


Para que decidimos hoje o que faremos 
amanhã? Para alinhar visões, para 
equilibrar e repartir da forma mais 
oportuna os recursos, para evitar 
contradições. Em suma, para saber 
onde vamos, pôr-nos em marcha e 
caminhar juntos e juntas para um futuro 
melhor. 
Por que planejamos? 
• Por unir visões e ter um propósito 
comum. 
• Porque os recursos são escassos e as 
necessidades devem ser priorizadas 
(nem tudo pode ser feito ao mesmo 
tempo). 
• Para conseguir um maior impacto (nas 
pessoas, na Rede e na sociedade). 
• Para dar resposta a um meio 
altamente mutável no qual devemos 
abordar grandes desafios.

“ACOMPANHAR AS PESSOAS PARA 
COMSTRUIR UMA CONEXÃO COM O SEU 

LUGAR NO MUNDO"

VALORES: Como fazemos as coisas? 

HUMILDADE 
• Para estar perto  
• Para reconhecer-nos como 

parte de um todo. 
• Para saber escutar. 
• Para viver e materializar que 

"Todo soma, inclusive o 
menor" 

• Para pôr em prática nosso 
voto de pobreza 

• Para reconhecer mestres e 
mestras nas outras pessoas. 

COMUNHÃO 
• Para que, estando juntos, nos 

sintamos um. 
• Para pôr em prática um Sistema 

moral compartilhado. 
• Por convicção. 
• Por acercar-nos a um ideal 

transcendente mais justo. 
• Para sentir-nos mais fortes, para 

encontrar nossa força. 
• Porque é nossa maneira de viver.

TRABALHO EM 
REDE 
• Por um futuro melhor. 
• Por viver nosso projeto com 

equilíbrio no qual 
contemplemos o indivíduo, a 
comunidade e a 
sustentabilidade ambiental 
como um Sistema. 

• Porque juntos somos mais, 
porque somos inclusivos. 

.

ENTREGA 
• Porque somos exigentes conosco 

mesmos. 
• Porque atuamos a partir do coração. 
• Porque, por vocação, nossa 

dedicação é íntegra. 
• Porque nosso compromisso é em 

corpo e alma, pleno de 
generosidade.

HISTÓRIA



A partir dos achados obtidos na etapa de diagnóstico foram extraídas três linhas estratégicas 
que marcarão o período 2019-2021 na Rede Internacional de solidariedade ARCORES 

ESTRATEGIA

Neste período, no qual estamos nascendo e aprendendo a caminhar, as três linhas estratégicas selecionadas têm um alto 
componente interno. Respondem à necessidade da equipe motora do Plano Estratégico de procurar respostas para 
consolidar o “Projeto Rede ARCORES”.


MARCA NOSSO SENTIDO

MARCA O RUMO 
DOS PROCESSOS 

INTERNOS

MARCA A 
SOCIEDADE

Consolidar as Arcores Nacionais 
(conexões) a partir das lideranças 
locais, da identif icação de 
necessidades locais e da ativação 
de suas bases sociais 

A l c a n ç a r m e l h o r e s 
resultados através da 
colaboração interna e de 
n o v a s f o r m a s d e 
cooperação com outros 

Construir um equilibrado 
modelo de financiamento

MARCA NOSSOS RECURSOS E 
CAPACIDADES DE PROGREDIR



Linha Estratégica 1 
Construir um modelo de 
financiamento equilibrado 

Linha Estratégica 2 
Consolidar as ARCORES 
nacionais (conexões) a 
partir das lideranças locais, 
a identificação de 
necessidades locais e a 
ativação de suas bases 
sociais  

Linha Estratégica 3 
Alcançar melhores 
resultados através da 
colaboração interna e de 
novas formas de 
cooperação com outros 
agentes.

A 1.1.- Formar-nos e criar equipes nacionais e internacionais no 
âmbito de captação de fundos e gerenciamento de projetos. 

A 1.2.- Desenhar e executar ações de captação público-privada para 
projetos internacionais ou multinacionais (que afetam a todas ou a 
mais de uma ARCORES nacional). 

A 1.3.- Conseguir estabilizar e incrementar os doadores particulares 
(sócios). 

A 2.1 Gerar conexões entre os projetos concretos que nos permitam 
ir criando pouco a pouco sentido de pertença ao projeto global 

A 2.2 Promover ativação de bases sociais locais 

A 2.3 Focar um processo comum de identificação de necessidades 

A 3.1 Criar canais de comunicação interna dotados de transparência 

A 3.2 Gerar alianças externas com outros atores em nível local e 
internacional 

A 3.3 Aprender a fazer novo fazendo novo. Estando atentos a coisas 
que emergem e a novas formas de acompanhar 

A 3.4 Ativar o voluntariado nacional e internacional 

LINHAS ESTRATÉGICAS 
LINHAS DE AÇÃO 



Tarefas para o 2019  
1. Identificar necessidades de 

formação em gerenciamento de 
projetos e captação de fundos  

2. Fazer um mapa de grupos de 
interesse, identificando 
financiadores, base social, agentes 
externos potenciais aliados, etc. 

3. Elaborar um documento de 
necessidades/desafios sociais e 
prioridades por país 

4. Recolher as Fichas de todos os 
projetos, iniciativas, programas de 
ação social existentes no país e os 
avaliar 

5. Criar programa de voluntariado e 
dotá-lo de uma equipe de 
voluntariado 

6. Disseminar o conhecimento da 
rede ARCORES e o plano 
estratégico

1. Proporcionar formação em 
gerenciamento de projetos e 
captação de fundos  

2. Realizar uma Campanha de 
captação de sócios a nível nacional.  

3. Como fidelizar os financiadores e 
como estabelecer relações com as 
instituições que mais interessam 
(segundo mapa de grupos de 
interesse).  

4. Estudar a possibilidade de realizar 
um projeto com outro ARCORES 
nacional e propô-lo se for 
conveniente. 

5. Oferecer sugestões para um 
consolidado documento de 
prioridades e necessidades comuns 
a ser enviado a ARCORES 
Internacional 

6. Implementar uma estratégia de 
comunicação  

7. Pôr em andamento o programa de 
voluntariado  

8. Continuar disseminando 
conhecimento da Rede ARCORES 
e o Plano Estratégico. 

1. Continuar a formação em 
gerenciamento de projetos/
captação de fundos e avaliar 
seus resultados 

2. Ações de fidelização de 
financiadores e instituições de 
interesse (conforme tarefa 3 para 
o ano 2020)  

3. Continuar campanha de sócios e 
avaliar seus resultados. 

4. Realizar ações de fidelização da 
Base Social e Avaliar seus 
resultados. 

5. Avaliar a estratégia de 
comunicação e seus resultados.   

6. Continuar a implantação do 
Plano de voluntariado.   

7. Seguir disseminando 
conhecimento da Rede 
ARCORES e o Plano Estratégico.

Tarefas para o 2020 Tarefas para o  2021
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