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Módulo 5: Primeiros passos para iniciar uma ONG  

Plano de Sessões NGEurope 

Resultados de aprendizagem: No final deste módulo, os formandos devem ser capazes de: 

❖ Compreender quais são os primeiros passos a tem em conta antes de criar uma ONG  

❖ Compreender a importância de estabelecer um bom plano de ação quando se cria uma ONG  
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Primeiros passos para criar uma ONG  

Antes de começar: 

• Pode ser útil fazer uma contextualização 

do background do grupo e perguntar aos 

formandos se estão a trabalhar ou se são 

voluntários em alguma ONG, que tipo de 

tarefas é que realizam ou se estão em 

fase de iniciar algum projeto/ONG e quais 

são as suas ideias. É importante que o 

formador perceba quais são os pontos de 

partida dos participantes neste curso. 

Desta forma, o formador terá 

oportunidade de adaptar a palestra à 

audiência e de direcionar determinados 

tópicos para pessoas específicas de 

acordo com a sua situação. 

 

Palestra formal: 

• Neste modulo é importante que os 

formandos compreendam que existem 

alguns passos necessários antes de 

iniciar uma ONG. Haver paixão por um 

tema é muito importante, mas não é 
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• Projetor e 

computador  

 

• Slides PPT 

 

 

• Envolver os 

participantes ao 

longo da 

apresentação 

através de 

questões com 

base nas suas 

experiências. 

 

• Promover uma 

discussão 

aproveitando a 

experiência dos 

participantes 

para levantar 

questões sobre 

como prever e 

evitar alguns 

erros comuns 

que levam ao 

insucesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os formandos 

irão 

compreender 

quais são os 

primeiros 

passos a ter 
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de decidirem 
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suficiente. É necessário ter pessoas que 

partilhem dessa paixão, haver vontade de 

dedicar muito tempo para fazer as coisas 

acontecer, fazer muita pesquisa e ter 

objetivos claros.  

• Definir objetivos claros para o projeto é 

crucial para o projeto ser bem-sucedido. 

Quais são os impactos esperados? Onde 

atuar? Quais são os objetivos a longo 

prazo para a ONG?  

Ter uma resposta clara para estas 

questões irá ajudar a definir o plano 

estratégico de ação para a ONG, escolher 

as oportunidades certas de 

financiamento, ficar atento quando se 

escolhe de qual projeto fazer parte, etc. 

• A pesquisa é também um passo chave 

quando se inicia uma ONG. É necessário 

pesquisar as nossas ideias 

extensivamente para nos certificarmos 

que são inovadoras e que não há outras 

ONG/ entidades a fazer o mesmo 

trabalho.  

• Os formandos devem compreender que 

iniciar uma ONG não é uma tarefa fácil e 

que se vão deparar com muitos 

obstáculos ao longo desse percurso. No 

entanto, também é bastante gratificante e 

as ONGs podem de facto gerar uma 

mudança na comunidade. Ter uma visão 

clara, uma missão, objetivos e estratégias 

ajuda a alcançar o sucesso! 

 Duração 

total: 

1 hora     

 


