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Anexo 7: ONGs – Onde começar 

Atividade Módulo 7 

 

Objetivos de aprendizagem 

• A realização deste exercício serve para os formandos perceberem quais os passos 

necessários para criar uma ONG.  

Informação de base 

Este exercício vai permitir que os formandos reflitam sobre os primeiros passos que toda a gente 

precisa de tomar antes de começar uma ONG. Coisas como pesquisar sobre o trabalho de outras 

ONGs, decidir se é melhor começar uma ONG do zero ou se é melhor se juntarem a uma já 

existente, verificar a estrutura legal para o tipo de ONG, definir a sua visão e missão, ter pessoas 

próximas que também partilhem da mesma paixão pelo assunto, etc. 

Duração 

20 minutos 

Organização da sala 

É recomendado que os formandos trabalhem em grupos. Os membros de cada grupo devem 

sentar-se ao lado uns dos outros. 

Material de Apoio 

Papel e canetas ou lápis. 

Instruções 

1. Ler ou deixar os formandos ler o cenário do caso sobre “John” no slide 3 do PowerPoint do 

Módulo 7:  

O John tem 32 anos  

Vive na Irlanda 

Tem bastante interesse e preocupa-se com questões relacionadas com as alterações 

climáticas e com a segurança alimentar  

Ele tem uma formação básica de agricultura biológica desde os seus 21 anos  

Também tem consciência e preocupa-se com o elevado número de jovens desempregados  

Na sua comunidade local existem vários hectares de terreno que não são utilizados e que 

pertencem às autoridades locais 

Ele é apaixonado pela ideia de resolver ambos os assuntos. O John quer muito criar uma ONG 

mas não tem a certeza por onde começar. 
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2. Os formandos devem organizar-se em grupos de 3/4 pessoas e é-lhes pedido que façam 

uma lista dos passos que o John devia dar para começar a sua ONG. Os formandos 

devem realizar este exercício com base na informação fornecida e no seu próprio 

conhecimento e experiência. Dar 10 a 15 minutos para este exercício.  

3. Cada grupo dá o feedback e anotam alguns pontos num quadro. 

4. Os formandos discutem sobre os pontos apresentados e metem os pontos por ordem 

cronológica/de importância. 

5. O formador acrescenta passos que possam ter sido omitidos pelos formandos.  

Respostas possíveis 

• O John precisa de fazer uma análise SWOT da ideia para começar a sua ONG.  

• O John precisa de pesquisar os requisitos legais para iniciar uma ONG no seu país. 

• Ele precisa de pesquisar sobre outras ONGs na sua área e ver se será melhor se juntar a 

uma destas ou se é melhor criar a sua própria ONG.  

• O John precisa de perceber quem são os proprietários das terras e perceber quais as 

possibilidades de ter acesso a elas.   

• Ele precisa de manter o contacto com grupos/instituições que trabalhem com jovens 

desempregados para explorar possíveis colaborações.  

• O John precisa de analisar o conjunto de competências que possui e identificar as que 

lhe faltam. Essas lacunas podem ser preenchidas através de qualificação adicional ou 

haverá possibilidade para colaborar com pessoas que já tenham essas competências? 

Nesta fase, é importante notar que o John está ainda na fase de exploração, e não está 

preparado para criar uma ONG. Esta é uma oportunidade para enfatizar a importância do 

planeamento.  

 


