
“Adeus à raça
Adeus à dor
Somos almas sem 
fronteiras
Batendo sob o 
mesmo coração, 
sob a mesma 
Razão”



Projeto para a criação de centros 
de formacão para jovens e 
adultos e fomento de crianças 
para a educação. Nos países 
africanos; Angola, Senegal, 
Guiné Equatorial, Gabão e outros 
países com falta de recursos 
humanitários.

O QUÉ É ALMA O.N.G ?



Nossos Objetivos

Valores e Principios
Nosso compromisso com jovens, famílias e 
crianças de países da África (o continente 
mais pobre do mundo) e de outros países 
em condições precárias. Possuem as 
mesmas oportunidades de formação, 
educação e desenvolvimento de suas 
habilidades e adquirem conhecimento 
profissional. Oferecendo a eles as 
ferramentas necessárias para criar 
empregos, negociar, criar seus próprios 
núcleos de desenvolvimento do trabalho 
que lhes permitam gerar renda. Com isso, 
tenha uma vida mais digna, cobrindo não 
apenas suas necessidades básicas e as de 
suas famílias, mas também encontrando sua 
missão neste mundo. Porque todos temos 
um destino bonito e um trabalho maior para 
ajudar a tornar este mundo um mundo 
melhor. Só precisamos deles para nos 
fornecer as ferramentas certas para 
desenvolver nossas habilidades inatas e, 
assim, manifestar nosso Dom.  

Nossa Missão Transparência
Trabalhando para um bem maior, 
lealdade às organizações com as quais 
trabalhamos, aos coletivos em que 
operamos, aos grupos de ajuda que nos 
apoiam, à honestidade conosco 
mesmos. Implementar a missão deste 
projeto com a maior eficiência e 
harmonia possível na distribuição efetiva 
de nossos recursos e dos recursos de 
outros que chegam à associação.

Lutar contra a pobreza, a 
desigualdade, o bem-estar humano e o 
direito de todos os países de ter as 
mesmas oportunidades de educação, 
treinamento e desenvolvimento. 
Sensibilizar os países de Oeste nesta 
questão. Garantir os direitos dos 
habitantes dos países pobres. Tome 
medidas para alcançar um mundo 
melhor com oportunidades iguais para 
todos. Para que todas as almas 
cumpram sua missão neste mundo, 
derrubando as fronteiras da "Alma sem 
Fronteiras". Um mundo onde o bem 
comum governa. 

(O amor é infinito não tem limites).



Desenvolver programas de formação qualificados para jovens e adultos sem 
estudos, nos quais eles possam desenvolver suas habilidades.

Criar programas e espaços especiais para famílias com necessidades de 
diferentes tipos e crianças de rua abandonadas sem família.

Programas para o desenvolvimento da inteligência emocional e 
autoconsciência em outro nível.

Utilizando recursos próprios, alocando parte das vendas do grupo de empresas 
Fidense Servicios S.L, disponibilizando nossos serviços ao projeto e utilizando a 
rede de contatos, para auxiliar na criação desses programas.

Pesquisa ativa por recursos externos; empresas privadas, auxílios estatais 
(Europa, África, nacional, regional e local). 

Atrair parceiros que fazem doações solidárias.

Recrutamento de voluntários em centros universitários, que colaboram em 
solidariedade, com seu trabalho profissional para fornecer formação qualificada. 
A organização concorda em troca de cobrir as despesas de viagem e 
subsistência necessárias para o desenvolvimento da atividade, como uma troca 
pelo bem comum.

Campanhas de conscientização na mídia, canais sociais e outras mídias.

COMO O 
CONSEGUIREMOS ?



Origens do projeto

Alma O.N.G nasceu em Ibiza pelo entusiasmo de Daniel, quando consolidou seu 
grupo de pequenas empresas e viu a oportunidade de alocar parte das vendas 
de serviços e produtos para este projeto. A constituição da associação "Alma 
O.N.G" é assinada em 23 de abril de 2019 em Ibiza.

Este projeto foi criado com o objetivo de contribuir com toda a ajuda 
internacional possível, para cobrir as necessidades humanitárias e os problemas 
sociais de países de origem africana e outros na mesma situação. De onde 
Daniel vem e os países de onde obteve ajuda em sua situação de refugiado. Dar 
oportunidade aos mais desfavorecidos.



Projeção internacional

Para a projeção internacional do 
projeto, graças aos contatos que a 
Fidense Servicios S.L mantém em Ibiza 
em nível internacional, derivada dos 
serviços turísticos e imobiliários que 
oferece. Temos empresas, grupos de 
profissionais e indivíduos dispostos a 
colaborar com a causa, a partir de 
diferentes pontos. Europa, Inglaterra, 
Portugal e África.

Na África são faladas diferentes 
línguas, neste mapa podemos 
identificá-las. Assim, levaremos em 
consideração ao iniciar o 
recrutamento de profissionais para 
ensinar o formação que os idiomas 
precisam falar, dependendo do local 
de ação na África.



• Em Ibiza, existe uma grande comunidade com consciência elevada e mente aberta. 
Dispostos a se envolver e apoiar projetos humanitários como este.

• Existe na Espanha e na Europa em geral uma consciência cada vez maior e mais 
difundida, devido à preocupação de eventos na África e em países com as mesmas 
necessidades humanitárias

 

• Nos últimos dois anos, segundo indicadores sociais, Angola tornou-se um país em
•   "Desenvolvimento humano médio". O que é um sinal de que é um momento auspicioso 

para ajudar a profissionalizar seus habitantes. Nos últimos anos, reflete-se uma diminuição 
nos fundos dedicados à cooperação internacional para Angola. Portanto, há 
necessidade de ajuda, financiamento privado ou humanitário, para ajudar o país.

• As boas relações bilaterais diplomáticas entre Espanha e Angola desde 1977, com 
diferentes tratados, são estendidas com novos acordos em 2015. Aumento da presença 
de empresas privadas espanholas em Angola. Destacando o acordo entre a 
Universidade de Agostinho Neto e o MAE para a criação de um público espanhol.

• Na África, o país de origem do fundador Daniel e o local escolhido para a criação do 
primeiro centro de treinamento, há um grande grupo de pessoas com um alto grau de 
envolvimento no projeto (família, amigos, apoiadores etc.).

• Na África, o país de origem do fundador Daniel e o local escolhido para a criação do 
primeiro centro de treinamento, há um grande grupo de pessoas com um alto grau de 
envolvimento no projeto (família, amigos, apoiadores etc.).

• Na Inglaterra, empresas e indivíduos estão dispostos a fazer parte do projeto.

Análise 
Dafo

Debilidades

Ameaças

Fortalezas

Oportunidades

● A idéia e o próprio projeto têm uma alta aceitação nos 
círculos pessoal, amigável, profissional e institucional, 
próximo ao seu fundador.
●O conselho de administração possui um grande espírito 
empreendedor, com atitudes e vontade de realizar 
grandes ações.
●Alma O.N.G despertou interesse em jovens no mundo do 
lazer turístico em Ibiza, empresas privadas em nível 
internacional e indivíduos locais e internacionais com 
muitas

• A inexperiência e ignorância na liderança desse tipo de organização, como um O.N.G. bem como na gestão de 
equipes profissionais para o desenvolvimento dos programas de treinamento incluídos no projeto.

• Este projeto começa em 0, com a necessidade de recrutar uma equipe de trabalho eficiente para realizar todo o 
trabalho, além de voluntários, patrocinadores e colaboradores.

• Falta de fundos econômicos reais que possam ser inicialmente alocados ao projeto.

• Falta de pessoal no conselho de administração com profissionalismo para tomar decisões e corrigir ações desde o início.

• A instabilidade dos recursos próprios em contribuir para o projeto, uma vez que a fonte de vendas do grupo de 
empresas de pequeno grupo é afetada pela sazonalidade. 

• A corrupção política que existe na África pode, no 
nível burocrático, interromper as ações de ajuda 
externa que o projeto necessita do país para seu 
correto funcionamento e para cumprir seus 
objetivos.

• A desconfiança dos setores sociais mais 
desfavorecidos em aceitar a ajuda de programas 
gratuitos, devido ao seu baixo desenvolvimento 
emocional e falta de habilidades sociais.

• A influência do setor de treinamento privado, em 
dificultar o início de programas de treinamento 
gratuitos do mesmo ramo, para os habitantes e os 
mais carentes dos locais, o que poderia prejudicar o 
lucro de seus negócios. 

• Os poucos recursos de saúde no continente 
africano, continuamente expostos a epidemias 
como o Ebola, tão contínuos nos últimos anos e 
com casos no presente, embora menores. Isso pode 
condicionar a intenção de profissionais da Europa 
de realizar seu trabalho em programas de 
treinamento de maneira segura.



Análise dos Objetivos

Para estabelecer metas e focar as ações necessárias para o sucesso do projeto, definimos os seguintes objetivos.

► Benefícios do programa

  
Traga nossos programas para o maior número possível de pessoas carentes (jovens, adultos, famílias, crianças)..

►

Voluntários

Consciência aberta ao maior número possível de profissionais qualificados envolvidos, incentivados a participar de nosso projeto.

► Patrocinadores

Obtenha um grande número de patrocinadores, que colaboram no financiamento dos programas.

►
Parceiros

Alcance o maior número possível de parceiros, que apóiam o projeto.

►
Promoção

Alcançar o maior número de pessoas possível (voluntários, colaboradores, patrocinadores, parceiros, etc.). Devemos fazer um plano de comunicação que funcione, para divulgar nosso projeto e seus programas em centros de 
estudos, universidades e meios de comunicação.



 Data limite

    
   

    

    

Curto
Prazo

- Viajar para Angola (localize as áreas mais necessitadas, terra para o centro →
e entre em contato com as autoridades)
- Alma ONG criou site e loja on-line ------------------------------------ →
- Trabalhar canais sociais, dar visibilidade ----------------------------------- →
- Planeje a campanha de Natal para aumentar as vendas on-line ----------------- →
- Viagem a Angola (compra de terrenos próximos, contatos com empresários, compra de artesanato 
local à venda na loja online e eventos) - →
- Apresentação do evento de planejamento Alma NGO --------------------------------- →
- Apresentação do evento de comemoração Alma ONG ---------------------------------- →
- Coleção de Planejamento de Eventos Musicais --------------------------------------- →
- Captação de recursos para eventos musicais de celebração --------------------------------------- →
- Coleção de eventos de saída de catamarã --------------------------------------- →
- Planejando vendas on-line da campanha de Natal ----------------------------- →
- Venda solidária em Las Dalias Navidad ------------------------------------------- -→

20/08/19

30/09/19
31/10/19
30/11/19

15/12/19
29/02/20
14/03/20
29/05/20
20/06/20
04/09/20
31/10/20
31/12/20

 

    

    
    Meio 

    Prazo

-Campanha para recrutar profissionais qualificados ---------------------------- →
- Viagem a Angola (criação da equipe de gestão em Angola, rota objetiva, 
barraca provisória e material para as formações) --------------------------- - →
- Coleção de Planejamento de Eventos Musicais 
-------------------------------------- →
- Captação de recursos para eventos musicais de celebração 
--------------------------------------- →
- Coleção de eventos de saída de catamarã --------------------------------------- 
→
- Planejando vendas on-line da campanha de Natal ----------------------------- 
→
- Venda solidária em Las Dalias Navidad ------------------------------------------- - 
→

28/02/21
31/03/21

29/05/21
20/06/21
04/09/21
31/10/21
31/12/21

   

   
   Largo

   Prazo
   

-Coleta de investimentos 2021 Planeje a construção do Centro --------- →
Angola (engenheiro, despesas de construção, etc.).
-Viagem a Angola (revisão dos objetivos alcançados e marca os novos) ---------- →
-Planejando a coleção de eventos musicais --------------------------------------- →
- Captação de recursos para eventos musicais de celebração --------------------------------------- →
- Coleção de eventos de saída de catamarã --------------------------------------- →
- Planejando vendas on-line da campanha de Natal ----------------------------- →
- Venda solidária em Las Dalias Navidad ------------------------------------------- - →
- Início da 1ª fase de construção do centro em Angola ----------------------- →

28/02/22

31/03/22
29/05/22
20/06/22
04/09/22
31/10/22
31/12/22
30/06/23

Para medir o progresso de nosso plano de negócios, tempos e metas foram especificados para serem alcançados de acordo com os objetivos estabelecidos 
acima.
Essa estrutura é indicativa, não implica rigidez, pretende-se ter um guia organizado que nos ajude a identificar o estado do nosso plano de negócios, tomar as 
decisões apropriadas de acordo com o momento em que estamos e medir o progresso alcançado de acordo com os objetivos estabelecidos. a cada passo.
Estes são os tempos e os objetivos estipulados.



 
Modelo de parceria e estratégia operacional

Estrutura Jurídica

► A associação foi legalmente estabelecida em 24 de abril de 2019 e sua atividade é regulada 
de acordo com as leis correspondentes. A associação tem duração indeterminada.

Os propósitos da associação em sua totalidade, conforme declarados na constituição, são:

► Formação profissional geral
►

Família e igualdade de oportunidades 
►

Defesa e bem-estar animal em geral
► Segurança alimentar e desenvolvimento do mercado rural



Estrutura 
organizada

De acordo com os estatutos 
formalizados e as funções 
detalhadas no Conselho de 
Administração.

Cada membro é responsável 
por agir de acordo com as 
obrigações adquiridas de 
acordo com sua nomeação.



Estrutura Operacional

Para atingir os objetivos mencionados, serão realizadas as seguintes atividades.

► Assessoria a especialistas e especialistas para o formação subsequente de jovens desfavorecidos na África.

► Assessoria a especialistas para o desenvolvimento da família em desvantagem, fornecendo as informações 
necessárias à África.

► Assessoria a especialistas para aumentar a conscientização sobre o abuso de animais na África.

► Assessoria a especialistas para formação em auto-suficiência agrícola indígena.



CRITÉRIOS DE

 ECONOMIA
“faça as coisas pelo menor 

custo possível “

CRITÉRIOS DE EFICÁCIA
 “alcançar os melhores 

resultados possíveis “

Análise Orçamentária

 
PRINCÍPIOS DOS 3 E

CRITÉRIOS DE EFICIÊNCIA
“alcançar os melhores 

resultados possíveis com o 
menor custo possível “



Previsão da 
demonstração 
de resultados

Essas estatísticas estão 
concentradas nos balanços 
anuais, previsões de longo 
prazo que formarão os lucros 
da associação nos anos 
progressivos. Levando em 
consideração as 
conseqüências das previsões, 
podemos verificar os 
benefícios em uma realidade 
ou outra.



Fontes de financiamento próprias

Taxas de associação (pessoas físicas)

►
Esta é uma fonte importante devido à confiança social e à segurança econômica que a acompanha.

► Eles devem ser fáceis de administrar: cobrança por banco ou pagamento presencial, taxa anual.

► Compromisso com grande transparência nas informações e em manter os membros informados regularmente através das mídias sociais, boletim. (pouco antes da cobrança das taxas), transmitindo uma imagem de ordem 
e transparência.

► Encontre parceiros honorários com boa imagem pública entre o mundo dos parceiros em potencial.

► Estabeleça valores fixos com base em diferentes situações sociais ou familiares. Entre € 30 e € 50.

► Dê um cartão. É atribuído pela associação a uma Associação, uma forma física que nos distingue dos não membros.

► A ideia é cuidar dos parceiros.

Taxas de simpatizantes ou parceiros colaboradores (Pessoa coletiva)

A ideia é que as pessoas que pretendem colaborar possam fazê-lo da maneira que se sentirem à vontade. Não é necessário ser parceiro e adquirir um compromisso anual; se as contribuições como apoiadores podem ser 
variadas e diferentes, cada uma contribui com o que sente naquele momento da maneira que pode ou deseja.

Para os parceiros colaboradores (Pessoa Jurídica), a idéia é a mesma, com maior participação esperada das empresas que desejam ser parceiras colaboradoras, com base em sua prudência financeira.

Nesse momento, graças aos contatos do grupo de empresas Fidense Servicios S.L, esperamos que a participação seja alta e até internacional.



Fuentes propias de financiación

Taxas de usuário
Nesta seção, nos referimos a usuários, aqueles que participarão de eventos e atividades agendadas para arrecadar fundos.

A cota pode ser alterada para que diferentes tipos de usuários, com mais e menos possibilidades, possam acessar o aproveitamento dessas 
atividades, dependendo de suas possibilidades.

Descontos, 2 x 1, tarifas mais baixas podem ser oferecidas para reservas antecipadas, etc.

Eventos a serem realizados
O primeiro evento planejado e um dos mais importantes é o evento de apresentação do Alma O.N.G. Depois disso, três eventos anuais 
fixos serão realizados para arrecadar fundos, já incluídos nas datas de planejamento e implementação na análise dos objetivos. Os 
detalhes e seu próprio plano de ação serão feitos posteriormente, de acordo com as datas definidas.

Os eventos a serem realizados são os seguintes:

Evento de apresentação da alma da ONG

Evento musical

Evento de partida do catamarã de Formentera

Vendas online da campanha de Natal

Venda solidária em las Dalias Navidad



Fontes externas de financiamento

Público

 São os mais comuns e têm quatro probabilidades:

Europeu

Estado

Autonômico

Local

Subvenções

Devido à sua importância e dificuldade de gerenciamento, este ponto será estudado quando o projeto estiver mais avançado. Seus pontos mais importantes são os seguintes:

Entre os canais de financiamento público estão os mais freqüentes

Condicionam fortemente o desenvolvimento de projeto

Gerenciamento cada vez mais complicado

Sujeito a mudanças políticas. Eles não fornecem estabilidade

Eles criam problemas no tesouro



Fontes externas de financiamento

 Particular

Encontre entidades privadas que possam estar interessadas em nossa boa imagem e que se sintam movidas pela causa e pelos objetivos de nosso trabalho.

Doações

Suas características mais importantes são as seguintes:

Quantidades muito variáveis.

Eles geralmente vêm de entidades religiosas, fundações assistenciais, fundações e obras sociais de bancos e caixas econômicas, pessoas físicas e empresas privadas.

Patrocínios

Suas características mais importantes são as seguintes:

Pesquise empresas com interesse em nossa atividade.

Apresentar uma atividade com ampla repercussão devido à sua singularidade, pois atrai muitas pessoas ou porque desenvolve um objetivo de amplo apoio social.

É essencial que tenha um impacto na mídia destinada ao caminho determinado pela empresa patrocinadora.

Às vezes, a empresa pode buscar uma repercussão interna que motive seu pessoal ou que reforce sua imagem corporativa entre seus funcionários ou o público.   



Organização de eventos

Suas características mais importantes são as seguintes:
Relacionado a patrocínios e coleções de pequena e grande escala.
Eles são organizados aproveitando a "atração" de pessoas famosas que 
servem de apoio e estímulo a outras adesões.
Eles precisam de uma ampla difusão dentro do universo que marcamos.
Os fundos podem vir de: venda de ingressos, comprovantes, papeletas, etc. 
Venda de produtos promocionais da Associação. Doações individuais ou da 
empresa.
Eles exigem equipe profissional na organização e voluntários da entidade.
Reconheça explicitamente o esforço dos voluntários.

Nota: Merchandising com o nome de alguns de nossos patrocinadores.
Merchandising com o nome de Alma O.N.G. Sem Fronteiras.



Plano de Comunicação
A comunicação 
interna e externa da 
associação é 
essencial para o 
desenvolvimento do 
nosso trabalho. 
Como um dos 
pilares é a 
sensibilização e 
conscientização da 
sociedade, desde 
os grupos mais 
jovens dos centros 
de educação e 
formação até os 
núcleos de famílias 
de todos os níveis, 
que se sentem 
motivados com os 
objetivos do nosso 
projeto e tocam em 
assumir ação 
voluntariamente.

Os meios
Comunicação

Assessoria de 
Imprensa

Comunicação
Interno

• Sites da associação / Canais 
sociais

• Blogs do grupo de empresas da 
Fidense Servicios S.L. que 
suportam o site oficial da Alma 
O.N.G

• Comunicações em suporte 
físico: cartas, folhetos, revistas, 
etc.

• Comunicação interna para a 
equipe da associação.

• Formulários e pesquisas para 
coletar informações

• Conferências e palestras 
informativas

A mídia e os canais sociais 
tornaram-se um meio potencial de 
alcançar a sociedade. Para 
aproveitar esta oportunidade de 
divulgar nosso trabalho, a imagem 
da associação e criar um impacto 
positivo e um interesse amplo.
Este departamento ficará 
encarregado de transmitir a missão 
da associação no mundo da mídia. 
Colocar a própria voz e ser o orador 
do trabalho realizado, atividades, 
programas e eventos sociais e 
privados.
Serão utilizados todos os meios 
possíveis à disposição da 
associação, canais sociais, suportes 
da web, press releases, etc.

Colaboradores, voluntários e 
recrutas são, por excelência, o 
ativo mais importante que a 
entidade possui: o fator humano.
Para isso, a comunicação 
interna é um fator importante 
para o bom caminho da 
associação.
Nesta associação sem fins 
lucrativos, ela difere de outras, o 
departamento de comunicação 
é responsável pela 
comunicação interna, em 
colaboração com o 
departamento de recursos 
humanos, do qual obtém o 
conteúdo, as oportunidades e as 
necessidades de todas as áreas.



Eu também 
sou 

profissional

Eu quero ser

Eu posso ser 
o mesmo

•Respeito 
Animal

Meu jardim 
é meu 

mercado
 PROGRAMAS



Nossos Projetos

Eu também sou 
profissional
Este programa de formação é 
destinado a jovens que desejam 
adquirir formação profissional 
qualificado em um campo específico. 
Também cobrirá a figura do adulto que 
deseja treinar profissionalmente e 
alcançar novos desafios profissionais 
por meio de formação qualificado.

Eu quero ser

Este programa é destinado a crianças com 
pouca ou nenhuma educação recebida, sem 
recursos para acessar os meios necessários e as 
necessidades básicas. Como local de descanso, 
alimento para uma boa nutrição e bom 
desenvolvimento do formação.

Os programas serão ajustados às necessidades 
das crianças, podem variar do aprendizado 
inicial à leitura e escrita, passando por um 
formação mais específico, dependendo de 
cada caso; serão atendidos de forma 
individualizada ou em pequenos grupos, 
dependendo dos recursos disponíveis para a 
associação. Sempre cuidando e mimando o 
lado emocional e cognitivo das crianças.

Yo posso Ser Igual
Programa voltado para a igualdade de 
mulheres no campo profissional. As 
mulheres são o principal elo da família, 
razão pela qual, às vezes, e 
especialmente em ambientes de 
pobreza, são as mais desfavorecidas 
por poder receber formação 
qualificado para seu desenvolvimento 
pessoal e profissional.

Serão abordados programas 
específicos com formação no campo 
da beleza e saúde das mulheres; 
estética, cabeleireiro, empoderamento 
feminino, etc. Ferramentas que não 
apenas essas mulheres podem usar em 
seu desenvolvimento profissional, mas 
em seu crescimento pessoal, 
aproveitando o impacto como uma 
lançadeira para a igualdade de 
mulheres na África.



Nossos projetos

Meu jardim é meu 
mercado

Este programa é baseado em um dos objetivos da 
associação: segurança alimentar e desenvolvimento de 
mercados rurais.

Todos os jovens interessados, assim como adultos e 
mulheres, atraídos por este programa poderão acessá-lo.

O objetivo é ensinar como cultivar a terra e usar os meios 
que nosso ambiente nos oferece para nosso benefício 
através do cultivo. Em muitas ocasiões, devido ao 
desconhecimento de como explorar os ativos que 
possuímos, não são atendidas necessidades básicas, 
como a obtenção de alimentos naturais, que são tão 
escassas em ambientes de pobreza. Dando origem à 
gestão e desenvolvimento dos mercados rurais, não 
apenas para suprir as comunidades, mas também para 
comercializar os produtos e ajudar o crescimento 
econômico financeiro dessas comunidades carentes.

Nota: permacultura

Nota; A possibilidade de trabalhar com 
o sistema de Permacultura será 
estudada.

A permacultura é um sistema de 
princípios de design agrícola e social, 
político e econômico baseado nos 
padrões e características do 
ecossistema natural.

Possui muitos ramos, incluindo design 
verde, engenharia verde, design verde 
e ambiental, que desenvolve 
arquitetura sustentável e sistemas 
agrícolas auto-sustentados, modelados 
a partir de ecossistemas naturais.

Respeito Animal

Este programa tem como objetivo 
educar a população africana sobre o 
respeito aos animais. Existem crenças 
profundamente enraizadas na África 
sobre o sacrifício de animais por 
crenças religiosas, razão pela qual até 
cães e gatos são maltratados nas ruas. 
Este programa se concentra em 
aumentar a conscientização sobre o 
valor moral dos animais e seu 
bem-estar. Também ser capaz de 
oferecer um local para a recepção de 
animais domésticos com maior 
tendência a serem maltratados.



Conclusões do 
Projeto

O Plano de Negócios realizado para este projeto foi realizado de forma 
real a partir do escritório do grupo de empresas Fidense Servicios S.L. 
Esse trabalho nos permitiu determinar os pontos e objetivos da 
associação de maneira mais profissional, abordando partes que ainda 
não haviam sido determinadas, analisando detalhes, conseguimos 
definir o caminho para iniciar esse grande trabalho.

Para mim, foi um prazer contribuir com meu trabalho de redação para 
esse plano de negócios. Traduzindo a visão de seu fundador, 
transformando suas idéias em objetivos mais claros, reais e profissionais 
às vezes.

Agora, a partir do conhecimento da história de um país quase 
desconhecido, tanto para mim quanto para muitos. Podemos elevar 
nossas vozes e agir para que Alma O.N.G Sin Fronteras possa criar a 
ajuda necessária para a África e os países nas mesmas condições.

A alma de Alma é:

O poder da educação e da formação 

Desenvolvimento de Habilidades e Razão de Ser

Descobrir por que Personal & The Gift

Desenvolvimento das Emoções e Consciência do Ser

Mãe Terra Cuidados e almas e animais



“Adeus à raça.
Adeus à dor.
Somos almas sem fronteiras.
Batendo sob o mesmo coração,
pelo mesmo motivo “

(Filipe Daniel Paulo)


