
4ª Edição da Feira do Empreendedor MOVE 
29 de Maio, Espaço Cacau 

 
A 4ª Edição Feira do Empreendedor MOVE em São Tomé realiza-se já no próximo 
sábado, dia 29 de Maio, das 14:30 às 17:30 no Espaço Cacau. A Entrada é Gratuita.  
 
A Feira contará com bancas de projetos de empreendedores locais e tem como 
principal objetivo dar a conhecer o trabalho e potencial dos empreendedores 
Santomenses. Os visitantes poderão encontrar produtos locais, oradores com 
histórias inspiradoras e muitas outras surpresas. 
 

 
 
A Feira tem como Patrocinadores o Espaço Cacau, a Global Tec, a NAI, a CST, o 
BISTP, a HB, o Grupo Pestana e a DIOGO VAZ.  

 
 
 
Feira do Empreendedor MOVE 
A Feira do Empreendedor MOVE desde o seu início em 2018, tem vindo a ser um 
evento semestral organizado pela ONG, no entanto com a suspensão das atividades 
da ONG no tereno devido à pandemia Covid-19 este evento teve uma interrupção de 
1 ano. As passadas edições realizaram-se no Espaço Cacau e no Liceu Nacional de 
São Tomé e Príncipe.  
 
MOVE ONG em São Tomé e Príncipe 
O MOVE já está presente em São Tomé e Príncipe há 10 anos, sempre com o objetivo 
de combater a pobreza e a exclusão social através do Empreendedorismo. Já foram 
mais de 100 os Fellows (Voluntários de Terreno) em São Tomé e Príncipe, que em 
conjunto acompanharam mais de 90 negócios locais em regime de Micro-
Consultoria, e já formaram mais de 850 pessoas em diferentes áreas de negócio.  



 

Sobre o MOVE: 
O MOVE é uma Organização Não-Governamental para o Desenvolvimento (ONGD) criada em 
2009, que acredita no empreendedorismo como forma fomentar o desenvolvimento 
económico. O seu objetivo é colocar o empreendedorismo ao serviço do desenvolvimento e 
ajudar micro-empreendedores a fazer crescer o seu negócio através de formação e micro-
consultoria. O programa de voluntariado do MOVE permite aos voluntários selecionados 
deslocarem-se durante 6 meses para São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, e nos Açores com 
o intuito de fomentar o empreendedorismo, desenvolver negócios, e participar na 
construção e instrução da comunidade para um futuro sustentável. Cada grupo de fellows 
(consultores do MOVE no terreno) permanece no terreno até à chegada do grupo seguinte, 
o que significa que o MOVE está presente 365 dias por ano. 
 
Para mais informações: 
João Caetano (Director de Marketing): +2  marketing@moveong.pt 
Gonçalo Barbosa (Fellow): +239 9950334 
Carolina Freitas do Amaral (Fellow): +239 9991003 
http://moveong.pt 
https://www.facebook.com/ongmove 
https://www.instagram.com/move.ong/ 
 
 
 
 

 


