
Mentores: info e
condições



HORÁRIO

2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira Sábado Domingo

ESTUDO SURF PSICOEDUCAÇÃO SURF EMPODERAMENTO DESCANSO DESCANSO

09:00 - 10:30 07:00 - 10:30 09:00 - 10:30 07:00 - 10:30 09:00 - 10:30

12:00 -13:00
reunião geral equipa

local

12:00 -13:00
reunião mentores + field

manager

14:30 - 16:00 13:00 - 16:30 14:30 - 16:00 13:00 - 16:30 14:30 - 16:00

D + 4 buddies
A + Poné + 3

buddies B + 1 rapariga local
A + Poné + 3

buddies C + 1 rapariga local

A - mentor responsável por surf

B - mentor responsável por psicoeducação

C - mentor responsável por empoderamento

D - field coordinator



RESPONSABILIDADES*
*Funções e responsabilidades sujeitas a alteração mediante o perfil e motivação de cada membro da equipa bem como adaptações
necessárias por acontecimentos externos à organização

A - surf B - psicoeducação C - empoderamento

● preparar aulas de surf therapy (ler
manual)

● fazer cumprir o plano de surf therapy
● apoiar na dinâmica de preparação e

recolha de material
● guiar a aula de início ao fim com

ajuda do Poné + voluntário
● fazer o relatório da aula
● anotar as presenças
● organizar o torneio de surf com apoio

do Ailton e buddies

● preparar as sessões e respetivo
material necessário (ler manual)

● fazer cumprir o plano de
psicoeducação

● guiar a sessão de início ao fim com
ajuda da Fátima

● apoiar na dinâmica das missangas de
presença

● fazer o relatório da aula
● anotar as presenças
● organizar a cerimónia de graduação

● preparar as sessões e respetivo
material necessário (ler manual)

● fazer cumprir o plano de
empoderamento pessoal

● guiar a sessão do inicio ao fim com a
ajuda da Fátima

● apoiar na dinâmica das missangas de
presença

● fazer o relatório da aula
● anotar as presenças
● organizar a cerimónia de graduação

D - field coordinator comum a A, B e C comum a A, B, C e D

● aplicação de questionários às
raparigas e submissão de dados

● acta reunião semanal voluntários
● gestão de buddies
● captar conteúdo redes sociais
● eventos e actividades (natal, ano

novo, carnaval, páscoa, dia da
criança, etc)

● parcerias ONGs locais
● workshops/formações raparigas
● gestão de material doado

● cada mentor é responsável por 10
raparigas:

○ conhecer a sua realidade
familiar, escolar e pessoal

○ fazer visitas quinzenais a casa
do encarregado de educação

○ elaboração de relatório das
visitas

● Estar presente nas 2 reuniões
semanais de grupo (excepto durante
o período de férias)



CASA
A casa da SOMA localiza-se em Santana, uma vila a 20 minutos de carro da cidade de São Tomé e a 35 minutos do aeroporto. De
frente para a conhecida onda de Santana, a Casa fica literalmente ao lado do clube de surf de São Tomé e a 1 minuto da sala da
SOMA.
A casa tem dois quartos (ambos com 2 camas individuais onde ficarão hospeded@s @s 4 mentor@s), uma casa de banho,
cozinha equipada (com frigorífico, fogão, forno e cilindro de água quente e louças), uma sala de refeições e de estar bem como
uma varanda com vista para o mar.



VISITAS
Os voluntários podem receber visitas (máximo duas pessoas ao mesmo tempo) por um período máximo de 7 dias no sofá cama
da sala da casa da SOMA, sendo necessário solicitar o mesmo ao/à field manager. Na ocasião de haver dois pedidos para as
mesmas datas, a prioridade é dada à pessoa que fez primeiro o pedido. O pagamento de 5€ por dia por pessoa (contribuição de
água, luz, gás, empregada e limpeza de lençóis) deverá ser feito em dobras ao Ailton.

FÉRIAS
Cada mentor tem 10 dias de férias durante os 6 meses e deve informar previamente o/a field manager para que não haja impacto
na intervenção.

CUSTOS PRÉ-IDA
Visto: o visto de 6 meses é de 85 euros (em Portugal) + 25 euros para renovação (a fazer em São Tomé após 3 meses de estadia)

Seguro: existem diferentes tipos de seguros, Recomendamos a IATI - www.iatiseguros.pt - onde podem ver diferentes opções.

Voo: O custo do voo pode ir de 500€ a 1000€ dependendo da época e antecedência com que o voo é comprado.

Vacinação: não existe vacinação obrigatória para São Tomé, no entanto existem algumas recomendadas na consulta do viajante
que não é obrigatória mas que a organização SOMA aconselha os voluntários a fazer: CONSULTA DO VIAJANTE - início (30€)

Telefone: existem diferentes tarifários com valores diferentes.  A compra do cartão é de 5€, no entanto @s voluntári@as da edição
passada podem normalmente ceder os seus.

https://www.iatiseguros.pt/
https://www.consultadoviajante.com/


PROCEDIMENTOS
1. Compra de bilhete de avião entre as datas mencionadas em baixo
2. Preenchimento formulário - https://forms.gle/fKecFVQbvHwPxACg7
3. Realização de visto
4. Assinatura e digitalização de termo de responsabilidade
5. Assinatura e digitalização de acordo de compromisso
6. Formação
7. Atribuição de módulo

Início do projecto/ Voo
A terceira edição do programa da SOMA em São Tomé e Príncipe, tem início dia 3 de Outubro de 2022.
Idealmente os voluntários, devem chegar a São Tomé entre o dia 15 de Setembro de 2022 e o dia 25 de
Setembro de 2022.

Conclusão do projecto/ Voo
A segunda edição do programa da SOMA em São Tomé e Príncipe, tem o seu fim a 16 de Fevereiro de
2023 sendo que os voluntários só devem regressar a Portugal, a partir do dia 17 de Fevereiro de 2023.

https://forms.gle/fKecFVQbvHwPxACg7


VISTO
Deve ser feito um visto de voluntário para um período de 180 dias e é necessário apresentar:
❖ 1 foto tipo passe
❖ passaporte com validade mínima de 1 ano
❖ fotocópia do bilhete de avião ida e volta
❖ declaração de responsabilidade da Instituição de STP
❖ declaração de responsabilidade da SOMA
❖ 85,00€ - demora 8 dias úteis (por um valor extra, pode ser pedido com urgência)

O pedido e levantamento de visto deve ser feito pelo próprio, presencialmente em:
➢ Lisboa: Avenida 5 de Outubro 35, 4º Andar, 1050-047 (não é necessário agendamento - convém tirar a senha às

09h00) ou
➢ Avenida da Boavista, 1203-3º, sl 303 , 4100-130 Porto (necessário agendamento através do email

consulado.stp-porto@mail.telepac.pt)

SAÚDE E VACINAÇÃO
Não existe nenhuma vacinação obrigatória para entrar em São Tomé, no entanto recomendamos que os voluntários façam uma
consulta do viajante que pode ser presencial num centro de saúde ou online em CONSULTA DO VIAJANTE - início
Esta consulta oferece a oportunidade de avaliar os riscos à saúde, tendo em consideração diversos fatores, incluindo historial
médico e atividades planeadas.

Nesta consulta os voluntários devem esclarecer todas as dúvidas relativamente a vacinas, medicamentos a levar, medicação da
malária e outras perguntas relacionadas com a sua saúde.

mailto:consulado.stp-porto@mail.telepac.pt
https://www.consultadoviajante.com/


SEGURO
Não é obrigatório, mas é aconselhável. Existem várias opções de seguro e cada voluntário deve analisar qual a opção que melhor
se adapta às suas necessidades.. Recomendamos a IATI (www.iatiseguros.pt) onde conseguem adquirir um desconto de 5% no
seguinte link:
❖ IATI Seguros: por que decidi mudar para o seguro de viagem da IATI - Alma de Viajante).

O QUE LEVAR (para além do comum)
roupa:

- roupa leve e fresca
- chinelos/ havaianas
- paez/ allstars
- galochas (recomendável)
- impermeável
- fatos de banho (que se possam estragar)
- toalha de praia
- chapéu/boné

outros:
- garrafa de água reutilizável
- coluna
- produtos de higiene (recomendamos que tragam já que

são mais caros em STP)
- kit básico primeiros socorros (betadine, pensos rápidos,

etc)
- remédios (ben u ron, brufen, imodium, antibióticos (pedir

na consulta do viajante)
- repelente
- rede mosquiteira
- lanterna de testa (a energia falha com alguma

frequência, para cozinhar dá jeito)
- protector solar
- power bank
- sapatos para a água (algumas praias têm ouriços)

https://www.iatiseguros.pt/
https://www.almadeviajante.com/seguro-de-viagem-iati-seguros/


MÉDIA CUSTOS MENSAIS
Casa: 25€ por mês que inclui as despesas de electricidade, água, gás, internet, limpeza semanal da casa + lençóis e toalhas;

Alimentação e supermercado: o custo médio mensal é de 150€ - 250€. Há mercados e pequenos comércios na vila, porém é
necessário ir à cidade para fazer compras maiores em supermercados. É possível almoçar fora por menos de 3€. O peixe é muito
barato na ilha e a variedade é imensa. A agricultura é essencialmente da época

Água: Apesar da casa ter água canalizada esta não é potável. É recomendado que os voluntários comprem garrafões (de forma a
diminuir o consumo de plástico). Alguns voluntários optam por ferver a água (dependendo de organismo para organismo, esta
poderá ser uma solução viável para além de ser mais sustentável económica e ambientalmente)

Transportes: o transporte de ida para a cidade é 0,20 cêntimos e o regresso é de 0,40 cêntimos. A SOMA não tem meio de
transporte próprio, no entanto, cobre todas as despesas de transporte relativas ao trabalho dos voluntários.

Lavanderia: Existe um tanque no jardim da casa onde podem lavar a roupa à mão. Outra alternativa é pagar a uma senhora local
para o fazer ou lavar e secar na lavandaria da cidade (4€ por 4kg aprox.)

Telefone: há diferentes tarifários tanto para chamadas como para internet. A compra do cartão é de 5€, no entanto os voluntários
da edição anterior podem normalmente ceder os seus.

Aluguer material de surf: a taxa de utilização do material do clube de surf é de 5 euros/mês. As visitas (familiares/amigos) dos
voluntários, deverão pagar o preço de tabela do clube.



Obrigada!


