
 
 

Informação de Agenda 
 
 

MOVE - Microcrédito e Empreendedorismo - está a recrutar voluntários! 

Associação aceita candidatos para voluntariado de 6 meses em 
Moçambique, São Tomé e Timor. 

 

A associação sem fins lucrativos MOVE está a recrutar novos voluntários para uma experiência de 6 meses 
em Moçambique, São Tomé e Príncipe ou Timor. A organização, que acredita no empreendedorismo como 
forma de combate à pobreza, está à procura de voluntários com interesse no desenvolvimento e apoio a 
negócios. 

As candidaturas para Janeiro ou Agosto de 2015 estão abertas até  31 de Outubro através do site 
http://microfinance.catolicamove.com. 

Entretanto realiza-se no próximo dia 14 de Outubro, na Universidade Católica de Lisboa, uma sessão de 
apresentação do projeto para esclarecer dúvidas e exemplificar o trabalho desenvolvido em cada um dos 
terrenos onde a associação MOVE atua. 

SESSÃO DE APRESENTAÇÃO 

 Terça-Feira, 14 de Outubro, 19h00 

 Faculdade de Economia da Universidade Católica Portuguesa, Sala 511 
 Rua da Palma de Cima, 1649-023 Lisboa 

Sobre a associação MOVE 

Criada por estudantes da Universidade Católica Portuguesa (Católica Lisbon SBE) em 2009, a MOVE é  hoje 
uma organização reconhecida pelo seu trabalho no campo e pelos projetos que tem desenvolvido em prol 
da formação das populações que apoia. 

A erradicação da pobreza é um objetivo ambicioso mas que pode ser atingido através de uma simples 
estratégia – desenvolver empreendedores que começam um pequeno negócio, que servem clientes, criam 
emprego e gerem riqueza. Nos países em vias de desenvolvimento estes empreendedores enfrentam três 
grandes barreiras: ausência de financiamento, ausência de conhecimento e capital humano. 

O objetivo da MOVE é ajudar futuros microempreendedores, apoiando as melhores iniciativas e garantindo a 
sua sustentabilidade. Através do apoio à criação do negócio e da partilha do conhecimento estratégico 
basilar, os voluntários da associação promovem o acesso a parcerias de crédito e garantem formação e 
acompanhamento continuados para que os microempreendedores possam gerir da melhor forma os seus 
negócios. 

Para mais informações contacte-nos através dos meios: 

E-mail: recrutamento.movemicrofinance@gmail.com 

Site: http://microfinance.catolicamove.com 

Facebook: www.facebook.com/movemicrofinance 
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