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What is Project Hub?
A community development initiative 
to support local entrepreneurship 
amongst young people

O que é
Projeto Hub?

Uma iniciativa de desenvolvimento comunitário que para apoiar o 
empreendedorismo local entre os jovens.
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Jeremiah 29:11 

"For I know the plans I have for you,” 
declares the LORD, 
“plans to prosper you and not to harm you, 
plans to give you hope and a future.”

"Porque sou eu que conheço os planos que 
tenho para vocês”,
diz o SENHOR, 
“planos de fazê-los prosperar e não de lhes
causar dano, planos de dar-lhes esperança e 
um futuro.”
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Vision
Our vision is to help build hope and a future for disadvantaged young 
people across Rio de Janeiro, impacting the communities they live in.

Visão
Nossa visão é ajudar a construir esperança e um futuro para os

jovens desfavorecidos no Rio de Janeiro, 
impactando as comunidades em que vivem.

. 
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Core values

Compromisso
Commitment

Graça
Grace

Coragem
CourageIntegridade

Integrity

Esperança
Hope

Valores
fundamentais
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6

HEX/PLAN(1)
(1) HEX/PLAN is a proprietary straegy development, planning and problem solving framework developed by Prof. Dr. Augusto Sales 

OUR 
VISION

INFRA, OPERATIONS 
& PROCESSES, 

PEOPLE & 
CULTURE 

FINANCIAL 
RESOURCES

GOVERNANCE & 
RISK 

OUR VOCATION  

Projeto centrado em
valores cristãos
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Mission

Our mission is to unlock 
potential in young people 
through mentoring, training and 
support and to help them 
transform ideas into businesses, 
creating revenue and work 
opportunities within their 
communities.

Missão

Nossa missão é destravar o 
potencial dos jovens através de 

mentoria, treinamento e apoio e 
ajudá-los a transformar idéias em

negócios, gerando renda e 
emprego dentro das 

comunidades.
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ü Construir confiança e habilidades
para definir suas próprias ideias de 
negócio
Build confidence and skills in young 
people to define a business idea

ü Promover dinâmicas de grupo e 
comprometimento
Encourage positive peer collaboration

ü Fornecer apoio holístico para os
empreendedores
Provide holistic support to young 
entrepreneurs

Objectives / Objetivos:
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* Developing our entrepreneurship programme
* Building our network of mentors 
* Establishing our website, social media platforms and 
other communication avenues
* Building funding channels

* Ensure inclusivity and widen social 
reach in favela
* Offer support for holistic wellbeing
* Offer support with raising capital
* Focus on Christian Distinctiveness 

* Expand geographic reach 

* Improve/ diversify/ innovate our 
funding base (explore partnerships, 
new funding models)
*Widen options for participants 
through partnerships (signposting for 
Apprenticeship/ Education 
opportunities)

Strategy/ Estratégia

2017 2018/2019 2020/2021 2023-2025

* Desenvolver nosso programa de 
mentoria
* Construindo nossa rede de 
mentores
* Estabelecendo nossos canais de 
comunicação
* Construir canais de 
financiamento

* Assegurar a inclusão e ampliar o 
alcance social nas favelas
* Apoio ao bem estar holístico
* Apoio com financiamento coletivo

* Expandir o alcance geográfico
* Melhorar / diversificar / inovar nossa base de 
financiamento (explorar parcerias, novos modelos de 
financiamento)
*Abrir novas opções para os participantes através de 
parcerias (treinamentos/ oportunidades de 
aprendizagem)
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Distintividade Cristã
Christian distinctiveness

2021

Valores Cristãos
Christian Values

Partilha de fé
Faith Sharing

Oração
Prayer

The Christlike values that 
define us, that we live by and 
demonstrate to participants 
and partners

The natural opportunities we 
have to share faith as we 
offer holistic support to our 
participants

The power of prayer allows 
us to listen & rely on God as 
the catalyst & power for 
change

Hope 
Grace 

One to one conversations
Alpha for those interested

Internal team meetings
Newsletters

Foco/ focus

Definição
/Defined

Exemplos
/example
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RELATÓRIO
DAS ATIVIDADES

2021

Mari Do Espirito Santo – Coordenadora do Projeto

ASSEMBLEIA 2021
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A consolidação das ações do projeto no período de março 
de 2020 até agora está totalmente atrelada ao contexto da 
pandemia de COVID-19.

O Projeto Hub, juntamente com os empreendedores, tem 
tentado resistir ao contexto adverso com o agravamento 
das desigualdades no país.

Sobre o Projeto Hub

Since March 2020, Project Hub’s actions have been 
directly tied to the context of the COVID-19 pandemic, 
worsening inequalities in the country. Project Hub, 
together with our entrepreneurs, has tried actively to 
resist the adverse context. 
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4 Pilares de atuação 

2020/2021

Hub Workspace Individual/Group 
Mentoring Programme

Community workshops On-going business 
Support

4 action Pillars
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O espaço de co-working

2020/2021

A gerência do co-working é conduzida pelo Wallace Macedo, 
morador da comunidade Santa Marta e também participante da 
primeira turma do programa.

Desde a pandemia o espaço tem sido utilizado mediante
agendamento. Além disso, estamos cumprindo todos protocolos de 
segurança orientados pelo ministério da saúde e delimitando a 
quantidade de pessoas no espaço.

The co-working space is managed by a site manager, 
Wallace Macedo, resident of the Santa Marta and also a 
participant of the first-class programme.

Since the pandemic, the space has been used by 
appointment only. In addition, we are following all sanitary 
protocols oriented by the Ministry of Health and limitation of 
the number of people in the space.

Co-working Space
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Programa de mentoria
2020/2021

Em julho 2020 tivemos a turma 01 finalizando o 
ciclo e passando para a fase de suporte continuo 
com os super mentores. 

In July 2020 we had class 01 finishing the cycle
and moving into the ongoing support phase with
the super mentors.  

Mentoring Programme

3 fases / 3 phases
10 meses / 10 months

Inspirar
Inspire

Germinar
Germinate

Desenvolver
Developp

Suporte Contínuo
On-going Support

Com processo seletivo, a turma 02 inicio em 
Agosto 2020 e é composta por 13 novos jovens 
empreendedores do Santa Marta.

With a selective process, class 02 started in August 2020 
and is composed of 13 new young entrepreneurs from 
Santa Marta.
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A mentoria individual é realizada pela Beta do 
projeto Abellha. Os encontros ocorrem uma vez por 
semana e tem duração de 1h.  Os temas giram em 
torno de conteúdos - chave para estruturar um 
negócio, assim como a partir de demandas trazidas 
pelos empreendedores.

Turma 02
Make your dream a reality

Individual mentoring is carried out by Beta from the 
Abellha project. The meetings take place once a week 
and last for 1 hour.  The themes revolve around Key 
content to structure a business, as well as from specific  
demands brought by the entrepreneurs.

Fotografia e sacolé | Acessórios femininos
Animadora de festas |Fotografia |Dança circenses
|Barbearia |Bolos |Sublimação | Maquiagem |Açaí
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Curso de Marketing digital

2021

Transformação digital é uma mentoria com o 
propósito de fomentar e difundir o marketing 
de conteúdo digital para os jovens 
empreendedores do projeto.

Aconteceu durante 2 meses, todos sábados 
online. A cada aula os participantes tem 
exercícios e desafios para serem aplicados em 
suas redes sociais.  

Carol Massiére

Digital transformation is a mentoring course with the 
purpose of fostering and spreading digital content 
marketing to the young entrepreneurs of the project.

It happened over 2 months, every Saturday online. Each 
class participant had exercises and challenges to be 
applied in their social networks.  

Course in Marketing Digital
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Pizza Hub

2020/2021

O Pizza hub é uma ação atrelada à mentoria
individual. Uma vez por mês o grupo de jovens
empreendedores se encontra para estreitar laços de 
amizade, compartilhar sucessos e frustrações em seus
empreendimentos. Também é um espaço formativo
com palestras e atividades que podem agregar ainda
mais habilidades aos participantes. Com o 
agravamento da transmissão da Covid-19, a ação
vem ocorrendo online.

Foto do primeiro Pizza Hub presencial da turma 02.

Pizza hub is an action linked to individual mentoring. Once 
a month the group of young entrepreneurs meet to 
strengthen friendship, share successes and frustrations in 
their ventures.

It is also a formative space with lectures and activities to 
build new skills, necessary to the participants.  

With the worsening of Covid-19, Pizza Hub has been taking 
place online.
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Pizza Hubs
Temas que foram abordados ao longo

de 2020 até junho de 2021

Themes addressed from 2020 to

June 2021

2 de Março 2020

(Online)

Construção de rede de apoio

16 de Abril 2020

(Online)

Palestra com Erica Bianco com o objetivo de

fortalecer os conhecimentos sobre

Marketing Digital

05 de Maio 2020

(Online)

Palestra com Daniele Lua com objetivo de

propor reflexões sobre estratégias de

negócios na pandemia

27 de Maio 2020

(Online)

Projeto Abellha

03 de Dezembro

(Presencial)

Primeiro Pizza Hub da turma 02. O objetivo

foi integrar uma turma que só tinha contato

via online devido ao isolamento social.

Fevereiro 2021

(online)

Habilidades e competências

Março 2021

(online)

O que é uma campanha de financiamento

com a Benfeitoria

Maio 2021

(online)

Conte a sua história com a jornalista Fátima

Sá.
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Workshops

2020/2021

Nossos Workshops são abertos a toda a 
comunidade. As oficinas abordam habilidades de 
vida (como autoconfiança, comunicação, motivação, 
comprometimento…). O objetivo é informar e 
“retirar” as pessoas de sua rotina diária.

Dependendo do tema, convidamos pessoas da 
própria comunidade para palestrar.
Devido ao contexto pandêmico, essa ação ocorreu, 
por vezes, em formato híbrido: online e presencial.

Our Workshops are open to the whole favela 
community. Workshops address Life Skills (such as self-
confidence, communication, motivation, commitment 
…) as well as being inspirational, taking people out of 
their normal day-to-day routine.

Depending on the theme, we are looking for people 
from the community to speak.  Due to the pandemic 
context, this action sometimes took place in a hybrid 
format: online and face-to-face.
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Workshops

Junho 2020

(Live Instagram)

Como conquistar um emprego?

Julho 2020

(Live Instagram)

O que o Projeto Hub pode oferecer a você?

Outubro 2020

(Online e Presencial)

Como traçar sua jornada com sonhos, 
conhecimentos, pessoas e tecnologia

Janeiro 2021

(online e presencial)

Orientação profissional 

Março 2021

(online)

Covid e Vacina 

Abril 2021

(online)

Mulheres empreendedoras: histórias de vida, de 
superação e de esperança 

Junho 2021

(online)

Saúde Mental (pandemia)

Temas que foram abordados nos últimos

12 meses.

Themes addressed during the last

12 months
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Suporte contínuo nos negócios

2020/2021

O suporte contínuo nos negócios tem como 
objetivo colocar à disposição dos jovens que 
participaram do projeto a mentoria com 
empreendedores com mais experiência e relativo 
sucesso em seus negócios.

On-going business support

This ongoing support aims to provide further 
mentoring to participants who have 
graduated from the programme, pairing 
them with more experienced and successful 
entrepreneurs (super mentors).

Feb 2021 -Meeting entre super mentores e participantes 



23Projeto hub – Asembleia 2021

Atendimento psicanalítico

2021

Ação em parceria com o projeto Ação 
Clinica. Este é coordenado e 
supervisionado pela psicanalista Tânia 
Marinho.

Das duas turmas 8 pessoas apresentaram 
interesse no atendimento.

Conforme ampliação do projeto, a ideia é 
atender também moradores da 
comunidade.

Support for mental health and wellbeing

Action in partnership with the Ação 
Clinical. This is coordinated and
supervised by the psychoanalyst Tânia 
Marinho.

Of the two classes 8 people showed
interest in the service.

According to the expansion of the project, 
the idea is to also serve residents of the
community.
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Embaixador de território

2021

Desde maio estamos com um embaixador de 
território. O cargo é ocupado por uma 
liderança comunitária, Ricardo.

O trabalho dele consiste em: 
ü Divulgar o projeto e o espaço do HUB; 
ü Mapear empreendedores do Santa 

Marta
ü Divulgar os Workshops; 
ü Mapear as organizações que existem no 

Santa Marta

Community mobilizer

In May 2021, we enrolled a Community mobilizer. 
The position is held by a community leader, 
Ricardo.

His job consists of: 
ü Informing the community about Project hub; 
ü Mapping Santa Marta entrepreneurs
ü Publicizing the Workshops; 
ü Mapping the organizations that exist in Santa 

Marta
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Campanha financiamento coletivo

2021

Em fevereiro conversamos individualmente com 
cada participante. Foi uma excelente 
oportunidade de conhecer a história, rotina de 
trabalho e os principais desafios dos 
empreendimentos. Além disso, coletamos deles 
sugestões para aprimorar as ações do projeto.

Dessa ação surgiu a ideia de fazermos uma 
campanha de captação de recursos para os 
participantes e o Projeto Hub que será lançada 
em julho na plataforma da Benfeitoria.

Crowdfunding Campaign

In February we talked individually with each 
participant. It was an excellent opportunity to learn 
more about their story, work routine and main 
business challenges. In addition, we collected 
suggestions on how to improve our actions.

From those discussions came the idea of a 
fundraising campaign for the participants and 
Project Hub, which will be launched in July on 
Benfeitoria, a crowdfunding platform.
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RELATÓRIO
FINANCEIRO

2021

Steve Rimmer – Tesoureiro / Treasurer

ASSEMBLEIA 2021
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2 0 2 0

• Na fundação (Junho 2020), Projeto HUB tinha fundos de c. R$12k.
At foundation (June 2020), Project HUB held funds of approximately R$12k

• Durante os 7 meses ate 31/12/20, recebemos apoio do Christ Church, e um 
doacao significante internacional (Mustard Seed)

During the 7 months to the end of 2020, we received monthly support from 
Christ Church and one significant transfer from an international donor 
(Mustard Seed)

• Nossa despesa mensal era em torno de R$5k
Our monthly expenditure was approximately R$5k 

• O surplus dos sete meses era R$15k, refletido nos fundos no final do ano.
The surplus for the period of R$15k was reflected in the funds at end of the 
year
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RECEITAS

Receitas de doações locais 

(Donations in Brazil) 23.500

Receitas de doações do exterior 

(International donations) 25.375

Total R$ 48.875

Demonstração do resultado e fundos para os sete meses até 31 de dezembro de 2020
Income statements and balance of funds for the seven months ended December 31st, 2020

CUSTOS

Custos operacionais 

(operational costs)

Pessoas 17.532

Consultores externos 13.600

Outros 599

Total R$ 31.731

Administrativos

Custos inicias 2.194

Resultado financeiro 17

Total R$ 2.211Superavit do period / Surplus R$ 14.933

Fundos @ 1/6/2020    R$ 12.641 
@ 31/12/2020    R$ 27.574     

@ 22/06/2021 R$ 10.683
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2 0 2 1

• Começamos o ano 2021 com R$ 28K de fundos no Brasil
We started the year with funds of R$28k

• Nossa despesa mensal agora fica em torno de R$6k
Our monthly expenditure is now approximately R$6k 

• Continuamos de beneficiar do apoio de Christ Church e estamos trabalhando para 
liberar outros doações internacionais

We continue to benefit from Christ Church’s support, and we are working to 
receive other donations from abroad

Ø Compartilhamos estas informações com o comite fiscal e não tem nenhum 
questionamento pendente

We shared the financial information with the Fiscal Committee: there are no 
pending questions.

Ø Estamos preparando uma Política de proteção e avaliação dos riscos 
We are preparing a Safeguarding Policy and risk Assement
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Obrigado !
Thank you !


