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CIVICUS 

2 A dinâmica das associações nacionais: gestão e
liderança de grupos de organizações1

Este Guia de Recursos está escrito no entendimento de que uma associação nacional é essencial-
mente um empreendimento compartilhado. Seus participantes ‘possuem’ a associação nacional
coletivamente, cada um tendo - ou desenvolvendo - um senso de responsabilidade pelo seu
sucesso.

Isto é diferente de uma organização de serviços que, embora concebida para beneficiar todos os
participantes, é detida e operada por um único organismo. Seria possível para qualquer um criar
uma organização que proporcionasse muitos benefícios úteis às organizações da sociedade civil
de um país, fornecendo, por exemplo, formação ou ligação com órgãos governamentais, apenas
através da gestão dessa organização. Mas uma verdadeira associação nacional, como todos os
membros da AGNA, é detida e administrada conjuntamente ou governada pelos seus membros.

Isso exige uma atenção especial à dinâmica das relações entre os membros, e entre cada membro
e o corpo coletivo. Afastar-se da norma do controle hierárquico e focar, em vez disso, nas formas
de trabalho que constroem e apóiam este senso de propriedade e responsabilidade coletiva é a
essência do desenvolvimento bem-sucedido de uma associação nacional.

2.1 Um modelo para a compreensão da dinâmica das redes

Uma associação nacional eficaz e bem-sucedida, ou mesmo qualquer rede ou aliança, precisa ser
construída com cuidado. A parte mais fácil é construir os documentos que orientam a organização
e definir as regras; os aspectos mais complexos são sobre as relações entre as organizações dentro
da rede e os níveis de comprometimento e esforço que seus membros colocam em apoiar e 
sustentar seu desenvolvimento. Isto leva tempo para se desenvolver, e há alguns princípios e fatores
básicos que seus líderes devem ter em mente em todas as fases do processo.

O modelo a seguir visa identificar os principais fatores que contribuem para uma rede bem-
sucedida, e as formas em que são interdependentes. 

Cada um dos fatores aqui representados pode contribuir para o desenvolvimento da associação
nacional ou impedir o seu desenvolvimento. Se trabalharmos em harmonia, esses fatores possibili-
tam um círculo virtuoso de desenvolvimento, resultando em relações de trabalho cada vez mais
profundas e mais produtivas. Se um ou mais dos fatores bloquear o desenvolvimento, pode resultar
um círculo vicioso, levando a conflitos, ineficácia e, na pior das hipóteses, a eventual dissolução da
associação nacional.
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Viajando pelo Círculo Virtuoso: CONCORD

A CONCORD é a confederação de ONGs internacionais de desenvolvimento para a União Europeia.
Seus membros são eles próprios redes: órgãos de cúpula nacionais; agrupamentos europeus de,
por exemplo, organizações religiosas; e organizações "familiares" como a Oxfam International.

Quando a CONCORD era nova, havia um elevado grau de desconfiança entre os orgãos de cúpula
nacionais, por um lado, e os agrupamentos europeus e «famílias», por outro. Assim, foi criada 
uma estrutura de tomada de decisão que assegurou que todos os tipos de organização estavam
representados no Conselho; e o Conselho e funcionários eram escrupulosos em consultar sempre
a totalidade dos membros, mesmo em questões muito menores. Isso foi importante para garantir
que nenhum grupo de membros se sentisse excluído.

Após 4 anos de funcionamento, os membros tinham trabalhado estreitamente uns com os outros
em vários programas importantes. Em uma revisão de estratégia, muitos se queixaram: "Passamos
tanto tempo sendo consultados sobre tudo que nunca temos tempo para fazer o trabalho em 
conjunto pelo qual existimos".

Uma investigação mostrou que, após um período de baixos níveis de confiança no início, a 
experiência dos membros de trabalhar juntos significava que eles agora confiavam mais uns nos
outros. Assim, o sistema de tomada de decisão, concebido para lidar com baixos níveis de confiança,
não era mais apropriado.
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Começando com as fases iniciais da formação da associação nacional - e até mesmo as primeiras
discussões sobre sua possível formação - muitos desses fatores já começam a ser sentidos. Muitas
organizações podem se sentir hesitantes no início; mas cada vez que as novas discussões, e depois
a nova associação nacional, conseguirem algum progresso, o círculo virtuoso ajudará cada um dos
fatores a aprofundar um pouco, o que permitirá à associação nacional ir para um nível mais 
profundo e mais produtivo.

Isso leva tempo e muita paciência. Inícios lentos podem ser frustrantes, mas podem ser essenciais
para construir relacionamentos, confiança e segurança, aliviando preocupações e negociando para
obter um objetivo comun. Organizações que talvez não se conheciam antes, ou que se conheciam
mutuamente mas que eram mutuamente suspeitas, precisam de espaço e tempo substancial para
encontrar um denominador comum e convencer-se dos benefícios de trabalhar juntos.

Várias das associações nacionais sublinharam que demorou muito mais tempo do que esperavam
para se estabelecerem: dois anos na Nigéria, e mais de dois na Sérvia. Em países emergindo de
conflitos nacionais, isso foi particularmente desafiador. Todos eles, no entanto, afirmaram a 
importância de dar tempo ao processo; e todos poderiam citar os êxitos iniciais que contribuíram
para o eventual progresso. A Federação de ONGs da Sérvia disse:

2.2 Propriedade, confiança e segurança

O futuro de uma associação nacional depende de seus membros - e daqueles que são consultados
mesmo nas fases iniciais - desenvolvendo um senso de propriedade de todo o empreendimento.
Embora a iniciativa de formar uma associação nacional venha frequentemente de uma organização
individual, é importante, numa fase inicial, de envolver outras pessoas no desenvolvimento das
idéias, pontos comuns e acordos. Uma associação nacional de sucesso terá membros que a 
descrevam como "nós", não como "eles".

Isto é melhor alcançado através do envolvimento de tantas organizações quanto possível em 
reuniões de consulta precoce e, em seguida, dando o máximo possível uma certa responsabilidade
para os próximos estágios de progresso. A criação de grupos de trabalho para tarefas específicas,
ou a delegação de responsabilidades a organizações individuais para a elaboração de elementos-
chave dos próximos passos, pode ser uma maneira útil de avançar aqui. Um grupo de direção, 
estabelecido na primeira reunião, pode ajudar uma organização iniciadora a reforçar a mensagem
de que a iniciativa não é apenas sua; é útil especialmente se o grupo de direção tiver participantes
de vários tipos diferentes de organização: baseado na fé e menos baseado na fé; maior e menor;
etc. A lição da Sérvia: : ‘Você precisa de uma massa crítica de organizações dispostas a contribuir.
Sempre basta uma organização e um grupo comprometido para começá-lo.’

‘Você não pode obter uma federação pela força. Quando começamos, fomos atacados:
‘Quem é você para fazer isso? Quem o autorizou?’ Então nos retiramos. Mas depois,
depois de um ano, as pessoas começaram a vir até nós, perguntando-nos por que não
tinhamos começado apesar de tudo. Você precisa de uma massa crítica de organiza-
ções dispostas a contribuir. Sempre basta uma organização e um grupo compro-
metido para começá-lo..’
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Os participantes podem começar com baixos níveis de confiança uns nos outros. É importante
abordar isso, provavelmente indiretamente, assegurando que diferentes tipos de participantes,
com pontos de partida ideológicos talvez diferentes, tem muitas oportunidades de explorar o que
eles têm em comum e usando isso como ponto de partida para estabelecer alguns valores 
e normas, ou atividades, da associação nacional. O foco em um denominador comum e como 
negociar a diferença são centrais para encontrar o objetivo da associação nacional e ajudará - com
o tempo - a estabelecer a confiança entre os membros.

Isso, por sua vez, ajudará a criar confiança na própria associação nacional. É provável que as 
organizações comecem com expectativas baixas, e talvez algum ceticismo, sobre o valor ou o 
potencial para a associação nacional. Aproveitar o tempo para explorar as necessidades comuns e
variadas e as prioridades dos participantes ajudará a aumentar a confiança de que o exercício vale
a pena, e convencer os participantes de que investir um pouco mais de tempo poderia valer a
pena. 

É tentador para os líderes, quando confrontados com ceticismo, de prometer grandes coisas para
a associação nacional. O perigo aqui é que os participantes irão desenvolver expectativas muito
altas sobre o que a associação nacional pode conseguir, o que poderia decepcionar quando as
coisas andam - adequadamente - lentamente. Assim, definir objetivos realizáveis é importante para
construir confiança - veja ‘Vitórias Rápidas' abaixo - além de fornecer uma visão de longo prazo.
Dando atenção para os outros fatores (abaixo), o senso de propriedade da associação nacional, os
níveis de confiança uns nos outros e segurança no potencial do orgão irá crescer ao longo do
tempo. Esta é uma característica constante das associações e redes nacionais: mesmo redes muito
maduras ainda precisam dar atenção a ajudar os membros a construir sua confiança e segurança,
e manter sistemas que incentivem o engajamento e a apropriação. 

Na Estónia, construir a confiança levou tempo e foi desenvolvido a partir do trabalho
em conjunto: 

‘‘Tem que vir do interior, da necessidade. Eles têm que fazê-lo eles mesmos, e tem que
construir a partir do que eles acham importante. Cada país tem necessidades diferentes,
mesmo quando são semelhantes historicamente ou culturalmente.’ Mas, ao longo do
tempo, a confiança mútua foi construída: ‘Existe agora uma boa tradição de trabalhar em
conjunto, de confiança. Também há, naturalmente, alguns valores diferentes, desacordos
- isso é o pluralismo! Mas sim, agora eles funcionam bem juntos ... A questão da confiança
é importante, e a razão pela qual não funcionou em [outro país], foi porque eles não con-
seguiram superar o fato de que eles competem uns com os outros por dinheiro e atenção.’
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2.3 Liderança distribuída

Um dos princípios centrais de uma associação ou rede nacional eficaz, em que se distingue das 
organizações hierárquicas com que a maioria das pessoas está acostumada, é que a liderança não
se situa em um só lugar. O poder e o potencial de uma rede eficaz reside no fato de que diferentes
membros assumem diferentes aspectos da liderança. Embora possa haver um chefe de um
secretariado, dirigindo a coordenação de todo o orgão; e um Conselho ou outro órgão regulador
e um presidente, muitos outros membros estariam liderando aspectos do trabalho da associação
nacional: através da presidência em grupos de trabalho, forças-tarefa, e atividades que os sub-
conjuntos de membros desejam prosseguir uns com os outros, etc.

Incentivar a liderança distribuída contribui para o senso de propriedade dos membros da associação
nacional, que por sua vez alimenta o seu compromisso de investir tempo em seu sucesso.
Trata-se, no entanto, de uma maneira desafiadora de trabalhar: os membros se comprometem
porque querem, e não porque precisam, por isso motivação, apoio e encorajamento são as palavras-
chave. Os membros que se sentem compelidos provavelmente deixarão de entregar e / ou se 
afastarão da associação nacional.

Isso significa que as pessoas com responsabilidade pela liderança ou coordenação são facilitadores
e capacitadores, não gerentes; eles exercem a liderança através da motivação, e não pelo controle.
Esta é uma lição absolutamente central de outras associações nacionais. Um líder estónio expres-
sou-o desta maneira: 

Ou, como afirmou recentemente um membro da equipe da CONCORD: “Trata-se de ter o prazer
de - ser motivado por - permitir que outros brilhem". Uma implicação disso, que é vital para o 
desenvolvimento de um sentimento de propriedade entre os membros, é a importância de refletir
de volta aos membros sua responsabilidade pelos sucessos, ao invés do papel do líder: toda vez
que a associação nacional alcança um sucesso, os membros precisam ouvir: ‘Bem feito; fizemos isso
porque trabalhávamos coletivamente’.

A medida em que a associação nacional possa distribuir a liderança também depende dos níveis
de confiança e segurança construídos entre os membros, e sobre a força da base da unidade, a
clareza de propósito e objetivo. Nos estágios iniciais do desenvolvimento de uma associação 
nacional, quando diferentes membros podem ter diferentes entendimentos sobre o propósito e a
meta da associação nacional e quando os níveis de confiança entre os membros são relativamente
baixos, será difícil para alguns membros confiarem em outros para assumir a liderança em deter-
minadas áreas de trabalho. Uma maneira de superar isso é assegurar que haja uma ampla consulta
sobre as decisões-chave, de modo que cada líder esteja claramente avanzando a partir de novos
caminhos acordados. Isso ajuda a esclarecer a direção da associação nacional, a construir a comu-
nicação e a discussão entre os membros e a avançar gradualmente para uma situação na qual
membros individuais ou grupos podem ser deixados a agir sem consulta, com base em um forte
entendimento comum da direção que os membros desejariam tomar. 

‘Ao longo do tempo, é importante provar que você tem a confiança das pessoas, e está sendo útil.
Você tem que ser, naturalmente, uma pessoa agradável - humilde, interessado em outras pessoas,
definitivamente não falando o quão importante você é e assim por diante. Ninguém vai querer
trabalhar com você assim. Você tem que se identificar como alguem que serve as organizações e
não como o chefe. É importante manter essa atitude; isso é crucial. Tem tudo haver com a Lider-
ança Servidora… Liderança é algo que você ganha, e não pode agarrá-lo, é o oposto do ego. Não
vai funcionar se é isso que se trata. Então você tem que encontrar pessoas agradáveis que são in-
spiradoras para os outros. E eficientes! '
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2.4 Tomada de decisões transparentes, responsáveis e 
compartilhadas

Uma das formas mais importantes de criar confiança e apropriação entre os membros é assegurar
que a tomada de decisões seja levada a cabo de maneiras que os membros considerem legítimas
e que tenham em conta as perspectivas e necessidades dos diferentes membros.

Nas primeiras etapas, isso pode significar tomar todas as decisões significativas - até mesmo escol-
has muito operacionais - em assembléias de membros, com todos os membros presentes. Uma
próxima etapa pode ser ter um comitê de direção ou Conselho, eleito ou selecionado pelos 
membros para que eles tenham confiança em suas decisões e, idealmente, composto de uma
forma que garante que todos os tipos significativos de voz entre os membros estejam presentes.
Para construir a confiança, é importante que este comitê ou Conselho comunique não só suas 
decisões, mas sua razão de ser para efetuá-las; e que a constituição permita que a adesão mais
ampla responsabilize a comissão por suas decisões e ações.

À medida que a experiência da associação nacional cresça, o comitê considerará cada vez mais
possível e necessário delegar mais das suas decisões à um secretariado / coordenador, e / ou à 
grupos de membros - permitindo mais da liderança distribuída discutida acima. Isso deve ser 
pautado de acordo com o nível de confiança e segurança da adesão, e definido em um quadro de
responsabilidade, através do comitê, para os membros como um todo.

2.5 Base da unidade: objetivo e propósito comun

O ponto central das primeiras etapas do desenvolvimento de uma associação nacional é estabele-
cer por que os membros potenciais podem querer uma associação nacional. As razões, inicialmente,
podem ser díspares e um tanto incertas, mas geralmente giram em torno de um desejo de melhorar
a qualidade do trabalho do setor, de garantir maior ou mais financiamento para o setor ou de se
envolver em um diálogo efetivo com o governo (veja "Compreendendo as Associações Nacionais"
acima). Em cada uma dessas áreas há potencial de competição entre os participantes, bem como
a colaboração, de modo que os benefícios da ação colaborativa precisam ser enfatizados.
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Distribuição de liderança em ação: Consórcio de Deficiência 
Internacional e Desenvolvimento
No Consórcio de Deficiência Internacional e Desenvolvimento (IDDC), os líderes fizeram
questão de concentrar a atenção no desenvolvimento com base na unidade e na 
construção de relações ao longo do tempo. Durante este período, um comitê diretivo eleito
tomou decisões em nome dos membros do Consórcio, mas sempre consultou extensiva-
mente primeiro. Para decisões importantes, esperou a assembléia anual e discutiu assuntos
com os membros antes de chegar a uma decisão coletiva. Depois de sete ou oito anos, o
comitê de direção estabeleceu alguns grupos de trabalho, e pediu a outros membros para
liderá-los; os grupos de trabalho são agora responsáveis pelo desenvolvimento das posições
políticas do Consórcio sobre uma ampla gama de questões relacionadas à deficiência, e com
uma forte compreensão (baseada nos primeiros anos) dos pontos de vista e perspectivas dos
membros, eles conseguem fazer isso sem sempre precisar consultar. Os outros membros con-
fiam neles para representar o Consórcio de forma responsável.



Elementos com base na unidade geralmente incluem tanto crenças comuns ou valores, e aspectos
de finalidade comum. Este último elemento está estreitamente ligado à eventual estratégia e pro-
grama de ação da associação nacional (ver outras seções deste Guia). Um ou mais do seguinte
podem emergir das discussões:

Inicialmente, os participantes terão diferentes perspectivas, prioridades e necessidades; pode levar
várias reuniões para chegar a uma compreensão coletiva do menor denominador comum sobre o
qual todos podem concordar. Uma vez que, nesta fase, eles terão pouca ou nenhuma experiência
do que as possibilidades realmente são, isso pode estar em um nível bastante básico. Isso está bem:
o grupo precisa começar em algum lugar. Com um foco em algo simples de conseguir juntos, eles
podem desenvolver experiência de trabalhar juntos com sucesso, e aprofundar o seu denominador
comum, confiança mútua e base da unidade ao longo do tempo. A paciência é importante. 

‘Nós nos reunimos como membros
da associação nacional porque 
todos nós’…

…acreditamos no valor e importância das
organizações da sociedade civil para a so-
ciedade em nosso país’

…acreditamos que ajudar os pobres é um
dever da nossa sociedade’

…acreditamos que a democracia aberta é
vital para a construção dofuturo do país’

…queremos melhorar a qualidade do 
trabalho das organizações sem fins lucra-
tivos em nosso país’

…queremos melhorar o ambiente propí-
cio (enquadramento fiscal, disposições
legislativas, etc.) para organizações sem
fins lucrativos no nosso país’

…queremos engajar com o governo em
políticas de longo prazo e planejamento
para o setor social’

…queremos construir a reputação do
setor sem fins lucrativos entre o
público geral'

…queremos desenvolver padrões de 
estrutura, desempenho e comportamento
que ajudem a identificar organizações
genuínas da sociedade civil’ 

Estratégia/Programa

não aplicável

não aplicável

não aplicável

Programa de aprendizagem / treinamento
para habilidades/ conhecimento de tra-
balho sem fins lucrativos

Investigação sobre ambiente propício
noutros países; engajamento com o 
governo em máteria de impostos, legis-
lação, registro, regulamentação   

Discussão de política entre os membros;
representação de perspectivas para os 
departamentos governamentais 
relevantes   

Publicidade sobre exemplos de bom 
trabalho das organizações sem fins 
lucrativos   

Consulta entre os membros sobre
padrões mínimos; desenvolvimento de
quadro    
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2.6 Valores compartilhados e normas de comportamento

Existem dois tipos de valores que são importantes para uma associação nacional bem-
sucedida:

Os valores que vinculam os membros, em termos de funcionamento da sociedade e do país, 
contribuem para a base da unidade e o propósito da associação nacional. Os membros podem
variar muito amplamente em alguns de seus valores, então nos estágios iniciais um foco em suas
semelhanças é importante. Quanto mais trabalho eles fizerem juntos, mais membros serão capazes
de identificar seus valores comuns; assim como com outros fatores, a compreensão dos valores 
comuns se aprofundará à medida que a associação nacional passar por várias rodadas do círculo
virtuoso. Muitas associações nacionais têm uma declaração de valores comuns como uma parte
fundamental do seu processo de candidatura de adesão: os candidatos são convidados a assinar
um acordo com os valores do coletivo antes de serem autorizados a participar.

Há também valores relacionados à maneira como os membros se comportam em relação uns aos
outros e à associação nacional como um todo. Estes são difíceis de desenvolver no resumo, mas
será necessário à medida que a experiência dos membros da associação nacional cresça: alguns
comportamentos serão particularmente valorizados, enquanto outros serão vistos como causando
problemas para os outros membros, e regras ou diretrizes precisarão ser desenvolvidas. Elas podem
referir-se ao respeito mútuo entre os membros, ou à adesão a posições acordadas.

2.7 Compreendendo uns aos outros, compartilhando 
habilidades e abordagens

Um papel fundamental para a associação nacional é a responsabilidade de convocação: permitindo
que toda a comunidade se reúna e converse. Às vezes, haverá um propósito específico nesses 
encontros: desenvolver uma abordagem coletiva para um determinado problema ou posição
política, ou melhorar o entendimento ou as habilidades dos membros em uma determinada área
de seu trabalho. Mas, quer este seja ou não o caso, haverá muitos outros benefícios - tanto para os
membros como para a associação nacional.

Quanto mais membros falam uns com os outros, mais aprendem uns sobre os outros. Isso indire-
tamente ajuda a reforçar a qualidade do diálogo e permite que a associação nacional alcance níveis
mais sofisticados de compreensão, abordagem e estratégia comuns.

Enquanto eles conversam, os membros encontrarão áreas de interesse comum e aprenderão uns
com os outros sobre como entregar determinados tipos de trabalho de forma efetiva. Esta pode
ser uma parte intencional da reunião, mas igualmente muitas vezes é um subproduto decorrente
da discussão, tanto em sessões formais e fora delas. Embora este seja, naturalmente, um benefício
direto para os membros individualmente, também é benéfico para a associação nacional porque
os membros irão aprofundar o valor que colocam na associação nacional cada vez que se benefi-
ciam da aprendizagem de outros em um espaço convocado pela associação nacional, e aumen-
tarão seu compromisso de dar tempo a ela. 
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2.8 Relações ad hoc entre os membros

Essas conversas em espaços convocados pela associação nacional às vezes resultam em novas 
relações de trabalho entre organizações fora da própria associação nacional, resultando algumas
vezes em grandes colaborações, parcerias e atividades de consórcio. Várias associações nacionais
sugeriram que, embora seja quase impossível medir para fins de avaliação, essas relações ad hoc
fizeram uma contribuição substancial e possivelmente a maior contribuição para o impacto de sua
associação nacional.

Tal como em 2.8 acima, estas relações individuais reforçadas são essencialmente um benefício
para as organizações individuais envolvidas; mas as relações de trabalho mais próximas tornam
mais fácil para elas trabalharem juntos em outras circunstâncias também, e isso pode beneficiar
a associação nacional quando trabalham dentro de relações de trabalho mais próximas . 

Relações Ad Hoc entre Membros: EuroNGOs

EuroNGOs, uma rede de ONGs europeias de saúde, organiza uma conferência anual para os
seus membros e os seus aliados de outras partes do mundo. O foco é geralmente uma
questão de política tópica; mas há sempre - conscientemente - muito tempo para os mem-
bros se engajarem uns com os outros informalmente. Os formulários de avaliação de eventos
sempre indicavam que os membros aprendiam muito uns com os outros dessa maneira. Mas
não foi até que uma avaliação externa pediu aos membros, especificamente, para falar sobre
as relações estabelecidas nas conferências que a sua verdadeira importância surgiu. Cada
conferência anual resultou em pelo menos uma nova parceria ou consórcio de projetos,
através do qual os membros se associam juntos depois para entregar novos projetos e pro-
gramas. Alguns deles tiveram grandes resultados em seus campos - e sua origem pode ser
rastreada até o papel de convocação da rede nas conferências e à decisão consciente de abrir
espaço para contatos informais.
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2.9 ’Vitórias rápidas’: o valor dos sucessos partilhados e 
benefícios individuais

Uma das melhores maneiras de incentivar os membros a dedicar tempo e energia à sua associação
nacional é demonstrar seu valor positivo para eles. Os coordenadores e os líderes precisam ser ca-
pazes, muito rapidamente, de mostrar que alguma ação tomada pela associação nacional contribui
positivamente para o bem coletivo, ou para uma ampla gama de membros individuais. Na Estónia,
‘a pergunta mais importante era: alguém precisa do que você faz? E a formação era a resposta óbvia
naquela época, ainda mais importante do que a lei, questões tributárias, etc ... Então começamos
pelo treinamento para as ONGs, informações sobre oportunidades de financiamento de fundações
estrangeiras. Em seguida, a advocacia seguiu-se mais tarde, sobre leis, questões tributárias, todas
as quais precisavam ser criadas. Mais tarde, os treinamentos se tornaram menos importantes, [em
parte porque] outros começaram a fornecer isso. '

Quando a associação nacional tem decidido abordar algo externo coletivamente (os entrevistados
citaram particularmente o envolvimento com o governo na estrutura fiscal para as organizações
sem fins lucrativos (OSFs), ou o quadro legislativo e regulamentar), é importante não apenas 
trabalhar para um grande objetivo a longo prazo, mas também demonstrar pequenas real-
izações ao longo do caminho.

Se a associação nacional tiver decidido abordar as necessidades mais internas dos seus membros,
talvez através de um programa de aprendizagem e treinamento, isso precisa ser projetado de forma
que cada tipo de membro diferente possa reconhecer como sendo de valor para eles individual-
mente.

À medida que os membros vêem o valor em diferentes aspectos do trabalho da associação 
nacional, eles cada vez mais reconhecem sua eficácia para eles, investem mais tempo nele, apro-
fundam sua compreensão do que os une (sua base de unidade) e trabalham mais para garantir
que funcione efetivamente e seja bem governado e administrado. 

Quick Wins: BOND

BOND, a rede de ONGs internacionais de desenvolvimento com sede no Reino Unido, tem
uma gama muito diversificada de membros. Assim, no início de sua existência, precisava
demonstrar seu valor para diferentes tipos de membros. As pequenas organizações dese-
javam particularmente o acesso a uma formação acessível em competências básicas, pelo
que foi organizado um programa de formação em planeamento de projetos, avaliação e out-
ras áreas. As organizações de médio porte estavam empenhadas em melhorar o seu acesso
e compreensão dos principais doadores; foi organizado um Grupo de Trabalho de Financia-
mento que permitiu aos membros partilharem conhecimentos e competências, forneceram
acesso direto ao pessoal-chave dos doadores e criaram rápidas mudanças na forma como o
doador do governo se relacionava com as ONGs. 

Organizações maiores estavam mais preocupadas com o engajamento político com o gov-
erno; BOND identificou uma necessidade particular de diálogo político e permitiu que seus
membros maiores trabalhassem juntos e se relacionassem diretamente com o governo em
nome de todos os membros do BOND. Cada tipo de membro poderia encontrar algo, de que
ganhou rapidamente, que ajudou a cimentar sua crença no valor da rede.



2.10 Unidade com diversidade’: diferença, inclusão e 
fronteiras

Várias associações nacionais descrevem-se como tendo (ou esforçando-se) pela "unidade com a
diversidade". Isso expressa um dos enigmas centrais de uma associação nacional, que, por definição,
tem uma ampla gama de diferentes tipos de organização entre os seus membros e, por definição,
busca diferentes maneiras de uni-los.

Podem diferir em termos de dimensão organizacional, motivação ideológica ou religiosa, foco 
sectorial (em educação, assistência médica, desenvolvimento comunitário, etc.); mas eles se reúnem
porque querem alcançar algo em comum: eles estão unidos.

Muitos expressam os aspectos positivos da diversidade explicitamente em suas declarações de
propósito ou outras formas de auto-descrição. Eles enfatizam a riqueza que a diversidade traz para
suas discussões, o potencial para aprender uns com os outros e a força e rigor de quaisquer acordos
entre membros (dadas as discussões às vezes complexas de diferentes pontos de vista para chegar
a um acordo). 

Mas a diferença também apresenta desafios. Nos estágios iniciais, pode ser difícil ultrapassar o
menor denominador comum nos acordos sobre propósito e base da unidade. As discussões podem
focar nas maneiras pelos quais os membros divergem e discordam, ao invés de aqueles em que
eles podem encontrar um ponto comum. Alguns tipos de organização podem se sentir excluídos
das decisões, ou sub-representados na governança; enquanto outros podem procurar dominar os
órgãos de tomada de decisão. Alguns podem achar que os programas de treinamento são proje-
tados para outros tipos de organização, e não para si mesmos.

Assim, líderes e coordenadores precisam de uma compreensão precoce das principais caracterís-
ticas da diferença entre os membros e os participantes, e particularmente aquelas que causam 
tensão, argumento e sentimentos de exclusão. Isso deve orientar a concepção da estrutura de 
governação da associação nacional (para garantir que todos os principais tipos de organização - 
e particularmente aqueles que são passíveis de se sentir excluídos – tenham uma voz nas decisões-
chave). Devem também orientar a concepção de programas para a associação nacional, em 
particular os que se destinam a beneficiar individualmente os membros: devem ser organizadas
formações que respondam diretamente às necessidades de cada tipo de organização diferente,
por exemplo, para que todos sintam que estão se beneficiando da adesão ao orgão. 
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Pode haver alguns tipos de diferença que ajudam a definir as fronteiras da adesão, onde a
melhor resposta para a associação nacional é a exclusão de algumas organizações.  Alguns
tipos de organização podem ser tão diferentes dos outros que sua presença como mem-
bros da associação nacional tornaria impossível o acordo sobre os fundamentos ou
desviaria as políticas da associação nacional em direções ou áreas que são inúteis para a
maioria dos outros membros. 



As exclusões mais comuns para outras associações nacionais, geralmente definidas por
critérios escritos de adesão, incluem o seguinte:

• Organizações governamentais de natureza ou constituição (cuja presença faria 
com que o desenvolvimento de políticas que possam diferir das linhas do 
governo oficial seja díficil).

• Organizações cujos interesses são comerciais e não sociais ou de utilidade 
pública (cuja presença pode impedir o desenvolvimento de políticas genuina-
mente no interesse do setor sem fins lucrativos).

• Organizações com uma definição estreita do bem social ou público. Todas as 
associações nacionais incluem organizações motivadas por princípios 
religiosos para fazer o bem, por exemplo, mas muitas excluem aqueles cujos 
objetivos são a conversão religiosa, ou aqueles que excluem de seus programas
as pessoas de outras religiões. O mesmo pode aplicar-se a exclusões étnicas, 
de género ou de classe nos programas de uma organização. Cada país, cultura 
e, portanto, associação nacional terá seus próprios limites aqui, e deve defini-
los para si mesmo; a discussão de uma declaração de valores apropriada 
ajudará a identificá-los e a existência da declaração de valores ajudará a 
determinar as futuras candidaturas de associação.

• Organizações cujo comportamento é perturbador, desrespeitoso ou inade-
quado no contexto de discussões dentro da associação nacional. Normalmente 
é impossível identificar nos critérios de adesão, mas muitas associações 
nacionais têm uma declaração de acordo sobre o comportamento apropriado 
(ver 2.7), que incluirá um procedimento para a retirada da adesão como uma 
sanção para as violações do acordo (que, na sua experiência, é raramente 
necessário).
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Portanto, a associação nacional deve se esforçar para ser o mais inclusivo possível, e deve
projetar suas estruturas e programas para maximizar o sentido de inclusão para todos os
tipos de organização que adequadamente possam querer ser membros. Mas também 
precisa decidir quais devem ser os limites da associação, para permitir uma maneira 
razoável e construtiva de avançar para seus principais objetivos e metas. 



2.11 Princípios fundamentais: resumo

Gerir ou desenvolver uma associação nacional é uma arte, não uma ciência. Existem algumas regras
e documentos que parecem fornecer respostas prontas, mas a essência do sucesso está no 
processo. Isso porque o sucesso é impossível sem um forte senso de comprometimento, apropri-
ação e níveis crescentes de confiança entre os membros uns dos outros e crescente confiança na
própria associação nacional. Propriedade, confiança e segurança são as palavras-chave; A 
construção delas é um processo interminável; e dependem de muitos outros fatores. Assim,
dando-lhes tempo para se construir é importante, e prestando atenção a cada um dos fatores-
chave é vital. O conselho de uma entrevista com a associação nacional turca incluía, ‘Começe lenta-
mente, saiba o que você quer realmente conseguir; e, sendo uma estrutura baseada nos seus
membros, tenha uma variedade de diferentes atores representando o setor.’

Todos os fatores inter-relacionam-se uns com os outros. A falta de transparência na tomada de 
decisões desautorizará os membros, encorajando-os a acreditar que a associação nacional é "sua"
e não "nossa". A confiança mútua provém da criação de espaços de diálogo e de muitas oportu-
nidades de interagir dentro e fora da discussão formal. Os êxitos iniciais (e sua reflexão de volta
para os membros como ‘nossa realização - obrigado pela sua contribuição’ ao invés de ‘eu fiz isso
por você’) geram confiança e energia para as próximos etapas de atividade.

Se todos os fatores são dados atenção, um círculo virtuoso será criado, através do qual todos eles
se aprofundarão ao longo do tempo e, conseqüentemente, a associação nacional irá fortalecer 
e prosperar. Se qualquer um dos fatores for ignorado, ele irá atuar como uma barreira para o 
progresso, e pode fazer com que os membros regressem, perdem o interesse na propriedade e
diminuem sua confiança e segurança.

Esta seção visou apontar algumas das principais características de cada fator que pode precisar de
atenção nos estágios iniciais de formação de uma associação nacional. A próxima seção usa isso
como uma base, para identificar as questões centrais para posar aos participantes em reuniões de
formação e diálogo online. Continua a se sugerir um quadro de documentos fundadores que 
expressam as respostas a estas perguntas, e estabelece todos os ingredientes principais para uma
nova associação nacional.
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É importante notar que a forma como cada fator é tratado em diferentes fases de aprofun-
damento depende do progresso dos outros fatores. Níveis mais profundos de confiança per-
mitem diferentes (e mais distribuídas) formas de liderança e de tomada de decisão. Uma
compreensão mais profunda uns dos outros permite estratégias mais sofisticadas e uma base
mais profunda da unidade. Portanto, cada fator deve ser revisitado regularmente ao longo
da história de uma associação nacional. Mesmo o orgão mais maduro regularmente revisita
a adequação de suas estruturas de tomada de decisão de acordo com os níveis de confiança
que seus membros têm.


