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QUEM
SOMOS
Conheces a tua
melhor versão?

QUEM S OMO S | O nosso propósito e a nossa visão

O NOSSO PROPÓSITO

A NOSSA VISÃO

Capacitar pessoa a
pessoa para que seja a
sua melhor versão

Desaparecer, pois
será o resultado de
missão cumprida
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QUEM S OMO S | A Nossa História: Momentos Marcantes

Making Purpose Sustainable:

Assinatura do protocolo
com a DGRSP.

SAPANA.org
é fundada
A aﬁrmação!

2012

2012

A SAPANA.org passa a ser uma
Organização com Utilidade
Pública e ganha o estatuto de
ONGD - Organização Não
Governamental para o
Desenvolvimento.

1ª edição do programa
Breaking Bars
no Estabelecimento
Prisional de Caxias.

2016
2013

Investimento do Barclays
no Programa Talentos em
Livre Trânsito.

Estamos numa era em que propósito e
sustentabilidade são conceitos cada vez
mais complexos de explicar.
Para a SAPANA o propósito tem que ser
guiado por uma visão. Mas acima de tudo,
tem que coexistir na a sociedade onde se
insere. O propósito de cada um, de cada
organização, de cada sistema deve nunca
parar de responder a três perguntas chave:
O que é que quero? O que sou capaz?
O que pretendo alcançar?
Só assim, o propósito pode alcançar a sua
visão e tornar-se sustentável.

SAPANA dá início a uma nova
área de intervenção - Justiça
juvenil; reforçando a sua
intervenção na prevenção da
reincidência criminal.

2019

2020

2017
A SAPANA reinventou-se e
iniciou o seu caminho para a
autossustentabilidade.

Lançamento dos programas
SLAB Thai e SLAB Portugal.
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QUEM S OMO S | A Nossa História: Prémios e Reconhecimentos

Somos entidade formadora
certiﬁcada pela DGERT

A Ashoka, uma rede
mundial
de empreendedores
sociais,
intitula a fundadora de
Changemaker.

Menção Honrosa no Prémio de
Empreendedorismo Social
do INSEAD
A SAPANA.org
vence o Prémio de
Sustentabilidade promovido
pelo Clube de Embaixadores de
Cascais e Costa do Estoril.

Publicado o primeiro
paper sobre
a nossa metodologia
iPath.

2013

A SAPANA ganha o
PACT FUND da Deloitte.

2015
Grameen Bank (Fundação de
Muhammad Yunus) reconhece
a SAPANA.org como um
exemplo de Economia Social.

2018

2016

2014

Women Economic Forum AWARD Iconic Women Creating a Better
World for ALL

2019

A SAPANA ganha o Prémio BPI
La Caixa Solidário para o
projeto Transforma O teu
Potencial

2020

2017
A SAPANA.org recebe o
prémio AGIR da REN.

O Breaking Bars é um dos casos de
estudo na United Nations
Economic Commission for Europe
International PPP Forum: “Scaling
up: Meeting that challenges of the
United Nations 2030 Agenda for
Sustainable Development through
people-ﬁrst Public-Private
Partnerships”

Apresentação do
paper e poster com a
metodologia iPath na
conferência GFIC

Títulos de Impacto Social Transforma O teu Potencial

Títulos de
Impacto Social –
Breaking Bars Farms
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QUEM S OMO S | O Que Nos Move e Os Nossos Valores

Cada um de nós
pode ser uma
melhor versão
de si próprio

Acreditamos
no trabalho em
parceria

Sustentabilidade

Economia Social

Propósito

Impacto

Academia

Ser Humano

Consciencialização

Capacitação

Acreditamos
no potencial do
Ser Humano

A pessoa não é
o seu contexto

Despertamos
consciências para
que cada um de
nós seja digno

Acreditamos
em segundas
oportunidades

Acreditamos que
não há impossíveis

Fundamentamos nas
melhores práticas do
setor social, privado
e público
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QUEM S OMO S | O Nosso Modelo de Sustentabilidade

Non-Proﬁt
EMPREGABILIDADE

PREVENÇÃO CRIMINAL

Workshops | Programas de Capacitação
Criação de Modelos de Sustentabilidade

For-Proﬁt
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QUEM S OMO S | A Nossa Metodologia
iPath - uma metodologia desenvolvida pela SAPANA que visa capacitar o indivíduo em todo o seu potencial e apoiá-lo para que se
torne a sua melhor versão. Este processo passa pela desconstrução de crenças e preconceitos, identiﬁcando e otimizando competências e talentos, bem como identiﬁcando estratégias para melhorar as fraquezas.

missão

FASE 0

FASE 1

Autoconsciência
Quem sou eu? O que
ﬁz até agora? Onde
estou e porquê?

FASE 2

Oportunidades
Diagnóstico
Como me vejo?

Quais são meus
pontos fortes e o que
tenho que melhorar?

Inspirado nos doze passos
do processo de desintoxicação
e reabilitação dos grupos
dos Alcoólicos Anónimos, ou de
qualquer outro tipo de adição.
Inteligência Emocional
de Goleman

FASE 3

FASE 4

FASE 5

Implementação

Monitorização e
acompanhamento

Como? Quem?
Onde? Para quê?

Estou a ter sucesso
ou não?

Design
Para onde quero ir?
O que é que me
está a travar?

As melhores ferramentas de
gestão adaptadas ao indivíduo
(SWOT, PEST, 7S da Mckinsey)
Coaching tools: SCOAP e IHCOS

visão
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QUEM S OMO S | O Nosso Método

Quem participa nas
nossas formações costuma dizer
“Profundo e Leve”

Criação de um
ambiente “fun”
abordando
assuntos sérios

Através da partilha
do grupo trabalhamos
o indivíduo

Agentes de co-construção
e não expositivos
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OS NOSSOS
PROJETOS

O S NO S S O S PROJE TO S | As Nossas Áreas de Intervenção

EMPREG A BILIDA D E
Capacitação de pessoas em situação de desemprego independentemente do seu contexto.

Projetos desenvolvidos:

PRE V ENÇ ÃO CRIMIN AL
Capacitação de pessoas para a sua integração social e
proﬁssional, intervindo nas seguintes áreas:
Intervenção nas Escolas

Prevenção Secundária

Justiça Juvenil

Prevenção Terciária

Justiça Criminal

Prevenção de Reincidência
Criminal

Projetos desenvolvidos:
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O S NO S S O S PROJE TO S | O Nosso Impacto

• Realizadas 54 edições

• Realizadas 2 edições no Estabelecimento

• Capacitadas mais de 800 pessoas

Prisional de Caxias após a assinatura do
protocolo com a DGRSP (2017)

• Taxa de sucesso de empregabilidade superior a 80%

• Capacitadas 16 pessoas

• Realizadas edições em diferentes zonas do país:

• Taxa de sucesso de empregabilidade de 50%

Lisboa, Setúbal, Évora, Guimarães, Cascais,
Carcavelos, Oeiras, Porto, Oeiras

(considerando apenas as pessoas que já se encontram em liberdade)

(*números no ﬁnal de 2018)

• Realizadas 19 edições
• Realizadas 6 edições

• Capacitadas 300 pessoas

• Capacitados mais de 40 jovens

• Taxa de sucesso de empregabilidade de 56%

• Taxa de sucesso de empregabilidade superior a 65%

• Edições realizadas em diferentes zonas

• Edições realizadas no Município de Oeiras

do Município de Lisboa

• Programa ﬁnanciado pela L´Oréal no âmbito da sua responsa-

bilidade social e, implementado em parceria com a Progma.
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O S NO S S O S PROJE TO S | Projetos a Decorrer

• A decorrer no Estabelecimento Prisional

de Pinheiro da Cruz

• Projeto ﬁnanciado através do instrumento

de ﬁnanciamento Títulos de Impacto Social

(início em Julho de 2019 e término em Junho de 2021)

• Programa de Capacitação para a

• Programa de capacitação destinado a jovens

• Programa de Capacitação para os técnicos

• Programa ﬁnanciado através do Prémio BPI

Empregabilidade nos Bairros da Outurela
e Navegadores
que intervêm nos Bairros da Outurela
e Navegadores

da Grande Lisboa com medida Tutelar de
Acompanhamento Educativo
La Caixa Solidário

(duração: 1 ano)

• Programa de Capacitação no Agrupamento

de Escolas Aquilino Ribeiro e Sophia de
Mello Breyner

• Programa de Capacitação para Jovens do

programa Ocupação Tempo Jovem

(início em Outubro de 2019 e término em setembro de 2020)

• Programa de capacitação destinado a jovens

com medida de internamento num Centro
Educativo da Grande Lisboa

• Programa ﬁnanciado através do instrumento

de ﬁnanciamento Títulos de Impacto Social

(duração: 2 anos)
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O S NO S S O S PROJE TO S | Os nossos Investidores e Parceiros Estratégicos
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O S NO S S O S PROJE TO S | Testemunhos

A SAPANA ajudou-me a pensar e dar mais

(…) Esta experiência de autoanálise,

valor às minhas capacidades, aprendi a

introspeção e de analisar o que de melhor

preparar-me para uma entrevista e falar

Estar de igual para igual, sem capas, sem

temos para contribuir tanto para os

mais sobre os meus pontos positivos.

receios... Sentir que somos únicos e ao

participantes como para os convidados é

Na SAPANA tive atividades divertidas que

mesmo tempo tão iguais em tantas coisas

profundo e creio que saímos todos desta

me incentivaram a pensar mais nos meus

e a tantos outros!

experiência pessoas mais ricas e mais

pontos positivos. Agradeço muito à Marta e à

valiosas para a sociedade.

Andreia, gostei muito de as conhecer.

Eu recomendo isto a todos aqueles
Marta Bravo, TLT

Breaking Bars

que queiram realmente perceber como
melhorar seu papel na sociedade tanto
proﬁssional e pessoal.

Linda Pereira, Facilitadora,
Mentora, Dolphin
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OS NOSSOS
PRODUTOS E
SERVIÇOS

O S NO S S O S PRODU TO S E SERV IÇO S | SLab
O S LAB é um espaço de trabalho sobre a inteligência emocional e para a construção
de indivíduos mais conhecedores de si mesmos nas mais diversas áreas da sua vida.
Entre todos os envolvidos, desde facilitadores e participantes, co-criamos soluções
para o alcance de objetivos individuais e em sociedade, através do desenvolvimento
das tão aclamadas competências pessoais e sociais (denominadas de soft skills).
LABORATÓRIO DE NÓS PRÓPRIOS,
AUTO-INVESTIGAR, QUESTIONAR
SAPANA | SUSTAINABILITY | SELF

Sair da zona
de conforto

Capacitação para as
competências 2030

Inspiração

Numa viagem “Mundo Dentro” e “Mundo Fora”, este é um programa imersivo, onde
através da nossa metodologia, testa e desenvolve a elasticidade da zona de conforto
a nível físico, intelectual e emocional.

Experiência
Transformadora

Autoconhecimento

Torna-te na tua
melhor versão

Descobre de que
massa és feito

Motivação

Propósito
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O S NO S S O S PRODU TO S E SERV IÇO S | SLab

2 dias e meio intensivos

15 dias

Local único em Portugal

Local único na Tailândia

Experiência Transformadora

Experiência Transformadora

Participação ativa

Participação ativa

Aprendizagem experiencial

Aprendizagem experiencial

“Mãos na massa”

“Mãos na massa”

Life begins
where your
comfort
zone ends.
Neale Donald Walsch
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O S NO S S O S PRODU TO S E SERV IÇO S | Workshops

Sabemos que as competências cada vez mais valorizadas no mercado de trabalho são as competências
cognitivas superiores e as competências sociais e emocionais (soft skills).

COMPETÊNCIAS
COGNITIVAS SUPERIORES
• Pensamento Crítico
• Criatividade
• Resolução de Problemas Complexos

COMPETÊNCIAS SOCIAIS E EMOCIONAIS (Soft Skills)
• Comunicação e Negociação
• Empatia
• Capacidade de Aprendizagem Contínua
• Empreendedorismo e Intra-empreendedorismo
• Liderança

Nesse sentido, a SAPANA desenvolveu um conjunto de workshops sobre os seguintes temas:
Comunicação, Liderança, Criatividade e Inovação, Feedback, Resolução de Conﬂitos,
Gestão de Tempo, Pitch, Design Thinking, entre outros.
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O S NO S S O S PRODU TO S E SERV IÇO S | Programas Customizados

Nos últimos anos, a SAPANA tem vindo a especializar-se
na capacitação do Ser Humano no âmbito das suas competências transversais, aquelas que não se aprendem na escola
mas que são fundamentais para a vida, quer seja na interação
com os outros e connosco próprios, quer seja no contexto
proﬁssional onde passamos uma grande parte do nosso
tempo e onde encontramos muitos desaﬁos.
Nesse sentido, e sob o slogan – Making Purpose Sustainable –
a SAPANA desenvolveu uma metodologia de capacitação do
indivíduo no âmbito das suas competências transversais,
adaptando-as aos diferentes contextos em que cada
indivíduo se insere.

Todos os projetos desenvolvidos pela SAPANA.org estão
alinhados com as três éticas da sustentabilidade:

01

Diagnóstico

Proposta de plano
de capacitação

Experiências transformacionais
fora da zona de conforto
(Out of the Box)

SOCIAL

04

Follow-Up

Análise ASIS
Relatório de necessidades
Deﬁnição de Intervenção
Criação de Indicadores
(KPI’s)

Necessidades
Lacunas
Desaﬁos
Objetivos
Expectativas

03

02

Mapeamento de
Prioridades

ECONÓMICA

Possibilidade de sessões individuais com algumas /
todas as pessoas

A M B I E N TA L
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O S NO S S O S PRODU TO S E SERV IÇO S | Onde já estivemos
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O S NO S S O S PRODU TO S E SERV IÇO S | Porquê Nós

Despertamos
consciências para que
cada um de nós seja digno

Acreditamos
no potencial do
ser humano
Potenciamos
os talentos de cada um

Qualiﬁcamos
cada um para ser
sua melhor versão

Capacitamos
pessoa a pessoa

Po r que so m os :
E XPERIENCI AIS

Não classiﬁcamos
as pessoas por categoria

DIFERENCI A DORE S
CRI AT I VO S
AGEN T E S D E
MUDANÇ A

Fundamentamos
nas melhores práticas do sector social,
privado e público

Não usamos
power point
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O S NO S S O S PRODU TO S E SERV IÇO S | Testemunhos

Uma experiência marcante e de
aprendizagem mútua, num espaço cheio de
energia que permitiu iluminar novos
caminhos e descobertas comuns.

Uma vez mais ADOREI e recomendo.
Foram três dias muitíssimos intensos do ponto de
vista emocional. As propostas de "trabalho",
recorrendo a estratégias aparentemente lúdicas,
mexeram com o nosso ser interior, levando-nos a
consciencializar os nossos medos, bloqueios e

Sara Magalhães, EDP

limitações impeditivas de atingir os nossos
objetivos pessoais e proﬁssionais.

Quando saímos da nossa zona de conforto,
somos confrontados com os nossos limites,
crenças e medos. Esta viagem única
conduzida de uma forma inteligente,
cuidada, e profunda levou a cada um de nós
mais longe numa reﬂexão individual e de
grupo. Emocionalmente foi forte,
culturalmente rico, socialmente gratiﬁcante.

Saí desta experiência mais rica em conhecimento
pessoal , mais motivada e comprometida
com os meus focos.

Luísa Santos, SLAB THAI

Paula Pais Almeida Cruz, SLAB Portugal
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AS NOSSAS
PESSOAS

A S NO S S A S PE S S OA S

Carolina Almeida Cruz

A Carolina iniciou a sua carreira com especial foco no impacto
na OIT - Organização Internacional do Trabalho na área do Tráﬁco
Humano e Direitos da Mulher. Em 2010, viajou até ao Nepal, Tibete
e Índia e trabalhou com uma organização de direitos humanos cujo
propósito é erradicar o tráﬁco e colaborou com o All India Institute
of Local Self-Government. Em 2012, foi co-fundadora da ONGD
SAPANA em Portugal. Em 2019, começou a trabalhar na Mercer
Career, especiﬁcamente em Estratégias de Talentos, Employer
Branding, Deﬁnição de Cultura e Gestão da Mudança. A Carolina estudou Psicologia no ISPA, Finanças e Administração para Organizações sem Fins Lucrativos em Harvard, Empreendedorismo, Impacto
Social e Inovação na Universidade das Nações Unidas para a Paz,
Psicologia Positiva na Universidade para a Paz, Seth Godin, S. Francisco / EUA, IHCOS Humanistic Coaching e Gestão de Sustentabilidade Empresarial na Universidade de Cambridge. Recebeu o prémio do
Women Economic Forum " Iconic Women Creating a Better World "
do Women Economic Forum, em março de 2019.

Carina Abreu

Sempre acreditou que podemos construir um mundo melhor,
sem preconceitos, com oportunidades e sustentável. Mas, esta
construção depende de cada um de nós. Sem saber como o fazer,
e por muitas vezes ouvir que era uma utopia, foi deixando esta vontade em pausa e, decidiu estudar engenharia eletrotécnica e de
computadores em Coimbra. Iniciou a sua experiência proﬁssional
na Nokia, percebendo que o seu futuro não passaria por essa área.
Em 2012 conhece e torna-se voluntária da SAPANA que despertou
em si a vontade que há muito tinha, e onde ouviu que "Não há impossíveis" e que a mudança que ambiciona é possível através da
capacitação do individuo, desconstruindo crenças e preconceitos
para que este se torne uma melhor versão de si mesmo. Em 2014
integrou a equipa SAPANA onde se tem fascinado pelos temas da
inovação e empreendedorismo social. Em 2018 completou a certiﬁcação Humanistic Professional Coach - IHCOS®. É a atual CEO da
SAPANA desde abril de 2019 e completou recentemente a formação de Business Sustainability Management da Universidade
de Cambridge.
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A S NO S S A S PE S S OA S

Patrícia Assis

Curiosa e pro-activa sempre quis aprender sobre os dois mundos
que acredita que devem ser complementares: o empresarial e o
social. Depois de ser ter juntado à SAPANA em 2012, embarcou
numa experiência internacional em diferentes multinacionais
para aprender as melhores práticas do sector privado.
Com a curiosidade de ver e estar no mundo, em 2017 sai numa
viagem de 15 meses para a America Latina e Asia para não só
descobrir e documentar o que as pessoas fazem por amor, como
também seguir um dos sonhos mais profundos da SAPANA - fazer
consultoria social a ONGs em países desenvolvidos no sentido de
se tornarem auto-sustentáveis com a metodologia SAPANA.
De volta a Europa em 2018, tem intuito de ﬁnalmente trazer as
boas práticas do sector privado, a experiência das ONGs que
vivem no terreno e a eterno desejo de tornar todos seres
humanos mais conhecedores de si próprios e do seu potencial.
É atualmente a Presidente da SAPANA.

Marta Horta

É apaixonada por projetos que promovem a transformação e evolução das pessoas; acredita no potencial do ser humano, na sua individualidade, autenticidade e criatividade, foi isso que a levou juntar-se
à SAPANA em 2015 onde está até hoje como facilitadora, coach e
líder de vários projetos. Já facilitou mais de 20 programas com os
mais diversos públicos ajudando as pessoas a encontrar o seu propósito e a descobrirem-se a elas próprias. Tendo sempre presentes as
suas competências de organização, observação, comunicação, capacidade empática e de escuta. Tem experiência de mais de 10 anos na
implementação e gestão de projetos de intervenção social, desenvolvimento local e empreendedorismo social. É licenciada em Serviço
Social e tem uma Pós-Graduação em Economia Social e Solidária.
Em 2018 completou a certiﬁcação Humanistic Professional
Coach - IHCOS®.
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A S NO S S A S PE S S OA S

Mafalda Mendes de Almeida

Tradutora (ISLA) nas línguas Inglesa, Francesa e Espanhola, tem experiência
de 30 anos em ambiente multinacional. Em 2008, apaixonou-se pelo potencial
transformador da mente e tornou-se Facilitadora de Meditação nesse mesmo
ano e é Facilitadora de Mindfulness desde 2013, com Adultos, Grávidas, Adolescentes e Séniores. Em 2015, fundou o bloom - Focus on the Good – www.bloomeditacao.com , um programa de Corporate Mindfulness (HP, Mondelez, Electrolux, Grupo Hotéis REAL, McDonald’s, Egor, Albenture, NOS, Noesis, Publicis,
Unilever, Accenture, entre outros clientes), tendo paralelamente uma atividade
regular de responsabilidade social, trabalhando a meditação em ambiente de
reclusão em parceria com a ONGD Sapana.org (EP’s Carregueira, Linhó, Sintra e
Tires) e em contexto de saúde mental (HumanaMente, Café Memória, Alzheimer
Portugal) com Cuidadores de Pacientes com Alzheimer/Demência em estado
avançado. Possui formação na área da Meditação (Centro Upaya e Budhadharma), Dinâmicas de Grupo em contexto prisional (Sapana.org), Formação em
MBSR – Mindfulness Based Stress Reduction sob o método do Prof. Mark
Williams (Universidade de Oxford), ), Self-compassion Training com a Kristin
Neff e Chris Germer, Radical Self-compassion Training com a Tara Brach,
Formação em acompanhamento Doentes em ﬁm de vida (AMARA), Técnicas
de Respiração (Jivana Yoga); é Formadora Certiﬁcada pelo IEFP - CCP n.º
F647997/2016 e Humanistic Professional Coach - IHCOS® - nº 6423BF7404D
e e-Formadora nº 3886/2020.

