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O terceiro setor tem sido cada vez mais reconhecido pela União Europeia 
(UE) como uma importante força económica, mas principalmente como um 
poderoso veículo para criar comunidades mais sustentáveis, justas e coesas. 
Este setor, também conhecido como setor da economia social, é a terceira 
maior força económica da UE, o que demonstra a importância de investir 
nele e criar mais oportunidades para o seu crescimento. O terceiro setor 
inclui uma vasta gama de organizações: ONG, Fundações, Empresas Sociais, 
Cooperativas, Associações, entre outras. Embora tenham especificidades 
jurídicas e possam diferir na forma como atuam, todas têm algo em comum: 
uma forte missão social para a qual trabalham, diariamente.

O projeto NGEurope tem uma série de objetivos-chave, mas o projeto centra-
se principalmente na sensibilização para a importância e valor do terceiro 
setor. Apesar de realizarem um trabalho tão importante, o público em geral 
em muitos países da UE ainda não está familiarizado com a importância das 
ONG. Outro objetivo principal deste projeto foi o de formar líderes de ONG (ou 
potenciais líderes) e demonstrar uma forma diferente, mais eficaz e sustentável 
de gerir organizações dentro do terceiro setor, esperando inspirar e motivar 
a participação cívica a nível local, regional, nacional e mesmo internacional. 
NGEurope reuniu e organizou informações e produziu conhecimentos sobre 
questões-chave das ONG que, espera-se, irão desencadear mais colaboração 
por parte dos decisores a nível nacional ou dentro do contexto europeu, 
podendo ser considerado como um ponto de referência para iniciativas 
semelhantes.
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O principal objetivo deste documento é contribuir para 
divulgar o potencial do terceiro setor e aconselhar 
os decisores políticos sobre porquê e como apoiá-lo.



A. a. Justificação 

A importância do 
terceiro setor (ou 
setor social) não só 
a nível económico, 
mas também 
para a promoção 
de comunidades 
mais resilientes 
e sustentáveis, é 
muito reconhecida 
a nível mundial. A 
UE, em particular, 
tem apoiado muito 
este setor e fez um 
esforço significativo 
para monitorizar, 
avaliar e quantificar 
o seu impacto na 
Europa.
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O nível de impacto do setor social num 
determinado país ou comunidade é visível 
quando olhamos para os níveis de participação 
cívica dessa comunidade, o seu bem-estar e 
empoderamento. Um setor social robusto e 
funcional pode mesmo significar um aumento 
das oportunidades de emprego dentro de 
uma determinada comunidade. Isto é verdade 
principalmente porque as ONG e outras 
entidades do setor social são capazes de 
responder a questões dentro da comunidade 
(ambiental, social, cultural, desportiva, etc.) 
de uma forma eficaz, rápida, autónoma e 
personalizada. Muitas destas entidades são 
locais e trabalham em estreita proximidade 
com a comunidade, o que lhes permite 
compreender profundamente os problemas 
e encontrar soluções abrangentes, algo que 
as grandes instituições públicas e agências 
governamentais podem ter dificuldade em 
fazer, seja por razões burocráticas ou por falta 
de compreensão prática sobre as dinâmicas, 
problemas e pessoas da comunidade. 



Foi assim que surgiu a 
NGEurope. Existe uma 
discrepância entre 
os países europeus 
no reconhecimento e 
valorização do terceiro 
setor como um setor 
importante, tanto 
a nível económico 
como sociológico. 
Há uma necessidade 
generalizada de mais 
e melhor participação 
cívica. NGEurope 
surge da necessidade 
de sensibilizar para 
a importância do 
trabalho desenvolvido 
pelas ONG e outras 
entidades do terceiro 
setor na Europa e 
da necessidade de 
agir e de assumir 
responsabilidades 
por questões comuns, 
principalmente a nível 
ambiental e social.

O terceiro setor é uma importante força 
económica na Europa, representando 13% 
da mão-de-obra europeia, o que corresponde 
a uma estimativa de 29,1 milhões de 
trabalhadores (pagos e voluntários) nos 28 
países da UE e na Noruega. Isto significa que 
o terceiro setor é a terceira maior “força de 
trabalho” de qualquer indústria na Europa. 
Contudo, e apesar destas estatísticas 
impressionantes, existem ainda alguns países 
europeus onde as entidades do terceiro setor 
não são vistas como importantes ou valiosas. 
Em países como Portugal ou a Grécia, os 
níveis de participação cívica são muito 
inferiores à média europeia e muitas pessoas 
não reconhecem sequer a importância do 
setor.
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B. Objetivos
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O principal objetivo do projeto NGEurope é capacitar uma nova geração de 
líderes comunitários e apoiar as ONG que já existem, partilhando histórias de 
sucesso e modelos a seguir, de toda a Europa, como exemplos de boas práticas 
replicáveis. São sete os parceiros, de cinco países, que se uniram para melhor 
compreender o terceiro setor nos seus países e para desenvolver ferramentas 
de apoio às ONG e ao empreendimento social em toda a Europa: Município de 
Lousada (Portugal), Associação BioLiving (Portugal), PlaySolutions (Portugal), 
CeseFor Foundation (Espanha), Leave No Trace (Irlanda), E.N.T.E.R. (Áustria) e 
Athens University of Business and Economics (Grécia).

NGEurope foi concebido para pessoas interessadas no setor social e ambiental, 
quer sejam pessoas que apenas querem ser mais proativas nas suas 
comunidades, ou que querem iniciar uma ONG ou empreendimento social e 
não sabem por onde começar, ou mesmo pessoas que já estão envolvidas e/
ou a gerir uma ONG/empreendimento social e querem aprender mais e novas 
abordagens. 

Como tal,  NGEurope procura fazê-lo ao:
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Demonstrar a importância e 
eficácia do terceiro setor em 
questões como o emprego, 
inovação, alterações climáticas, 
educação e pobreza/exclusão 
social.
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Demonstrar que as ONG podem 
e devem ser consideradas como 
grandes oportunidades de criação 
de emprego, tanto quanto de 
impacto social.

Inspirar as pessoas a serem mais 
pro-ativas a fim de construir 
comunidades mais resilientes e 
autossuficientes;comunitários.

Educar e capacitar as pessoas 
em questões como liderança 
e empreendedorismo social e 
ambiental, de modo a que se 
sintam capacitadas para se 
tornarem modelos como líderes 
comunitários.

Dar às pessoas a oportunidade de 
se ligarem e trabalharem em rede 
com ONG/empresas sociais que 
partilham a sua paixão e sentido 
de missão para criar mudança e 
aprender com elas.

Inspirar a criação de novos 
movimentos cívicos formais ou 
informais ou empreendimentos 
sociais.

Encorajar as ONG que abordam 
questões ambientais a fomentarem 
também a integração social, 
criando empregos para pessoas 
socialmente segregadas ou pouco 
qualificadas;segregadas o poco 
calificadas.

Partilhar competências-chave 
com os participantes para abraçar 
a sustentabilidade e alinhar as 
suas expetativas individuais com 
a proteção ambiental, a inclusão 
social e o crescimento económico.
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C. Metodologia

A fim de alcançar os objetivos propostos e atingir os públicos-alvo, a metodologia 
adotada no projeto NGEurope incluiu o desenvolvimento de vários outputs 
intelectuais, a implementação de eventos multiplicadores, cursos de formação 
presenciais e um programa de mentoria, e várias abordagens de disseminação 
do projeto.

A primeira fase do projeto consistiu em estabelecer a investigação de base 
sobre o setor social em cada país parceiro. Esta investigação foi uma análise 
de diagnóstico da perceção pública do trabalho e da importância das ONG e 
outros movimentos cívicos na resolução de problemas comuns em cada um 
dos cinco países parceiros. Destacou as grandes lutas do setor social em cada 
país, as necessidades de formação de líderes comunitários e as oportunidades 
que o setor social oferece em toda a Europa. Como tal, o relatório “NGO Across 
Europe: a Research Report to Diagnose Opportunities and Needs” ajudou a 
criar um quadro para o projeto NGEurope e uma base a partir da qual todos os 
resultados do projeto foram criados e adaptados à realidade de cada país.
Com a investigação inicial concluída, a segunda fase do projeto incluiu o 
desenvolvimento dos restantes resultados e a implementação de todos os 
eventos do projeto:

“Introdução pedagógica para o mentor de estagiários de ONG - Ajudar o seu estagiário a 
tirar o máximo partido da sua colocação”,

um guia principalmente para ONG ou empreendimentos sociais que não têm muita experiência 
em receber voluntários e estagiários. Neste documento é possível encontrar conselhos e dicas 
sobre como acolher os estagiários, como comunicar com eles, como resolver conflitos e como 

ser o melhor mentor possível.
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Pacote do Curso de Formação “Liderança de ONG Verde e Social”, 
com o objetivo de partilhar alguns conhecimentos práticos sobre como gerir uma ONG, 

identificar as competências necessárias para ser um líder de ONG de sucesso, e fornecer 
ferramentas importantes para aqueles que procuram iniciar um novo projeto.
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Plataforma e Observatório Online,
onde todos podem aceder a toda a informação sobre o projeto, aos resultados disponíveis e 
ao Observatório, que apresenta exemplos de ONG de sucesso nos cinco diferentes países. 

Acreditamos que a demonstração destes modelos reais e replicáveis pode ser uma forma fácil e 
prática de mostrar novos métodos e abordagens à liderança.

Guia de sobrevivência – fundação e financiamento de ONG,
um guia adaptado a cada um dos cinco países parceiros e onde é possível encontrar dicas sobre 
como fundar uma ONG (processos, principais burocracias, primeiros passos, dicas e conselhos) e 

exemplos/recomendações de oportunidades de financiamento.

Policy Paper,
o presente documento, que pretende demonstrar a necessidade de redefinir e criar novas 

estratégias e políticas de suporte do terceiro setor em toda a Europa.

Layman Report,
 um documento que irá resumir o projeto NGEurope, os seus resultados e principais lições 
aprendidas, e também fornecer uma discussão crítica baseada em provas sobre o papel e 
potencial que as ONG e a ação cívica têm na promoção do compromisso de mudança para 

alcançar a sustentabilidade coletiva (ambiental, social e económica).

Todos estes resultados visavam atingir um público mais vasto, contudo o projeto 
NGEurope incluía também múltiplos eventos presenciais onde era possível interagir 
com pessoas, partilhar experiências, aprender uns com os outros e receber formação 
em empreendedorismo, liderança e economia social. Estes eventos e atividades 
incluíram seminários, cursos de formação e programas de sombra de emprego com 
impacto na vida de centenas de pessoas.

A fim de divulgar ainda mais o NGEurope, foram adotados vários métodos de 
comunicação. Ao longo do ciclo de vida do projeto, foram produzidas e distribuídas 
várias brochuras e boletins informativos através dos canais de comunicação de 
todos os parceiros. Foi também produzido um conjunto de vídeos sobre o projeto, 
mostrando exemplos bem-sucedidos de ONG, facilitando uma verdadeira divulgação 
internacional das atividades pedagógicas e da mensagem do projeto.
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D. Impacto

Embora o terceiro setor seja um dos principais contribuintes para a mão-de-obra 
europeia e tenha um grande impacto nas Comunidades Europeias, ainda tem 
grandes desafios a enfrentar e superar. Em primeiro lugar, muitos países da UE têm 
um quadro legislativo complexo e confuso e exigem processos muito burocráticos 
para fundar e gerir uma ONG, o que torna mais difícil trabalhar no terceiro setor. 
Além disso, as dificuldades de acesso a algumas oportunidades de financiamento, a 
falta de criatividade na procura de novos mecanismos de financiamento ou mesmo 
algumas restrições de financiamento que as ONG podem enfrentar, limitam o terceiro 
setor a alcançar o seu pleno potencial. É também importante notar que em muitos 
países da UE ainda existe um sentimento de descrença e falta de consciência da 
importância do terceiro setor na economia e na sociedade. Isto traduz-se em baixas 
taxas de voluntariado em muitos países da UE, falta de apoio das comunidades e em 
muitos aspetos até dos governos locais/nacionais.

Assim, e além de todas as questões como a falta de capacidade de gestão, 
comunicação e marketing dos líderes/voluntários das ONG, a falta de visão a longo 
prazo para determinado projeto, a falta de pessoas qualificadas dentro das instituições 
ou a abordagem prática, existe ainda uma grande necessidade de projetos como o 
NGEurope, que promovam a sensibilização em torno do terceiro setor, divulguem 
o trabalho de grandes ONG bem-sucedidas como modelos a seguir e promovam a 
formação em liderança e empreendedorismo aos líderes das ONG.

Como tal, em cada país parceiro, o NGEurope promoveu vários eventos e atividades a 
fim de envolver e impactar diretamente os membros das comunidades locais. No total, 
foram implementados sete eventos multiplicadores. Estes seminários são eventos 
comunitários, num ambiente semi-formal onde os participantes podem conhecer 
mais sobre o projeto, as suas oportunidades e os resultados disponíveis, conhecer 
exemplos de ONG/empresas sociais de sucesso, partilhar as suas experiências e 
rede. Estes eventos destinam-se a partilhar a mensagem do projeto a uma vasta 
audiência e inspirar os participantes a serem mais pró-ativos e a envolverem-se nas 
suas comunidades. Conseguimos envolver cerca de 300 participantes e 30 ONG 
nestes eventos.

O projeto também promoveu um curso de formação de cinco dias “Liderança Verde 
e Social de ONG”, ministrado em cada país parceiro num ambiente multicultural, 
com pessoas de diferentes países e com diferentes antecedentes e experiências 
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de vida. Estes cursos presenciais permitiram 
aos participantes aprender com os materiais 
do curso, mas acima de tudo, aprender uns 
com os outros. 

Cerca de 100 estagiários aprenderam mais 
sobre empreendedorismo social, liderança, 
geração e avaliação de ideias, gestão de ONG, 
trabalho em rede, entre outros, ajudando 
indivíduos sem antecedentes empresariais a 
avaliar as suas ideias em termos de viabilidade. 
Partilhando os princípios básicos das ONG 
sociais e verdes e fornecendo ferramentas 
práticas para criar novos projetos, o projeto 
NGEurope conseguiu reduzir a distância 
entre a intenção e a ação. 

NGEurope tem tudo a ver com mostrar bons 
e bem-sucedidos exemplos de ONG (e outras 
instituições do terceiro setor) e permitir que 
as pessoas envolvidas no projeto aprendam 
com eles. Como tal, NGEurope deu aos 
participantes no curso de formação a 
oportunidade de fazer também um programa 
de imersão numa ONG da sua escolha. Este 
programa semelhante ao “job-shadowing” 
permitiu-lhes ver em primeira mão exemplos 
de boas práticas no setor social e observar e 
experimentar de perto o trabalho que estas 
instituições realmente fazem no terreno. Foi 
uma oportunidade para os participantes 
experimentarem os “bastidores” de uma ONG 
e aprenderem com os líderes comunitários 
de sucesso.

Alguns testemunhos:

“Gostei muito de poder ser 
um estagiário no programa 
NGEurope. A minha experiência 
superou qualquer expetativa que 
eu tivesse. Tanto o programa 
como as aulas foram bem 
organizados e foi-me dada 
muita informação de qualidade. 
Ensinaram-me muito sobre gestão 
associativa. Todos os formadores 
estavam surpreendentemente 
bem preparados e prontos a 
responder a qualquer uma das 
nossas dúvidas, sempre com 
muita simpatia. Uma semana 
enriquecedora que me deu 
ferramentas para a vida”.

Luís Cunha  (Formando no 2º 
curso)

 “Foi uma oportunidade de 
trabalhar em rede, de me inspirar 
e de começar a pensar de formas 
inovadoras, bem como a tomar 
medidas”.

Mona Fischer (Formanda no 4º 
curso)

“Oportunidades como estas 
são únicas na vida: encontrar 
jovens profissionais com a 
mesma vontade de aprender a 
ser mais impactantes nas suas 
comunidades”. 
 

Verónica Belchior (Formanda no 
5º curso)



LIÇÕES APRENDIDAS3
O crescimento do terceiro setor em toda a Europa é uma necessidade tanto 
a nível social como a nível económico. NGEurope mostrou que as ONG e 
outras instituições do terceiro setor são grandes potenciadores da economia 
local e da coesão social, representando uma fonte de emprego extremamente 
importante, ao mesmo tempo que suprimem as lacunas sociais existentes 
nas comunidades. Estas entidades abordam questões que os governos não 
são capazes de endereçar a nível local e representam largamente setores da 
sociedade com pouca ou nenhuma voz, oferecendo soluções criativas para 
as suas necessidades de uma forma mais ágil, dinâmica e personalizada. 
Entidades como as ONG trabalham no terreno, dentro e com as comunidades, 
lidam diariamente com estas pessoas, dedicando-lhes tempo, construindo com 
elas uma relação e formando um vínculo que lhes permite conhecer as suas 
necessidades e problemas, o que é uma enorme vantagem quando se procuram 
formas de ajudar. Ao longo do ciclo de vida do projeto NGEurope, foi possível 
ver a eficácia das ONG na sua linha de trabalho, ao lidar com questões sociais, 
ambientais, culturais, ou outras. Elas sensibilizam para uma multiplicidade de 
questões, reúnem as pessoas para um objetivo comum e criam efetivamente 
uma mudança positiva no seio das comunidades. A combinação de altruísmo, 
solidariedade, participação e responsabilidade é a base para a criação de 
sociedades sustentáveis e socialmente justas.

No entanto, para que uma ONG e outras instituições do terceiro setor tenham 
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o impacto desejado nas comunidades, é necessário que estas estejam bem 
estruturadas. Ao longo deste projeto e após interagir com muitas entidades e pessoas 
de diferentes países europeus, foi possível compreender que muitas ONG não têm 
uma estratégia definida para o seu plano de ação. Uma das principais questões é que 
estas entidades representam setores nos quais a indústria ou os seus lobbies são 
mais frequentemente ouvidos (por exemplo, proteção florestal vs indústria florestal) 
e assim, se a ONG não tiver um plano de ação estratégico sólido, uma visão para 
o futuro da instituição e um plano de comunicação eficaz, a ONG lutará para ser 
ouvida, para ser levada a sério e mesmo para ser considerada útil pelas agências 
locais ou nacionais de governação e as suas comunidades. Se o principal objetivo da 
ONG (ou outra entidade do terceiro setor) é promover uma mudança real no sentido 
da sustentabilidade e trabalhar a tempo inteiro na mesma, então ela precisa de 
escolher e planear cuidadosamente as suas ações, projetos e financiamento de modo 
a dirigir a sua energia para o seu trabalho e evitar perder tempo em tarefas que não as 
aproximem necessariamente dos seus objetivos e missão. Algumas ONG dependem 
de subsídios governamentais apertados, ou pelo menos uma grande parte do seu 
orçamento provém de subsídios e subvenções. Isto significa que se o dinheiro não for 
bem gerido há o risco de gastar demasiado tempo à procura da próxima subvenção, 
em vez de se concentrarem no trabalho. Se houver um plano estratégico sólido com 
objetivos de financiamento claros e orientados, torna-se mais fácil para a ONG 
dirigir a energia de trabalho do seu pessoal e voluntários para o que realmente 
importa e permite-lhes ser criativos e explorar outros mecanismos de financiamento.



LIÇÕES APRENDIDAS3

Um dos principais fatores de sucesso dentro do terceiro setor são as sinergias e 
parcerias que estas entidades podem criar com outras instituições dos três setores 
(público, privado e social). O projeto NGEurope deixou claro que as sinergias entre 
entidades de um país ou entre países impulsiona o crescimento e a coesão social 
dentro do terceiro setor. Uma boa rede é um instrumento fundamental para as ONG. 
As parcerias permitem às entidades alcançar um público mais vasto e diversificado, 
partilhar custos e responsabilidades e, em última análise, ter um maior impacto. As 
parcerias são também uma forma útil de divulgar a mensagem, o trabalho, os projetos 
e os resultados da ONG.

Provavelmente uma das mais importantes lições aprendidas com o projeto NGEurope 
é a importância da formação do pessoal das ONG e dos voluntários para o bom 
funcionamento dessa ONG (e de outras entidades do terceiro setor).

A formação é um dos principais pilares para o sucesso. Reforça as capacidades 
individuais e coletivas e proporciona ao pessoal mais conhecimentos e know-how no 
seu campo de ação. Isto significa que o pessoal terá mais competências técnicas, será 
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mais apto profissionalmente e sentir-se-á mais confiante em si próprio, o que resultará 
em mais credibilidade e valor para a entidade, tanto do ponto de vista da comunidade 
como das agências de governação. Manter o pessoal informado e atualizado com 
formação contínua/regular irá promover a criação de novas oportunidades, novos 
projetos, novas parcerias e soluções mais inovadoras.

Como tal, há uma necessidade real de formação e especialmente de formação 
dirigida ao pessoal das ONG e voluntários que, como aprendemos, ainda é muito 
escassa. O pessoal e os voluntários, e em última análise as ONG, também beneficiam 
de oportunidades de trabalhar em rede e de se ligarem a outros profissionais e 
organizações. Um contacto direto com outros profissionais do mesmo setor com os 
quais será possível partilhar boas práticas e construir relações pode ajudar a resolver 
potenciais dificuldades. NGEurope mostrou que os eventos que promovem esta 
abordagem de aprendizagem entre pares são muito valiosos e a interação através 
de atividades educativas e de formação entre indivíduos-chave pode proporcionar 
oportunidades de escalabilidade dentro e fora das fronteiras regionais ou nacionais.



RECOMENDAÇÕES4
No mundo de hoje, com tantos desequilíbrios 
e desigualdades sociais, é necessário 
encontrar um modelo económico mais 
justo, sustentável e capaz de satisfazer as 
necessidades das comunidades. Dando o 
apoio certo e o merecido reconhecimento, 
o terceiro setor pode ser a resposta (ou 
pelo menos parte da resposta) para essa 
mudança, tão necessária. As organizações 
que pertencem ao terceiro setor trabalham 
diretamente no território, pelo que 
conhecem a realidade das comunidades 
locais. Com o seu trabalho, estas entidades 
são capazes de produzir provas e de as 
transformar em conhecimento. Além disso, 
não é raro que as pessoas que trabalham 
em ONG e outras organizações do terceiro 
setor tenham a sua formação académica 
ou profissional ligada ao campo de ação 
dessa ONG, o que significa que estas são 
entidades e pessoas são frequentemente 
qualificadas e bem preparadas para lidar 
com questões específicas que possam afetar 
as comunidades. Como tal, os decisores 
políticos em toda a Europa (e no mundo!) 
devem olhar para o terceiro setor como 
uma forma de criar efetivamente impacto 
e uma mudança positiva na sociedade 
e utilizar a sua experiência para tomar 
medidas mais assertivas e eficazes e, em 
última análise, promover sociedades mais 
sustentáveis e socialmente coesas. Isto 
aplica-se particularmente a questões sociais 
e ambientais com as quais os governos não 
são capazes de resolver tão facilmente, seja 
por falta de meios, pessoal qualificado, ou 
por razões burocráticas.
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As      ONG e os decisores   políticos 
representam dois lados distintos da 
mudança: por um lado, as ONG têm 
o know-how, a vontade prática e a 
experiência no terreno; por outro lado, os 
decisores políticos têm o poder de legislar. 
Considerando tudo isto, é importante 
que os decisores, as forças políticas e 
as agências governamentais comecem 
a envolver mais o terceiro setor na sua 
tomada de decisões e nos seus processos 
legislativos.    

Este envolvimento pode ser promovido 
de muitas formas diferentes dependendo 
de vários fatores, tais como logística, 
burocracia, discussão, quantidade de 
entidades envolvidas, entre outros. 
Poderiam ser implementados protocolos 
entre agências estatutárias e ONG; criação 
de grupos de trabalho temporários ou a 
longo prazo ou grupos focais com peritos 
que contribuíssem para a discussão e 
aconselhamento sobre determinados 
tópicos; levantamento; convite para mesas 
redondas e debates; envolvimento direto 
das ONG nos processos legislativo e de 
tomada de decisões; basicamente, criar 
uma linha dinâmica de comunicação 
entre a sociedade social e as agências 
de governação. 

O acompanhamento regular do campo 
das ONG poderia também ser muito útil 
para os decisores terem uma perceção 
mais realista e ampla do envolvimento e 
impacto que estas têm nas comunidades. 

Quanto mais empenhadas e 
envolvidas forem as entidades do 
terceiro setor nos processos de 
elaboração e tomada de decisões, 
mais empenhadas estarão na 
execução e implementação das 
decisões tomadas. 

Dar estas oportunidades às entidades 
do terceiro setor não só demonstra 
que o seu trabalho e valor está a ser 
reconhecido, como também lhes 
dá a oportunidade de representar 
os grupos que servem, apresentar 
as suas questões e sensibilizar as 
agências governamentais para 
áreas de ação que têm vindo, 
eventualmente, a menosprezar ou a 
apoiar de forma insuficiente. 

As ONG sentir-se-iam também 
mais confiantes e apoiadas no 
desenvolvimento e execução de 
projetos mais ambiciosos que teriam 
um maior impacto nas comunidades.

Seria fundamental que o público e 
o terceiro setor juntassem forças e 
promovessem uma campanha de 
comunicação global para divulgar 
claramente o papel das ONG nas 
comunidades, porque são tão 
importantes, porquê e como estão 
a trabalhar determinada área e 
partilhar histórias de sucesso. 



RECOMENDAÇÕES4
Como mencionado anteriormente, o 
projeto NGEurope mostrou que apesar 
do grande impacto económico que o 
terceiro setor tem na Europa, existe 
ainda uma falta geral de compreensão 
do que é o terceiro setor, do que faz e de 
como funciona. Sem o reconhecimento 
geral do valor destas entidades, será 
mais difícil criar mudanças. Em alguns 
países europeus, as notícias sobre 
as entidades do terceiro setor são na 
sua maioria más e relacionadas com 
corrupção e instituições que funcionam 
mal, sendo que as histórias de sucesso 
não são devidamente divulgadas. Isto 
irá, naturalmente, criar um sentimento 
de incredulidade nas ONG e outras 
entidades do terceiro setor, o que, em 
última análise, irá desencorajar as 
pessoas de se tornarem mais ativas nas 
suas comunidades. Se houvesse este 
tipo de campanha de comunicação e 
um reconhecimento deste setor como 
valioso dos organismos públicos a nível 
mundial, as pessoas sentiriam que 
podem ser ouvidas e que a sua voz está 
a fazer a diferença, o que encorajará 
outros cidadãos a terem um papel mais 
ativo na comunidade, nas suas lutas e 
nas decisões políticas. Uma sociedade 
civil forte e coesa é fundamental 
para minimizar as injustiças sociais, 
promover oportunidades para todos 
e fomentar a sustentabilidade 
ambiental.
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Reconhecer a importância do 
terceiro setor é extremamente 
importante, como já discutimos, mas 
é também essencial que as agências 
governamentais apoiem o terceiro 
setor. 
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Este apoio pode vir de diferentes formas e 
nem sempre significa necessariamente 
apoio financeiro. Pode ser a facilitação 
da logística para eventos e atividades, 
tais como permitir a utilização gratuita 
de locais ou a divulgação de eventos 
nas agendas municipais; emprestar um 
edifício público como sede, permitindo 
às ONG ter espaços de trabalho sem 
despesas; envolvê-las em projetos 
municipais relevantes; promover 
formação específica para líderes, 
pessoal e voluntários das ONG; entre 
muitos outros. É claro que apesar da 
importância do apoio não financeiro, é 
também importante que o setor público 
financie mais projetos que promovam 
a coesão social através da educação 
e formação personalizada para 
indivíduos voluntariamente envolvidos 
em ONG em toda a Europa. Nestes 
casos, quando um projeto ou uma ONG 
está a ser avaliado, é fundamental que o 
processo seja imparcial e transparente, 
dando uma oportunidade justa a todas 
as entidades que se candidatam ao 
financiamento.

Apoiar as ONG pode também significar 
promover parcerias com outras 
entidades públicas, tais como escolas, 
centros de emprego, lares, prisões, 
creches, entre outras; com entidades 
do setor privado; ou mesmo com 
outras ONG e entidades do terceiro 
setor. Como discutido anteriormente, 
as parcerias são fundamentais para 

o bom funcionamento de uma ONG 
e, através do NGEurope, foi possível 
compreender que não existem muitas 
oportunidades para estas entidades 
mostrarem o seu trabalho e a sua rede. 
Quando várias entidades se associam 
a um projeto/campanha/evento, 
estão a combinar esforços e perícia 
na procura de uma solução mais 
abrangente e inovadora para uma 
questão comum que irá maximizar o 
impacto no seu público-alvo ou campo 
de ação. A criação de plataformas 
nacionais/locais (conferências, feiras, 
mesas redondas, debates, websites, 
etc.) para as entidades do terceiro setor 
mostrarem o seu trabalho seria muito 
útil para todos os envolvidos. Primeiro, 
para as próprias entidades, que teriam 
a oportunidade de trabalhar em rede; 
depois, para a comunidade, que 
beneficiaria diretamente do trabalho 
realizado por estas entidades; e, por 
fim, para as agências governamentais, 
que geririam uma comunidade mais 
desenvolvida, funcional e ativa.

Em conclusão, há muitas maneiras pelas 
quais as forças políticas e as agências 
governamentais podem ajudar o terceiro 
setor a florescer e desenvolver-se, em 
benefício da economia e das questões 
sociais e ambientais. O que o projeto 
NGEurope salienta é que grande parte 
desse apoio virá do reconhecimento 
público do valor do terceiro setor, do 
seu trabalho e dos seus resultados.



DESBLOQUEAR O POTENCIAL 

DO ASSOCIATIVISMO PARA A 

AÇÃO SOCIAL E A MUDANÇA.

IO8 . DOCUMENTO 

POLÍTICO

www.ngeurope.net

Partners

2017-1-PT01-KA204-035759

This project has been funded with support from the Euro-
pean Commission. This publication [communication] and 

all its contents reflect the views only of the author, and 
the Commission cannot be held responsible for any use 

which may be made of the information contained therein.


