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A origem do nome

O nosso nome inspira-se na Lenda da 
Sopa da Pedra, que valoriza a 
cooperação e partilha de recursos
como forma de criar riqueza



Stone Soup Consulting

Missão: Maximizar o impacto social das 
organizações e iniciativas sociais

Trabalhamos com e não para as 
organizações em processos de 
consultoria estratégica com vista ao seu 
fortalecimento institucional

Membro de:



Comunidade Stone Soup



Princípios e estratégias 
de angariação de fundos 
– dos mitos à realidade



Angariação de Fundos:

Angariar fundos é angariar 
dinheiro, mas também 
serviços, bens e pessoas 
que nos apoiem!



Princípios Angariação de Fundos

Honestidade
Respeito

Integridade
Empatia

Transparência



Definir uma Estratégia de 
Angariação de fundos

Requisitos:

•Um plano estratégico e operacional
•Um orçamento operacional
•Sistemas financeiros
•Clareza nos valores fundamentais
•Uma imagem pública credível e visibilidade
•Compromisso da Direção e dos colaboradores, para 
contribuir para os esforços de angariação de fundos



Sustentabilidade Financeira

A angariação de fundos utiliza-se 
estrategicamente para conseguir a 
sustentabilidade da organização –
em especial uma sustentabilidade 

financeira



Pirâmide de AF

Potenciais perspectivados

Doadores perspectivados

Doadores 1º vez

Doadores regulares

Grandes doadores

Legados testamentários



Potenciais perspectivados

Doadores perspectivados

Doadores 1º vez

Doadores regulares

Grandes doadores

Legados testamentários

Pirâmide da Angariação de Fundos

Cerca de 80% dos donativos virá de 
20% de pessoas nas três secções do 
topo da pirâmide e cerca de 80% dos 
gastos em angariação de fundos 
serão gastos a conseguir que os 
restantes 80% do fundo da pirâmide 
se tornem doadores.

- Quanto mais se pede mais se 
recebe
-Devemos sempre pedir uma 
segunda vez a quem deu um 
donativo uma vez
-Pedir ao mesmo tipo de doador 
três vezes por ano. 



A angariação de fundos e os 
resultados

As ações de angariação de fundos 
podem ter resultados de curto, 

médio e longo prazo



Recursos humanos e processos
Direcção

Angariação 
de Fundos

Instrumentos de Com 
& Marketing

Relações públicas

Testemunhos

Conteúdos 
Gestão financeira

Processos e 
procedimentos

Avaliação



Mitos da angariação de fundos
• A angariação de fundos pode ser feita a custo zero

•Os fundos angariados podem ser aplicados no que a pessoa 
entender

•A aplicação dos fundos não tem de ser comunicada

•O que está a montante é pouco importante

•Se a causa é boa, os meios justificam os fins

•Os relatórios de gestão não precisam de detalhes

•Todas as técnicas funcionam em todas as organizações



Sustentabilidade versus Impacto 
Social



Como vamos existir por 
mais 10 anos?



• Usar métodos diversificados de angariação de várias 
origem (público, privado, particular); 

• Melhorar técnicas já utilizadas; 
• Testar diferentes técnicas para chegar ao perfil do 

doador;  
• Fazer o doador subir na pirâmide de doação; 
• Reformular os instrumentos de gestão e 

comunicação;
• Aumentar o número de apoiantes e doadores; 
• Ter mais parceiros mecenáticos e dinamizar os 

protocolos existentes; 
• Encetar mais ações; 
• Promover a participação ativa da comunidade.

Na AF é importante: 



Se deixarmos de existir o 
que é que acontece ao 
problema que estamos a 
resolver?



Médio e longo prazo

Avaliar os resultados e impactos com 
instrumentos comprováveis

Qual é o valor social 
gerado por cada euro 
investido?



20

… as mudanças 
(positivas ou negativas) 
experimentadas pelos 
stakeholders de uma 
atividade, como 
consequência direta  
desta atividade

Impactos são:



Como comunicar no 
meio 
de tanto ruído? 



Dicas

-Use linguagem 
simples
- Use slogans e frases 
curtas
- Use imagens 
apelativas
- Use cor
- Comunique 
positivamente
- Comunique resultados 
e impactos
- Seja inovador!!!



Comunicação empática

Em termos de recrutamento de associados, apoiantes e 
doadores não se comunica a missão da Associação per 

si, mas sim o que gera empatia com o público-alvo

•Comunique resultados e impactos
•Use casos de sucesso/ testemunhos
•Crie uma relação com agências de 
comunicação e publicidade
•Crie uma relação com os media
• Desenvolva instrumentos de comunicação que 
promovam a transparência e o accountability



Comunicação empática

•Comunique resultados e impactos
•1100 jovens acesso a formação
•600 jovens com novos hábitos de consumo saudáveis
•Diminuição em 80% no consumo de fast food
•Aumento do consumo de fruta em 70% nas mercearias locais
•etc

Avalie 
resultados e 
impactos!



Comunicação empática

•Use casos de sucesso/ testemunhos

“Quando chegou a primeira carta parecia qualquer
coisa do outro planeta”, disse Marina Aidova em
entrevista à AI em 2006. Em 1971, a mulher e filha
do prisioneiro político Slava Aidov
inesperadamente receberam um carta de dois
membros da AI em Inglaterra. Esta carta marcou o
início de 15 anos de correspondência que
continuaram depois da libertação de Slava Aidov
de um campo de trabalho soviético onde esteve
preso desde 1966. Marina, que na altura tinha 8
anos, descreveu as cartas como “um sinal de que
alguém se preocupava".

©Kay Chernush 
for the U.S. 
State 
Department



Comunicação empática

•Crie uma relação com agências de 
comunicação e publicidade
•Crie uma relação com os media



Comunicação empática
Desenvolva instrumentos de comunicação que 

promovam a transparência e o accountability



Fontes de financiamento/Técnicas

As técnicas a usar pelo
angariador/a são limitadas

apenas pela criatividade dele/a



Fontes de financiamento/Técnicas

… e pela ética



Campanhas de Recrutamento - rua



Campanhas de Angariação de Fundos - outdoors



Campanhas de Angariação de Fundos - outdoors



Seja memorável!

https://www.youtube.com/watch?v=ZFutjzOLsYY



Onde encontrar?

GEOfundos

https://www.geofundos.org
https://www.youtube.com/watch?v=8slPelk215A



1. Rigor concetual

Os financiadores internacionais 
têm peritos para analisar as 

propostas. Uma das primeiras 
coisas que verificam é o rigor 

concetual!



Indicadores

Formulação dos indicadores 

- Os detalhes fornecidos pelos indicadores permitem saber como é que 
os objectivos vão sendo alcançados nos diferentes períodos. Deve-se 
também quantificar, tanto quanto possível, os aspetos qualitativos; 

-O critério de medição terá de ser o mais exacto possível para permitir 
que os indicadores sejam objectivamente comprováveis.

- Os indicadores podem ser diretos ou indiretos

- Os indicadores devem ser SMART

S – específico
M – mensurável
A - atingível
R – relevante
T – limitado no tempo



2. Rigor de análise e contextualização

Para conseguir fazer uma boa 
análise há que primeiro fazer uma 

análise PEST e SWOT



Análise PEST

P – Fatores Políticos
E – Fatores Económicos
S – Fatores Sociais
T – Fatores Tecnológicos



Análise PEST
P – Fatores Políticos
E – Fatores Económicos
S – Fatores Sociais
T – Fatores Tecnológicos

. Variáveis Político-Legais: estabilidade governativa, legislação e 
regulamentação dos mercados, política fiscal, legislação laboral,...

. Variáveis Económicas: evolução do produto, taxas de juro, taxas de 
inflação, nível de desemprego, níveis salariais, custo da energia e de outros 
factores produtivos,...

. Variáveis Socioculturais: tendências demográficas, hábitos de consumo, 
estilos de vida, distribuição do rendimento, sistema educativo...

. Variáveis Tecnológicas: investimentos públicos e privados em I&D, 
protecção de patentes, velocidade de transferência de tecnologia,...



Análise SWOT

Análise SWOT
Strengths – forças
Weaknesses –

fraquezas
Opportunities –

Oportunidades
Threats – Ameaças

As forças e 
fraquezas são 
internas e as 
Oportunidades e 
Ameaças externas



Análise SWOT

Forças e Oportunidades – Propulsores
Fraquezas e Ameaças  - Constrangimentos

Exemplos para Projecto sobre Combate ao 
Desemprego:

Propulsores:
S – Parcerias Transversais às áreas do projecto
O – Novo incentivo fiscal à criação de auto-

emprego
Constrangimentos:
W – Insuficiente equipa técnica no projecto
T – 20 novas instituições que trabalham nesta área



Gestão de projetos  - múltiplas 
metodologias

Árvore dos problemas Árvore dos objetivos



Sustentabilidade
Transparência
Resultados
Impacto
Parcerias
Estratégia
Sinergias
Eficácia
Eficiência
Apropriação/ ownership

Capacitação
Cooperação

Desenvolvimento
Empreendedorismo

Inovação
Igualdade de 
oportunidades/ 

género
Não discriminação

Inclusão social
Boas práticas

ETC…

NÃO AS USE 
DE MANEIRA 

OCA!

3. Usar Palavras Chave



4. Provar os resultados e os 
impactos

Avaliar os resultados e impactos 
com instrumentos comprováveis



5. Ter rigor e detalhe financeiro

100+ 100 = 200. Mostre que sabe 
fazer um orçamento e cenários 
financeiros! 



6. Prove como ser relevante 
localmente é ser relevante globalmente



Árvore dos problemas Árvore dos objetivos

7. Escolha candidaturas com 
carga burocrática mais simples - Grants



Candidaturas de sucesso

Video GEOfundos



Candidaturas de sucesso

Boas práticas 
•Restrinja a sua candidatura à informação pedida 
•Deixe clara a necessidade do projeto que está a candidatar 
•Descreva o projeto de forma clara, sintética e rigorosa, com o 
cuidado de ir ao encontro das prioridades do financiador 
•Confirme se os objetivos são claros e mensuráveis 
•Descreva como o projeto vai ser gerido e monitorizado 
•Confirme a coerência entre atividades e orçamento 
•Confirme se o orçamento é realista 
•Assegure-se que os números do orçamento estão bem somados! 
•Deixe claro se o projeto que está a candidatar aguarda outros possí
veis financiamentos 
• Descreva a estratégia de sustentabilidade do projeto após o término 
do financiamento pedido. 

Más práticas 
•Começar a preparar a candidatura num prazo irrealista 
•Deixar o preenchimento (online) da candidatura para o último dia 
•Fazer erros ortográficos e/ou usar abreviaturas e jargão 
•Deixar a conceção, redação e submissão da candidatura dependente 
de uma só pessoa 
•Fazer afirmações vagas sobre as atividades a desenvolver 
•Apresentar uma lista enorme de atividades a desenvolver 
•Enviar uma enorme quantidade de informação exceto se for 
solicitado pelo financiador 
•Esquecer de detalhar todos os itens de despesas e custos no 
orçamento 
•Esquecer de apresentar no orçamento os valores relativos a 
descontos para IRS, Segurança Social e IVA, quando aplicável. 



Candidaturas de sucesso

Boas práticas 
•Restrinja a sua candidatura à informação pedida 
•Deixe clara a necessidade do projeto que está a candidatar 
•Descreva o projeto de forma clara, sintética e rigorosa, com o 
cuidado de ir ao encontro das prioridades do financiador 
•Confirme se os objetivos são claros e mensuráveis 
•Descreva como o projeto vai ser gerido e monitorizado 
•Confirme a coerência entre atividades e orçamento 
•Confirme se o orçamento é realista 
•Assegure-se que os números do orçamento estão bem somados! 
•Deixe claro se o projeto que está a candidatar aguarda outros possí
veis financiamentos 
• Descreva a estratégia de sustentabilidade do projeto após o término 
do financiamento pedido. 



Técnicas de Angariação de Fundos: 
Como escolher?



Fontes de Financiamento

• Particulares – uso de sites, redes sociais e 
profissionais, media 

• Fundos Públicos - prémios, subsídios, linhas de 
financiamento (CLDS, Camões, Europa 2020, 
Comissão Europeia, etc) 

• Fundos Privados - fundos de responsabilidade 
social, prémios, grants, investimento social

Nacionais, Regionais e Internacionais



Critérios

• Adequação à missão e valores da Organização (Org);

• Adequação à estrutura e recursos humanos da Org.;

• Adequado em termos de investimento da Org. (investimento 
financeiro reduzido como prioritário)

• Adequado em termos de objetivos estratégicos e operacionais

• Experiência comprovada de eficácia noutras instituições 
semelhantes em Portugal e no estrangeiro

• Teste de métodos diversificados (com amostra) para aferir os que 
melhor funcionam para a Org.

• Adequação das técnicas às prioridades da Org.



Técnicas de AF/ recrutamento
Individuais:

• 0,5% IRS
• Ações sociais 
• Almoços temáticos 
• Associados, Apoiantes e 

Doadores
• Associado recruta 

associado
• Bancas e merchandising 
• Caixas de donativos
• Cartões de crédito/ 

seguros - %
• Crowdfunding
• Cupões em anúncios 

publicitários

• Direct mailings (como 
encarte) 

• Donativos online
• Eventos promovidos pela 

org (teatro, cinema, 
conferências, galas, 
exposições, etc)

• Face to Face
• Formações 
• Grandes doadores
• Legados testamentários
• Leilões 
• Linhas de valor 

acrescentado  e DRTV
• Loja (online )



Técnicas de AF/ recrutamento
Individuais:

• Quotas
• Trabalho Pro Bono
• Vendas 
• Vouchers  de donativos
• Vouchers de hotéis/ 

restaurantes
• Webinars
• Formação
• Negócios sociais 
• Investimento social

• E muitas mais….

• Lotarias e raspadinhas
• Mailings virais 
• Marca Social
• Marketing de causas 
• Passeios pedestres/ 

orientação
• Peditório
• Prestação de Serviços
• Redes profissionais e 

sociais
• Referências multibanco
• Rifas 
• SMS
• Telemarketing
• Toolkit AF 



Técnicas de AF/ recrutamento

Privados (coletivos):
• Donativos em géneros 
• Acesso a grants nacionais e 

internacionais
• Match giving
• Campanhas de likes
• Negócios sociais 
• Parceiros mecenáticos
• Patrocínios
• Pontos de bancos/ gasolineiras/ 

telemóveis
• Projetos/ candidaturas
• Prémios nacionais e internacionais
• Reuniões/ relações públicas
• Cartões de crédito/ seguros - %
• Protocolos com Fundações 
• Investimento social
• Seguros: rendimentos variáveis em 

dinheiro

Públicos
• Acesso a programas 

(CLDS, Europa/ 
Portugal 2020, EEA 
Grants, etc)

• Projetos/ candidaturas
• Embaixadas
• Multas/ injunções
• Projetos/ candidaturas
• Prémios nacionais e 

internacionais
• Protocolos com 

ministérios
• Protocolos com Cm/ JF
• Acordos típicos/ 

atípicos com a 
segurança social



Eventos

• Jogos de tabuleiro
• Jogos tradicionais 
• Karaoke
• Lavagem de carros
• Leilões
• Maratonas/ corridas
• Mural de graffitis
• Passatempos
• Rally/ peddy paper
• Reciclagem de produtos
• Teatro/ teatro de rua
• Tertúlias
• Vendas de excedentes
• Workshops de 2 horas

• (…)

• Almoços temáticos
• Amostras 

gastronómicas
• Caça ao tesouro 
• Cinema
• Circo
• Concertos
• Concursos de comida, 

artes plásticas, 
fotografia,  etc

• Conferências 
• Desportos Radicais
• Exposições 
• Festas de aniversário
• Festas multiculturais
• Festivais



Canais e Técnicas 
de AF



Redes sociais:
Facebook, LinkedIn, Twitter, etc

- Ações sociais
- Campanhas dirigidas
- Campanhas de likes
- Criação de redes/ parcerias/ 
comunidades
- Criação de buzz constante sobre 
um assunto em que são 
especializados Cuidado 

com a 
linguagem!



Compreender o financiador



Compreender o Financiador

MOTIVAÇÃO



Compreender o Financiador

TIPO DE PROGRAMA



Compreender o Financiador
PERCEBER A ESTRATÉGIA



Compreender o Financiador
REGULAMENTO COM OLHOS DE VER



Compreender o Financiador
FAZER UMA CHECK LIST MAS NÃO É DE 
DOCUMENTOS



Compreender o Financiador
LINGUAGEM: LOST IN TRANSLATION



Compreender o Financiador
NÃO ATIRAR BARRO À PAREDE



Compreender o Financiador
NÃO INTERESSA O MÉRITO MAS O MATCHING



Erros frequentes…
- Não ter uma visão;
- Não planear: trabalhar no curto 

prazo(REAGIR);
- Não trabalhar para o cumprimento de 

objetivos estratégicos;
- Seguir o financiamento: perda de 

identidade;
- Não monitorizar e corrigir;
- Não avaliar o impacto;
- Não introdução dos resultados da 

avaliação no ciclo da organização;
- Desvio de caminho: atividades não 

estratégicas não geram impacto;
- Não inovar



Os projetos não têm de 
ser sustentáveis, as 
organizações é que 

têm de ser!

Em resumo...



A decisão onde aplicar o 
dinheiro é estratégica e 
não operacional

Em resumo...



Desejo-vos boa sorte e uma 
vida longa e com qualidade!!!



Obrigada!



Cláudia Pedra
Stone Soup Consulting

claudia.pedra@stone-soup.net

www.stone-soup.net
@stonesoupchat

http://www.linkedin.com/comp
any/stone-soup-consulting


