
Módulo 1

Sessão de Abertura



- Projeto Erasmus+ KA2
– Parceria estratégia para educação de adultos

- Identificação do projeto: 2017-1-PT01-KA204-035759 

- 32 meses: Setembro 2017 até Abril 2020

- 7 Parceiros de 5 países diferentes

NGEurope. O que é?



PORTUGAL

NGEurope. Parceiros



Fundación CESEFOR

ESPANHA

NGEurope. Parceiros



GRÉCIA

Athens University of

Economics and Business

NGEurope. Parceiros



IRLANDA

NGEurope. Parceiros



ÁUSTRIA

NGEurope. Parceiros



➢Pessoas que querem ter um papel mais
(pro)ativo na sua comunidade;

➢Pessoas que querem ser líderes de uma ONG;

➢Líderes de ONGs e voluntários que procurem
complementar or renovar o seu conhecimento.

NGEurope. Para quem?



NGEurope. Objetivos específicos

➢ Capacitar

➢ Apoiar

➢ Partilhar

Promover uma economia social e verde baseada na 
participação e mobilização cívica;

Contribuir para a coesão social.



NGEurope. Porquê este projeto?

➢As ONGs desempenham um papel muito
importante na sustentabilidade de uma
comunidade;

➢As ONGs são vistas como uma forma efetiva
de resolver problemas da comunidade e até a
formar e educar a população;

➢Este valor é bem documentado por vários
estudos e é reconhecido pela União Europeia.



NGEurope. Importância das ONGs

“As ONGs têm-se tornado atores essenciais no âmbito social,
particularmente no combate à pobreza e à exclusão social”

(European Commission)

“Os mecanismos governamentais ou tutelados por entidades oficiais
devem garantir a participação efetiva das ONGs a todos os níveis, sem
discriminação, no diálogo e consulta dos objetivos e decisões das
politicas públicas“

(Council of Europe)

“Pequenas organizações sem fins lucrativos podem ter impacto

especializado e personalizado a nível local e internacional”
(JETT PHC’s health coaching program)



➢Apesar da sua importância já documentada,
em muitos países Europeus ainda não há, por
parte da população, um reconhecimento do
importante papel das ONGs no seu dia-a-dia
ou na sustentabilidade da comunidade.

NGEurope. Importância das ONGs



Apesar da participação cívica nas ONGs ser já comum em alguns
países Europeus como na Dinamarca (61% dos cidadãos), Finlândia e
Suécia (ambos 54%), a maioria dos Europeus não é membro de
nenhuma ONG ou associação.

(European Economic and Social Committee, Flash Eurobarometer 373, 2013)

Países como a Roménia, Grécia, Bulgária, Portugal e Chipre afirmam
que os cidadãos Europeus não necessitam de ONGs.

(European Economic and Social Committee, Flash Eurobarometer 373, 2013)

NGEurope. Participação cívica na Europa



As taxas de voluntariado são importantes indicadores da forma como uma
população específica entente a importância de participar ativamente na sua
comunidade.
O número de pessoas que fazem voluntariado nos países Europeus (em média)
é ainda muito baixo, aproximadamente 24%, com muitos países ainda abaixo
destes valores.

NGEurope. Participação cívica na Europa



Civic Participation in Europe

Precisamos de mais e melhor

Participação Cívica



NGEurope. Como é que este projeto ajuda?

➢ Os movimentos cívicos e as ONGs dependem muito da
motivação e paixão dos seus líderes mas o seu sucesso e
sustentabilidade depende de uma série de competências
específicas como a capacidade de liderança, comunicação e
gestão.

➢ O NGEurope pretende promover a participação cívica pela
Europa, demonstrando o seu impacto positivo na sociedade, e
capacitando uma nova geração de líderes de ONGs com essas
competências fundamentais.



Produtos
intelectuais

Formações
Eventos

Multiplicadores

NGEurope. Recursos e eventos



NGEurope. Produtos Intelectuais

“ONGs pela Europa: um relatório de 
pesquisa para detetar oportunidades e 
necessidades”

Relatório Inicial

Relatório de diagnóstico que analisa a
perceção do público acerca do trabalho e
importância das ONGs e outros
movimentos cívicos na resolução de
problemas comuns em cada um dos 5
países parceiros.

Disponível aqui



“Introdução à mentoria de estagiários 
em ONGs. Ajudando o seu estagiário a 
tirar o máximo partido da sua colocação”

NGEurope. Produtos intelectuais

Introdução à Pedagogia para o staff das ONGs

Guia para as ONGs que querem receber
estagiários nas suas instituições; Isto irá
ajudar os mentores no processo de
integração dos seus estagiários.

Usando uma abordagem simples, é
possível encontrar dicas neste guia acerca
do que fazer antes, durante e depois do
estágio.

Disponível aqui.

Este guia é complementado por
pequenos vídeos disponíveis aqui



NGEurope. Produtos intelectuais

Página Web e Observatório



NGEurope. Produtos Intelectuais

No site é possível encontrar informação
sobre o projeto, os parceiros e todos os
produtos e recursos disponíveis.
Disponível aqui

O Observatório é uma plataforma que
partilha exemplos de boas práticas,
modelos a seguir e ONGS de sucesso pela
Europa que serve de inspiração e guia na
criação de novos movimentos cívicos ou
na melhoria de movimentos já existentes.
Disponível aqui

Página Web e Observatório

https://www.ngeurope.net/en/content/best-practices


NGEurope. Produtos Intelectuais

Este guia “passo-a-passo” pretende
contribuir para que os cidadãos criem a sua
ONG de uma forma informada; O guia
explica os requisitos legais e práticos para
fundar e gerir uma ONG.

O guia inclui uma seção destinada a dicas
dadas por experientes líderes de ONGs em
como fundar uma ONG e fazer com que
“sobreviva”.

Em suma, este documento pode ser
considerado como um ponto de partida para
líderes associativos que procuram começar
o seu próprio projeto.

Guia de sobrevivência para fundar e 
financiar uma ONG



Documento Político

NGEurope. Produtos Intelectuais

O documento político é dirigido a um
público ao nível da tomada de decisões.

Isto permite abordar as principais
conclusões do projeto, dando evidências e
discutindo porque seria relevante uma
mudança na abordagem política relativa às
ONGs; exemplificando as opções políticas já
existentes com os pontos a favor e contra
de cada opção; e o impacto da relação
custo/benefício resultante da ação da ONG.

Este Documento Político também
recomenda uma série de ações baseadas
na experiência e na aprendizagem
adquirida no curso do projeto NGEurope.



NGEurope. Produtos Intelectuais

Kit Envolvimento Social

Materiais explicativos, fáceis de ler,
portáteis e visuais que explicam todo o
âmbito e objetivos do projeto mas
principalmente todos as vantagens de
participar neste projeto.

Newsletters disponíveis aqui

Brochuras informativas aqui

https://ngeurope.net/pt-pt/content/boletim-de-noticias
https://ngeurope.net/pt-pt/intellectual-outputs


NGEurope. Produtos Intelectuais

Produtos Audiovisuais

Pequenos vídeos que complementam e
seguem o trabalho desenvolvido ao longo
do projeto e servem simultaneamente
como forma de promover o NGEurope.

Disponível aqui:
Teaser NGEurope
Leadership Seminário “Ação Cívica e 
Associativa”
Introdução à Mentoria de Estagiários em ONGs
Edible Landscape Project - Westport, Ireland

https://www.youtube.com/watch?v=3PiAjzHt-Yw&t=
https://www.youtube.com/watch?v=3PiAjzHt-Yw&t=
https://www.youtube.com/watch?v=gXZQXMwiH_U&list=PL-3Pt3U1-Sur0nyxu5b-EU4FnMj-EwlD1
https://www.youtube.com/watch?v=EVSwWoLZJU8&t=8s


Relatório para Leigos

NGEurope. Produtos Intelectuais

Este relatório sumariza os objetivos,
métodos e principais resultados atingidos
pelo projeto, proporcionando uma
discussão crítica com base em evidências
do papel das ONGs e da ação cívica na
promoção de uma mudança coletiva para
alcançar a sustentabilidade (ambiental,
social e económica).

De uma forma simples e de fácil
entendimento, este relatório pretende
informar, promover a consciência e
participação cidadã.



NGEurope. Formação

Formação em Liderança Associativa

Esta formação promovida pelo projeto
NGEurope é direcionado a pessoas
interessadas e/ou envolvidas numa ONG
e no setor de empreendedorismo social.

A formação inclui o desenvolvimento de
competências de gestão e
empreendedorismo em 10 módulos,
entre os quais:

➢ Empreendedorismo Verde e Social
➢ Liderança
➢ Geração e Avaliação de Ideias
➢ Gestão de ONGs
➢ Trabalho em rede
… entre outros.



NGEurope. Formação

Estão disponíveis para cada módulo,
todas as apresentações, notas e materiais
necessários para dinamizar as atividades
de grupo bem como os planos de sessões
com instruções de “como ensinar o
módulo”.

Qualquer pessoa ou entidade interessada
em aprender ou dar esta formação de
forma independente pode visitar a página
web do projeto (www.ngeurope.net) e
fazer a download dos conteúdos.

Formação em Liderança Associativa

http://www.ngeurope.net/


NGEurope. Formação

O objetivo desta formação é partilhar
alguns conhecimentos práticos sobre a
forma de gerir uma ONG, identificar
competências necessárias para ser um
líder de sucesso numa ONG, e ainda
fornecer ferramentas importantes para
todos os que procuram começar um novo
projeto.

Mas principalmente pretende motivar e
inspirar os participantes a envolverem-se
na sua comunidade e tornarem-se
modelos como líderes de ONGs

Formação em Liderança Associativa



NGEurope. Eventos Multiplicadores

Seminário “Ação Cívica e Associativa”

Os dois dias de seminário incluíram uma
saída de campo para visitar uma ONG,
onde os participantes tiveram
oportunidade de conhecer os bastidores
da instituição e compreender o que
envolve gerir estas entidades.

O seminário também incluiu conferências
onde foram apresentados exemplos de
boas práticas e projetos inovadores no
setor do associativismo. Os participantes
tiveram a oportunidade de saber em
primeira mão a história, a motivação, as
dificuldades e oportunidades criadas
pelas ONGs e naturalmente perceber o
seu impacto na comunidade.



NGEurope. Eventos Multiplicadores

Eventos desta natureza permitem aos
participantes conhecer novas ONGs,
projetos inovadores, ampliar a sua rede
de contactos e de trabalho, fazer novas
parcerias e partilhar experiências e ideias.

Estes seminários tiveram como objetivo
motivar todos para se envolverem na sua
comunidade e inspirar novas ideias e
projetos.

Seminário “Ação Cívica e Associativa”



Com uma melhor liderança
e mais participação cívica,
as comunidades podem ser
empoderadas para resolver
os seus problemas sociais e
ambientais e tornar-se mais
resilientes.

NGEurope. Conclusão



info@ngeurope.net

www.ngeurope.net


