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Módulo 7: Gerir e apoiar ONGs  

Plano de Sessão NGEurope 

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

 

❖ Compreender os termos: visão, missão e planeamento estratégico  

❖ Escrever uma definição de missão e visão de nível básico 

❖ Usar ferramentas e técnicas para ajustar os objetivos aos projetos  

❖ Adquirir algumas orientações/ dicas da forma como gerir as atividades diárias de uma ONG  

Conteúdos 
Método de 

Instrução 
Duração 

Materiais/ 

Equipamento 

Necessário 

Orientações/Dic

as para o 

formando 

Qualificação/ 

Avaliação 

Leituras futuras/ 

Link para recursos 

disponíveis 

Exercício – Definir a importância da estrutura e do 

planeamento combinado com entusiasmo e 

paixão.  

 

Este módulo começa com um exercício prático que 

permite que os formandos reflitam por onde 

começar quando se pensa em criar uma ONG. 

Permitir que os formandos reflitam primeiro sobre 

estas questões e só depois explicar a teoria 

associada, irá permitir que o formador 

compreenda a linha de raciocínio dos participantes 

e assim consegue guiá-los na direção certa. 

 

Atividade de grupo: 

• O formador apresenta a atividade como 

descrita no Anexo 7 

• Depois do exercício, o formador convida a 

uma curta reflexão para resumir que um 

 

Atividade de 

grupo 

 

30 mins 

 

• Projetor e 

computador  

 

• Slides PPT 

 

• Papel e caneta 

 

• Anexo 7 

 

• Garantir que 

foram 

levantadas 

perguntas aos 

formandos 

acerca das 

suas dúvidas 

sobre o 

exercício ou 

sobre os 

resultados  

 

• Comentar os 

contributos dos 

grupos e gerar 

um debate 

acerca dos 

assuntos 

 

Com este 

exercício, os 

formandos vão 

compreender 

que apesar da 

paixão ser 

crucial para ter 

sucesso, é 

também 

essencial definir 

uma estrutura 

para a sua ONG. 

Sem uma 

estrutura 

adequada, é 

provável que a 

ONG não vá 

desenvolver-se 
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planeamento adequado é essencial 

quando se inicia uma ONG.  
levantados 

durante o 

exercício. 

com todo o seu 

potencial.  

 

Definir a importância da estrutura e do 

planeamento combinado com entusiasmo e 

paixão. 

 
Antes de começar: 

• Poderá ser útil fazer uma ronda pelos 

grupos e perguntar aos formandos qual o 

seu entendimento sobre os termos: visão, 

missão, plano estratégico, projetos e 

objetivos. 

Com base nas respostas, será mais fácil 

numa fase posterior explicar esses termos 

dependendo da precisão das suas 

respostas.  

 

Palestra formal: 

• Neste módulo, é importante que os 

formandos compreendam claramente a 

diferença entre os termos mencionados 

acima.  

• Trabalhando através da apresentação 

PPT, mostrar exemplos de ONGs com 

Visões e Missões já definidas, e discuti-las 

com os formandos. São claras, concretas 

e úteis? Informam, focam e direcionam? 

São fáceis de perceber? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentação 

formal  

 

 

 

 

10 mins 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 mins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Projetor e 

computador  

 

• Slides PPT 

 

• Comentar os 

contributos dos 

grupos e criar 

um debate 

sobre os 

assuntos 

levantados 

durante a 

discussão 

inicial  

 

• Incentivar a 

uma 

participação 

ativa e se 

estiverem 

presentes 

líderes 

associativos 

incentivar a 

que usem o 

seu exemplo 

como 

referência.  

 

• Incentivar os 

formandos a 

responderem e 

a fazerem 

observações e 

promover a 

discussão. 

 

Os formandos 

vão 

compreender os 

diferentes 

termos (visão, 

missão, 

objetivos, etc.) e 

a importância de 

trocar ideias no 

sentido de 

desenvolver 

essas definições. 

 

 

 

Exercício – Os primeiros passos foram dados. O 

que vem a seguir?  

  

15 mins 
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Continuando com o exemplo dado no início deste 

módulo, o objetivo aqui é avaliar o que os 

formandos vêm como sendo os próximos passos 

na criação de uma ONG e posteriormente na 

gestão a longo-prazo.  

Onde é que encontram financiamento? Como é 

que envolvem a comunidade? Como é que lidam 

com a burocracia? Que recursos são necessários e 

como os conseguir? 

 

Atividade de grupo: 

• O formador apresenta a atividade como 

descrita no Anexo 8 

• Depois do exercício, o formador convida a 

uma curta reflexão para discutir e reforçar 

a importância de um plano bem 

estruturado para o sucesso de qualquer 

ONG.   

Atividade de 

grupo 
• Projetor e 

computador 

 

• Slides PPT 

 

• Papel e caneta 

 

• Anexo 8  

 

• Observar os 

formandos e 

perceber se 

estão todos a 

participar 

ativamente.  

 

• Comentar os 

contributos dos 

grupos e criar 

um debate 

sobre os 

assuntos 

levantados 

durante o 

exercício  

 

• Incentivar a 

uma 

participação 

ativa e se 

estiverem 

presentes 

líderes 

associativos 

incentivar a 

que usem o 

seu exemplo 

como 

referência.  

Os formandos 

vão 

compreender 

que há uma 

série de 

questões a 

serem 

consideradas 

quando se 

começa uma 

ONG e também 

durante o 

processo de 

gestão diária. 

Os primeiros passos foram dados. O que vem a 

seguir? Como gerir a ONG? 

 

Palestra formal: 

• Neste módulo, o formador vai reforçar a 

importância de um planeamento 

 

Apresentação 

final e 

discussão 

 

 

 

45 mins 

 

• Projetor e 

computador 

 

• Slides PPT 

 

 

• Envolver os 

formandos 

sugerir-lhes 

que partilhem 

as suas 

experiências 

 

Os formandos 

vão adquirir um 

conhecimento 

sobre o 

planeamento 

financeiro de 

 

• Anexo9 - Exemplos 

de templates e 

registos que uma 

ONG deve manter 
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adequado, e como projetar um plano 

estratégico simples. O formador irá 

discutir opções de financiamento, 

oportunidades de financiamento Europeu 

bem como a importância de valorizar o 

seu trabalho como uma ONG.  

• O formador vai apresentar os 

fundamentos financeiros para gerir uma 

ONG e exemplos de registos importantes 

de manter e explicar a importância do 

trabalho colaborativo.  

• O formador vai liderar uma discussão 

sobre o papel das redes sociais e vai 

partilhar algumas técnicas para envolver a 

comunidade. 

em relação a 

financiamento, 

gestão diária 

de uma ONG e 

presença 

online. 

 

uma ONG. Além 

disso, será 

também uma 

excelente 

oportunidade 

para partilharem 

e discutirem 

experiências 

entre todo o 

grupo uma vez 

que todos têm 

um background 

diferente e 

podem criar um 

sentido de 

entreajuda 

através de novas 

ideias. 

 Duração 

total: 

2h     

 


