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QUEM	SOMOS?
Porque estamos em São	Tomé:

Tudo começou com uma viagem a São Tomé e o Dinix que caminhava no ilhéu das rolas e comia mangas
em 2015.

As crianças representam 50% da população das quais 70% vivem em condições de pobreza extrema.

O país tem graves lacunas ao nível da proteção da criança e dos seus direitos. Faltam estruturas que
permitam monitorizar e acompanhar.

• O trabalho infantil prejudica o processo educativo das crianças, expondo-as a vários tipos de riscos e
ocupa o seu tempo que podia ser utilizado para actividades positivas para o seu desenvolvimento como
jogar, estudar ou fazer desporto;

• As crianças em São Tomé e Príncipe têm lacunas graves em cálculo e escrita, ligados à falta de
assistência pré-escolar;

O sistema educativo tem falta de mecanismos de acompanhamento e de recuperação das crianças que
desejam abandonar a escola.

O mundo só nos fará sorrir se as nossas crianças crescerem felizes e equilibradas.



QUEM	SOMOS?
O	que	fazemos:	

Educamos pela	arte.

Porquê a	Arte:	

A Missão Dimix nasce da amizade e do sonho antigo de criar um projeto

de partilha de educação e atividades artísticas manuais e ecológicas

com crianças e jovens de meios rurais isolados.

Como	é que	o	fazemos?	

Através de atividades educativas focadas no pensamento e

desenvolvimento artístico, com o intuito de proporcionar a todos um

conjunto de experiências que despertem a sua natureza criativa.

Utilizamos técnicas manuais para a reutilização de resíduos, literacia do

oceano, leitura e artes visuais.



QUEM	SOMOS?

Abraçamos a Agenda 2030 de desenvolvimento
sustentável da Organização das Nações Unidas
como uma orientação, um instrumento de
trabalho.

Através de partilha de actividades transmitimos
competências inspiradoras de diversas
áreas: literacia do oceano, leitura, artes visuais,
técnicas manuais tais como tricot para
reutilização de resíduos, desporto, teatro,
agricultura, educação ambiental e
desenvolvimento sustentável partilhando ações
em regime extracurricular.



ONDE	ESTAMOS?

680	crianças e	jovens
Escola	na Roça de	Água-Izé

31	crianças
Aldeia Praia	Lagarto

77	crianças
Ilhéu das	Rolas

10	jovens surdos
Grupo	sem barreiras



O	NOSSO	IMPACTO	SOCIAL
No regresso a São Tomé descobrimos que o Dinix tinha deixado
a escola… 
Actualmente no ano lectivo 2022/2023 frequenta a 10ª classe, a 
Missão Dimix é o seu encarregado de Educação J

Mas para além do Dinix, também:
• Reduzimos o abandono escolar, a participação em trabalho infantil de mais de

798 crianças e por consequência, da exposição a outros fatores de risco.
• Verificamos uma considerável melhoria do desempenho e aproveitamento escolar através do reforço

das competências em oficinas de actividades lúdico-educativas, tais como a fala, leitura, cálculo e
escrita etc.

• Melhoria na componente emocional e comportamental: crianças mais calmas, alegres, cooperativas e
concentradas.

• Os jovens descobrem os seus talentos e motivações e são encorajados pela sua criatividade,
autenticidade e exclusividade. Observando o seus talentos e preferências podemos direcioná-los para
áreas formativas específicas.

• A capacitação pessoal e profissional destes jovens permite que por sua vez eles sejam os
transmissores de conhecimento e inspiração, não só para outros jovens mas, principalmente, para as
próximas gerações, dando-lhes autonomia, responsabilidade e participação activa nas suas
aldeias/comunidades, multiplicando novas perspectivas sociais, culturais e profissionais.



O	NOSSO	IMPACTO	AMBIENTAL
O nosso grupo de tricot
…dá uma nova vida a
sacos de plástico O nosso grupo de costura

…apoia a consciencialização
para a dignidade menstrual

Temos ações regulares de
limpeza nas praias e florestas
…recolhemos quilos de
resíduos como plástico, vidro,
latas, roupas, … que
separamos, limpamos e damos
uma nova vida

Transformamos plástico
…em produtos de uso
continuado



DESAFIOS
• CUSTOS	DE	FUNCIONAMENTO	ANUAL	/	RECURSOS	HUMANOS

• COORDENAÇÃO	NO	TERRENO/ADMINISTRAÇÃO	E	COMUNICAÇÃO/ANGARIAÇÃO	DE	FUNDOS

• 22400	€	- SÓNIA (valor	com	aumento	de	salário	mínimo,	em	vigor	desde	Abril	2021	a	Dez	2022,	incluídos	
encargos	da	associação	com	seg.	social.	Desde	2017	a	ação	foi	exercida	em	total	regime	de	voluntariado)

• OFICINAS	DE	TRANSFORMAÇÃO	DE	PLÁSTICO:

• 2400	€	- KRYSMER 184€X13M

• 1300	€	- SILVESTRE	102€X13M

• MONITORES	DE	ACTIVIDADES	COM	CRIANÇAS	E	JOVENS:

• 1592	€	- DENILSON	122€X13M
• 1592	€	- ROSE										122€X13M

•
• 6884	€	- subtotal	equipa,	excepto	sónia.	+8%	=	550,72€	- acresce	imposto	local	para	os	contratos	de	

colaboradores

•
• 7434,72	€	subtotal	equipa

•
• 29834,72€	TOTAL	para	EQUIPA	no	TERRENO/CORRDENAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO/COMUNICAÇÃO/ANGARIAÇÃO



PROPOSTA
Procuramos parceiros para desenvolvermos sinergias que possam apoiar-
nos na realização das actividades com crianças e jovens de São Tomé e
Príncipe.
• A	Missão	DIMIX	quer	MUITO	continuar	a	ALCANÇAR		estas	CRIANÇAS	e	JOVENS	e	também	a	mais	com	o	

objectivo	da	IGUALDADE	de	OPORTUNIDADES	e	promoção	de	EDUCAÇÃO	Não-Formal que	promove	a	
descoberta	de	TALENTOS que	acreditamos estar directamente relacionada com	a	felicidade presente e	futura e
ainda a	CIDADANIA	ACTIVA.

• Para	isso	a	Missão	DIMIX	precisa	de	crescer		equipa.

• São	as	pessoas	que	acreditam	em	nós	que	têm	tornado	tudo	possível.

• Temos	este	novo	desafio	caso	possam	apoiar.

• Eternamente	gratos.

Em 2023 o nosso grande desafio é alcançar equipa
Dimix😊


