 22 Organizações da Sociedade Civil locais.

ORÇAMENTO
193.886 € 

FINANCIAMENTO
Camões, I.P. 

PARCEIROS
Rede Intermunicipal de Cooperação
para o Desenvolvimento (RICD)
e Câmara Municipal de Oeiras 
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RUMO A 2030
CAMPANHA PARA A PROMOÇÃO DOS OBJETIVOS
DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DA EDUCAÇÃO
PARA O DESENVOLVIMENTO E CIDADANIA GLOBAL

PORTUGAL
SET 2019 – AGO 2021

Rosa Videira,
técnica superior da Câmara
Municipal de Odivelas 

“Realço o trabalho da equipa do IMVF 
que organizou a formação “Laboratórios 
ODS”, sobretudo no que concerne
ao levantamento das ações/ projetos 
existentes no município de Odivelas
e à ligação estabelecida com cada um 
dos 17 ODS, tornando, assim, mais fácil
a perceção sobre a importância destes 
na autarquia.”  
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Até 2030, a escassez de água nas zonas áridas e semiári-
das do planeta poderá conduzir ao deslocamento
de até 700 milhões de pessoas em todos os continentes.
A escassez de água e as alterações climáticas são
problemas globais. 

Em 2021, foi consolidada uma estratégia eficaz de coorde-
nação e comunicação entre parceiros, com a constituição 
de grupos de trabalho e um sistema de monitorização 
e avaliação partilhado. O cronograma de atividades foi 
reorganizado e a abordagem readaptada, com orientações 
especificas por atividade. Foi planificada a campanha
pan-europeia #WaterOfTheFuture, com lançamento
previsto para 22 de março de 2022 - Dia Mundial da Água.
A campanha “ODS na Rua” registou as seguintes ações:
i) seleção de 10 propostas para ações de rua de ONG
e associações de jovens nacionais, através de um meca-
nismo de subgranting; ii) apoio à Câmara Municipal
de Loures na exposição “SEEH20” – um novo olhar
sobre a água -, e num debate entre estudantes do ensino 
secundário sobre o combate às alterações climáticas;
iii) promoção de um webinar sobre cozinha sustentável, 
com o Chef Fábio Bernardino, dedicado à sustentabilida-
de dos alimentos e à utilização racional de água na cozi-
nha; iv) foram contratadas entidades que estarão na base
da constituição de grupos consultivos de jovens a partir 
de 2022. Tendo em vista a capacitação e mobilização
das autoridades locais, o projeto promoveu um primeiro
momento de formação de parceiros em comunicação 
para o desenvolvimento. 

Foi aplicado um questionário para recolher as opiniões
e preocupações dos jovens (15 a 35 anos) em relação
às alterações climáticas, com o objetivo de informar sobre 
futuros processos de decisão, tanto do projeto, como das 
autoridades locais. Em 2021, foram também realizadas oito 
formações “Todos os ODS são locais” para 178 técnicos 
de municípios, para reforçar a dimensão glocal de políticas 
relevantes para o desenvolvimento sustentável e o comba-
te às alterações climáticas.

Contribuir para a sensibilização e mobilização
dos jovens da União Europeia para
o combate às alterações climáticas e em 
prol dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), através da promoção 
de estilos de vida, comportamentos
e hábitos sustentáveis.; e reforçar o papel 
das autoridades locais, associações
autárquicas e organizações da sociedade 
civil enquanto atores-chave na promoção 
do desenvolvimento sustentável,
enquanto atores de mudança no âmbito
das alterações climáticas.

PÚBLICO-ALVO
Cidadãos jovens europeus dos 15 aos 35 anos,
técnicos das autarquias e decisores políticos locais. 

ORÇAMENTO
1.243.609 € (Global: 6.714.846 €) 

FINANCIAMENTO
União Europeia (Programa DEAR) e Camões, I.P. 

PARCEIROS
16 organizações da Alemanha, Espanha, Irlanda,
Itália, Países Baixos, Polónia, Portugal, Roménia
e Cabo Verde
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PEOPLE & PLANET: A COMMON DESTINY
CAMPANHA PAN-EUROPEIA DE MOBILIZAÇÃO DE JOVENS CIDADÃOS
E AUTORIDADES GLOCAIS NO COMBATE ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

PORTUGAL
NOV 2020 – OUT 2024

Tomás Sousa
project lead da REBOOT, subgrantee do projeto 

“O financiamento do projeto permitiu
que o nosso grande evento, Circular 2021,
fosse o mais sustentável possível. O contri-
buto foi utilizado na construção do palco, 
criação de t-shirts para a equipa REBOOT, 
criação das letras da REBOOT e comunica-
ção. Graças ao apoio do People & Planet,
o nosso evento excedeu as expectativas 
dos participantes e as nossas.”

*O IMVF é parceiro do projeto gerido pela CM Loures,
mas assume a sua gestão operacional global. 



A nossa ação no domínio da cidadania 
global é desenvolvida no sentido de promo-
ver a justiça social e de facilitar uma maior 

compreensão de que as profundas desigual-
dades a todos afetam e são um obstáculo ao 
desenvolvimento sustentável. As atividades 
que realizamos nesta área são feitas, regra 
geral, em parceria e através de projetos e 

iniciativas inovadoras e criativas, com ferra-
mentas pedagógicas inspiradas nos valores 
da dignidade, liberdade, democracia, igual-
dade, equidade e no respeito pelos direitos 

humanos, sociais e económicos.

CIDADANIA GLOBAL

942.448 €
Investimento total

#ClimateOfChange

#OurFoodOurFuture

TAS Migration Labs 

#CoerênciaNaPresidência 



O papel das alterações climáticas nas tendências migra-
tórias, juntamente com o estatuto legal das pessoas que 
migram, como resultado dos impactos das alterações 
climáticas, é complexo, exigindo uma compreensão
detalhada dos fatores subjacentes à migração.

Foi lançado um inquérito pan-europeu a jovens sobre 
as alterações climáticas, as migrações e o atual modelo 
económico, com 22.377 respostas. A análise dos resulta-
dos levou a intensificar ações de campanha, a promover 
recursos de sensibilização – tais como três ilustrações
e mais de 5.000 bombas de sementes – e a apostar 
na promoção de conteúdos digitais, como o podcast 
“Mudam-se os Tempos”. Foram promovidos debates, 
reflexões críticas e processos de escuta ativa, utilizando 
metodologias inovadoras, junto a mais de 287 estudan-
tes do ensino secundário e universitário em Portugal. 
Foi lançada uma petição europeia para exigir justiça 
climática e elaborada uma carta aberta à Presidência 
Portuguesa da UE, a solicitar uma transição climática 
justa e inclusiva para todas as pessoas, que juntou mais 
de 33 organizações da sociedade civil. Foi ainda acolhi-
do, durante dois dias, em Oeiras, um espetáculo de circo 
contemporâneo, com uma audiência de mais de 1.500 
pessoas.

Consciencializar jovens cidadãos europeus 
para a relação entre as alterações climáti-
cas e as migrações, destacando as interli-
gações com o atual modelo de desenvolvi-
mento e estilos de vida sustentáveis. 

PÚBLICO-ALVO
Cidadãos europeus entre os 16 e os 35 anos.

ORÇAMENTO
394.874 € (Global: 10.252.681 €)

FINANCIAMENTO
União Europeia (Programa DEAR) e Camões, I.P. 

PARCEIROS
16 organizações da Alemanha, Áustria, Bélgica,
Bulgária, Chipre, Eslovénia, Espanha, França, Grécia,
Hungria, Itália e Polónia
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#CLIMATEOFCHANGE
CAMPANHA PAN-EUROPEIA

PARA UM FUTURO MELHOR

PORTUGAL
JAN 2020 – MAI 2023

Daniela Casimiro,
representante do CNE
e júri nos Debates Finais, em Bruxelas

“O que destaco de positivo foi
a diversidade de oradores e a capacidade
que os jovens tiveram de debater temas 
tão complexos, como as migrações
e as alterações climáticas, e até
de defenderem posições que são
contra o que defendem – isso deixou-me
bastante surpreendida pela positiva.” 



O sistema alimentar tem uma enorme influência e impacto
nas alterações climáticas e nas causas de migração 
(pobreza, fome, etc.). Para garantir uma mudança sus-
tentável de atitudes e de comportamentos é necessário 
mobilizar os cidadãos, em particular os mais jovens. 

Em 2021, foram desenvolvidas ações de campanha
com base no eixo conhecimento – sensibilização –
mobilização, recorrendo a estudos, webinars, laboratórios
de juventude, ações de rua, campanha de comunicação 
online e vídeos. Os estudos divulgados, em particular 
sobre o dever de diligência que assegura que os direitos 
humanos e ambientais têm de ser respeitados em toda
a cadeia de produção, permitem estabelecer pontes para 
ações de advocacia, reforçando sinergias com os demais 
atores do desenvolvimento, exemplificadas na petição 
“Parar as violações dos direitos humanos e a destrui-
ção do ambiente no setor alimentar”. Para auscultar 
e trabalhar com os jovens as questões da alimentação 
ética, foram promovidos cinco laboratórios de juventu-
de nacionais, com a participação de mais de 100 jovens, 
apoiadas três sessões de auscultação para identificar
os principais desafios que os jovens consideram ao adotar
um estilo de vida mais sustentável e foi divulgado
o inquérito “O que pensam os Portugueses da Alimen-
tação e Indústria Alimentar”, que permitiu desenhar uma 
estratégia de comunicação orientada para a mobilização. 

Foi desenvolvido com jovens um manifesto pan-europeu, 
com orientações base para o trabalho e as atividades
implementadas pelos parceiros. Foram desenvolvidas 
ações de rua e online e participações em festivais
e outros eventos, para promover processos sustentáveis 
de mudança social, económica e ambiental.

Garantir que os jovens europeus se com-
prometem com políticas europeias de de-
senvolvimento, que contribuam para a miti-
gação dos desafios globais das migrações 
e alterações climáticas e para a produção e 
consumo sustentáveis de alimentos. 

PÚBLICO-ALVO
30 milhões de jovens europeus.

ORÇAMENTO
481.485 € (Global: 11.158.585 €)

FINANCIAMENTO
União Europeia (Programa DEAR) e Camões, I.P. 

PARCEIROS
18 organizações da Alemanha, Áustria, Bélgica, 
Chipre, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, 
França, Grécia, Hungria, Itália, Letónia, Lituânia, Po-
lónia, Portugal, Républica Checa e Roménia
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GOEATHICAL - OUR FOOD. OUR FUTURE. 
CAMPANHA PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO
MAIS JUSTO, DIGNO E SUSTENTÁVEL
 
PORTUGAL
MAR 2020 – AGO 2023

Raquel Serdoura,
participante no International
YouthLab “Right to Food”

“Foi um espaço dinâmico e bastante
empoderador, onde pude conhecer
vários ativistas e pensar em novas
formas de criar uma mudança significa-
tiva, nomeadamente no que concerne
a um tema tão importante como
o direito à alimentação digna.”



Apoiar a participação cívica e democrática, 
o desenvolvimento de uma melhor com-
preensão do processo de elaboração de 
políticas de migração da União Europeia 
por parte dos cidadãos europeus e criar 
oportunidades específicas de participação 
social, intercultural e de voluntariado.

PÚBLICO-ALVO
Jovens entre os 18 e os 30 anos, migrantes,
decisores políticos, comunicação social
e sociedade civil. 

ORÇAMENTO
20.560 € (Global: 141.120 €)

FINANCIAMENTO
União Europeia (Programa Europe for Citizens)

PARCEIROS
Organizações europeias da Bélgica, Itália,
Roménia e Sérvia, nomeadamente ACTA Center,
Vocal Europe, Cooperazione Paesi Emergent 
(COPE) e Terraforming
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TAS - TESE ANTÍTESE, SÍNTESE
MIGRATION LABS 
PORTUGAL
MAR 2020 – AGO 2021

O número de migrantes internacionais a nível global
em 2019 era de 272 milhões, 3,5% da população mundial. 
As narrativas dominantes sobre os migrantes influenciam 
a atitude pública e as relações sociais. Torna-se, assim, 
fundamental alterar o discurso dominante e combater 
os estereótipos associados aos migrantes, criando novas 
narrativas, reais e fidedignas.

No sentido de promover a participação cívica dos jovens 
foram organizados, ao longo de 17 meses, cinco WorkLabs
online, em que participaram 157 jovens, e nos quais se 
debateram as narrativas sobre as migrações, se descons-
truíram mitos e preconceitos, e se analisaram as políticas 
de migração da União Europeia. Para chegar a um público 
ainda mais alargado, nacional e internacional, foram
também organizados dois webinars sobre migrações
e a conferência Voice for Youth: Migration Lab, na qual 
participaram 36 jovens, incluindo duas portuguesas,
e onde foram apresentadas, pelos jovens representantes 
dos cinco países parceiros, recomendações políticas para 
as migrações a eurodeputados. Paralelamente, ao longo 
do projeto, foram criados e divulgados vários materiais
de sensibilização, como o website do projeto,
18 newsletters, nove vídeos sobre histórias de vida
de migrantes em Portugal, e cadernos com ilustrações
de artistas locais, alusivas à temática do projeto.
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Gonçalo Pessôa,
participante nos WorkLabs

“A minha participação nos WorkLabs
do projeto foi muito importante para 
mim, pois contribuiu para o reforçar
o meu pensamento crítico e a minha
capacidade de análise sobre várias
questões relacionadas com as migrações.”



A Coerência das Políticas para o Desenvolvimento (CPD) 
constitui, desde 1992, um pilar essencial da União Euro-
peia, no reforço do impacto e da eficácia do processo de 
desenvolvimento. A par dos esforços dos demais Atores 
do Desenvolvimento, é necessário continuar a promover 
respostas legislativas e práticas que promovam o desen-
volvimento sustentável e digno.

Em 2021, no decorrer dos trabalhos da Presidência 
Portuguesa do Conselho da UE, foram elaborados e 
amplamente disseminados cinco estudos temáticos das 
áreas chave abordadas pela CPD: Alterações Climáticas; 
Segurança; Soberania Alimentar; Comércio e Finan-
ças; e Migrações, com recomendações que permitiram 
aumentar o trabalho de advocacia. Ao apoiar o processo 
e as práticas legislativas mais justas, os estudos permi-
tem também reforçar o conhecimento dos Atores do 
Desenvolvimento sobre a CPD e reforçar o projeto de 
petição à Assembleia da República “Dia Nacional do 
Desenvolvimento Global”. A acompanhar este processo 
de reforço de conhecimento e de advocacia, foi lançado 
um processo de auscultação aos cidadãos, com o ques-
tionário “Os Portugueses e o Desenvolvimento Global”, 
que é uma ferramenta essencial para aferir os principais 
entendimentos na área do Desenvolvimento Global. Para 
promover o envolvimento dos cidadãos no processo de 
desenvolvimento e as sinergias entre projetos e comu-
nidades (prioridade transversal a todas as atividades do 
projeto) foi elaborado um micro website para explorar
o conhecimento sobre os principais temas da CPD,
vídeos, postais digitais, desafios nas redes sociais,
webinars e oficinas - atividades que chegaram
a mais de 10 mil cidadãos.

Contribuir para o reforço do conhecimento 
e da aplicação da Coerência das Políticas 
para o Desenvolvimento ao nível dos deci-
sores políticos, a nível nacional e europeu, 
no âmbito da Presidência Portuguesa do 
Conselho da União Europeia.

PÚBLICO-ALVO
Decisores políticos nacionais e europeus, técnicos 
de administração pública, Organizações Não Gover-
namentais para o Desenvolvimento, redes de agen-
tes locais e público em geral.

ORÇAMENTO
30.447 € (Global: 186.742 €)

FINANCIAMENTO
Camões, I.P. 

PARCEIROS
FEC – Fundação Fé e Cooperação
e CIDSE – Together for Global Justice 
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#COERÊNCIANAPRESIDÊNCIA 
ADVOCACIA PELO DESENVOLVIMENTO GLOBAL

PORTUGAL
SET 2020 – AGO 2022

Joana Dias,
coordenadora da ACTUAR – Associação 
para a Cooperação e o Desenvolvimento, 
coordenadora da REDSAN-CPLP

“É fundamental assegurar que as polí-
ticas públicas europeias sejam efetiva-
mente coerentes, não só internamente, 
mas também externamente. Com surpre-
sa, vimos trazer para a mesa das nego-
ciações europeias o acordo UE-Mercosul: 
enquanto falamos de uma necessidade 
de transição justa, é incentivada
a produção de agro-combustíveis,
soja, carne de vaca para abastecer
o mercado europeu.”



A fase que atravessamos de aceleração
e de profundas mudanças globais levou

à criação da área de Estudos Estratégicos
e do Desenvolvimento, que procura

acrescentar à normal atividade do IMVF
uma dimensão think tank de análise

de questões relevantes que condicionam
o desenvolvimento e a cooperação.

Temos produzido e publicado estudos
e comunicações diversas e privilegiamos

o trabalho em parceria com diversas
entidades, o que levou à nossa

participação como membro fundador
das Conferências de Lisboa em 2013

e do Clube de Lisboa em 2016.

ESTUDOS
ESTRATÉGICOS E DO 
DESENVOLVIMENTO
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A promoção da reflexão e o debate sobre o desenvolvi-
mento são essenciais para a formação de cidadãos mais
empenhados e para consolidar os ODS.

Em 2021, a atividade do Gabinete de Estudos Estratégicos 
e do Desenvolvimento (GEED) continuou a centrar-se
na realização de atividades em parceria com terceiras
entidades, com relevo para: a realização de duas conferên-
cias, “O Oceano que Pertence a Todos”, em 22 e 23
de fevereiro, com o Clube de Lisboa, a CML e cinco parcei-
ros e “Pandemia, Vacinação & Solidariedade: Implicações 
nos Países Frágeis”, em 28 de junho, em conjunto com
o g7+, com o Clube de Lisboa, a CML, e dois outros parcei-
ros; a participação num Curso de Formação, a 7.º Escola 
de Verão Global Challenges, de 27 de setembro
a 1 de outubro, para 82 participantes, em conjunto com
o Centro de Estudos Internacionais do ISCTE-IUL e o Clube
de Lisboa; a realização de 18 webinars, (apoio ao Clube
de Lisboa na respetiva conceção e realização), nomeada-
mente sete Lisbon Talks e 11 Lisbon Speed Talks, sobre 
vários assuntos ligados com desafios globais e temas da 
agenda internacional relevantes para a paz e o desenvol-
vimento; a colocação de 12 publicações no website do 
IMVF, oito próprias, dois IMVF Policy Papers, e dois mais 
em parceria com o Clube de Lisboa, neste caso os livros
“A Aceleração das Mudanças Globais - e os impactos
da pandemia” e “O Oceano que Pertence a Todos”;
a realização de sete palestras – “Das ONG e da Pande-
mia na Cooperação ao vírus do Desenvolvimento” (aula 
aberta, Universidade Católica Portuguesa, 22 de janeiro), 
“Segurança e Desenvolvimento em África” (IDN, Curso
de Auditores de Defesa Nacional, 8 de fevereiro), “Impac-
tos Económicos do Conflito em Cabo Delgado” (SOFID,
15 de fevereiro), “A Guerra em Cabo Delgado” (IDN, rede 
de Institutos de Defesa Nacional da CPLP, 26 de fevereiro), 
“Conflitos na África subsaariana” (IUM, Curso para Promo-
ção a Oficiais Generais, 9 de março), “Dinâmicas contem-
porâneas da Conflitualidade em África” (IUM, Curso de 
Estudos Africanos, 13 de setembro), “Contextos Externos 
da Guerra em Cabo Delgado” (Universidade Católica
de Moçambique, Beira, 18 de novembro).

Contribuir, com a realização de atividades 
e publicações, para o aumento do conheci-
mento e debate sobre questões relevantes
do Desenvolvimento Sustentável e da
Cooperação Internacional e para promover 
a visibilidade e notoriedade do IMVF
na sociedade portuguesa e em termos
internacionais, utilizando, sempre que
adequado, parcerias e colaboração com 
terceiras entidades, com relevo para
o Clube de Lisboa, do qual o IMVF
é membro fundador e sede. 

PÚBLICO-ALVO
Diversificado, principalmente nacional. 

ORÇAMENTO
60.000 €

FINANCIAMENTO
Fundos próprios do IMVF (60%) e financiamento
da Câmara Municipal de Lisboa (CML) (40%) 

PARCEIROS
Permanentes: Clube de Lisboa, CML, UCCLA, CCIP
e SOFID; pontuais: European Maritime Safety 
Agency (EMSA), Embaixada do Japão em Portugal, 
Fundação Oceano Azul, Instituto Hidrográfico
Português, Sustainable Ocean Aliance (SOA-
Portugal HUB), g7+, Camões, I.P., OCDE, Centro
de Estudos Internacionais do ISCTE-IUL (CEI-IUL), 
Fundação Calouste Gulbenkian, Instituto Diplomático,
Faculdade de Economia da Universidade
de Coimbra, Universidade Católica Portuguesa
(IEP-UCP), Fundação AIP, Associação Portuguesa 
de Distribuição e Drenagem de Águas (APDA)
e Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal.

ESTUDOS ESTRATÉGICOS
E DO DESENVOLVIMENTO 
PORTUGAL
SET 2021 – DEZ 2021

Sara Fortes da Cunha,
produtora editorial do Gerador 

“Tive a oportunidade de assistir à confe-
rência “O Oceano que pertence a todos”.
Tendo em conta o papel primordial dos 
oceanos na regulação do clima e a sua 
indissociável importância nas alterações 
climáticas, fazia falta um espaço de 
debate sobre este tema no panorama 
nacional. Realço a multidisciplinaridade 
e diversidade de convidados, bem como 
a integração de jovens ativistas no pro-
grama, com especial enfoque no painel 
“O Oceano que precisamos para o futuro
que queremos” que destacou, entre 
outros tópicos, a urgência de um maior 
envolvimento por parte da sociedade 
civil.”
 



EVENTOS E
PARTICIPAÇÕES



JAN

ABR FEV
18 | Consulta inaugural de 
Telemedicina da especiali-
dade de Gastroenterologia 
entre Lisboa e São Tomé e 
inauguração do Serviço de 
Imagiologia e Telemedicina 
do Hospital Dr. Ayres de 
Menezes em São Tomé 
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12 | Evento de lançamento
oficial do projeto “Por uma
Europa aberta, justa e sus-
tentável no mundo”,
da Plataforma Portuguesa 
das ONGD 

20 | Webinar “The European 
Green Deal’s Potencial for 
development and social 
justice”, da CONCORD

20 | Apresentação sobre
“Desafios Globais” no âmbito
do projeto “Triple Europe 
Game - Jovens por uma 
Europa aberta, justa
e sustentável no mundo!”, 
da ONGD Rosto Solidário

28 | Seminário “O papel do 
setor privado na transição 
para uma economia verde, 
justa e sustentável”,
da Plataforma Portuguesa 
das ONGD

26 | Seminário “Práticas
da Paz, Desenvolvimento
e Humanitarismo”, orga-
nizado pelo Mestrado em 
Relações Internacionais 
- Estudos da Paz, Seguran-
ça e Desenvolvimento da 
Faculdade de Economia
da Universidade de Coimbra

JUN
30 | Visita da Embaixadora 
da União Europeia em Cabo 
Verde, Sra. Carla Grijó,
ao IMVF

6 | IMVF apoia a 13.ª edição 
da iMED Conference através 
da atribuição de estágios 
médicos em São Tomé e 
Príncipe 

23-24 | Visita do Secretário 
de Estado dos Negócios
Estrangeiros e da Cooperação
 de Portugal, Dr. Francisco 
André, à Colômbia 

19 | Visita do Primeiro-Ministro
de Portugal, Dr. António 
Costa ao Hospital Dr. Ayres 
de Menezes, em São Tomé, 
no âmbito da sua visita
oficial a São Tomé e Príncipe 
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JUL
8 | Colóquio “Da Coopera-
ção entre os Países de Lín-
gua Oficial Portuguesa”, da 
União das Cidades Capitais 
de Língua Portuguesa

8-9 | IMVF apoia a 1.ª edição 
do Encontro de Jovens
Investigadores da CPLP 
sobre África

22 | Webinar “Voluntariado 
além-fronteiras: testemu-
nhos na primeira pessoa”, 
da Escola Superior
de Enfermagem de Coimbra

AGO DEZ OUT

24-25 | Fórum Nacional
“A Saúde Materna e Infantil 
na Guiné-Bissau”, com
a participação do Adminis-
trador Executivo do IMVF,
Dr. Ahmed Zaky

25 | Conferência “Global 
Health Conference: Streng-
thening the role of EU on 
Global Health”, da Presidên-
cia Portuguesa do Conselho 
da União Europeia

MAR
MAI 
13 | Visita da Ministra
dos Negócios Estrangeiros 
de São Tomé e Príncipe,
Dra. Edite Ten Jua, ao IMVF

18 | Conferência “A Susten-
tabilidade e a Ação Humani-
tária” no âmbito do ciclo de 
conferências “A Emergência 
da Sustentabilidade”,
do ISCTE-IUL

18 | Encontro com o Pre-
sidente da República de 
Portugal, Dr. Marcelo Rebelo 
de Sousa, no âmbito da sua 
visita oficial à Guiné-Bissau

18 | Greenfest Carcavelos 2021

21 | Visita do Ministro
da Saúde de São Tomé
e Príncipe, Dr. Edgar Neves, 
ao IMVF

30 | Palestra “Pandemias
e vacinação: de uma ameaça
global a um desafio global?” 
na 7.ª edição da Escola
de Verão sobre Desafios 
Globais do CEI-IUL, com
a participação do Presidente
do Conselho de Adminis-
tração do IMVF, Dr. Paulo 
Freitas

SET



COMUNICAÇÃO
E MEDIA



Em 2021, a equipa de Comunicação manteve-se 
comprometida em dar a conhecer a ação do IMVF, 
a nível institucional e dos projetos que implementa 
nas várias áreas de intervenção e geografias, conti-
nuado a contribuir para o reforço do conhecimen-
to e reconhecimento do Instituto e a dar voz aos 
vários atores do Desenvolvimento.  
 
O Gabinete de Comunicação Imagem e Eventos 
(GCIE), continuou a investir na dinamização
do website e das redes sociais do IMVF – 
salientando-se o significativo crescimento
de seguidores e o aumento das interações nas
várias redes, muito em particular no Instagram;
no apoio à preparação e produção de materiais 
gráficos, audiovisuais e merchandising, privilegian-
do o uso de materiais sustentáveis; na consolida-
ção ao nível da comunicação interna e externa;
e no apoio e colaboração à organização de eventos 
e outras iniciativas de âmbito institucional ou
no quadro dos projetos.  
 

2021 foi também marcado pelo lançamento
de duas campanhas de comunicação no âmbito
de projetos europeus sobre alterações climáticas
e migrações e alimentação sustentável, nas quais
a equipa de comunicação esteve diretamente
envolvida.  
 
Em junho realizou-se uma missão no âmbito da 
comunicação a São Tomé e Príncipe, durante duas 
semanas, com o principal objetivo de acompanhar 
a realização de um documentário, e que permitiu 
igualmente a recolha de informações, fotografias
e vídeos de diversas atividades e iniciativas asso-
ciadas aos projetos em curso no país.  
 
De salientar também o estreitamento de relações 
com as equipas no terreno associadas aos diferen-
tes projetos, bem como o contínuo apoio (in loco 
e à distância) à capacitação de técnicos locais da 
área da comunicação e afins alocados aos projetos 
implementados pelo IMVF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 tellus.
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REDES SOCIAIS

PRESENÇA ONLINE

IMVF.ORG 

+ 37.000 visitas ao website

236 notícias publicadas 

Foram igualmente disponibilizados vários recursos sobre temas do Desenvolvimento, conteúdos atualizados sobre todos 
os projetos, clipping, comunicados de imprensa e destaques, publicações, fotografias e vídeos.

FACEBOOK 

1.140 PUBLICAÇÕES 

11.086 SEGUIDORES

TWITTER 

1.132 TWEETS 

303 MENÇÕES 

989 SEGUIDORES 

INSTAGRAM 

119 PUBLICAÇÕES 

678 STORIES

1.295 SEGUIDORES 

LINKEDIN

75 PUBLICAÇÕES 

1.330 SEGUIDORES 

YOUTUBE 

89 NOVOS VIDEOS 

36.766 VISUALIZAÇÕES 
O canal tem atualmente 521 vídeos
e conta com 1.142 subscritores
e cerca de 453.539 visualizações
desde 2008, ano da criação

do canal. 

PUBLICAÇÕES 

67 NOVAS PUBLICAÇÕES

6.134 DOWNLOADS
No website do IMVF
estão disponíveis para consulta
e download 475 publicações. 

+376

+1.413

+125

+17

+514

+463

+457

+58

+32

+490
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+ 8.233



RECORTES DE IMPRENSA
Em 2021 foram publicadas várias notícias em diferentes meios de comunicação social nacionais e internacionais sobre 
a atividade do IMVF, para além de reportagens, entrevistas, artigos de opinião e comentários em diferentes órgãos de 
comunicação social.
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The Point 15/02
MOYS, NEDI kick-off business development

training for returnees

RTP África (Repórter África) 02/03
Médicos portugueses realizaram mais 2.600

cirurgias oftalmológicas em São Tomé e Príncipe

RTP Notícias 18/06
Portugal e São Tomé alargam cooperação na área 

da telemedicina à gastroenterologia

RTP (Bom Dia Portugal) 25/06
Portugal é o primeiro país do mundo a realizar 

consultas à distância na área da gastroenterologia

Lente Regional 10/09
Corpoamazonia entregó el permiso de aprovecha-
miento sostenible del fruto de la Canangucha a la 

Asociación de Mujeres de La Montañita “Asmucoca”

RESULTADOS
FINANCEIROS

RTP África (Repórter África) 25/03
Mortalidade materno-infantil reduzida para 

metade através de programa da União Europeia

RTP 19/12
Primeiro-ministro em São Tomé

RTC 05/11
Lançada campanha “Tudu Fidju di Cabo Verde” 

para a inclusão de crianças e jovens
com doenças neurológicas

Téla Nón 09/11
Políticas Agroalimentares Sustentáveis mobilizou

a sociedade civil são-tomense



Educação

Ambiente e Sustentabilidade

Autarquias e Poder Local

Cidadania Global

Migrações, Pós-Conflito e Ação Humanitária

Sociedade Civil

RECURSOS
HUMANOS
POR PAÍS

ORIGEM Nº

Angola 2
Cabo Verde  21
Colômbia  30 
Gâmbia 30
Guiné-Bissau  159
Portugal / Sede  21
São Tomé e Príncipe  210

TOTAL  473*

FUNDOS RECEBIDOS
POR ORIGEM

DESPESAS
POR ÁREA DE INTERVENÇÃO

União Europeia

Estado Português

Saúde

Desenvolvimento Rural e Segurança Alimentar

96%

3%

23%
15%

19%

* Dos quais 300 são nacionais e pessoal local, 25 são expatriados
e 129 são missões médicas e de assistência técnica.

17%

1%
2%

SITUAÇÃO PATRIMONIAL*

ATIVO 2021 2020

Ativos fixos 1 293 497 1 172 077

Contas a receber 3 318 951 1 807 305

Estados e outros entes públicos 10 170 22 103

Entidades cofinanciadoras 17 610 269 13 920 600

Caixa e Depósitos Bancários 8 744 177 17 078 725

Diferimentos 33 248 33 246

 

TOTAL ATIVOS 31 010 312 24 034 055

FUNDOS PATRIMONIAIS 2021 2020

Fundos 5 268 553 5 268 553

Resultados 1 236 468 1 211 460

TOTAL FUNDOS 6 505 021 6 480 013

PASSIVO 2021 2020

Contas a pagar 54 027 27 848

Estados e outros entes públicos 52 638 39 719

Provisões para riscos e encargos 22 608 41 794

Outros passivos correntes 1 381 956 476 578

Diferimentos 23 064 23 064

Subsídios diferidos 22 970 997 16 945 039

TOTAL PASSIVO 24 505 291 17 554 042

TOTAL FUNDOS E PASSIVO 31 010 312 24 034 055

RESULTADOS

GASTOS 2021 2020

Fornecimentos e Serviços Externos 172 674 146 353

Gastos com Pessoal 928 004 940 938

Depreciações 57 855 57 835

Gastos de acabamento projetos 7 548 494 7 467 010

Outros gastos 59 884 35 153

Impostos 22 252 8 443

TOTAL GASTOS 8 789 162 8 655 732

RENDIMENTOS 2021 2020

Serviços Prestados 207 134 176 019

Subsídios à exploração (Fundos) 8 412 058 8 323 079

Outros rendimentos 194 978 172 904

TOTAL RENDIMENTOS 8 814 170 8 672 002

RESULTADO LÍQUIDO 25 008 16 270

* Demonstrações reestruturadas face ao modelo contabilístico, de modo a permitir uma leitura mais simples por não financeiros.

Todos os projetos executados pelo IMVF são sujeitos a auditorias independentes, com as respetivas opiniões e resultados
reportados aos respetivos financiadores. Consulte o nosso Relatório e Contas 2021 completo em www.imvf.org

€ €

€ €

€
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Outras Entidades

20%

1%

3%



CONTACTOS

Rua de São Nicolau, 105 . 1100-548 Lisboa - Portugal

tel.: + 351 213 256 300 - info@imvf.org

www.imvf.org 






