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3 Estabelecendo uma Associação Nacional1

O processo de lançamento de uma associação nacional começa frequentemente de modo informal.
As associações nacionais emergem e tornam-se operacionais no contexto da ligação em rede entre
os líderes da sociedade civil e os profissionais que reconhecem os seus desafios, interesses e aspi-
rações comuns. Muitas vezes, esses processos começam informalmente e, em seguida, assumem
uma abordagem mais estruturada à medida que evoluem. Esta seção do Guia de Recursos descreve
as questões-chave que aqueles participando nessas discussões em evolução precisarão responder,
a fim de estabelecer uma direção e um quadro para a nova associação nacional.

Os princípios e modelo descrito na seção 2 levam a um conjunto de questões a serem colocadas
aos membros potenciais de uma associação nacional, no processo de formação. Como sugere a
seção, as respostas corretas mudarão significativamente ao longo do tempo, pois todos os fatores
que afetam a força e o potencial da associação nacional se desenvolvem. Mas respostas precoces
são necessárias, a fim de formar os fundamentos de uma organização funcional.

Esta seção descreve as principais questões e algumas das opções e desafios para respondê-las.
Conclui-se sugerindo um conjunto de documentos fundadores que refletem as respostas de uma
forma que dá à associação nacional um marco para o início de sua vida. As perguntas cobertas
aqui incluem:

• Para que queremos uma associação nacional?

• O que nos une?

• Quem deve estar na associação nacional?

• O que posso esperar da adesão da minha organização?

• O que posso esperar de outras organizações? O que eles podem esperar de 
mim? 

• Qual é a nossa contribuição?

• Quais são nossos valores compartilhados?

• Quais são as nossas normas de comportamento acordadas?

• Como serão tomadas as decisões?

• Devemos ter um Secretariado?

• Como vamos financiar a associação nacional e por quê?

• O que faremos juntos como uma associação nacional?

1 Esta seção do Guia combina segmentos de uma versão anterior do Guia com extratos de 
‘Establishing a National Coordinating Body for NPOs: Research Report’[‘Estabelecendo um Órgão 
Nacional de Coordenação de NPOs: Relatório de Pesquisa’], de Richard Bennett para o INTRAC, 
julho de 2013, encomendado pela Fundação King Khaled no Reino da Arábia Saudita.

"É importante compreender que a associação (concebida) nunca cobrirá todas as 
falhas no setor, por isso é importante que os (potenciais) membros contribuam 
efetivamente para o sustento do setor. É importante conhecer a visão, as necessidades
e as aspirações dos membros (potenciais), para que a associação aspire a satisfazer
essas necessidades." 

Resposta da Associação Nacional de ONGs, Zimbábue (NANGO) ao questionário AGNA de 2007
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3.1 Para que queremos uma associação nacional?

A base absoluta é estabelecer o que faria os participantes quererem se envolver em uma associação
nacional. Isso pode resultar em uma discussão grande.

Alguns podem querer aprender melhor seu ‘ofício’, quer se envolvendo com outros já trabalhando
em seu campo e trocando experiências, sucessos e desafios, ou empregando um treinador externo
e aprendendo juntos com eles. Outros podem colocar uma prioridade no engajamento com o
governo no quadro legislativo, de registro ou fiscal para organizações sem fins lucrativos (OSFLs) e
reconhecer que eles podem fazer mais progresso fazendo isso coletivamente do que individual-
mente. Alguns podem se preocupar que 'OSFL’ seja um termo que é usado ilegitimamente por al-
gumas organizações ou indivíduos, de uma forma que prejudica a reputação dos outros, e querem
um quadro de padrões que mais claramente demonstra a diferença entre OSFLs legítimos e ilegí-
timos. Outros podem enfrentar uma luta constante para financiar seu trabalho, e buscam aborda-
gens comuns para potenciais doadores ou informações de outros membros sobre como ser bem
sucedido na angariação de fundos.

Não é necessário, particularmente nos estágios iniciais, encontrar atividades que todos os membros
desejem participar. Mas é importante que todos, ou quase todos, possam achar algo em um port-
fólio de atividades que responderia a uma ou mais de suas necessidades e desejos. Portanto, um
portfólio precisa ser construído com base na diversidade de respostas diferentes dos membros
para a questão básica. A seleção de atividades dentro do portfólio precisa também ter cuidado
para não exceder os limites que os atuais níveis de confiança e segurança permitem; por exemplo,
os potenciais membros podem não estar suficientemente confiantes de permitir que outros falem
por eles a entidades externas, e a confiança e segurança pode precisar construir-se em áreas não
controversas antes que assuntos mais complexos sejam enfrentados.

Com pouca ou nenhuma experiência até o momento do que uma associação nacional pode trazer
para eles, os participantes podem precisar de incentivo com sugestões das maneiras que a associ-
ação pode beneficiar o seu trabalho ou necessidades. As aspirações precisam ser equilibradas
com a capacidade da organização, que pode ser pequena no início, portanto, os objetivos
de curto prazo alcançáveis são importantes (ver Vitórias Rápidas em 2.10 acima).

Expressar claramente a missão de uma associação nacional é fundamental para criar confiança e
segurança entre outros profissionais da sociedade civil, aliviando, em particular, os equívocos de
que as associações nacionais criam o risco de competição, duplicação e marginalização do trabalho
de outras organizações da sociedade civil.
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CAIXA DE ESTUDO DE CASO:  

Exemplos de diferentes respostas para a pergunta: ‘Para que
queremos uma associação nacional?’ 

NCVO 
O Conselho Nacional para Organizações Voluntárias (NCVO) fundada em 1919, é a mais antiga
associação nacional. Foi criado após a primeira Guerra Mundial, graças a um legado do 
soldado  Edward Vivian Birchall, que reconheceu a necessidade de reunir organizações 
voluntárias e em colaboração mais estreita com o governo. Ao longo dos anos, ampliou sua
missão e mudou seu nome para o Conselho Nacional de Organizações Voluntárias. Hoje, tem
mais de 10.000 membros e sua visão é de uma sociedade em que as pessoas são inspiradas
a fazer uma diferença positiva para suas comunidades. Isso requer um setor voluntário 
vibrante e voluntários que merecem uma voz forte e o melhor apoio. O NCVO tem como 
objetivo proporcionar essa voz através de políticas e atividades de campanha, e apoio através
de formação e capacitação.

The Wheel
The Wheel é um órgão de apoio e representativo que conecta organizações comunitárias e
voluntárias em toda a Irlanda. Fundada em 2001 com um mandato de mais de 200 organiza-
ções e indivíduos, The Wheel evoluiu para se tornar um centro de recursos e um fórum para
o setor comunitário e voluntário. A visão do The Wheel é de uma sociedade caracterizada
pela participação ativa de pessoas em comunidades em toda a Irlanda que estão conectadas
entre si a nível local e nacional. A sua missão é permitir que as organizações comunitárias e
voluntárias alcancem o seu maior potencial, aumentar os benefícios para o público e, no 
processo, criar uma país melhor. Ele consegue isso atuando como um centro de recursos que
apóia organizações comunitárias e voluntárias, defendendo atividades comunitárias e 
voluntárias e fornecendo liderança para atender às necessidades do setor. 

CEMEFI 
A missão do El Centro Mexicano para la Filantropia (CEMEFI) é promover a cultura filantrópica,
bem como a responsabilidade social no México. Na altura da sua fundação em 1988, havia
pouca coordenação no setor e quase nenhuma coordenação entre o setor das ONGs e as 
empresas ou o governo. O CEMEFI foi a iniciativa de um filantropo mexicano que convidou
três a cinco outras instituições a criarem a iniciativa com ele. O objetivo era unir o terceiro
setor, aprofundar os direitos da sociedade civil e mudar a visão do governo vis-à-vis o setor
sem fins lucrativos. Para isso, mobiliza recursos para o setor, fortalece o quadro legal, forta-
lece a capacidade das ONGs e cria plataformas de engajamento com o governo e o setor 
empresarial.

NFN
A Federação de ONGs do Nepal (NFN) foi criada em 1991 para promover e proteger a justiça
social, os direitos humanos e o desenvolvimento em prol dos pobres. Ao contrário de alguns
estudos de casos europeus, esta associação tem uma agenda política explícita - a de criar
uma sociedade democrática e justa e reduzir a pobreza. Ela prevê uma sociedade democrática
e justa através de um movimento vibrante e fortalecido de ONGs que se esforçam por uma
nação economicamente sustentável, socialmente equitativa e favorável ao meio ambiente.
O objetivo é conseguir isso através da organização e mobilização de pessoas para promover
uma sociedade democrática e justa; fortalecendo o movimento das ONGs; e salvaguardando
a autonomia da sociedade civil e seu trabalho como agente de mudança.
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3.2 O que nos une?

É útil, no início do processo, reforçar a idéia de que os participantes têm alguns vínculos comuns.
Estes podem ser um entendimento comum do que é uma OSFL, quais são suas principais carac-
terísticas e como eles o diferenciam de outros tipos de organização; os benefícios para a sociedade
de ter um forte setor de OSFLs; os valores para os quais todas as OSFLs representam (ou devem
representar); ou os padrões mínimos de estrutura, comportamento e desempenho.

Estes podem ser explorados em discussão; e isso também irá levantar e esclarecer áreas de diver-
sidade entre os participantes. Alguma exploração nesta fase de identificação de razões para valorizar
a diversidade é útil, pois  ajuda os participantes a acolher estarem juntos na mesma sala, apesar
das diferenças. Mas também alertará os coordenadores e líderes para as áreas de potencial conflito
decorrentes da diferença, e os ajudará a se preparar para estes e planejar abordagens que 
os resolvam ou evitem (a evasão não é uma coisa ruim: após algumas rodadas do círculo virtuoso,
pode ser possível resolver diferenças e conflitos de uma forma que não funcionaria em fases 
anteriores).

3.3 Quem deve estar na associação nacional?

Isso implica ser claro desde qualquer fase inicial sobre os tipos de organização que não seriam 
bem-vindos como membros. Portanto, os limites precisam ser definidos que caracterizam esses
tipos de organização. Isso deveria incluir uma decisão sobre a ‘nacionalidade’ de uma organização
e como ela é tratada, bem como os limites de ‘sem fins lucrativos’ (empresas sociais são uma causa
comum de dificuldade aqui: empresas com um propósito social) e os requisitos mínimos para serem
considerados uma organização legítima.

Esta discussão levará a algumas complicações. Vários órgãos nacionais de coordenação operam
em países com fortes órgãos regionais de coordenação. Eles precisaram decidir, em primeiro lugar,
se os órgãos regionais podem ser membros de pleno direito, ou se eles têm algum tipo de estatuto
de associado. É possível que uma associação nacional (como no Paquistão) tenha apenas órgãos
regionais de coordenação como membros, e que os órgãos de coordenação regional tenham 
membros OSFLs, de modo que as OSFL sejam membros do órgão nacional indiretamente e não
diretamente. Seja ou não esta abordagem, os fundadores do órgão nacional terão de considerar
como lidar com organizações que não fazem parte de um órgão regional, mas querem fazer parte
do nacional; é raro que os órgãos regionais tenham idêntica adesão aos organismos nacionais,
sendo importante uma forma de lidar com as diferenças. Alguns membros potenciais também
podem ter um âmbito nacional, pelo que não se enquadram num quadro regional; eles podem
precisar de uma categoria própria.

Na Lituânia e na França, a associação nacional é composta por órgãos de coordenação setorial,
cada um abrangendo áreas como comunidades, juventude, mulheres, meio ambiente, cultura, etc.
Aqui, surgiram complicações semelhantes às do Paquistão e das suas regiões.

Uma associação nacional, por sua natureza, é projetada para ser ampla e inclusiva.
Portanto, esforços devem ser feitos, no início, para definir limites de filiação que 
permitam que tantos OSFLs legítimos quanto possível participem e ‘possuem’ o corpo.

3. Estabelecendo uma Associação Nacional 5CIVICUS 



Pode haver algumas organizações que, segundo os participantes, não devem naturalmente ser
membros de pleno direito da associação nacional, mas cuja presença lhe agregaria valor. Assim, 
algumas associações têm uma categoria de ‘adesão plena’ para seus membros principais, geral-
mente significando que eles podem votar em assembléias e reuniões gerais; e outras categorias
(tais como ‘associado’ ou ‘amigos de ...’) para organizações menos importantes mas valorizadas, que
normalmente não teriam voto ou uma voz dentro das posições políticas centrais.

Todos os esforços devem ser feitos para assegurar que uma grande variedade de OSFLs estão 
presentes nas discussões iniciais, de modo que suas definições são as que contam. No entanto,
também é importante reconhecer que nem todos estarão lá. Aqueles com um conhecimento e
uma compreensão detalhadado setor de OSFLs precisam estar cientes das ausências críticas e 
assegurar que as organizações ausentes que podem se sentir excluídas e ressentidas sejam incluídas
nas definições e encorajadas a se engajarem em fases posteriores do processo; e que aqueles que
são nfluências poderosas ou significativas, mas estão ausentes de reuniões iniciais, devem ser 
incluídos ou incentivados em fases posteriores. Qualquer sentimento de ressentimento, ou de 
competição pelo poder e influência, minará a legitimidade da associação nacional aos olhos de
seus membros atuais, seus membros potenciais e órgãos externos como o governo.

Os iniciadores de uma associação nacional podem ser confrontados com a oposição de outras 
organizações da sociedade civil e líderes que se sentem ameaçados pela idéia da nova associação
nacional. Seria bom tentar antecipar quem poderia opor a idéia e como você pretenderia responder.

Tudo isso ajudará a garantir que a associação nacional é percebida como acolhedora, e não 
excluindo, elitista ou exclusiva. Líderes e coordenadores podem querer iniciar uma campanha de
adesão nos estágios iniciais, conscientemente procurando e convidando as organizações a partic-
iparem ou solicitarem a adesão. Nem todos vão optar por aderir, no entanto; algumas organizações
podem precisar ver uma demonstração de sucesso nas áreas que lhes interessam antes de consid-
erar a adesão.
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ESTUDO DE CASO:  

Na Polónia, algumas pessoas que trabalharam para criar uma associação nacional foram 
confrontados com a oposição dentro do setor. Já havia um número de jogadores fortes 
envolvidos na advocacia em torno do terceiro setor. Eles não queriam dar espaço para uma
federação que acreditavam poderia substituí-los. No entanto, os iniciadores sentiram forte-
mente que havia uma necessidade de uma associação nacional mandatada. Eles perseguiram
a visão, apesar da retirada de alguns membros pouco antes do lançamento, o conflito pessoal
e as tentativas de alguns para bloquear Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
(OFOP).

Para o OFOP, as lições aprendidas centram-se na identificação de parceiros-chave, no trabalho
com estes parceiros, engajando líderes e construindo devagar. Outra lição importante é a 
necessidade de garantir recursos de arranque.



3.4 O que posso esperar da adesão da minha organização?

A discussão coletiva sobre para que queremos uma associação nacional (3.1 acima) ajudará os
líderes a definir projetos e programas que atendam às necessidades e desejos. Igualmente impor-
tante é a capacidade de todos os potenciais membros de responderem à pergunta por si próprios,
o mais claramente possível: ‘O que a minha organização pode esperar ganhar com a adesão?’ Assim,
a associação nacional precisa de uma ‘Proposta de Adesão’ que descreva o mais claramente possível.
Isso não será fácil nos estágios iniciais, pois demonstrações reais de benefício são raras; Ele terá de
se concentrar no benefício prospectivo e, em seguida, ser adaptado enquanto a associação nacional
constrói sua experiência, e os membros compreendem melhor o que já ganharam, e os membros
potenciais podem observar mais claramente o que eles estão perdendo. 

Uma Proposta de Adesão pode focar, não só em ganhos materiais diretos (novas habilidades a
partir do treinamento, por exemplo), mas nos benefícios de participar na tomada de decisões, 
campanhas de advocacia e intercâmbio com outros membros, ou ser incluído no acesso aos órgãos
de tomada de decisão do governo: mais indireto e elusivo, mas real para aqueles que estão partic-
ipando ativamente. Então líderes e coordenadores podem precisar conversar com membros 
individuais sobre essas áreas menos concretas, e construir uma compreensão do benefício sentido,
bem como se concentrar em resultados concretos.

Isto é particularmente importante porque, com uma ênfase excessiva nos benefícios materiais para
os membros, eles podem ser levados a acreditar que a associação nacional é uma instituição 
de serviço, e não algo que eles possuem e fazem parte. Isso foi tão importante na Estônia que a 
associação nacional se afastou de uma clara Proposta de Adesão: ‘Antes, quando listávamos esses
benefícios, eles eram como clientes - eles esperavam algo depois de pagar a taxa. Agora é
mais igual; fazemos coisas juntos; não é que o escritório central está sob sua instrução da
mesma maneira - claro, há uma divisão de trabalho, os funcionários têm seus deveres, mas
é mais saudável desta maneira.’

Diversidade de motivação é normal. Na Nigéria, uma pesquisa recente sobre a adesão revelou:
‘Muitos se juntam por razões diferentes. Alguns para o desenvolvimento de capacidades, alguns
queriam partilhar a sua própria experiência com outros ou fazer networking em suas próprias áreas
[especialistas]. Acesso a conferências, acesso a financiamento, apoio técnico à elaboração de 
propostas. Alguns se juntam para advocacia coletiva e outros para comercializar seus próprios 
programas à outros membros. Então, todos têm razões diferentes. Não é fácil mapear claramente.
Mas tentamos mapear nosso trabalho contra as expectativas dos membros.’

Uma Proposta de Adesão bem formulada é a base de qualquer iniciativa para incen-
tivar as organizações a aderir, e pode ser usada em panfletos para enfatizar o valor
da adesão. Ela também pode ser usada se e quando os membros são convidados a
pagar uma taxa de adesão: um lembrete de todos os benefícios da adesão, articula-
damente declarado, faz uma grande diferença aqui.
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3.5 O que posso esperar de outras organizações? 
O que eles podem esperar de mim? 
Qual é a nossa contribuição?

Uma associação nacional é uma organização coletiva: ela funciona porque os membros a fazem
funcionar. Pode haver um secretariado, mas sua verdadeira atividade provém do envolvimento e
participação dos membros, suas contribuições de conhecimento e habilidade, sua participação na
tomada de decisões e governança, suas contribuições para resultados mensuráveis. 

Neste contexto, a abordagem fácil para um membro é descansar e deixar que outros façam
o trabalho duro. Mas se todos os membros fizerem isso, nada acontece, e a associação 
nacional falha, o que não é do seu interesse. É um exemplo clássico do ‘problema do cavaleiro
livre’ na filosofia.

Portanto, é necessário algum acordo entre os membros sobre o que é razoável esperar um do outro,
para fazer a associação nacional um sucesso. Muitas redes e organismos de coordenação docu-
mentam isto sob a forma de uma ‘Carta dos Membros’, que estabelece estes acordos e quais novos
membros são obrigados a assinar quando eles aderirem.

3.6 Quais são nossos valores compartilhados? 
Quais são nossas normas de comportamento 
acordadas? 

Fazer perguntas é importante durante os estágios de formação (abordado na seção 2.7). As 
perguntas devem então ser repetidas em intervalos durante a vida da associação nacional, para
assegurar que - como o círculo virtuoso se repete - as várias maneiras pelas quais os membros 
se aproximam, compreendem e confiam um ao outro melhor, e passam a diferentes níveis de co-
operação, coordenação e eficácia, resultando em níveis mais profundos de valores partilhados, são
capturados e explicitamente reconhecidos.

A seção 2.7 observou que as normas de comportamento são difíceis de estabelecer no resumo,
por isso pode ser difícil discutir em estágios muito precoces de formação. É necessária alguma 
experiência e observação de comportamentos especialmente valorizados, e comportamentos 
particularmente problemáticos, para documentar acordos entre os membros sobre isto. No entanto,
líderes e coordenadores precisam observar esses primeiros aprendizados, para que possam ser 
refletidos de volta aos membros quando a discussão levar a cabo. 

É necessário algum reconhecimento das diferentes capacidades de contribuição dos
diferentes membros; mas, igualmente, é importante afirmar que mesmo as organizações
mais novas e mais pequenas têm perspectivas de trazer à associação nacional que
têm valor e devem ser valorizadas, respeitadas por outros membros, e reconhecidas
como contribuições para a produção coletiva do orgão.
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CAIXA DE FERRAMENTAS: 

Dicas para seguir quando criar um grupo central’ 

• Tente envolver uma diversidade de habilidades (por exemplo de estratégia, 
planejamento, mídia, construção de equipe) e uma difusão através das redes 
pois isso ajuda a construir a base

• Envolve líderes reconhecidos das ONGs nacionais, desde que isto fornece 
uma base poderosa de onde pode começar

• Envolve um membro com experiência em interação com o estado devido a 
que a maioria das novas organizações precisam engajar e estabelecer sua
legitimidade com o estado.

• Certifique-se de ter uma mistura de líderes reconhecidos e pessoas com 
tempo para fazer o trabalho

• Certifique-se de envolver pessoas que são boas em construir redes e 
relacionamentos

• Garanta uma pessoa com conhecimentos jurídicos para ajudá-lo na 
elaboração de documentos legais necessários

• Assegure a representação de grupos marginalizados (por exemplo, mulheres, 
minorias, pessoas com deficiência), bem como uma variedade de tipos de 
organizações da sociedade civil que você gostaria que se tornem membros 
da associação

• Tente co-opt tantas pessoas quanto possível em fazer algo para ampliar a 
base da propriedade
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3.7 Como serão tomadas as decisões?

A fim de progredir em qualquer dessas áreas, será necessário chegar a um consenso muito cedo
no processo sobre como as decisões serão tomadas durante o período de formação. Em pouco
tempo, será necessário um maior consenso sobre como as decisões serão tomadas na associação
nacional estabelecida.

Conforme indicado na seção 2.5, todos os participantes e potenciais membros precisam se sentir
confiantes de que as decisões serão tomadas com suas opiniões adequadamente levadas em conta.
Nos primeiros estágios, isso provavelmente significa que as decisões precisam ser tomadas nas 
reuniões maiores às quais elas vêm; será muito cedo para eles terem confiança em eleger/selecionar
um conselho ou comitê de direção para tomar decisões em seu nome.

No entanto, uma rede recém-formada ou associação leva tempo, dedicação e esforço coordenado
para crescer. Requer o empenho voluntário dos profissionais da sociedade civil no estabelecimento
das estruturas e na elaboração de políticas que ajudem a associação a florescer. O trabalho de base
é necessário e (particularmente com a liderança distribuída em mente) pode ser útil que na primeira
reunião um pequeno grupo de participantes seja eleito para fazer algum trabalho antes da seguinte
reunião: elaborando alguns caminhos a seguir, talvez comunicando com algumas organizações
ausentes desde a primeira reunião, etc. Chamamos esse grupo iniciador o grupo central.

Este grupo, deveria ficar claro, não iria além da redação; qualquer trabalho que fizerem seria trazido
de volta à próxima reunião para discussão, emenda e aprovação. Seria útil que, além de assegurar
que seus membros tenham a disposição e capacidade de contribuir com o grupo, a reunião asse-
gure que haja uma variedade de ‘vozes’ das organizações, para dar confiança às pessoas que, se
não estiverem no grupo eles mesmos, alguém lá estará falando de uma maneira que eles também
se identificam.



Quando chega a hora de decidir sobre a estrutura de governança da associação nacional, uma série
de considerações precisam ser feitas:

• Seria necessário continuar a ter uma Assembléia ou Reunião Geral de membros,
que tem o poder de eleger/selecionar e desselecionar uma Diretoria e a 
responsabilidade pela aprovação de estratégias e políticas-chave. A experiência
normal sugere que esses poderes são muito ativos nos estágios iniciais da vida 
de uma associação nacional, tomando muitas decisões operacionais, mas que 
se movem para funções mais estratégicas e de supervisão, depois de terem 
acumulado confiança (e também carga de trabalho).

• O Conselho eleito/selecionado precisa ser pequeno o suficiente para funcionar 
com eficiência, mas suficientemente grande para conter uma variedade de 
‘vozes’ chave (ser representativa da diversidade) dos membros. Algumas 
associações nacionais têm uma eleição simples e aberta; outros estruturam o 
seu Conselho de Administração de forma a garantir que as vozes relevantes dos
segmentos da adesão estejam presentes. Quando isto acontece, é possível 
apenas para as pequenas organizações ou organizações de educação, por 
exemplo, eleger seus representantes para a Diretoria; a experiência sugere que 
a propriedade é mais forte se, mesmo dentro de categorias eleitorais 
específicas, todos os membros votam.

• Os termos de referência destes dois órgãos devem ser particularmente claros 
quanto à responsabilização do Conselho para a Assembleia, de modo a que 
todos os membros tenham um sentimento de "apropriação" das decisões 
tomadas pelo Conselho entre as reuniões da Assembleia. E os termos de 
referência também podem ser útilmente explícitos sobre a natureza da 
transparência das reuniões do Conselho, por exemplo, por meio da circulação 
de atas ou descrições das decisões da Diretoria durante as reuniões da 
Assembléia.

• Alguns órgãos de coordenação consideraram útil que a Assembleia eleja/
selecione o Presidente que presidiria as reuniões da Assembleia e do Conselho 
e, possivelmente, seria um porta-voz chave para a associação nacional. Isso 
ajuda a dar confiança a todos os membros em uma posição de liderança chave. 
No entanto, outros optaram por atribuir ao Conselho de Administração o poder 
de escolher um Presidente, alegando que é provável que os membros do 
Conselho conheçam melhor os possíveis candidatos do que os membros no seu
conjunto e, por conseguinte, mais propensos a seleccionar o candidato mais 
forte.

CAIXA DE INFORMAÇÃO 

Muitas associações nacionais existentes têm dificuldades em se envolver com dois
sub-setores distintos da sociedade civil, a saber: organizações religiosas e sindicatos.
A inclusão de representantes desses dois grupos no grupo central pode ajudar a
fortalecer as relações e construir pontes em áreas onde tradicionalmente houve 
relações mais fracas para as associações nacionais. Convidar e envolvé-los desde 
o início facilita a construção de confiança e envia uma mensagem clara de que a 
organização nascente não procura dominar a sociedade civil, mas sim criar um espaço
onde diferentes atores, com agendas às vezes divergentes, possam se encontrar e
achar um ponto comum e interesse.
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3.8 Devemos ter um Secretariado?

Os órgãos de coordenação podem ser executados de forma muito barata, se os membros fornecem
todos os recursos humanos necessários para que possam funcionar. Se eles são dirigidos por grupos
de trabalho de membros, coordenados por um Conselho de Administração ou Comitê de Direção,
e se líderes de grupos estão dispostos a tomar conta da administração necessária para fazer que as
reuniões acontecem, escrever atas, etc, eles podem ser quase livre de custos.

No entanto, a maioria acha que um Secretariado é uma adição útil. Há um perigo nisso: torna-se
fácil para os membros esperar que o Secretariado faça tudo, fazendo com que os membros
se tornem inativos e passivos receptores de serviços. A energia dos membros que está por trás
de todos os órgãos de coordenação bem-sucedidos é perdida, e os membros acham que estão
simplesmente apetrechando outro escritório.
.

Também pode ser necessário prestar alguma atenção à localização do Secretariado. Particularmente
nos primeiros dias, um único membro pode ser capaz de fazer uma contribuição valiosa oferecendo
um espaço de escritório; Isso precisa ser considerado com cuidado, porque enquanto a oferta pode
resolver os desafios de recursos reais, a associação nacional pode tornar-se muito identificado com
esta única organização, e isso poderia prejudicar a sua reputação de ser imparcial entre os membros.
A identidade da associação nacional, tal como é percebida pelos membros e pelos observadores
externos, precisa ser genuinamente coletiva.

Há considerações semelhantes se um membro se oferece para atuar como o Secretariado, pelo
menos no começo. Isso aconteceu na Sérvia: ‘Deveríamos ter criado um Secretariado desde o início.
Na maneira que nós o fizemos, estando unido à [organização de sócio] por dez anos, poderia ter
sido melhor ser mais independente mais cedo.’

3.9 Como vamos financiar a associação nacional e por quê?

Se os membros decidirem que precisam de um Secretariado, e definem seus termos de referência
adequadamente, então precisarão pensar em como usá-lo. Há uma série de fatores a considerar:

• Devem os membros fazer uma contribuição financeira? As taxas de adesão às
vezes são consideradas como o teste final do compromisso dos membros com 
a associação nacional e, até certo ponto, isso é verdade. No entanto, o 
compromisso dos membros em termos de tempo é um indicador tão impor-
tante quanto a sua disponibilidade financeira, e para alguns isso pode ser uma 
forma mais apropriada de demonstrar (e apetrechar) seu compromisso com a 
causa. No entanto, a maioria dos órgãos de coordenação também têm um 
sistema de taxa de adesão. As taxas são normalmente determinadas através 
de uma escala, com membros maiores pagando muito mais do que os membros
mais pequenos, cuja contribuição pode ser mais simbólica do que significativa. 

Por isso, é importante que os termos de referência sejam elaborados para o Secret-
ariado de forma que claramente explique suas funções administrativas, facilitadoras
e capacitadoras, e tornam igualmente claro o que não fará, porque os membros
devem fazê-lo.
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A escala das taxas, ou a disposição dos membros de concordar com elas, tem 
uma relação direta com a Proposta da Adesão - o que os membros podem 
esperar ganhar com a associação nacional. Assim, na Nigéria, ‘Até 2010, as taxas 
de adesão eram 2-3% do nosso orçamento; Agora temos até 25-30%. Eu diria 
que antes de agora não damos aos membros o direito tipo de benefícios, por 
isso tem sido difícil pedir-lhes dinheiro. Portanto, as taxas devem depender da 
proposta de adesão, dos benefícios e dos resultados para os membros. Você 
precisa justificar as taxas, então tivemos que lhes dar os benefícios que eles 
queriam, para depois poder pedir que renovassem a adesão com as taxas mais 
caras.’

• Deve a associação nacional considerar as subvenções do governo?  Vários 
organismos de coordenação optaram por recusar subvenções do governo, na 
medida em que uma grande parte do seu trabalho consiste em representar o 
setor de OSFLs. Eles desejam assegurar tanto a realidade quanto a aparência 
de independência do governo. Aqueles que recebem subvenções do governo 
muitas vezes têm uma regra de que esses subsídios não excederão uma certa 
porcentagem de sua renda, de modo que a existência da associação nacional 
não é inteiramente dependente do governo e pode garantir sua própria 
sobrevivência se o governo buscar influenciá-lo através da ameaça de 
descontinuar o financiamento.

• Deverão ser abordadas outras fundações ou organismos multilaterais de 
financiamento para o apoio?  Esta é uma opção realista para muitos órgãos de 
coordenação, mas também uma abordagem com cautela. Tal como acontece 
com os subsídios do governo, a dependência excessiva pode ser um problema, 
e as regras podem ser úteis para que qualquer fundação ou outro organismo 
de concessão de fundos não financie mais do que uma certa percentagem da 
renda da associação nacional. Para o Fórum de ONGs do Paquistão, ‘Temos uma 
experiência, de uma agência multilateral que nos financiou. Decidimos agora não 
receber dinheiro do exterior – eles têm muita influência. Queremos estar livres, ter 
nossa própria agenda. Nenhum dinheiro do governo tampouco; temos a nossa 
própria agenda para criar um ambiente propício para as ONGs. Não podíamos ser 
vistos pelo governo como sendo financiados de fora - precisávamos ser capazes 
de dizer que éramos puramente paquistaneses.’

• Deve a associação nacional cobrar por seus serviços? Muitos órgãos de 
coordenação cobram uma taxa para, por exemplo, assistir a cursos de formação
ou receber publicações. Isso é útil para fornecer uma fonte de renda que é 
independente de influência externa, e não depende das negociações da 
Assembléia de níveis de taxa de adesão, que são notoriamente difíceis. No 
entanto, uma associação nacional precisa considerar até que ponto as taxas de 
serviço excluem alguns de seus membros mais carentes de seus serviços e ter 
cuidado ao estabelecer preços para garantir que isso não aconteça. São 
possíveis taxas de treinamento subsidiado para organizações muito pequenas, 
além de taxas geradoras de excedentes para as maiores; a medida em que 
existem concorrentes também prestando serviços irá determinar se a geração 
de surplus é uma realidade genuína.

A maioria dos órgãos de coordenação são dotados de recursos através de uma combinação de
todas as quatro fontes. Os ambientes políticos e financeiros de OSFLs particulares conseguem re-
spostas diferentes apropriadas para situações diferentes.
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3.10 O que faremos juntos como uma associação nacional?

A seção 3.1 acima cobriu o processo de determinar, em um sentido amplo, a razão pela qual a 
associação nacional existiria. Tendo feito isto, um exercício mais detalhado é necessário - em inter-
valos regulares durante sua vida - para desenvolver estratégias e planos de trabalho.

Para a maioria dos órgãos de coordenação, estas estratégias e planos incluem uma combinação
de programas de aprendizagem / formação; um programa de engajamento com o governo no
ambiente regulatório e fiscal para OSFLs (e às vezes em questões de política social); e um sistema
de aperfeiçoamento da qualidade ou de auto-regulação para as OSFLs, que lhes permitam 
assegurar transparência, responsabilidade e legitimidade no seu trabalho e desenvolver relações
adequadas e eficazes com os seus doadores e beneficiários.

3.11 Os documentos fundadores da associação nacional

Com algum nível de resposta a todas as perguntas acima, é possível compor os principais docu-
mentos necessários para estabelecer a associação nacional. O seguinte é sugerido como uma 
estrutura para estes:

Pergunta principal 

Para que queremos uma
associação nacional?

Quem deve estar 
dentro?

O que nos une?

O que os membros
podem esperar?

O que se espera que os
membros contribuam?

Quais são os valores
compartilhados?

Quais são as normas
acordadas de 
comportamento?

Declaração de
finalidade

Descrição da
adesão ('Quem
somos')

Descrição da
adesão ('Quem
somos')

Proposta de
adesão

Acordo dos 
membros / carta

Declaração de 
valores

Acordo dos 
membros / carta

Estratégia

Categorias de
membros e
critérios

-

-

-

-

-

Programa de
trabalho

Solicitação de 
adesão e procedi-
mento de decisão

-

-

-

-

-

Principais acordos  → documentos
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Pergunta principal 

Como serão tomadas 
as decisões?

Como apetrechamos 
a associação nacional,
garantindo a proprie-
dade e independência?

Como lidamos com a
diferença? - tipos e 
tamanhos de membros; 
Diferentes agendas; 
Diferentes necessidades

Estratégia e planos:

Em que (se alguma coisa)
queremos nos envolver
com o governo?

O que queremos 
aprender uns com os 
outros (ou com os 
outros)?

A regulamentação / 
auto-regulação é um
problema para as OSFL?

Queremos que a associ-
ação nacional seja um
canal para os fundos 
dos doadores para os 
membros? (Ver seção 5, 
"Relações com 
Doadores")

Estrutura 
organizacional e
de governança

Categorias de
membros e taxas
Aplicações de 
financiamento
Discussões com 
o governo

Categorias de
membros
Estrutura de 
governança

Proposta de
adesão

Proposta de
adesão

Proposta de
adesão

Proposta de
adesão

Constituição

Estratégia de
financiamento

Estratégia

Estratégia

Estratégia

Estratégia

Estratégia

Termos de 
referência para 
órgãos-chave

-

Plano de 
comunicação

Programa de 
trabalho

Programa de 
trabalho

Programa de 
trabalho

Programa de 
trabalho

Principais acordos  → documentos


