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1. Introdução
O projeto NGEurope tem parceiros em cinco países europeus – Áustria, Grécia, Irlanda, Portugal e Espanha. Este guia para 
fundar e financiar ONGs é específico para Portugal. Se precisar de alguma informação sobre outros países parceiros do 
NGEurope, por favor consulte a respetiva documentação na página do projeto (www.ngeurope.net).

1.1. O QUE É UMA ONG?

Na Europa, não existe uma definição comum para Organização Não Governamental (ONG), ou Organização sem Fins 
Lucrativos, e as definições que existem variam de país para país. No entanto, existem algumas características inerentes a 
estas instituições que são universalmente aceites. Estas são:

 São privadas, o que significa que não são controladas pelo Estado;

 O seu principal foco é servir uma causa social ou pública;

 Podem ter lucros, mas não são distribuídos pelos seus membros ou direção, são reinvestidos no trabalho social, 
 conforme a sua missão;

 São voluntárias o que significa que o compromisso com o trabalho resulta da disponibilidade pessoal e do interesse 
 em fazê-lo, e não há nenhuma pressão externa para que a organização exerça a sua missão;

 Grande parte das ONGs depende, principalmente, do trabalho voluntário.

Existem por todo o mundo ONGs que se ocupam de diferentes problemas, como a saúde, a cultura, o ambiente, os sem-
abrigo, a fome, a pobreza, os direitos humanos, as artes, o desporto, entre outros. Existem vários tipos de ONGs e as suas 
formas legais, necessidades de monitorização e controlo e as atividades permitidas são diferentes conforme o país em que 
estão baseadas ou onde operam. As ONGs e as entidades similares pertencem ao terceiro setor da economia, que é uma 
força económica em crescimento na Europa com grande impacto na solução de problemas públicos. 

PORQUE É QUE AS ONGS SÃO IMPORTANTES?

Como referido anteriormente, o trabalho das ONGs é dirigido para causas sociais ou públicas e por isso têm um grande 
potencial de ação comunitária na resolução de problemas, já que a maioria das ONGs trabalham a nível local ou regional, 
diretamente com a comunidade. Esta proximidade com a comunidade vai permitir uma maior compreensão dos seus problemas 
sociais, ambientais e culturais e, consequentemente, encontrar as melhores formas de solucionar esses problemas que, 
normalmente, não são resolvidos a nível governamental (quer seja por constrangimentos legais, burocráticos ou de tempo). 
Sendo uma organização privada, as ONGs têm maior autonomia no processo de implementação de soluções para problemas 
comuns do que os governos locais, sendo frequentemente esta a razão pela qual estes dois setores se tornam parceiros. 
Também acontece as ONGs reunirem peritos em diversas áreas (científica, social, cultural, desportiva, entre outras), que 
conseguem dar contributos valiosos e fidedignos em importantes processos de tomada de decisão na Europa.

Estas instituições têm um grande impacto na consciência pública e conseguem envolver e capacitar os cidadãos para 
variadas causas, contribuindo também para a educação da população e para a promoção de uma cidadania mais ativa, dos 
valores democráticos e da coesão da sociedade. De facto, as Nações Unidas declararam que as instituições do terceiro setor 
são “cruciais para a implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e a concretização dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável” e os decisores políticos olham com expectativa para o terceiro setor como forma de melhorar 
os serviços públicos e a promoção da sustentabilidade ambiental e da inclusão social. Em 2018, a Conta Satélite da Economia 
Social e Voluntariado das Nações Unidas confirma o papel importante do terceiro setor nas comunidades europeias, em 
problemas como: combate à pobreza, segurança alimentar, cuidados de saúde, educação, promoção dos direitos humanos, 
desenvolvimento sustentável, minorias e grupos marginais, entre outros. 

Para mais informação sobre o setor da economia social e a sua importância, por favor consulte o documento UN’s 2018 
“Satellite Account on Nonprofit and Related institutions and Volunteer Work” aqui, e o relatório do NGEurope – “NGOs across 
Europe: A research report to diagnose opportunities and needs”, aqui.
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2. Primeiros Passos

Antes de fundar uma ONG é importante ter em conta vários aspetos.

 Primeiro, é necessário ter em mente que gerir uma ONG exige muito trabalho e tempo. É muito recompensador fazer 
 a diferença na sua comunidade (ou mesmo no mundo!), mas é também um grande compromisso. Por isso, tenha a 
 certeza que é mesmo isso que quer fazer.

 Pesquise exaustivamente a sua ideia. É normal encontrar várias ONGs que desempenham o mesmo trabalho 
 com objetivos e missões e similares e, frequentemente, na mesma região. Pesquise quem são as outras ONGs e 
 analise o que fazem. Pense se vale a pena juntar esforços em vez de fundar mais uma instituição. Esta pesquisa é 
 também uma oportunidade valiosa de networking, que permitirá conhecer que parcerias poderá vir a fazer.

 Confirme se conhece a legislação do seu país para o terceiro setor. Existem vários tipos de ONGs e é importante 
 conhecer o enquadramento jurídico e as especificidades de cada um. Informe-se também das regras financeiras e 
 dos custos associados à gestão de uma ONG. Por vezes, o processo pode ser burocrático, confuso e até um pouco 
 desmotivador. 

 Uma boa ideia não é suficiente. É muito importante definir claramente objetivos para a sua ONG. Onde quer trabalhar? 
 Qual o impacto desejado com o seu trabalho? Quais as competências necessárias na sua equipa? Estabeleça alguns 
 objetivos que o vão ajudar a orientar o seu trabalho e defina a missão da sua ONG.

 Depois de definir os seus objetivos é muito importante traçar um plano de ação. Tente prever o que pode correr mal 
 e como ultrapassar essas adversidades. Se tem um objetivo a longo prazo, estabeleça metas quantificáveis para o 
 futuro e planeie como alcançá-las.

 A paixão é muito importante, mas é fundamental juntar-se a pessoas com a mesma dedicação e visão. É também 
 muito útil ter uma equipa multidisciplinar com pessoas entendidas em finanças, marketing, design, gestão, peritos 
 especializados em ONGs, etc. 

Para mais informações nos primeiros passos antes de iniciar uma ONG, ou outras dúvidas, por favor descarregue o Curso de 
Formação NGEurope disponível na página do projeto.
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https://ngeurope.net/pt-pt/content/curso-de-formacao
https://ngeurope.net/pt-pt/content/curso-de-formacao
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3. Como criar uma ONG?
3.1. ENQUADRAMENTO LEGAL

O setor da Economia Social é muito diverso e constituído por associações, cooperativas, fundações, misericórdias e 
mutualidades, entidades com diferentes formas legais e jurídicas, sem fins lucrativos e criadas como forma de dar resposta 
a problemas sociais, ambientais, culturais, entre outros. Cada uma destas entidades tem os seus requisitos legais próprios, 
mas todos respondem à Lei de Bases da Economia Social (Lei n.º 30/2013) que estabelece as “bases gerais do regime 
jurídico da economia social, bem como as medidas de incentivo à sua atividade em função dos princípios e dos fins que lhe 
são próprios”.

Dependendo do tipo de entidade, da sua atividade e do tempo de atividade, existem diferentes estatutos que conferem a 
estas entidades maior reconhecimento pelo trabalho desenvolvido perante possíveis parceiros e patrocinadores, por exemplo, 
podendo dar-lhes ainda mais opções de acesso a financiamento. Estes estatutos são:

 Estatuto de Utilidade Pública – a atribuição deste estatuto é da competência do Primeiro-Ministro, sendo objeto 
 de despacho publicado no Diário da República (II Série). Associações, fundações e certas cooperativas podem 
 usufruir deste estatuto se o seu objetivo for de interesse geral e se evidenciarem relevância social. Este estatuto 
 confere algumas regalias (artigo 10º do Decreto-Lei n.º 460/77, de 7 de novembro), isenções fiscais (Lei n.º 151/99, 
 de 14 de setembro) e permite obter financiamento através do mecenato. As IPSS (Instituições Particulares de 
 Solidariedade Social), após registo, adquirem automaticamente este estatuto. As restantes entidades têm de 
 apresentar o pedido às entidades competentes.

 Organizações Não-Governamentais para o Desenvolvimento - O Estatuto de ONGD é atribuído pelo Camões, 
 I.P. a entidades que desenvolvem trabalho no âmbito da ajuda ao desenvolvimento, da ajuda humanitária e da 
 educação para o desenvolvimento. Após aprovação, este estatuto é válido por dois anos (podendo ser renovado) e é 
 também atribuído automaticamente o estatuto de utilidade pública.

 Organizações Não-Governamentais de Ambiente – O Estatuto de ONGA ou Equiparada a ONGA é atribuído pela 
 Agência Portuguesa do Ambiente a entidades que promovem a defesa e valorização do ambiente, do património 
 natural e da conservação da Natureza. Após aprovação deste estatuto e passados três anos de funcionamento 
 efetivo a entidade pode ser declarada de utilidade pública se cumprir os requisitos legais estabelecidos no Decreto-
 Lei n.º 460/77, de 7 de novembro, na sua redação atual.

 Organizações Não-Governamentais das Pessoas com Deficiência – O Estatuto de ONGPD é atribuído pelo 
 Instituto Nacional para a Reabilitação a entidades que promovem a defesa e a promoção dos direito e interesses das 
 pessoas com deficiência, promovam a sua inclusão social e participação social e combatam a discriminação contra 
 estas pessoas. Após aprovação deste estatuto, a entidade será automaticamente declarada de utilidade pública.

 Organizações Não-Governamentais de Mulheres – o estatuto de ONGM é atribuído pela Comissão para a 
 Cidadania e Igualdade de Género (CIG) a entidades que promovam a cidadania, a igualdade de género e de 
 oportunidades e a defesa dos Direitos Humanos. O apoio técnico e financeiro do Estado a estas ONGM está regulado 
 pelo Decreto-Lei n.º 246/98, de 11 de agosto com as alterações introduzidas pela Lei n.º 37/99, de 26 de maio.

 Instituições Particulares de Solidariedade Social – As IPSS são entidades particulares, sem fins lucrativos, que 
 têm como objetivo dar apoio social a famílias, crianças e jovens, idosos e promover a integração social e comunitária 
 com a prestação de serviços e concessão de bens. O Estatuto das IPSS, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 
 estabelece os vários tipos de entidades podem ser consideradas como IPSS e as regulamentações específicas 
 para cada uma dessas entidades. As IPSS, adquirem personalidade jurídica no ato de constituição da entidade pelo 
 que os estatutos da instituição devem respeitar as disposições do Estatuto das IPSS. Os Centros Distritais de 
 Segurança Social (CDSS) têm modelos que podem servir de ajuda à redação adequada dos estatutos da instituição 
 ao abrigo dos Estatuto das IPSS. O pedido de registo é feito aos Centros Distritais da Segurança Social e o estatuto 
 é atribuído pela Direção-Geral da Segurança Social. As IPSS adquirem automaticamente o estatuto de pessoa coletiva 
 de utilidade pública.
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https://cases.pt/wp-content/uploads/Lei_de_Bases_ES.pdf
http://www.sg.pcm.gov.pt/pessoas-coletivas-de-utilidade-publica/faq.aspx
https://dre.pt/pesquisa/-/search/277832/details/normal
https://dre.tretas.org/dre/105575/lei-151-99-de-14-de-setembro
https://www.instituto-camoes.pt/activity/o-que-fazemos/cooperacao/atuacao/financiamos/perguntas-frequentes-ongd-2/perguntas-frequentes
https://www.instituto-camoes.pt/images/cooperacao/estatuto_ongd.pdf
http://apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=142&sub2ref=181
http://apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=142&sub2ref=716
https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/1977/11/25700/26552657.pdf
https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/1977/11/25700/26552657.pdf
http://www.inr.pt/ongpd
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/498708/details/normal?q=Decreto-Lei+n.º%20106/2013
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1546&tabela=leis&so_miolo=S
https://www.cig.gov.pt
http://www.seg-social.pt/documents/10152/15030/constituicao_ipss
https://cases.pt/wp-content/uploads/2019/01/Estatuto_IPSS_2015.pdf
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3.2. TIPOS DE ONGS

Como já foi mencionado existem várias tipologias de entidades no setor da Economia Social, cada uma com as suas 
especificações e requisitos legais próprios. 
 Associações – são definidas como pessoas coletivas sem fins lucrativos constituídas por pessoas individuais e/ou 
 pessoas coletivas com o objetivo de responder a necessidades ou problemas comuns. Existem muitos tipos 
 diferentes de associações (de defesa do ambiente, defesa do património, bombeiros, defesa do consumidor, 
 desportivas e muitas outras) e podem ter ou não personalidade jurídica, de acordo com o Código Civil Português 
 (Livro I, Título II, Capítulos II e III). O Direito de Associação está expresso na Lei Portuguesa através do Decreto-Lei 
 nº 594/74, de 7 de Novembro. Uma Associação com personalidade jurídica tem a obrigatoriedade legal de 
 estabelecer três órgãos sociais – Direção, Conselho Fiscal e Assembleia Geral – com, no mínimo, nove associados, 
 ou seja, três associados em cada um dos órgãos.

 Cooperativas – são pessoas coletivas autónomas constituídas por pessoas singulares ou coletivas (cooperativas 
 de primeiro grau) ou por uniões, federações e confederações de cooperativas (cooperativas de grau superior) que 
 se juntam voluntariamente para satisfazer necessidades e aspirações económicas, sociais e culturais comuns, 
 obedecendo a princípios cooperativos. As cooperativas têm número ilimitado de membros, mas têm de ter no mínimo 
 três membros nas cooperativas de primeiro grau e dois membros nas cooperativas de grau superior. Os órgãos 
 sociais das cooperativas são também constituídos por, no mínimo, três órgãos – Assembleia Geral, Órgão de 
 Administração e Órgão de Fiscalização. Uma cooperativa distingue-se pelo facto de a atividade exercida pela entidade 
 ter como destinatários os próprios membros e não terceiros. O Código Cooperativo aprovado pela Lei n.º 119/2015 
 de 31 de Agosto, alterada pela Lei n.º 66/2017, de 9 de agosto, estabelece todos os princípios pelos quais as 
 cooperativas se devem reger. Existem também legislações fiscais e setoriais específicas que estabelecem os 
 benefícios fiscais das cooperativas e as especificidades a cada tipo de cooperativa (por setor de atuação).

 Fundações – pessoas coletivas sem fins lucrativos que podem ser constituídas por uma ou mais pessoas jurídicas 
 (instituidores ou fundadores), por ato entre vivos ou por testamento, com o objetivo de gerir um conjunto de bens ou 
 património de interesse social no valor não inferior a 250.000€. As fundações têm obrigatoriamente de ter nos seus 
 órgãos sociais um órgão de administração e um órgão de fiscalização com número ímpar de titulares, dos quais um 
 será presidente. Os requisitos legas das fundações estão estabelecidos no Código Civil Português (Livro I, Título II, 
 Capítulo II, Secção III) e na Lei-Quadro das Fundações, onde está especificado o regime jurídico para cada tipo de 
 fundação.

 Mutualidades – o mutualismo é um sistema privado de proteção social que tem como objetivo o auxílio mútuo dos 
 seus membros, que participam ativa e democraticamente nas decisões que definem os contornos da sua proteção 
 social, e é assente em princípios de solidariedade responsável e livre. É uma alternativa de segurança social, de 
 sistema de saúde e de ação social que não depende do Estado, não tem fins lucrativos, e garante aos seus associados 
 opções com custos mais baixos. O acesso aos benefícios previstos por estas entidades é garantido aos associados 
 mediante o pagamento de quotas. As Mutualidades têm de ser obrigatoriamente constituídas por três órgãos sociais 
 – Assembleia Geral, Conselho Fiscal e Conselho de Administração. Caso tenham mais de 100.000 associados 
 também têm de constituir uma Assembleia de Representantes. A estas entidades são automaticamente atribuídos 
 os estatutos de Utilidade Pública e de IPSS. O Decreto-Lei n.º 59/2018, de 2 de agosto, aprova o Código das 
 Associações Mutualistas que estabelece os requisitos legais e jurídicos para a constituição destas entidades e a 
 Portaria n.º 135/2007, de 26 de janeiro, aprova o Regulamento de Registo das Associações Mutualistas e das 
 Fundações de Segurança Social Complementar.

 Misericórdias – a identidade destas entidades está intimamente ligada à igreja católica e, como tal, regem-se pelo 
 direito civil, mas também pelo direito canónico, e têm como objetivo prestar apoio à comunidade cumprindo as 14 
 obras de Misericórdia. Este apoio consiste principalmente em dar resposta a problemas sociais de crianças e jovens, 
 famílias, idosos, grupos minoritários e comunidades. Às irmandades da Misericórdia aplica-se diretamente o regime 
 jurídico previsto no Estatuto das IPSS.

https://www.cases.pt/identidade-associativa/
http://www.priberam.pt/docs/CC-23_nov_2016-10_set_2015.pdf
https://www.cases.pt/direito-de-associacao/
https://www.cases.pt/direito-de-associacao/
https://www.cases.pt/identidade-cooperativa/
https://www.cases.pt/identidade-cooperativa/
https://cases.pt/wp-content/uploads/2018/05/CCOOP_2017.pdf
https://www.cases.pt/legislacao-2/
https://www.cases.pt/identidade-das-fundacoes/
http://www.priberam.pt/docs/CC-23_nov_2016-10_set_2015.pdf
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/70115609/202005192309/73555423/diplomaPagination/diploma/1?did=61239015
https://mutualismo.pt/portal/index.php?page=lerContent&idnot=69&tema=Mutualismo%23conteudo
http://Decreto-Lei n.º 59/2018
https://cases.pt/wp-content/uploads/Regulamento_de_Registo_das_AM.pdf
https://www.cases.pt/identidadedasmisericordias/
https://cases.pt/wp-content/uploads/2019/01/Estatuto_IPSS_2015.pdf
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3.3. COMO CRIAR UMA ONG – GUIA PASSO-A-PASSO

Tendo em conta os vários tipos de entidades do terceiro setor que existem, os processos de constituição podem variar um 
pouco. O que todos têm em comum, numa primeira fase, é a necessidade de constituir a equipa, definir os órgãos sociais e 
redigir os estatutos. O número de órgãos sociais e o número mínimo de pessoas em cada um desses órgãos são variáveis 
conforme o tipo de entidade e, como tal, deve-se consultar a legislação aplicável em cada caso (destacada na secção anterior). 
Para a redação dos estatutos é importante ter em atenção a legislação aplicável pois, nalguns casos (IPSS, Mutualidades 
ou Cooperativas por exemplo), existem especificações que devem ser tidas em conta. Nesta fase pode ser útil consultar 
estatutos de outras instituições, consultar um advogado ou até procurar modelos que ajudem na redação dos estatutos para 
os vários tipos de entidade (alguns exemplos: associações, cooperativas).
Nalguns casos, o processo de constituição pode ser simplificado como nos casos da Cooperativa na Hora ou da Associação 
na Hora. No caso do método tradicional para constituir uma associação são estes os passos que terá de seguir:

 Pedir o Certificado de Admissibilidade de Firma ou Denominação
 Este certificado serve para comprovar que a denominação (o nome) que pretende para a sua associação é válida 
 e pode ser utilizada. Este certificado tem um custo de 75€ (pedido normal), tem validade durante 3 meses, atribui 
 um NIPC provisório e pode ser pedido online, presencialmente ou por correio. Existem algumas regras que é 
 necessário ter em conta e que podem ser consultadas aqui. (Caso opte pelo sistema ‘Associação na Hora’ poderá, 
 em alternativa, optar por uma denominação previamente existente na Bolsa de Firmas e Denominações.)

 Assembleia Constitutiva
 Deverá fazer-se uma reunião da Assembleia Geral onde participem os fundadores da associação, para aprovação 
 dos estatutos e eleição dos Órgãos Sociais. As decisões tomadas nesta reunião terão de ficar registadas em ata, no 
 Livro de Atas da Assembleia Geral (cada órgão social tem o seu Livro de Atas próprio).

 Escritura Pública
 Depois de realizados os passos anteriores, terá de dirigir-se ao Cartório Notarial da região onde se situa a sede da 
 sua associação para fazer a escritura pública, adquirindo assim personalidade jurídica. Precisará de apresentar o 
 Certificado de Admissibilidade, os documentos de identificação de todos os sócios eleitos para os órgãos sociais 
 e a ata da Assembleia Constitutiva. Este registo tem um custo de 110€ (art.º 20º, 1.1.23, TERN), sendo que os custos 
 de honorários do notário podem variar.

 Registo no RNPC (Registo Nacional de Pessoas Coletivas)
 Este registo pode ser diretamente feito pelo notário que fez a Escritura Pública ou pelos fundadores, dentro do prazo 
 de validade do Certificado de Admissibilidade. A inscrição no Ficheiro de Pessoas Coletivas tem um custo de 50€.

 Publicações
 O notário também comunica a constituição da Associação ao Governo Civil e ao Ministério Público, enviando os 
 estatutos para publicação em Diário da República. Os custos destas publicações foram definidos pela Portaria n.º 
 590-A/2005. 
 Registo de Início de Atividade
 Para efeitos fiscais é necessário inscrever a associação junto da Autoridade Tributária (AT), dentro do prazo de 
 validade do Certificado de Admissibilidade e fazendo-se acompanhar da escritura, dos estatutos e dos documentos 
 dos representantes legais. Neste momento será também necessário indicar a conta bancária da associação.

 Inscrição na Segurança Social
 Esta inscrição é feita após o registo junto da AT, na data de início da atividade.

 Pedido do Cartão de Pessoa Coletiva
 Este é o cartão de identificação múltipla de pessoas coletivas que contém o NIPC (Número de Identificação de 
 Pessoa Coletiva) e o NISS (Número de Identificação da Segurança Social). Este cartão pode ser pedido online no 
 Portal da Empresa ou no site do Instituto dos Registos e do Notariado (IRN), ou presencialmente no RNPC, nas 
 Conservatórias de Registo Comercial ou nos Espaço Empresa. O cartão é automaticamente (e gratuitamente) 
 disponibilizado de forma digital mediante atribuição de um código de acesso e pode ser consultado no site do IRN ou 
 no Portal da Empresa. Em suporte físico tem um custo de 14€.

Para saber mais sobre o processo de constituição de Associações pode consultar a página da Cidade das Profissões ou do 

IO7. 
GUIA PARA FUNDAÇÃO E

 FINANCIAMENTO DE ONGS

www.ngeurope.net3. COMO CRIAR UMA ONG?

https://irn.justica.gov.pt/Modelos-de-estatutos-de-associacao
https://cases.pt/wp-content/uploads/Estatuto_Tipo.pdf
https://www.cases.pt/cooperativas/cooperativa-na-hora/
https://justica.gov.pt/Servicos/Associacao-na-Hora
https://justica.gov.pt/Servicos/Associacao-na-Hora
https://justica.gov.pt/Servicos/Pedir-certificado-de-admissibilidade-de-firma-ou-denominacao
https://www.irn.mj.pt/IRN/sections/irn/a_registral/rnpc/docs_rnpc/1faqs/5/
https://www.irn.mj.pt/IRN/sections/irn/a_registral/rnpc/docs_rnpc/regras-sobre-a/
http://bolsafirmasdenominacoes.justica.gov.pt/index.php?app=anh
https://dre.pt/pesquisa/-/search/351310/details/maximized
https://dre.pt/pesquisa/-/search/351310/details/maximized
https://www.irn.mj.pt/IRN/sections/irn/a_registral/rnpc/docs_rnpc/perguntas-mais/
https://eportugal.gov.pt
https://www.irn.mj.pt/IRN/sections/inicio
https://eportugal.gov.pt
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Para saber mais sobre o processo de constituição de Associações pode consultar a página da Cidade das Profissões ou do 
CASES.

O processo de constituição dos outros tipos de entidades do terceiro setor podem ser consultados em:
 
 Constituir Cooperativas

 Constituir Fundações

 Constituir Misericórdias

 Constituir Mutualidades

Para mais informações sobre o setor da Economia Social consulte o site do CASES e consulte o seu Guia Prático da Economia 
Social.

http://cdp.portodigital.pt/empreendedorismo/como-criar-uma-associacao/passoas-para-a-criacao-de-uma-associacao/
https://www.cases.pt/constituir-associacao/
https://www.cases.pt/constituir-cooperativa/
https://www.cases.pt/identidade-das-fundacoes/constituir-fundacao/
https://www.cases.pt/constituirmisericordia/
https://www.cases.pt/constituirmutualidade/
https://www.cases.pt/%23economia-portugal
https://www.cases.pt/wp-content/uploads/2019/09/Guia_Prático_da_Economia_Social.pdf
https://www.cases.pt/wp-content/uploads/2019/09/Guia_Prático_da_Economia_Social.pdf
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4. Como financiar uma ONG

4.1. OPORTUNIDADES DE AUTOFINANCIAMENTO

O financiamento é crucial para o trabalho de uma ONG. Mesmo que a maioria do trabalho resulte de voluntariado, 
deve considerar que a certa altura pode ter que contratar colaboradores a tempo inteiro ou parcial, e também serviços 
especializados. O funcionamento geral da sede acarreta despesas como a renda, água e eletricidade, material de escritório, 
produtos de limpeza, etc. Seguros, equipamentos e materiais, serviços de catering, alimentação, software, deslocações ou a 
aquisição de mercadorias são também despesas que é necessário ter em consideração.
Apesar de muitas organizações dependerem de subsídios governamentais ou de financiamento público para trabalhar, 
existem muitas opções de autofinanciamento que são fontes valiosas de receita para as ONGs, como por exemplo:

 Quotas dos membros

 Prestação de serviços

 Venda de produtos (merchandising por exemplo)

 Donativos

 Patrocínios

 Angariação de fundos

 Crowdfunding

 Troca de bens e serviços

4.2. OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO A NÍVEL GLOBAL

Existem muitas oportunidades de financiamento a nível global, nomeadamente prémios, que vale a pena explorar.
 
 The Arctic Fox Initiative – Oportunidade de financiamento anual para as ONGs em todo o mundo trabalharem na 
 proteção do ambiente. É promovida pela empresa Fjällräven. 

 International Terre de Femmes Award –Programa promovido pela Fundação Yves Rocher que premeia mulheres 
 “empenhadas na preservação da biodiversidade e em mudar o mundo”.

 National Geographic Society – A National Geographic tem vários programas para financiar a conservação da natureza 
 e projetos de comunicação científica. Habitualmente financia indivíduos, mas pode optar por receber o financiamento 
 através da sua organização juntamente com mais colaboradores.

 The Global Fund Foundation –Organização focada somente no crescimento da comunidade filantrópica universal 
 como pilar central do desenvolvimento humano. 

 Terra Viva Directory Grants – Nesta plataforma é possível encontrar informação sobre financiamentos para a  
 agricultura, energia, ambiente e recursos naturais nos países em desenvolvimento. 

 Funds for NGOs – Empresa social criada com o propósito de promover a sustentabilidade das ONGs em todo o 
 mundo. Fazem-no através de recursos online para ONGs que servem para as consciencializar e dar acesso a 
 donativos, recursos e competências.
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https://www.fjallraven.com/us/en-us/about/funding
https://www.yves-rocher-fondation.org/en/terre-de-femmes/
https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/
https://globalfundcommunityfoundations.org
https://terravivagrants.org
https://www2.fundsforngos.org
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4.3.OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO A NÍVEL EUROPEU

Na Europa existem muitas oportunidades de financiamento para ONGs. Aqui estão algumas:

A Comissão Europeia atribui grandes orçamentos para diferentes ações onde as ONGs podem participar:

 Erasmus+ - Apoia atividades na educação, na formação, na juventude e no desporto.

 Europe for Citizens – Promove a cidadania europeia e financia projetos que contribuam para o desenvolvimento da 
 cidadania Europeia.

 Creative Europe – Apoia o sector audiovisual, cultural e criativo Europeu.

 LIFE – É o principal órgão financeiro que apoia projetos ambientais, de conservação da biodiversidade e para a 
 promoção das áreas protegidas, mas também para a divulgação e a informação sobre aspetos ambientais.

 Interreg – Promove a cooperação inter-regional no sentido de ajudar os governos locais e regionais na Europa a 
 desenvolver e implementar melhores políticas.

 EU Aid Volunteers – Dá oportunidade a cidadãos europeus de integrarem projetos de ajuda humanitária.

 WelcomEurope – Plataforma onde poderá encontrar a lista de subsídios europeus para o desenvolvimento de ONGs. 

Para além dos financiamentos da Comissão Europeia, existem outras oportunidades de financiamento disponíveis na Europa, 
tais como:

 EEA Grants – Orçamentos financiados pela Islândia, Liechtenstein e Noruega com o objetivo de promover a igualdade 
 social e a economia na Europa. 
 The Europa Nostra Awards  – Reconhece os melhores sucessos na conservação, na investigação, na educação, na 
 formação e consciencialização. 

 The Good Lobby Awards – Reconhece os melhores projetos desenvolvidos por cidadãos e colaborações entre 
 cidadãos – quer sejam profissionais ou voluntários – empresas, organizações civis, representantes políticos, 
 academias e/ou fundações.

4.4. OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO EM PORTUGAL

Em Portugal, são também várias as oportunidades de financiamento. Alguns exemplos:

 Fundação Calouste Gulbenkian – Todos os anos a Fundação Calouste Gulbenkian apoia projetos em diversas áreas, 
 desde a sustentabilidade e educação às artes e cooperação internacional.

 IPDJ – O Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P, todos os anos abre apoios a ONGs (Campos de Trabalho 
 Internacionais, programas de voluntariado, programas de Ocupação de Tempos Livres, entre outros). Estes programas 
 são principalmente benéficos para ONGs que têm dificuldade em financiar recursos humanos para realizar o seu 
 trabalho. 
 Fundo Ambiental – O Fundo Ambiental é um mecanismo de financiamento público que apoia projetos nas áreas das 
 alterações climáticas, recursos hídricos, resíduos e conservação da natureza e biodiversidade.

 Fundação Montepio – Apoia vários projetos de ONGs, identificando e promovendo boas práticas de intervenção 
 social.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en
https://ec.europa.eu/easme/en/life
https://interreg.eu
https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en
http://www.welcomeurope.com
https://eeagrants.org
https://www.europanostra.org/our-work/awards/europa-nostra-awards/
https://thegoodlobby.eu
https://gulbenkian.pt/bolsas-apoios-gulbenkian/
https://ipdj.gov.pt
https://www.fundoambiental.pt
https://www.montepio.org/institucional/fundacao-montepio/
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 BPI Solidariedade – Prémios que pretendem valorizar e apoiar projetos que procuram melhorar a qualidade de vida 
 e promover a igualdade de oportunidades de pessoas socialmente vulneráveis.

 Fundação La Caixa – A Fundação La Caixa apoia todos os anos projetos de diversas áreas, desde a investigação às 
 artes e até à inclusão social.

 Ciência Viva – A Ciência Viva também promove alguns concursos para ajudar a financiar projetos nas áreas da 
 ciência, educação, saúde e cidadania.

 Prémio Manuel António da Mota – Atribuído anualmente pela Fundação Manuel António da Mota, este prémio 
 pretende distinguir ONGs que se distingam nos vários domínios da sua atividade. Com um tema diferente em cada 
 ano, estes podem ir da sustentabilidade ambiental ao voluntariado, da luta contra a exclusão social à cidadania 
 ativa.

 AGIR Prémio REN – Este prémio tem como objetivo apoiar projetos que dão respostas a problemas sociais.

 Autarquias e Comunidades Intermunicipais – Cada autarquia, município e comunidades intermunicipais têm 
 financiamentos próprios aos quais as ONGs pertencentes a essas regiões podem candidatar-se. Estes apoios devem 
 ser consultados na página de cada autarquia ou CIM.

https://www.bancobpi.pt/responsabilidade-social/solidariedade?_adf.ctrl-state=19ubvjdj5j_4
https://www.montepio.org/institucional/fundacao-montepio/
http://www.cienciaviva.pt/home/
http://www.fmam.pt/premio-mam/introdução/
https://www.ren.pt/pt-PT/sustentabilidade/premio_agir
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5. Como gerir a sua ONG?

5.1. DICAS

Gerir uma ONG pode ser difícil e confuso, principalmente para quem não tiver experiência. Aqui estão alguma dicas que o 
podem ajudar:

 Crie uma rede de contactos – No setor associativo, é muito importante criar uma boa rede de contactos. Ir a 
 feiras, congressos e outros eventos é fundamental para dar a conhecer o seu projeto e contactar com outros no 
 sentido de estabelecer futuras parcerias ou criar projetos conjuntos.

 Seja inovador mas realista – Na maioria das vezes, os dirigentes, colaboradores ou voluntários de uma ONG são 
 movidos pela paixão e pelo sentido de missão, sendo que muitas vezes o seu primeiro instinto é aceitar qualquer 
 projeto que surja. Deve ser realista em relação à capacidade da sua ONG e pensar se tem os recursos (ou forma de 
 os obter) antes de aceitar um novo projeto.

 Comunique de forma eficiente – No que respeita à comunicação com o público é fundamental conhecer qual a(s) 
 rede(s) social(ais) usada(s) pelo seu público-alvo. Manter uma conta relevante e dinâmica numa rede social toma 
 muito tempo por isso é importante escolher o melhor canal de comunicação para não perder tempo com plataformas 
 que não têm visibilidade ou impacto. 

 Tenha a certeza do que diz – As pessoas confiam nas ONGs para obter informações credíveis. Assim, é importante 
 que tenha a certeza que as suas comunicações e publicações são baseadas em factos, evidência e no estado de 
 arte.

 Comunique de forma clara – Evite a gíria e calão e use frases simples, mas escritas de forma correta, que 
 transmitam claramente a sua mensagem.

 Partilhe o seu trabalho – Os websites são uma excelente forma de divulgar o trabalho e os projetos da sua ONG. 
 Mesmo que não faça publicações regulares, é sempre uma boa forma de manter os potenciais parceiros, 
 patrocinadores ou associados informados do trabalho desenvolvido. 

 Envolva os associados – O pagamento de quotas pode ser uma importante fonte de rendimento para uma ONG. 
 No entanto, após o primeiro ano pode tornar-se difícil manter o compromisso de pagamento. Nesse caso, será 
 necessário encontrar estratégias que motivem os associados a continuar com esse pagamento. Demonstre que 
 existem vantagens em ser sócio, informe com regularidade acerca do trabalho realizado e como o dinheiro está a ser 
 bem empregue. Seja totalmente transparente sobre os aspetos financeiros.

 Planeie antecipadamente – Gerir finanças é fundamental para qualquer ONG. É importante prever as despesas e 
 os ganhos no início de cada ano e manter um bom controlo do orçamento ao longo do ano. Existem sempre despesas 
 e receitas inesperadas, por isso é importante ter sempre um plano B para tais situações.

 Organize a documentação – Certifique-se que conhece toda a documentação legal necessária. Tenha 
 sempre  acessíveis os relatórios financeiros, das atividades, e outros, no caso de necessitar aceder a alguma 
 informação. Manter a documentação organizada pode poupar muito tempo.

 Dê o exemplo – Se quer o empenho, comprometimento e consistência de todos os colegas e sócios, seja o primeiro 
 a demonstrá-lo com o seu trabalho. Os sócios e voluntários precisam de se sentir inspirados e de ter a certeza que 
 o seu tempo e dedicação são dados a uma instituição de valor dirigida por pessoas responsáveis e idóneas. É 
 importante lembrar que os valores humanos são muitas vezes mais importantes do que as capacidades técnicas.
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5.2. TEMPLATES

Como foi dito anteriormente, guardar os registos é muito importante em qualquer ONG, tanto por razões legais como 
administrativas. Aqui consegue encontrar alguns modelos (templates) que pode descarregar para o ajudar nas tarefas diárias:

 As minutas são documentos legais usadas para registar decisões tomadas coletivamente, não havendo propriamente 
 uma regra para a sua elaboração. Damos-lhe dois exemplos diferentes que podem ser usados em situações 
 diferentes. O primeiro é um bom modelo para registar decisões de reuniões mais regulares e o segundo exemplo é 
 um documento mais formal usado, por exemplo, na eleição dos órgãos sociais, assembleias gerais ou reuniões mais 
 formais. No entanto, o modelo usado para uma minuta depende sempre da forma como a ONG opera e dos formatos 
 legais e culturais utilizados em cada país.

 Templates de Orçamentos são importante se prestar serviços para outras instituições ou para pessoas singulares. 
 Deve certificar-se que é específico no que inclui (ou não) no valor do serviço prestado.

 Template de documento genérico é sempre útil no caso de querer realizar uma declaração pública, um convite 
 para um evento, uma proposta ou outra situação genérica. 

 Templates para facilitar a gestão diária da ONG são úteis para situações diárias como requisição de material por 
 colaboradores (saber onde o material está e quem o utiliza), registo da utilização das viaturas, inventário e outros.

 O controlo do orçamento é muito importante em qualquer ONG e é crucial fazê-lo ao longo do ano, para garantir 
 que não existem despesas desnecessárias e que as receitas são suficientes para cobrir as despesas. Deste modo, é 
 possível controlar o orçamento de forma básica e simples. Para efeitos legais é necessário um documento mais 
 detalhado, por norma a entregar no final de cada ano civil. Certifique-se dos requisitos legais e financeiros do seu 
 país.
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