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1.1 O que é uma associação nacional?

As associações nacionais são redes de filiação com base no país cuja razão de ser é representar os
interesses coletivos dos membros e da comunidade sem fins lucrativos em geral.

As associações nacionais desempenham um papel fundamental na aproximação do setor. Elas 
existem para fortalecer o setor voluntário; criar ou defender um ambiente favorável à sociedade
civil; convocar o setor; atender às necessidades das organizações da sociedade civil; e advogar em
nome do setor em questões setoriais específicas. Como representantes da comunidade da 
sociedade civil a nível nacional, as associações nacionais servem de veículo para uma voz constru-
tiva e coordenada da sociedade civil. Elas estão bem posicionadas para desempenhar o papel de
interlocutor entre governos e a sociedade civil, e estão numa posição de força para influenciar as
políticas públicas.

As associações nacionais desempenham geralmente um papel de liderança na abordagem de
questões que têm um impacto reverberante no setor como um todo (por exemplo, a legislação
sem fins lucrativos). Em relação aos temas que são mais específicos de um sub-setor (por exemplo,
os direitos das crianças), as associações nacionais contribuem frequentemente um papel mais 
facilitador, proporcionando um fórum para os membros com interesses semelhantes poder 
colaborar e apoiando as iniciativas dos membros.

As associações nacionais são diferentes de outros órgãos de cúpula, na medida em que a adesão
é aberta a todas as organizações genuínas sem fins lucrativos ou voluntárias dentro de um país.
Na maioria dos países, há também mais orgãos de cúpula, redes ou plataformas específicos do
setor que representam organizações com uma área específica de foco, por exemplo, organizações
focadas na saúde ou educacionais.
.

“As associações nacionais são formadas para preencher uma lacuna que pode ser identi-
ficada como uma voz coletiva. As políticas nacionais não são desenvolvidas ou influenci-
adas por uma única organização, daí a necessidade de formação de associações nacionais.
A coordenação do setor ajuda a proibir o governo de ser capaz de dividir e governar.”  1 

Cephas Zinhumwe, Secretário-Geral da Associação Nacional das ONGs no Zimbabué

1 Informação fornecida durante o estudo anterior a este guia. Membro do Grupo de
Associações Nacionais Afins (AGNA). 
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1.2 Por que as pessoas e as organizações criam 
associações nacionais?

Há uma série de razões para estabelecer uma associação nacional. Algumas delas podem estar 
relacionadas a desafios externos ou oportunidades para o setor; outras podem ser mais internas.
O catalisador para o estabelecimento de uma associação nacional varia de país para país. Podem
ser líderes da sociedade civil que respondem a condições favoráveis ou líderes da sociedade civil
que desejam proteger o setor de ameaças externas; ou pode ser em resposta a um pedido de um
doador ou governo; ou alguma combinação desses fatores. Alguns exemplos incluem:

Desafios e oportunidades externas 

• A possibilidade de influenciar numa nova legislação sobre as organizações sem 
fins lucrativos.

• A necessidade de defender a reputação do setor como um todo contra as 
notícias negativas da mídia.

• Uma oportunidade para criar espaços de diálogo entre o setor e o governo.

• A possibilidade de diálogo com empresas com fins lucrativos.

• A oportunidade de influenciar as prioridades e metodologias dos doadores, de 
modo a facilitar às organizações da sociedade civil a solicitação de fundos.

Desafios e oportunidades internas

• Oportunidades para o intercâmbio de experiências e conhecimentos, para 
reforçar o desempenho do setor.

• Necessidades de aprendizagem comuns, criando a necessidade de treinamento
comissionado coletivamente.

• Necessidade de coordenar os esforços e as práticas do setor.

Em todos estes casos, uma função-chave para uma associação nacional é a responsabilidade de
convocar o setor: criando espaços que permitem às organizações se encontrar, conhecer, compar-
tilhar informações e conhecimento e criar agendas comuns.

Independentemente da motivação específica, os objetivos por trás do estabelecimento de uma
associação nacional provavelmente incluirão o avanço da participação cidadã e a abertura de 
espaços para o engajamento da sociedade civil. Em alguns países esta é a única missão, enquanto
em outros ela está ligada a outros objetivos, como o fim da pobreza ou a promoção da democra-
tização.2
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2. Carrol, Thomas F., Intermediary NGOs: The Supporting Link in Grassroots Development. [ONGs
Intermediárias: O Elo de Apoio no Desenvolvimento de Base]. Kumarian Press, Inc., 1992; L David 
Brown, Bridging Organisations and Sustainable Development [Estabelecendo Pontes entre 
Organizações e o Desenvolvimento Sustentável], em Human Relations 44, no 8, 1991; Brown, L 
David & Archana Kalegaonkar, Support Organisations and the Evolution of the NGO Sector
[Organizações de Apoio e a Evolução do Setor das ONGs], em Non-Profit & Voluntary Sector 
Quarterly 31 (2)
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Caixa de Informação: A ascenção das associações nacionais

A primeira associação foi criada em 1919 na Inglaterra, seguida nas próximas décadas por
associações semelhantes em outros países desenvolvidos. O crescimento real do setor ocor-
reu nas décadas de 1980 e 1990, quando a maioria dos membros do Grupo de Associações
Nacionais Afins (AGNA) foram estabelecidos.

Uma associação nacional é uma ONG que constrói ligações entre vários domínios de interesse
para as ONGs e responde a questões que afectam o setor voluntário nacional como um todo.
"Essas ONGs foram denominadas diversas vezes como “ONGs intermediárias” (Carroll, 1992);
“organizações de ponte” (Brown, 1991) e “organizações de apoio” (Brown & Kalegaonkar, 2002) ".

O surgimento de associações nacionais é um aspecto integral do florescimento mais geral
da sociedade civil. “A expansão da sociedade civil pode ser descrita como “uma indústria de
crescimento" e uma “verdadeira revolução de associação em andamento no nível global que
pode constituir um desenvolvimento social e político significativo do último século XX, como
a ascensão do Estado-nação foi para o século XIX ".  

Os atores da sociedade civil são cada vez mais reconhecidos como fundamentais na defesa
e promoção dos direitos humanos e na contribuição para o desenvolvimento e a boa gover-
nança ao nível nacional e global. As associações nacionais dotaram as ONGs de uma voz mais
organizada, unificada e poderosa, através de uma maior gestão profissional das ONGs e de
um maior conhecimento do campo. Desta forma, ajudaram a desenvolver o número e a cred-
ibilidade das ONGs.

CAIXA DE ESTUDO DE CASO:  

Motivação por trás do estabelecimento de três associações 
nacionais 

Aqui apresentamos três breves estudos de caso que explicam o ímpeto por trás do estab-
elecimento de três diferentes associações nacionais, uma criada em resposta a condições fa-
voráveis e duas criadas em relação a uma ameaça.

Associação de ONGs de Barbados(BANGO)

O processo da Associação de ONGs de Barbados (BANGO) foi formalmente iniciado em 1994,
apesar da idéia sendo discutida na década de 1980. O processo foi ajudado pela disponibil-
idade de um edifício dado pelo governo à Unidade de Ligação do Commonwealth de 
Barbados agora defunta (CLUB). CLUB forneceu um recurso central aos iniciadores BANGO.

Isto forneceu imediatamente as ONGs um endereço, um número de telefone que nunca
mudou, um número de fax, um secretariado e serviços de secretária e outra assistência 
técnica como o design de logotipos, papel timbrado, boletins informativos, folhetos,
brochuras, cartões de chamada e outros materiais impressos, assistência com registro e 
advocacia. Esses serviços foram oferecidos por uma equipe de cinco voluntários.

O processo foi lento, pois não havia líder externo. O BANGO finalmente foi lançado em 
outubro de 1997, após três anos de colaboração e uma série de reuniões com ONGs que se
tornaram afiliadas ao CLUB. Quarenta e três ONGs aderiram à organização no seu lançamento.
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Federação de ONGs do Nepal 

Com o advento da democracia em 1990 no Nepal, as ONGs esperavam mudanças políticas e
um ambiente propício para o setor. Mas isso não aconteceu. Em vez disso, houve mudanças
cosméticas, como mudar o nome do antigo Conselho Nacional de Coordenação do Serviço
Social para o Conselho de Bem-Estar Social. Infelizmente, a regra e os regulamentos 
permaneceram os mesmos. Em resposta as ONGs organizaram uma convenção nacional do
setor durante dois dias em Katmandu. A convenção decidiu que era necessário unir-se para
proteger a liberdade e autonomia do setor. Este foi o nascimento da Federação de ONGs do
Nepal, uma organização de cúpula de todas as ONGs do Nepal. A associação começou com
40 membros e agora tem 3400 membros ONGs com comitê distrital em todos os 75 distritos
do Nepal.

Fórum de ONGs do Paquistão (PNF)

Em 1994, o governo do Paquistão introduziu uma legislação restritiva destinada a regula-
mentar as atividades das ONGs e aumentar o controle do governo sobre o financiamento,
atividades e operações das ONGs. Em resposta emergiram esforços colaborativos entre 
organizações de base comunitária (OBCs) e ONGs. Os líderes da sociedade civil em todo o
país mobilizaram os seus próprios eleitores para evitar a aprovação de legislação restritiva.
Não só tiveram êxito no seu objetivo inicial, mas também capitalizaram sobre a rede criada
com o objetivo de contornar o controlo governamental para desenvolver uma associação
nacional permanente com a missão de defender o interesse da sociedade civil e de trazer
maior credibilidade e eficácia aos esforços do setor voluntário do Paquistão. PNF é um corpo
de ápice constituído por cinco redes de ONGs que trabalham no Paquistão e conta atual-
mente com uma sociedade de mais de 5.000 OBCs e ONGs.
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1.3 Benefícios de uma associação nacional 

Uma associação nacional beneficia todo o setor da sociedade civil através de algumas das suas
atividades, e isso pode ajudar tanto os não-membros como os membros. Há também benefícios
específicos ao ser membro de uma associação nacional e os organizadores da associação devem
assegurar que os benefícios para os membros sejam suficientemente fortes para que eles queiram
fazer parte do grupo; uma grande base de membros então fornece a legitimidade para propor-
cionar benefícios a todo o setor..

As associações nacionais beneficiam todo o setor voluntário ou sem fins lucrativos através da: 

Convocação do setor

• Criando espaços nos quais as organizações podem desenvolver suas bases 
comuns e necessidades interdependentes.

• Facilitando a comunicação regular entre os membros e orquestrando 
oportunidades para discussões e colaboração face a face.

• Criando oportunidades de networking que permitam às organizações que 
trabalham no mesmo campo ou em causas relacionadas a colaborar e lançar 
ações conjuntas.

Unificação da voz do setor 

• Fortalecendo a mensagem das OSCs, fornecendo uma voz coletiva que é mais 
provável de ser ouvida e reconhecida como legítima por outros, particular-
mente os tomadores de decisão.

• Fornecendo uma avenida poderosa para uma voz mais forte, mais coesa e mais 
credível para a sociedade civil.

• Fornecendo uma plataforma para considerar e desenvolver alternativas viáveis 
para os formuladores de políticas e criar mais oportunidades para influenciar o 
governo e as políticas públicas.

• Ajudando a elevar e manter o perfil e a legitimidade do setor sem fins lucrativos.

• Atuando como interlocutores entre a sociedade civil e outros setores, e 
ajudando a unir o setor sem fins lucrativos com instituições-chave.

• Defendendo os interesses da sociedade civil contra regulamentos opressivos, 
coordenando uma resposta mais eficaz às ameaças externas.

• Protegendo e fortalecendo os direitos e a independência das ONGs e NPOs

• Servindo de plataformas para monitorar coletivamente os desenvolvimentos 
que afetam o setor.

• Promovendo o engajamento coletivo com os doadores, para assegurar que os 
doadores entendam as prioridades e necessidades das organizações da 
sociedade civil e para negociar procedimentos transparentes de aplicação e 
relatórios, suficientemente rigoroso para o doador, mas fácil e rentável para as 
organizações.
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Reforço da qualidade da contribuição do setor para a sociedade

• Gerando conhecimento e facilitando o intercâmbio de ferramentas úteis, 
enquadramentos, e diretrizes para fortalecer o trabalho das organizações-
membros.

• Apoiando os membros em áreas importantes, como a angariação de fundos, 
desenvolvimento de programas, recursos humanos, etc.

• Ajudando os membros e o setor em geral identificando e fomentando as 
melhores práticas.

• Fornecendo aos seus membros a experiência em capacitação.

• Servindo o setor através da realização de acções de investigação que visam 
melhorar os impactos individuais e coletivos das organizações da sociedade 
civil.

• Ajudando a construir a capacidade da sociedade civil e promovendo a partici-
pação dos cidadãos na melhoria das comunidades através da partilha de 
competências, conhecimentos e informação.

• Fornecendo um veículo de auto-regulação para promover boas práticas e 
monitorizar o setor.

Reduzindo os custos globais do setor 

• Fornecendo às OSC benefícios financeiros, tais como descontos para serviços 
ou produtos (por exemplo, conferências, cursos de formação e publicações).

• Canalização de recursos de forma mais eficaz através de esforços coletivos.

Uma organização individual pode beneficiar-se diretamente da adesão com uma 
associação nacional através da:

Utilização do papel de convocação da associação nacional 

• Participando em fóruns e reuniões, e tendo a oportunidade de conhecer outras 
organizações com interesses comuns.

• Mantendo-se atualizado com informações sobre e do setor.

• Amplificando a voz de seu subsetor (por exemplo, ONGs de direitos da criança) 
trabalhando com outros sob a égide da associação nacional.

• Participando na interação do setor com os doadores, de modo a poder focar as 
aplicações de financiamento de forma eficaz e ser bem informado sobre os 
requisitos do doador e de relatórios.

Melhoria da sua própria eficácia 

• Participando em cursos de formação coletiva.

• Reunindo e aprendendo das habilidades e conhecimentos de outros setores.

• Construindo suas próprias habilidades de advocacia. participando de esforços 
de advocacia coletiva da associação nacional.

• Esforçando-se para atingir padrões coletivamente estabelecidos pelo setor.
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Redução de custos 

• Beneficiando de descontos negociados coletivamente para serviços e produtos.

• Partilhando os custos de formação com os outros membros, através da 
formação coletiva proporcionada pela associação nacional. 

As associações nacionais são muitas vezes consideradas como eficientes em termos de recursos e
capazes de obter um maior impacto em benefício do setor do que as OSC individuais. No entanto,
isto pode criar uma concorrência para os fundos dos doadores entre uma associação nacional e os
seus próprios membros. Na maioria das circunstâncias, os membros permitirão que sua associação
nacional se aproxime desses fundos apenas se puderem obter benefícios reais dos recursos da 
associação nacional.

Por fim, um país beneficia de uma associação nacional. Um país robusto requer uma sociedade
civil forte, bem como um Estado forte, cada um detendo o outro responsável e equilibrando o
poder para evitar qualquer abuso. As associações nacionais têm um importante papel a desem-
penhar para ajudar a reforçar a componente da sociedade civil de qualquer contexto nacional. Por
exemplo:

CAIXA DE ESTUDO DE CASO:  

Um exemplo dos benefícios de uma associação nacional, o Fórum
de ONGs do Paquistão

O Fórum de ONGs do Paquistão tem proporcionado vários benefícios aos seus membros. Ele
tem vinculado os membros com os doadores, construído a capacidade do setor através da
formação, aumentado a conscientização das violações e, mais importante, pressionado com
sucesso para obter a demolição do Código de Conduta das ONGs desenvolvido pelo governo. 

CAIXA DE ESTUDO DE CASO:  

Contexto do Reino Unido 

O Reino Unido tem as mais antigas associações nacionais estabelecidas. O Conselho Nacional
para Organizações Voluntárias (NCVO) foi criado em 1919 no final da Primeira Guerra Mundial
para desenvolver uma abordagem mais inclusiva dos serviços sociais num momento de
grande mudança social na Europa. Posteriormente, durante os desafiantes anos de 1930 e
1940, foram criadas associações separadas no País de Gales (Conselho do País de Gales para
a Ação Voluntária, WCVA), 1934; Irlanda do Norte (Conselho da Irlanda do Norte para a Ação
Voluntária, NICVA), 1938; E Escócia (Conselho Escocês para Organizações Voluntárias, SCVO),
1943.

Estes conselhos "irmãos" expandiram os seus serviços ao longo dos anos e fazem lobbying
para o reconhecimento contínuo e alargado do setor. Fornecem aos membros acesso regular
aos tomadores de decisão, oportunidades de participar em campanhas, informações mais
recentes sobre mudanças na legislação e financiamento, bem como treinamento e apoio em
temas como angariação de fundos, boa governança, medição de impacto e recrutamento. A
estratégia tem sido a de fornecer uma ampla gama de serviços para satisfazer as necessidades
diversas dos diferentes membros.


