
Do saber, da herança cultural e da paixão pela cozinha, 

nomeadamente pela culinária Africana, 

nasce o Projeto



A Fábrica do Empreendedor da Adroana, no decorrer da sua intervenção,

tem vindo a constatar e a identificar pessoas naturais do Continente

Africano que partilham desta paixão pela gastronomia. No entanto os seus

saberes e talentos nesta área, estão estagnados uma vez que a

inexistência de respostas formativas nesta área impede a certificação e o

desenvolvimento das suas competências nesta área (onde sonham vir a

trabalhar).

Simultaneamente, a necessidade de obter rendimento para fazer face às

despesas diárias, obriga a que estas pessoas enveredem por outras áreas

profissionais, por exemplo, limpezas ou copa, deixando em standby a

concretização do seu sonho e a possibilidade de partilharem, com outros

os seus talentos.

“cozinhar não é um serviço. Cozinhar é um modo 

de amar os outros….”



Negócio Social:

• food truck,

• serviço de catering,

• realização de 

cursos/workshops

Pretende-se criar uma 
solução inovadora para 
promover a igualdade 
de oportunidades, a 

autonomia financeira e 
reinserção profissional e 
social, incidindo sobre 

fatores de 
vulnerabilidade e de 
exclusão social que 

englobam as 
problemáticas da 

Educação, Formação, 
Orientação de Carreira 

e Empregabilidade. 



Solução – Food Truck “Chef Africa – Sabores Ancestrais”

Permitindo, por um lado criar postos de trabalho para um grupo de mulheres em risco de exclusão

social, por outro, as receitas geradas através deste projeto permitirão por exemplo, criar um fundo

(bolsas de estudo) que possibilitará a outras obter formação na área da cozinha e restauração.

Assim, conseguir-se-á assegurar a sustentabilidade do projeto bem como a possibilidade de replicar o

projeto, com outros cidadãos de cascais.

Permite ainda contribuir significativamente para o aumento da

capacidade de empregabilidade na área da Restauração, de

pessoas residentes em contextos socioeconomicamente desfavorecidos,

que têm interesse e motivação para trabalhar na área da cozinha.



www.seagency.com

Até este momento, e de forma a validar o conceito, já

foram realizadas 2 fases da implementação e teste da

solução, nomeadamente:

1ª Fase

Realizou-se no dia 11 de Julho de 2016, no Forte de

Oitavos em Cascais, o evento piloto do projeto Chef

Africa, um jantar para mais de 40 participantes de

diversas nacionalidades e foi um enorme sucesso!

2ª Fase

Em 2018, um conjunto de pessoas identificadas,

receberam formação certificada pela Escola de Hotelaria

do Estoril, escola de referência na área da cozinha e

encontram-se neste momento em formação em contexto

de trabalho.

Projeto Piloto



• Uma solução híbrida de formação em soft skills e hard skills, acompanhamento individualizado e

integração em experiências profissionais, potenciando assim a probabilidade de inserção no mercado

de trabalho.

• Fomenta competências empreendedoras e apoia a construção de projetos individuais e

formativos.

Proposta de valor

• Para os clientes:

• Pretende ser um negócio social, gastronómico, sustentável, de qualidade, uma experiência

memorável e repetível.

• Apresenta um produto diferenciado, com qualidade, de valor acessível, atualizado na apresentação

e tradicional no sabor, surpreendendo o cliente com refeições nutricialmente ricas, com sabores

apurados, saborosos, cheiros que nos levam a viajar até África e cheios de histórias ancestrais.

• Para os/as participantes:



• Consumidores jovens, com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos

• Essencialmente jovens adultos com rendimento, empregados, em que a ocasião é a

convivência ou a atividade social.

• Descendente de africanos e retornados que tem uma ligação emocional com tudo o que está

relacionado com África, uma ligação mais estreita surge em relação à comida tradicional, mesmo

que ainda não tenham tido oportunidade para provar.

Clientes



• O ChefAfrica pretende atuar na Grande Lisboa (Cascais e Lisboa).

• O mercado da restauração do ChefAfrica insere-se nos segmentos Fast Casual e Food Truck.

• A estrutura de mercado é fragmentado, significando que existem muitas empresas com produtos

semelhantes e com poucas barreiras à entrada.

• De acordo com os dados recolhidos pela equipa da Nova Social Consulting, que ajudou a elaborar

um estudo de viabilidade do negócio, a Grande Lisboa contempla 19 restaurantes

especializados em comida angolana, moçambicana e marroquina, 15 em Lisboa e 4 em Cascais, e

o preço varia entre o inexpressivo e o moderado.

• De acordo com o mesmo estudo, não existe nenhum food truck com comida Africana, nem

nenhum negócio social na vertente dos food truck em Portugal.

Mercado



• Presença num local fixo durante a época baixa e a presença em diversos eventos durante a época

alta.

• Divulgação do facto de ser um negócio social, com impacto social, através de press-release enviados

para meios de imprensa especializados.

• A estratégia do ChefAfrica passa por aumentar a notoriedade, tornar o conceito familiar, aumentar

a experimentação, a intenção de compra e de recompra e o passa-palavra - aumento de clientes e

de vendas, através da gestão de conteúdos nas redes sociais (facebook, instagram, blogs de comida e

bloggers influenciadores).

Estratégia de divulgação



• Será fundamental para o sucesso do negócio o estabelecimento de parcerias institucionais

nomeadamente com Municípios e com a Escola de Hotelaria do Estoril.

• É também de extrema relevância a parceria com a Associação Street Food Portugal para poder

estar presente em diversos eventos em Lisboa e Cascais, bem como com outras entidades que

contribuam para a divulgação do projeto e aceitação por parte da sociedade.

Parcerias



• Inicialmente, o ChefAfrica pretende maximizar o volume de vendas e aumentar a quota de

mercado e, no futuro, chegar a outras localidades.

• O ChefAfrica Food Truck vai disponibilizar para venda 4 pratos diários: dois a 4,00€, um a 5,00€

e um a 6,00€.

• Ao realizar a previsão de vendas, identificaram-se duas épocas: época

alta (Junho, Julho e Agosto) e época baixa, onde o consumo é significativamente

diferente.

• No total, a empresa é composta por 5 pessoas. A Food Truck necessita de um

gestor de projeto, responsável pelas áreas financeira e de planeamento

estratégico; de um gerente, responsável pela logística, armazenamento,

inventários e condução da carrinha; de um responsável de cozinha e de

dois cozinheiros, o trabalho será realizado por turnos.

Modelo de negócio



3.º Teste 
Piloto
• Junho 2018

Criação de 
materiais de 
marketing e 
comunicação
• Setembro 2018

Angariação 
de Parcerias
• Ongoing

Aquisição da 
carrinha
• Janeiro 2019

Montagem 
da carrinha
• Janeiro 2019

Recrutamento  
e formação da 
equipa
• Março 2019

Inicio da 
Atividade
• Abril 2019

Time line


