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8.1 Resumo
Quer	a	organização	seja	recém	criada,	quer	
seja mais antiga, com um escritório cheio de 
trabalhadores experientes, planear para o 
futuro é essencial, se for pretendido que ela 
exista por muito tempo. Embora se possa ter a 
certeza	sobre	os	actuais	projectos	e	fluxos	de	
financiamento,	estes	tendem	a	corresponder	a	
um horizonte de curto prazo - um a três anos, e 
depois tudo se torna mais incerto. Mesmo que 
se imagine bem o que vai acontecer no futuro, 
como potenciais adjudicações e oportunidades 
de parceria, há sempre a possibilidade de tudo 
mudar	-	as	oportunidades	de	financiamento	
podem ou não existir, o pessoal pode sair, ou as 
necessidades das comunidades servidas podem-
se alterar.

Este	capítulo	define	resumidamente	o	
planeamento estratégico e salienta algumas 
das vantagens que podem ser obtidas com 
o processo e com o seu resultado: o plano 
estratégico. Prossegue apresentando uma 
perspectiva das etapas englobadas pelo 
planeamento estratégico (8.3), e conclui-se 
com a apresentação de hiperligações para 
recursos e ferramentas mais aprofundados. 
Após a elaboração do plano estratégico, é boa 
ideia	confirmar	se	ele	corresponde	ao	plano	de	
trabalho anual (capítulo	3) e ao orçamento.

Objectivos
•	Determinar	se	a	organização	está	apta	 

a realizar planeamento estratégico.

•	Utilizar	o	que	se	descobriu	na	avaliação	 
de capacidade institucional da organização 
(capítulo	7) para moldar o processo de 
planeamento estratégico.

•	Percorrer	o	processo	de	planeamento	
estratégico.

•	Unir	a	organização	em	torno	de	um	plano	
estratégico que a sustente no futuro. 

Acrónimos e Termos Fundamentais
•	Horizonte - Prazo de tempo contemplado por 

uma organização no futuro ao preparar um 
plano estratégico.

•	 Planeamento	Estratégico - Processo para 
a organização determinar o seu rumo ou 

estratégia e para tomar decisões relativas 
à sua prossecução. De acordo com 
uma adaptação do Guia no Terreno para 
Planeamento e Implementação Estratégica 
Sem Fins Lucrativos, “De forma simplista, o 
planeamento estratégico determina para onde 
a empresa se dirige no próximo ano ou mais, 
como vai para lá e como sabe se chegou lá  
ou não”.

•	Plano de Acção	-	Uma	série	específica	de	
etapas que descrevem o que tem de ser 
feito, como, quando e por quem, para se 
alcançar um ou mais objectivos. Podem ser 
usados planos de acção escritos ao nível da 
organização, do projecto ou da actividade.

•	SWOT - Análise de Forças, Fraquezas, 
Oportunidades e Ameaças, uma ferramenta 
de planeamento estratégico que ajuda as 
organizações a auto-examinarem-se e a 
examinarem os ambientes externo e futuro  
em que operem.

8.2 Começar
Como é que o planeamento estratégico ajuda 
os programas?

O planeamento estratégico ajuda a preparar  
a organização para o futuro através da criação 
de uma ponte que ligue as actividades e as 
adjudicações actuais a objectivos a longo prazo 
e aos sistemas, recursos e procedimentos 
necessários para os concretizar. Permite, 
portanto, ver onde é que a organização se 
enquadra no âmbito mais largo em que opera. 
Além disso, o plano dele resultante pode 
mostrar aos doadores que a organização tem a  
casa em ordem - sabe para onde vai e como  
chegar lá.

Porquê Criar um Plano Estratégico?

 f Pode servir como quadro para a tomada  
de decisões.

 f Pode proporcionar uma base para 
planeamento mais detalhado ao nível  
de projecto.

 f Pode servir como roteiro para o futuro e como 
catalizador de mudanças, bem como de 
referência para futuros planos estratégicos. 
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8.2.1	Planeamento	Anual	
versus Planeamento 
Estratégico 
O plano anual tem dados muito precisos (por 
exemplo,	os	montantes	dos	financiamentos	
recebidos	nas	datas	de	início	e	de	fim	da	
adjudicação). O plano estratégico tem 
frequentemente numerosas variáveis. De 
facto, uma parte do objectivo de um plano 
estratégico	é	determinar	e	tentar	quantificar	
algumas dessas variáveis. 

O planeamento anual concentra-se nas 
operações, impulsionando assim a organização 
através do estabelecimento de objectivos 
concretos e da atribuição ao pessoal de 
orientações sobre o que tem de ser feito para se 
atingir os resultados esperados. O planeamento 
estratégico examina o ambiente externo e a 
adaptação da organização ao seu ambiente. 
Embora também implique o estabelecimento 
de metas, o seu escopo é mais amplo - cobre 
todos os aspectos da acção da organização - 
e tem em conta aspectos a mais longo prazo 
que os que são tratados nos planos anuais. 
Normalmente, os planos estratégicos abrangem 
os três a cinco anos seguintes. 

8.2.2	Preparação	para	o	
Planeamento Estratégico 
Como a avaliação da capacidade organizacional 
(capítulo	7), o processo de planeamento 
estratégico deve envolver uma equipa base 
composta por representantes da gestão, 
da	administração,	da	área	financeira	e	dos	
departamentos técnicos da organização, bem 
como membros do Conselho de Administração. 
O tempo que demora a conclui-lo depende da 
dimensão da organização, da natureza da sua 
liderança, da experiência com planeamento 
estratégico, da disponibilidade de informações 
e	do	empenho	no	processo.	É	importante	
reservar-se tempo para que a organização se 
concentre no planeamento estratégico. Tanto 
pode ser umas horas por semana como um dia 
por mês. O processo no seu todo pode levar 
apenas um mês ou arrastar-se por um ano. 

Antes de se iniciar, há que ponderar o seguinte:

• Conversar com Outras Organizações.

 Deve-se consultar outras organizações 
para se saber como elas se deram com 
os seus planeamentos estratégicos. Deve-
se perguntar quem ajudou nos planos, o 
que correu bem e o que fariam de forma 
diferente na próxima vez.

• Ler os Recursos On-line.

 Os recursos on-line, alguns dos quais se 
apresentam	no	final	deste	capítulo,	podem	
não	ser	suficientes	só	por	si	para	guiar	o	
processo, mas devem chegar para dar uma 
boa imagem do que é de esperar. Sugere-
se que se encontrem as ferramentas que se 
pretendem e que depois se faça uma busca 
na internet por consultores com experiência 
específica	na	utilização	dessas	ferramentas.

• Fazer o Conselho de Administração Participar.

 O planeamento estratégico é um processo 
que deve ser realizado pela equipa de 
gestão com a aprovação e sob a supervisão 
do Conselho de Administração. O Conselho 
de Administração pode envolver-se 
directamente em algumas ou em todas  
as respectivas actividades.

8.2.3	Doze	Perguntas	 
Antes de se Iniciar o 
Planeamento Estratégico 
Embora não exista um momento "certo" 
para se efectuar planeamento estratégico, a 
resposta	às	perguntas	da	lista	de	verificação	
seguinte pode ajudar a decidir quando é que  
a organização está pronta a avançar.
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12 Perguntas para Determinar se a 
Organização está Pronta a Encetar  
o Planeamento Estratégico Fonte:  
Beryl	Levinger*

A organização está pronta a encetar o planeamento 
estratégico se a resposta a todas as perguntas 
abaixo for "sim":
 
1. Há vontade de se trabalhar no sentido de 

se adequar melhor a organização ao seu 
ambiente exterior através da análise das 
seguintes questões: 

•	O	que	é	que	no	exterior	da	organização	 
a afecta positiva ou negativamente  
(factores	externos)?

•	Onde	é	que	a	organização	se	encontra	
agora	(avaliação	interna)?	

•	Para	onde	vai	(metas	e	objectivos	
estratégicos)?	

•	Como	é	que	lá	vai	chegar	(actividades)?	

•	Como	se	sabe	se	está	no	bom	 
caminho	(resultados)?

•	Qual	é	o	seu	plano	para	agir	(orçamento)?	 
 � Sim  � Não 

2. Há alta probabilidade de se alcançar 
consenso quanto às questões seguintes: 

•	O	que	é	que	se	espera	atingir?	

•	Em	que	é	que	se	acredita?	

•	Quais	são	os	objectivos?	

•	O	que	torna	a	organização	diferente	 
			ou	única?  
 � Sim  � Não 

3. Não há ruína iminente e crise? 
 � Sim  � Não 

4. Há um forte empenho da parte da liderança 
em iniciar o planeamento estratégico?   
 � Sim  � Não 

5. Há um entendimento comum sobre a 
natureza do planeamento estratégico entre 
os  interessados da organização?    
 � Sim  � Não 

6.  Há algum grupo de pessoas com vontade 
e capacidade de participar na equipa de 
planeamento estratégico ? 

 � Sim  � Não 

7.		Há	acesso	a	dados	que	reflictam	as	
tendências - políticas, económicas, sociais  
e tecnológicas - que afectem os 
beneficiários,	os	doadores,	os	parceiros	 
e os concorrentes da organização?   
 � Sim  � Não 

8.	Há	acesso	a	dados	que	reflictam	os	níveis	 
de desempenho e recursos actuais?   
 � Sim  � Não 

9.	A	organização	tem	capacidade	interna	para	
responder aos problemas com novas soluções?

  � Sim  � Não 

10.		Há consenso relativamente ao  
mandato organizacional dado à equipa  
de planeamento?     
 � Sim  � Não

11. Há recursos adequados (incluindo 
facilitadores internos ou externos à 
organização), de forma a que a equipa  
de planeamento possa executar todas  
as tarefas seguintes: 

•	 Esclarecer	qual	a	missão	e	os	valores	
organizacionais.

•	 Identificar	os	utentes/interessados.	

•	 Avaliar	o	ambiente	externo

•		Avaliar	o	ambiente	interno

•		Identificar	os	problemas	estratégicos	 
que enfrenta

•		Formular	estratégias	para	resolver	esses	
problemas 

•		Estabelecer	uma	visão	oganizacional	 
eficaz	para	o	futuro

•		Converter	essa	visão	em	planos	de	
actividade, orçamentos e áreas chave  
de resultados que possam ser 
monitorizadas.

•		Monitorizar	o	desempenho	"real"	face	 
ao "esperado".

•	 	Efectuar	ajustamentos	ao	plano.		 
 � Sim  � Não 

12.  Há acordo quanto ao processo de 
planeamento/modelo a utilizar?

   � Sim  � Não

*Beryl	Levinger	é	Professor	Eminente	de	Gestão	Sem	Fins	Lucrativos	no	Monterey	Institute	of	International	Studies	e	Director	do	Center	for	
Organizational Learning and Development do Education Development Center.

www.ngoconnect.net
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8.3 Planeamento 
Estratégico
Os processos de planeamento estratégico e os 
respectivos resultados são bons na medida em 
que forem honestos e úteis, entendendo-se por 
honestos analisarem objectivamente os factores 
internos e externos, e por úteis articularem os 
objectivos	específicos	e	os	actos	que	possam	
impulsionar o avanço da organização.

Etapa 1. Preparar o Plano: 
Esclarecer o Mandato e o 
Objecto de Trabalho
• Criar uma equipa de planeamento 

estratégico.

 Para obter adesão e melhorar as hipóteses 
de	que	o	plano	não	fique	no	papel,	
envolver as pessoas responsáveis pela 
sua implementação. Fazer uma lista das 
competências e experiências necessárias  
em quem vai participar no processo. Convidar 
uma equipa inter-funcional (representantes 
dos programas e serviços, gestão e 
operações,	finanças	e	angariação	de	fundos	e	
governação) para assegurar que o plano seja 
elaborado de forma colaborativa e realista.

• Nomear um responsável interno e/ou 
contratar um consultor. 

 Embora se possa ter no pessoal alguém 
que possua as competências necessárias 
para orientar uma equipa ao longo de um 
exame aprofundado, é frequentemente 
preferível recorrer a um consultor que não 
possua quaisquer interesses na organização. 
Um estranho pode trazer uma visão nova e 
objectiva da organização e uma perspectiva 
do que funcionou em outras organizações 
que enfrentaram problemas semelhantes. 
Se for decidido que deve ser alguém 
da organização a dirigir o planeamento 
estratégico em vez de um consultor, é 
necessário fazer as seguintes perguntas: 

- Essa pessoa é capaz de olhar 
imparcialmente tanto para as forças  
como	para	as	fraquezas	da	organização?	

- Essa pessoa é capaz de dirigir de  
forma	eficaz	e	diplomática	o	grupo	para	
um	consenso?

- Essa pessoa é capaz de gerir os  
conflitos	que	possam	surgir	durante	o	
exame	à	organização?

Se for contratado um consultor para orientar 
o processo de planeamento estratégico, é 
possível nomear um responsável interno ou 
uma equipa para trabalhar com o consultor e 
gerir a implementação do plano estratégico 
na promoção da organização. Dessa forma, 
quando o consultor terminar, o plano 
estratégico	pode	ficar	a	cargo	das	pessoas	
responsáveis, que compreendem o plano e 
aquilo que se espera após o processo  
de planeamento terminar. 

Cada consultor ou coordenador tem a sua 
própria abordagem. Contudo, é importante 
que o consultor e os responsáveis internos 
percebam claramente quais são os resultados 
desejados e o que é esperado de cada 
um deles para evitar confusões e outros 
problemas durante o processo. 

• Criar um plano de trabalho e um cronograma 
para a atribuição de tarefas específicas  
às pessoas.

	 Definir	um	âmbito	de	trabalho	e	atribuir	tempo	
para o processo. Ser claro quanto aos papéis 
a desempenhar por cada participante. Uma 
das principais tarefas é a coordenação e o 
registo do processo. Nomear uma ou duas 
pessoas para darem apoio administrativo e 
registarem por escrito os debates.

No planeamento estratégico, é importante 
separar o trabalho que se pode fazer do 
que se tem de fazer. Deve-se estabelecer 
objectivos concentrados no que tem de 
ser	feito,	e	verificar	se	esses	objectivos	
são exequíveis. Se o arranque for penoso, 
devem-se efectuar primeiro algumas tarefas 
simples. O impulso fornecido por pequenos 
progressos pode ajudar a galvanizar a 
organização	para	assumir	maiores	desafios.

Etapa 2. Revisão das 
Declarações de Objectivos,  
de Missão e de Valores
O planeamento estratégico inicia-se centrado 
nos objectivos, na missão e nos valores da 
organização. Embora estes termos sejam 
utilizados frequentemente de forma aleatória, 
não são idênticos. Eles representam um  
quadro	para	se	definir	e	comunicar	os	fins	 
da organização, começando a partir do nível 
mais alto, do longo prazo (visão) e até ao  
nível	mais	baixo,	mais	específico	e	a	curto	
prazo (objectivos).



www.ngoconnect.net156

S
us

te
nt

ab
ili

da
de

8

Visão
A visão de uma organização é frequentemente 
uma declaração inspiradora sobre o que ela 
tenta alcançar. As ONGs concentram-se muitas 
vezes no problema que esperam resolver para 
elaborarem a imagem que têm do futuro após 
esse problema ser resolvido ou mitigado.

Exemplo:	“A	ONG	XYZ	visa	que	a	nossa	
comunidade seja libertada da pobreza e 
da fome, e com todos a terem acesso ao 
ensino básico, aos cuidados de saúde e às 
oportunidades económicas”.

Declaração de Missão
A declaração de missão aprofunda a visão, 
resumindo as acções a tomar pela organização 
para	tornar	essa	visão	uma	realidade.	É	
essa	declaração	que	esclarece	os	fins	da	
organização e a sua actividade diária. 

Exemplo: “A nossa missão é lutar contra  
a pobreza e a fome na nossa comunidade, 
através da criação de programas de 
desenvolvimento da educação, dos cuidados 
de saúde e da economia que correspondam 
às necessidades da mesma”.

Valores
Os valores de uma organização são crenças 
arreigadas que modelam as acções da 
mesma. As organizações podem ter vários 
valores fundamentais.

Exemplos: “A nossa organização acredita 
em proporcionar igualdade de oportunidades 
a todos os membros da comunidade, 
independentemente do sexo, das crenças 
religiosas ou da origem étnica".

"A nossa organização acredita que todas as 
crianças têm direito ao ensino básico".

"A nossa organização acredita que as suas 
prioridades devem ser orientadas e estar em 
harmonia com os desejos da comunidade".

Embora não seja provável que os objectivos 
de	uma	organização	se	modifiquem,	ela	pode	
alterar a forma de analisar e abordar problemas à 
medida que o tempo passa e as suas actividades 
são implementadas. Embora não se esteja 
sempre a mudar de estratégia, as organizações 
devem rever periodicamente as suas declarações 
de missão e de objectivos. Trata-se de uma 
oportunidade para unir o pessoal e fazer 
corresponder a missão dos funcionários à missão 
e à visão globais da organização.

Para começar, deve-se responder às seguintes 
perguntas básicas:

•	Que	se	espera	alcançar	(objectivos/visão)?	

•	Quais	são	os	objectivos	(missão)?	

•	Em	que	é	que	se	acredita	(valores)?	

•	O	que	é	que	no	exterior	da	organização	 
a	afecta	positiva	ou	negativamente?	 
(factores	externos)?

•	Onde	é	que	a	organização	se	encontra	 
agora	(avaliação	interna)?	

•	Para	onde	vai	(metas	e	objectivos	
estratégicos)?

•	Como	é	que	lá	vai	chegar	(actividades)?	

•	Como	se	sabe	se	a	meta	foi	atingida	
(resultados)?

Figura 48 - Exemplos de Metas e Objectivos

Metas Objectivos

Amplos, a 
longo prazo

Restritos, a curto prazo

Onde queremos 
estar

O passos necessários para  
lá chegar

Gerais e 
abstractos

Precisos, mensuráveis

Aumentar a 
participação da 
comunidade no 
programa de 
educação da 
juventude.

•	 Recrutar	10	novos	voluntários	
nas igrejas/mesquitas locais.

•	 Formar pares entre voluntários  
e funcionários monitores.

•	 Reunir mensalmente com  
todos os voluntários no centro 
de jovens.

•	 Criar um programa/evento anual 
destinado a reconhecer as três 
pessoas mais valiosas para  
o programa.

Remover as 
barreiras à 
educação e 
reforçar as 
oportunidades 
educativas 
de frequência 
do ensino 
secundário.

•	 Aumentar o acesso, 
assegurando que pelo menos 
15	crianças	da	comunidade	
completam os seus estudos. 

•	 Angariar fundos em empresas da 
região para pagar as propinas e 
outras despesas a pelo menos 
15	crianças	da	comunidade.

•	 Organizar voluntários da 
comunidade para trabalharem 
um dia por mês em projectos 
para renovar e ampliar a  
escola existente.

Etapa 3. Identificar as  
Metas Estratégicas
Metas	estratégicas	são	afirmações	de	
intenções gerais directamente ligados com 
a declaração de missão. Embora a visão, a 
missão e os valores possam nunca mudar, 
é provável que os objectivos estratégicos 
evoluam ao longo do tempo.

Exemplo: Meta Estratégica - Aumentar 
os	rendimentos	das	famílias	chefiadas	
por	mulheres	na	província	de	X	através	de	
melhorias na criação e comercialização  
de gado.

www.ngoconnect.net
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Etapa 4. Definir os  
Objectivos Estratégicos
A organização deve determinar como vai 
concretizar as suas metas estratégicas 
nos próximos três a cinco anos através do 
estabelecimento	de	objectivos	específicos,	
mensuráveis, realizáveis, realistas e com tempo 
definido	-	em	inglês,	Specific,	Measureable,	
Achievable, Realistic e Time-based (S.M.A.R.T.):

•	Específicos	-	Há	definição	de	um	
comportamento/resultado	específico	ou	
preciso relacionado com uma taxa, número, 
percentagem	ou	frequência?

•	Mensuráveis	-	Existe	alguma	forma	fiável	 
de se avaliar o progresso na prossecução  
do	objectivo?	

•	Realizáveis	-	Estar-se-á	a	tentar	demasiado?	
Com um esforço razoável, será possível 
fazer-se	o	que	se	pretende?

•	Realistas - Dispõe-se dos recursos -  
pessoal, dinheiro, meios, etc. - para se ter  
um	impacto	real?

•	Com	tempo	definido - Existem datas de início 
e/ou	fim	claramente	estipuladas	ou	definidas?

Exemplo de objectivo SMART: 

•	Até	[ano],	a	nossa	ONG	vai	apoiar	iniciativas	
visando aumentar os rendimentos [Y número 
de]	de	famílias	chefiadas	por	mulheres	na	

província	de	X	através	de	melhorias	na	
criação e comercialização de gado.

Objectivo Não Muito SMART (Inteligente):

•	Mudar	as	práticas	de	criação	de	gado	 
(não	é	específico,	nem	mensurável,	nem	
limitado no tempo). 

Etapas 5 e 6. Análise de Forças,  
Fraquezas, Oportunidades e 
Ameaças (SWOT) 
“SWOT” (pronuncia-se suat) quer dizer Forças, 
Fraquezas, Oportunidades e Ameaças (Strengths, 
Weaknesses,	Opportunities	e	Threats).	É	a	
ferramenta principal do planeamento estratégico 
que ajuda as organizações a auto-examinarem-se 
e a examinarem os ambientes externo e futuro em 
que operem.

As forças e fraquezas referem-se ao 
funcionamento interno da organização e 
são uma espécie de activo e passivo. As 
oportunidades e as ameaças existem no exterior 
da organização e são relativas ao futuro.

Uma análise SWOT pode fazer parte do 
processo de planeamento ou ser aplicada a 
determinado problema ou situação. Uma forma 
fácil e rápida de abordar a análise é fazer o 
exercício da página seguinte. 

Figura	49	-	Exemplo	de	Tipos	de	Informações	a	Incluir	numa	Matriz	de	Análise	SWOT

Factores Internos

Forças (Activos)
PERGUNTA:	O	que	fazemos	bem?	Como	sabemos?
Por exemplo:

•	 Capacidade

•	 Recursos	(financiamentos,	fornecimentos,	etc.)

•	 Local	e	implantação	geográfica

•	 Inovação

•	 Gestão

•	 Alcance, consciencialização

•	 Voluntários

•	 Vantagens concorrenciais

Fraquezas (Passivos) 
PERGUNTA:	O	que	podemos	fazer	melhor?	Como	se	
avalia	o	que	fizermos	melhor?
Por exemplo:

•	 Gestão	financeira

•	 Recursos humanos

•	 Monitorização

•	 Recursos

•	 Angariação de fundos

•	 Recrutamento de voluntários

Factores Externos

Oportunidades 
PERGUNTA:	Que	factores	externos	à	ONG	nos	 
podem	ajudar?
Por exemplo:

•	 Tendências no sector 

•	 O que fazem os departamentos 
governamentais?

•	 Parcerias,	agências,	redes?

Ameaças	(Dificuldades)		
PERGUNTA:	Que	factores	externos	à	ONG	nos	 
podem	prejudicar?
Classificá-los	por	"gravidade"	 e “probabilidade  
de ocorrência".
Por exemplo:

•	 Mudança do governo

•	 Desastres naturais 



www.ngoconnect.net158

S
us

te
nt

ab
ili

da
de

8

Exercício

Para efectuar uma análise SWOT, utilizar os  
dados e as conclusões da auto-avaliação 
(capítulo	7) e do planeamento de comunicação 
(capítulo	3)	para	determinar	os	temas	principais;	
depois, efectuar os passos seguintes:

•	Especificar	um	objectivo	da	organização.	

•	Pedir	a	cada	membro	da	equipa	que	indique	
as forças da organização relativamente a 
esse objectivo, e dar-lhes três cartas em que 
devem escrever uma força em cada uma. 
Recolher	e	agrupar	as	cartas	para	identificar	
os	temas	principais	identificados	pela	equipa.	

•	Repetir	o	exercício	para	as	fraquezas	
internas, as oportunidades externas e as 
dificuldades	ou	ameaças	externas.	Recolher	
e	agrupar	as	cartas	para	identificar	os	temas	
principais	identificados	pela	equipa	para	
cada um dos elementos SWOT.

•	Criar	uma	matriz	(ver	Figura	49).	

Os pontos seguintes são os em que se  
deve	reflectir	ao	longo	das	diferentes	etapas	 
da análise:

•	Secção Forças - Factores que ajudam a 
organização a atingir os seus objectivos 
programáticos, como a capacidade para 
satisfazer necessidades dos utentes, 
métodos	altamente	eficientes	de	prestar	
serviços, pessoal excepcional ou  
localização estratégica.

•	Secção Fraquezas	-	Factores	que	dificultam	
que a organização atinja os seus objectivos 
programáticos, como a falta de recursos 
humanos	qualificados,	e	que,	se	corrigidos,	
podem ser convertidos em forças. 

•	Secção Oportunidades - Factores externos 
que podem ajudar o programa, como uma 
decisão do governo de aumentar o acesso aos 
cuidados de saúde na sua área de projecto.

•	Secção Ameaças - Factores externos que 
escapam ao controlo da organização e que 
podem afectar negativamente o programa, 
como problemas de segurança que possam 
dificultar	o	trabalho	numa	região	ou	mudanças	
legislativas que afectem os serviços e 
obriguem a adaptações no programa.

Ao registar a análise SWOT, deve-se 
destacar como se pretende partir das forças, 
resolver as fraquezas para que não limitem a 
organização e assegurar que as oportunidades 
e as ameaças não afectem negativamente 
a capacidade de realização das tarefas 
definidas	no	plano	de	acção.	

Etapa 7. Definir Como se vai 
Atingir Cada Meta Estratégica  
e Criar um Plano de Acção
Definir	as	acções	a	tomar	para	se	alcançarem	
os objectivos estratégicos, e que vão constituir 
a espinha dorsal do plano de acção. Recorda-
se que estratégias são as vias a tomar pela 
organização no sentido de atingir as metas 
estratégicas	estabelecidas.	É	aconselhável	
escolher uma combinação de estratégias  
para cada meta estratégica, para se maximizar 
os	impactos.	Estes	passos	são	definidos	com	
grande detalhe no plano de trabalho anual 
(capítulo	3). No entanto, no planeamento 
estratégico visa-se a situação como um todo, 
ao longo de um horizonte temporal mais 
vasto. Aconselha-se a criação de uma folha 
de cálculo ou de um plano de projecto que 
estabeleça cada tarefa, quem e o que é que é 
necessário para a realizar, e até quando deve 
estar concluída (ver secção 7.4).

Etapa 8. Identificar os Recursos 
Necessários para Realizar o 
Plano de Acção
Responder a algumas perguntas básicas, 
incluindo:

•	Quais	são	as	fontes	de	financiamento	de	que	
se	dispõe?	Onde	é	possível	arranjar	outras?

•	Quais	são	os	recursos	humanos	
necessários?	Quem	tem,	entre	o	pessoal,	
os conhecimentos, as competências e a 
experiência	necessários?	

Juntar as respostas ao plano de acção.

Etapa 9. Criar um Orçamento  
para a Implementação do Plano
Após a criação do plano de acção e a 
identificação	dos	recursos	necessários,	deve-
se calcular quanto custa a execução ao longo 
dos próximos três anos.

Etapa 10. Monitorizar e 
Avaliar os Progressos; Reajustar  
o Plano conforme Necessário
A equipa de planeamento estratégico deve 
continuar a reunir-se regularmente para 
avaliar os progressos internos e as realidades 
externas.	Além	disso,	tem	de	ser	flexível	e	
modificar	o	plano	sempre	que	necessário.	
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8.4 Recursos On-line sobre 
Planeamento Estratégico
Há muitos recursos excelentes disponíveis 
on-line para ajudar a orientar o processo de 
planeamento	estratégico.	A	Figura	50	indica	
alguns para se poder começar.

Figura 50 - Selecção de Recursos On-line  
sobre Planeamento Estratégico

Ferramentas e Recursos Descrição

Civicus Strategic Planning 
Toolkit
http://www.civicus.org/
new/media/Strategic%20
Planning.pdf

Este conjunto de 
ferramentas oferece 
um método para pla-
neamento estratégico 
detalhado.	É	possível	
replicá-lo em qualquer 
organização ou pro-
jecto que necessite de 
efectuar planeamento 
estratégico.

Criação de Planos 
Estratégicos (pdf)
http://www.
humanitarianforum.org/ 
data/files/resources/713/en/
AllianceStrategicPlanning 
Tool.pdf

Ferramenta para 
organizações 
comunitárias e 
religiosas da Core 
Initiative e da 
International HIV/AIDS 
Alliance,	2007

Auto-avaliação de ONGs 
através de Exercício SWOT
http://www.network 
learning.org

Um processo 
simples em quatro 
etapas que orienta a 
organização através 
da	identificação	
das suas Forças e 
Fraquezas internas e 
das Oportunidades 
e Ameaças externas 
que enfrenta. Um entre 
muitos recursos

Resolução de Problemas: 
SWOTs e Planos 
Estratégicos 
http://www.
networklearning.org/index.
php?searchword=SWOT
&ordering=&searchphras
e=all&Itemid=1&option=c
om_search

Um entre muitos 
recursos disponíveis 
gratuitamente para 
ONGs que trabalhem 
nas áreas humanitária 
e do desenvolvimento. 
Networklearning.org 
elabora ou encontra 
manuais que podem  
ajudar as ONGs 
a desenvolver 
competências e indica 
outros sites da internet  
com bons recursos.

Capítulo de Planeamento 
Estratégico (pdf)

Reforço da 
Capacidade 
Institucional para 
ONGs Locais: Manual 
de Orientação de 
Boas Práticas, edição 
do Instituto Católico 
para as Relações 
Internacionais,	2005

Lista	de	Verificação	de	
Planeamento Estratégico 
(NGO Café)
http://www.gdrc.org/ngo/  
bl-stratpla.htm

A	lista	de	verificação	
pode ser usada 
para avaliar se a 
organização está 
pronta a empenhar-
se no planeamento 
estratégico. A sua 
utilidade principal 
é	a	planificação	
da formação e da 
assistência técnica 
que possa ultrapassar 
os obstáculos 
encontrados.

Planeamento Estratégico  
(em	organizações	sem	fins	
lucrativos ou sem lucros)
http://www.
authenticityconsulting.
com/pubs/SP_gdes/
SP_pubs.htm

Adaptado de  
The Field Guide to 
Nonprofit Strategic 
Planning and 
Facilitation, por 
Carter McNamara, 
Authenticity 
Consulting,	2008

Planeamento Estratégico 
em Pequenas 
Organizações Sem Fins 
Lucrativos: Guia Prático 
do Processo
http://www.wmich.edu/
nonprofit/Guide/guide7.htm

Guia breve destinado 
a ajudar os membros 
de Conselhos de 
Administração e o 
pessoal de pequenas 
organizações sem 
fins	lucrativos	a	
desenvolverem planos 
estratégicos para o 
reforço e manutenção 
da organização. 

8.5 Sumário 
As organizações que realizam um 
planeamento estratégico profundo estão em 
melhor posicionamento para assegurarem 
financiamentos	futuros,	e	ganham	igualmente	
uma perspectiva sobre a sua experiência e o 
seu potencial para reforçar o impacto no futuro. 
Finalmente, as organizações que reservam 
o tempo necessário para o planeamento 
estratégico têm mais probabilidade de se 
tornarem auto-sustentáveis e de estabelecerem  
diferença a longo prazo.

http://www.civicus.org/new/media/Strategic%20Planning.pdf
http://www.humanitarianforum.org/data/files/resources/713/en/AllianceStrategicPlanningTool.pdf
http://www.networklearning.org/
http://www.networklearning.org/index.php?searchword=SWOT&ordering=&searchphrase=all&Itemid=1&option=com_search
http://www.gdrc.org/ngo/bl-stratpla.htm
http://www.authenticityconsulting.com/pubs/SP_gdes/SP_pubs.htm
http://www.wmich.edu/nonprofit/Guide/guide7.htm



