
Módulo 5

Primeiros passos para 

iniciar uma ONG



O que deves saber anter de criar uma ONG?

• Uma ONG não é um trabalho, torna-se um modo de vida – uma ONG requer um

comprometimento muito maior do que um trabalho das 8h00 às 16h00. MAS a

recompensa é também muito maior em termos de fazer a diferença na vida dos

outros. Quando vês mudança – mudança real nos olhos de alguém – isso toca-

te para sempre e deixa um legado para a vida.
Leona Pienaar, Executive Manager of PR and Resource Development for Mould, Empower, 

Serve (MES)

• Compreende o tema e fá-lo ouvindo – não imponhas às pessoas que o que tu

pensas serem as soluções. Encontra pessoas ou apoiantes com uma visão e

paixão semelhante à tua.
David Brown, Managing Director of Joint Aid Management South Africa (JAM SA)

• Faz o que podes, com o que tens, onde estás. Começa pequeno – e cresce a

partir daí. E certifica-te que geres bem as finanças e a governação corporativa.
Sue Wildish, Managing Director of The Lunchbox Fund

https://different.org/projects/jam/water-harvesting/
https://different.org/projects/the-lunchbox-fund/school-meal-happiness/


São precisas 3 coisas

➢Paixão

➢Um grupo de pessoas que partilhe dessa paixão e 

visão

➢Boa relação com as pessoas que queres ajudar – os

beneficiários. 

As fases iniciais



Estabelecer os objetivos

➢Onde queres ter impacto/ trabalhar? 

➢Foca-te na solução dos problemas que queres abordar

➢O objetivo a longo-prazo da tua ONG deve ser resolver um 

problema e assim tornar-se “desnecessária”. 

As fases iniciais



Pesquisa extensivamente acerca da tua ideia

➢Descobre o que outras ONG têm feito 

➢Existe alguma sobreposição entre a tua ideia e ONGs

existentes? Talvez não estejas preparado para fazer isto 

sozinho; tenta e explora a tua ideia numa outra ONG com 

uma missão central que se encaixa com a tua ideia

➢Cria uma rede de contactos de ONGs com uma missão/ 

interesses semelhantes aos teus

As fases iniciais



Faz um plano de ação – Falha a planear, planeia a 

falha

As fases iniciais



Identificar a tua visão, missão, estratégias e objetivos

➢Visão: panorama geral

➢Missão: visão mais focada

➢Estratégias: plano de ação prático a longo-prazo

➢Objetivos: Passos a dar dentro de cada estratégia

➢Projetos: planeados e implementados para alcançar os

objetivos propostos

As fases iniciais



➢Verifica se o nome proposto está disponível e regista-o. 

➢Torna-te uma figura visível. Fala com os responsáveis e 

decisores politicos na tua área-alvo, incentiva debates 

centrados no teu tema. 

➢Recruta voluntários, dá um impulso à tua ideia.

➢Cria uma presença online – redes sociais

As fases iniciais



➢ Projeta e implementa os teus programas. 

➢ Acompanha os resultados e ajusta as tuas políticas conforme necessário

➢ Regista a tua ONG de acordo com as orientações do teu país. 

➢ Informa-te acerca das regulamentos fiscais do teu país, solicita a 

isenção de impostos, se aplicável. 

➢ Começa a angariar fundos junto de instituições governamentais, 

indivíduos, empresas, fundações e filantropistas.

➢ Solicita também doações em género, como computadores, escritório, 

equipamento ou orientações.

As fases iniciais



O caminho vai ser um desafio, conhece-o! 

Algumas pessoas querem que aconteça, algumas

sonham que aconteça, outras fazem acontecer.

Toma uma atitude pela tua comunidade! 

Toma uma atitude pelo teu planeta! 

Faz as coisas acontecer!







info@ngeurope.net

www.ngeurope.net


