
Projeto 

 No sentido da palavra associativismo, esta surge como um modo de satisfazer as 

necessidades coletivas ou de alcançar determinados objetivos bem definidos tendo 

como base a cooperação e a entreajuda, com vista a alcançar um bem comum. 

 Posto isto, e cientes de todo o bom trabalho que tem vindo a ser desenvolvido 

pela Associação Juvenil Black Panthers, nós desejamos poder contribuir de alguma forma 

para o crescimento desta organização. Desse modo, assumimos o compromisso de 

trabalharmos sempre em prol das comunidades mais carenciadas e, de uma forma geral, 

para o bem estar de todos. 

 Abaixo encontra-se apresentado uma proposta de plano de ação, relativa ao 

projeto “Um Lápis por Cabo Verde”, enquanto documento que descreve os objetivos e 

atividades (orientadas para satisfazer as reais necessidades e expetativas deste projeto 

de cariz social) que poderão ser desenvolvidas no decorrer do programa, representadas 

de forma calendarizada e, que poderão estar sujeitas a posteriores alterações na sua 

execução. 

 

 

Calendarização 

 

1ºSEMANA: 

 Conhecimento da Instituição anfitriã e dos respetivos utentes; 

 Apresentação e criação de campanha de crowdfunding; 

 Condução de uma análise de situação (indicar o propósito, delinear as metas e 

objetivos, definir o público-alvo, escolher os instrumentos, métodos, abordagens 

e estratégias mais eficazes a utilizar); 

 

2ºSEMANA: 

 Criação e desenvolvimento de uma campanha de sensibilização internacional e 

nacional para a angariação e recolha de material escolar, alimentos e todos os 

bens ditos necessários para o bem estar das comunidades mais necessitadas; 



 Implementação e divulgação da campanha (através dos meios de comunicação e 

ferramentas de marketing tradicionais e digitais, disponíveis para o efeito); 

 Gestão e monitorização da campanha lançada; 

 Recolha dos bens/donativos e fundos; 

 

 

3º SEMANA: 

 Desenvolvimento e contacto com possíveis parceiros nacionais e internacionais, 

para assegurar a continuidade da ajuda externa; 

 Recolha de todas as parcerias e organização de dados subjacentes. 

 

 

4ºSEMANA: 

 Criação de uma base de dados e/ou utilização de outros mecanismos e recursos 

auxiliares à gestão dos donativos e dos fundos previamente recolhidos e 

angariados; 

 Revisão, gestão e organização dos bens. 

 

 

5º SEMANA: 

 Desenvolvimento de atividades variadas com objetivo continuo de angariar 

fundos e de obter o reconhecimento populacional sobre a causa social; 

 Implementação destas atividades. 

 

6ºSEMANA: 



 Implementação de outras atividades de comunicação e marketing necessárias 

para assegurar a continuidade das relações internacionais e nacionais 

estabelecidas; 

 Organização de atividades (culturais, desportivas, sociais, recreativas, entre 

outras) para com os membros da associação com o objetivo de educar 

mutuamente, partilhar experiências, formar e criar laços de amizade mais fortes 

e duradouros; 

 Avaliação das atividades e ações desenvolvidas segundo o plano de ação 

proposto e medição da perceção e impacto social causado na comunidade. 


