
Guia de Boas Práticas para 
organizar o teu Evento Solidário

Antes de mais, gostaríamos de te enviar o nosso mais sincero Khanimambo! Para nós, o teu 
compromisso é gratificante. Angariar fundos é um desafio muito bonito e adoramos que o teu 
entusiasmo e solidariedade te levem a querer fazer mais pelas crianças da Praia do Xai-Xai.

Para maximizar os teus esforços, preparámos este pequeno guia com uma série de 
recomendações para facilitar e garantir o sucesso do teu evento.

Estabelece um objetivo de angariação de fundos

• Se o objectivo do teu evento é angariar fundos para a Khanimambo é muito importante 
que isto esteja presente na planificação e na comunicação do evento.

• É importante que se estabeleça um objetivo financeiro que pretendas alcançar. Servirá 
de motivação para ti e para aqueles que acompanharem a causa. Tenta tornar o teu 
objectivo realista e alcançável.

• Controla muito bem as entradas e saídas de dinheiro. Tenta angariar pelo menos 4 euros 
por cada 1 euro que gastes no evento. Desta forma, podes garantir que pelo menos 80% 
do montante total angariado irá para o projecto escolhido.

• É fundamental comunicar o porquê de organizar a atividade e o que vamos fazer com o 

dinheiro angariado.

Como angariar fundos? 

Isto será definido pela natureza do evento em si. O habitual é:

1. Venda de entradas.
2. Donativos em dinheiro ou diretamente na nossa conta bancária,  indicando sempre no 

conceito do projecto o nome do evento, para que possamos identificar o donativo.
Bankinter: ES36 0128 0010 9 2 0100240682

3. Contatos. Sempre com o teu consentimento expresso, podes recolher os detalhes de 
pessoas que demonstrem interesse especial no evento e que gostassem de receber mais 
informação. Terás de tomar nota do nome, apelido, e-mail e número de telefone de cada 
participante.
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Etapas

1. Escolhe o teu evento de solidariedade. Na Khanimambo, temos algumas propostas que 
podes consultar e estamos totalmente abertos a qualquer ideia que possas ter.

2. Define um lugar, data e hora. Se precisares de um espaço além da tua casa, informa 
sempre aos responsáveis que é para um evento de solidariedade, para que o possas 
realizar de forma gratuita ou obter um desconto significativo.

3. Define um objetivo de angariação de fundos.
4. Pede ajuda!  Convida a família e amigos para participarem activamente. Organiza uma 

equipa de voluntários e atribui uma tarefa a cada um para que não tenhas de te ocupar de 
tudo.

5. Procura o apoio de profissionais que conheças que possam colaborar com os teus 
conhecimentos de forma gratuita ou que façam um donativo relativo a parte do serviço 
que prestam.

6. Dirije-te a empresas que ofereçam os serviços que necessitas e pede-lhes donativos ou 
descontos para a causa. Em troca, podes oferecer-lhes publicidade gratuita.

7. Todas as empresas que colaboram através do donativo de produtos ou serviços 
para o teu evento, podem deduzir até um 35% da sua contribuição como um donativo 
em espécie para fins de imposto sobre as empresas. Só têm de emitir uma fatura e uma 
carta com o donativo e a partir da Khanimambo preparar-lhes-emos o certificado. Pede-
nos mais informação.

8. Divulga o  evento solidário. Quando estiver tudo pronto, divulga e avisa-nos para que 
possamos concluir a nossa parte. A nossa participação na divulgação do teu evento 
dependerá do que programarmos juntos. Por exemplo, se for um evento mais íntimo, 
como um lanche ou um aniversário infantil, a divulgação é diferente daquela de um evento 
desportivo.

9. Desfruta do evento que organizaste!
10. Envia-nos a tua angariação de fundos. Se a arrecadação foi em dinheiro, faz uma 

transferência com o nome do teu evento no conceito do projeto. Nunca envies dinheiro 
por correio.

Pontos chave durante o evento
• No início do evento toma a palavra para agradecer a participação dos presentes, as 

contribuições monetárias, em espécie ou em ajuda para a organização, as pessoas, 
empresas ou entidades que te tenham dado o seu apoio.

• É importante que expliques o que é a Fundação Khanimambo, a tua ligação 
connosco, bem como a que projeto será destinada angariação de fundos.

• Faz um apelo ao apadrinhamento. Os sócios e padrinhos são a nossa principal fonte de 
financiamento. Apadrinhar uma criança custa 20 euros por mês.

• Uma vez terminado o evento, agradece-lhes mais uma vez! Agora que todos conhecem a 
fundação, dá-lhes um grande Khanimambo pela sua participação. Se já podes fazer a 
contagem, informa todos os envolvidos, ao montante que conseguiram angariar.

• Tira fotografias do evento para que as possas partilhar.

Khanimambo por ser parte da nossa grande família!




