
 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DE PLANO DE ATIVIDADES E EVENTOS 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANO DE ATIVIDADES 2016 

 

A Associação Movimento 1 Euro é uma organização de âmbito nacional que se propõe apoiar 

organizações sem fins lucrativos.  

A Associação propõe-se a contactar mais instituições do sector empresarial e fazer “follow-up” 

junto dos atuais, assim como voltar a contactar os “media” para a promoção da imagem nas 

redes sociais e angariação de fundos para a sustentabilidade. 

Por outro lado, o Movimento 1 Euro através do website, dispõe três causas, (projectos sociais) 

a votação mensalmente, das quais uma será vencedora, escolhida democraticamente pelos 

associados. A causa mais votada é posteriormente concretizada e entregue em bens ou 

serviços (nunca em dinheiro), com registos vários comprovando a entrega e publicada no 

website.  

 

O maior peso das atividades da associação prende-se com a instrução de processos de 

candidatura pelas instituições, entre contactos de email e telefónicos, a colocação de causas 

no site,  a compra dos bens e serviços e a entrega das mesmas e o respectivo procedimento 

logístico de registos pós entrega na instituição. 

Em geral, há sempre 13 causas realizadas por ano, pois há um mecenas que ajuda a concretizar 

a causa que fica em 2º lugar no mês de dezembro. 

É nossa ambição que num ano sejam realizadas sempre mais de 12 causas, para assim 

podermos chegar, a um maior número de pessoas apoiadas e  instituições que identificam as 

necessidades concretas no terreno.  

 

 

 

 

 

 



 

EVENTOS E EFEMÉRIDES 2016 

 

Na Associação Movimento 1 Euro consideramos toda e qualquer data festiva, os eventos com 

base na estrutura e funcionamento, pelo que nos propomos  promover no ano de 2016 os 

seguintes eventos: 

 Inauguração de novo site; 

 Dia da Associação; 

 Participação em Feiras/ Exposições de âmbito social; 

 Formação em  Certificação de Qualidade; 

 Ações de Promoção de vária ordem em redes sociais e media; 

 Instrução de processo para atribuição de estatuto de Utilidade Pública 

 

Considerando o espírito e valores da nossa organização pelos quais nos regemos seremos a 

assinalar efemérides socio-culturais nacionais e internacionais de relevância através das redes 

sociais. 

 Dia de … 

 

O Movimento 1 Euro, encontra-se disponível para qualquer proposta e solicitação externa para 

se fazer representar na divulgação e promoção do seu exercício. 

 

 

Conclusão 

A nossa instituição pretende, com base nas acções previstas aumentar o número de associados 

e de mecenas, com vista a auto sustentabilidade. 

Torna-se fundamental o máximo de promoção nas redes sociais e, por sua vez, o acesso 

intuitivo ao website  para registo de inscrições, candidaturas de instituições e/ou parcerias 

com outras entidades e a receção de donativos.  


