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4 Disposições institucionais

4.1 Forma e estrutura institucional

Há uma série de fatores que influenciam a decisão em torno da forma jurídica e da estrutura.

Em primeiro lugar, a forma segue a função. Portanto, antes de decidir sobre a forma institucional,
uma associação nacional precisa decidir sobre sua intenção estratégica, serviços e atividades. Uma
vez acordados, é necessário pensar seriamente na forma como a adesão, a governação, os requisitos
legais e o registro são estruturados, para garantir o sucesso a longo prazo da organização.

Em segundo lugar, os requisitos nacionais para o registro de uma ONG / organização sem fins 
lucrativos (OSFL) terão um impacto nas opções de estrutura legal das associações nacionais
e dos seus conselhos. O registro legal sob determinadas jurisdições impõe obrigações a uma 
associação nacional e pode predeterminar a estrutura de governança, especificar relatórios finan-
ceiros e definir limitações sobre o que os conselhos sem fins lucrativos podem estar envolvidos. 
O registro legal pode estipular, entre outras coisas, a estrutura da Conselho de Administração, o
foco da associação, o cronograma e os métodos de seleção do Conselho (seja por meio de eleições
abertas), relatórios financeiros anuais e os meios de escrutínio e responsabilização pelos seus 
assuntos.

Em terceiro lugar, os arranjos institucionais precisam ser adaptados para atender aos desafios 
enfrentados pela associação. As associações que trabalham num ambiente político hostil em
que os direitos dos membros são continuamente violados podem escolher uma estrutura
muito diferente daquelas que operam numa democracia estabelecida.

Em quarto lugar, a estrutura precisa ser adaptada às necessidades dos membros. As associações
com uma forte base de membros, uma forte base de unidade e a confiança mútua entre os 
membros de que todos respeitarão acordos sobre posições políticas e formas de trabalhar podem
optar por descentralizar muitas de suas funções (conhecidas como "liderança distribuída" na 
literature sobre redes). Essas condições geralmente levam tempo para serem alcançadas. Assim,
em fases anteriores do desenvolvimento da associação nacional, os membros podem preferir 
centralizar mais das atividades.

Em quinto lugar, é de vital importância que uma nova associação nacional construa o senso 
de propriedade dos membros da rede. Eles devem vir a descrever a associação nacional como ‘nós’
- todos os membros - não ‘eles’ - os líderes ou o Secretariado / Comitê Diretor. A forma institucional
tem um papel fundamental a desempenhar para assegurar que os membros se sintam envolvidos
na tomada de decisões; e decidir sobre a forma institucional em si é algo sobre qual tantos 
membros quanto possível devem sentir que tiveram uma palavra a dizer.

Uma vez lançado, o desafio que enfrenta qualquer associação nacional é assegurar
que ela tenha a estrutura, o sistema e os programas adequados para se sustentar. Não
é possível fornecer diretrizes sobre a forma institucional exata, pois isso dependerá
das funções da associação e do cenário social, econômico, legislativo e político do
país em que se baseia a associação. Portanto, esta seção se concentra em ferramentas
que ajudam a avaliar as opções.
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Com base nessas considerações, a associação nacional precisará tomar uma decisão em torno de
sua forma legal, estrutura, governança e processos de tomada de decisão.

Geralmente nos estágios iniciais da vida de uma organização há menos formalidade. No entanto,
à medida que uma organização cresce e se desenvolve ela se torna mais formalizada. Uma organi-
zação madura, como sugerido acima, pode distribuir a liderança mais amplamente, descentralizar
e alterar suas estruturas para refletir a crescente confiança e apropriação entre os membros. O 
diagrama abaixo fornece um exemplo das diferentes etapas na vida de muitas organizações e seu
impacto nos níveis de formalidade.

Há também questões internas que precisam ser respondidas em relação à estrutura, por exemplo,
como a organização deve ser centralizada ou descentralizada. Algumas associações optam por
uma estrutura descentralizada com filiais locais que se constituem em uma estrutura nacional. Isso
pode funcionar bem em democracias estabelecidas onde os direitos do setor sem fins lucrativos
estão enraizados e / ou em países que abrangem vastas áreas geográficas.

Outros mantêm o princípio da descentralização, mas o fazem com base em setores e não em
regiões geográficas. Estes capítulos ou escritórios locais têm diferentes níveis de autonomia. 
No entanto, outros optam por uma estrutura mais centralizada com um único centro nacional 
e membros espalhados por toda a área geográfica. Isso funciona bem em países pequenos ou
aqueles que enfrentam um estado repressivo onde uma única plataforma fornece proteção aos
membros. A caixa de ferramentas abaixo fornece algumas orientações sobre o que deve ser 
considerado ao decidir sobre a opção mais benéfica.
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• Pequeno

• Organizado em 
torno do pioneiro

• Altamente 
motivado e 
comprometido

• Estrutura plana 
flexível

Fases do desenvolvimento organizacional

1. A Fase 
Pioneira

2. A Fase 
Racional

Fica muito conduzido aos 
mecanismos e procedimento 
e requer mais flexibilidade

A estrutura informal não 
pode lidar com a crescente 
complexidade e exigências

3. A Fase de 
Integração

Adapted from CDRA, SA

CRESCIMENTO

CRESCIMENTO

t
CRESCIMENTO

CRESCIMENTO

t

• Formalização 
da estrutura e da 
função

• Formulação de 
políticas

• Revisão e 
avaliação

• Pioneiro deixa 
ou muda o papel

• Renovar objetivos, 
valor e cultura

• Forte associação 
externa e diálogo

• Processos e estru-
tura centrados no 
ser humano

• Estrutura descentral-
izada e mais 

• Liderança distribuída 
(muitos pioneiros) 
plana
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CAIXA DE FERRAMENTAS: 

Dicas para seguir quando criar um grupo central

• Qual é a liberdade operacional oferecida por cada opção?

• Qual opção oferecerá a maior autonomia?

• Qual é a percepção pública de cada opção e como isso afetará a associação?

• Quais são os custos e benefícios financeiros de cada opção?

• Qual é a opção que dá ao membro o sentido mais forte de propriedade das 
decisões?

• Qual é a opção que oferece os melhores controles e contrapesos, para 
garantir que os membros tenham confiança nas decisões tomadas por outros?

• Qual a melhor opção para aproveitar a capacidade dos membros?

• Qual opção oferece a melhor proteção aos membros?

• Que direitos e responsabilidades cada opção concede à organização?

• Que direitos e responsabilidades cada opção implica para os membros?

• Qual a melhor opção para facilitar o envolvimento dos membros?

• Qual a opção com que os membros se sentem mais confortáveis?

CAIXA DE INFORMAÇÃO: 

Os desafios da estrutura

"Entre os que a estudam (organizações da sociedade civil) há uma divisão entre aqueles que 
argumentam que as organizações burocráticas centralizadas são comparativamente mais 
eficazes em mobilizar recursos e sustentar a ação coletiva (Gamson, 1975; McCarthy & Zald,
1977) do que as organizações informais descentralizadas que compartilham uma ideologia
abrangente (Gerlach & Hine, 1970).  No entanto, enquanto as estruturas centralizadas facilitam
o conhecimento técnico e a coordenação que são essenciais para a mobilização bem-sucedida e
a mudança institucional, elas são menos eficazes em engajar a participação popular ".  Esta
citação destaca os desafios que as associações nacionais enfrentam para equilibrar a neces-
sidade de ser um órgão de coordenação eficaz bem como uma rede que assegure o envolvi-
mento e a participação de uma diversa gama de organizações da sociedade civil.
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CAIXA DE ESTUDO DE CASO: 

Estrutura

Civic Initiative (CI) (Iniciativa Cívica) 
A Sérvia é um pequeno país de pouco mais de 10 milhões de pessoas. Por conseguinte,
quando a Iniciativa Cívica (CI) da Sérvia estabeleceu a sua adesão e estrutura organizacional,
ela ativamente estendeu a mão para as cidades mais pequenas e as localidades rurais em
toda a Sérvia e Montenegro sem estabelecer escritórios provinciais. Eles acreditavam que era
importante conectar grupos locais com aqueles da capital, mas não acreditavam que pre-
cisassem de escritórios regionais. Em vez disso, basearam o seu trabalho na cooperação com
parceiros locais fortes e independentes.

PNF 
A Federação Nacional do Paquistão (PNF) tem cinco escritórios provinciais. Cada 
escritório está sob um coordenador. Os membros se unem por meio desses escritórios provin-
ciais. As pequenas organizações comunitárias precisam de pagar 100 rupias, enquanto as
ONGs pagam cerca de 1500 rupias. Esta é uma fonte de financiamento para os escritórios
provinciais. Existem conselhos provinciais e conselhos de trabalho que se reúnem regular-
mente para analisar as questões que as províncias enfrentam. Cada província está represen-
tada no executivo nacional. O executivo nacional concentra-se em questões provinciais,
registro de ONGs, uma visão e programas comuns, links com o fórum de ONGs do Sul da Ásia
e outros grupos internacionais e outros assuntos genéricos.

NANGO
Em outro exemplo no Zimbábue, os líderes das ONGs se organizaram dentro do Fórum do
Diretor de ONGs para o intercâmbio de informações. A NANGO também está estruturada em
setores e regiões. O trabalho a estes níveis identifica as questões-chave; fornece as infor-
mações necessárias do campo; e cria o diálogo dentro e entre membros, extraindo da perícia
dos membros. O Executivo Nacional da NANGO então implementa as estratégias formuladas
pelos Sub-Comitês Setoriais.



Trabalhando com esses parâmetros legais, o próximo passo para as associações nacionais é elaborar
uma constituição que especifique como a associação deve ser governada. Isto deve conter mecan-
ismos para que os membros sintam que têm uma supervisão adequada das pessoas que governam
a organização em seu nome, salvaguardas para garantir uma governança responsável no interesse
do propósito declarado da associação nacional e mecanismos de mediação e resolução de disputas.2

1 Observe que diferentes países podem atribuir diferentes definições e status jurídicos a cada 
uma das entidades legais listadas..

2 Ferramentas para o desenvolvimento de uma constituição estão disponíveis na internet. 
Um exemplo está disponível em: http://www.gdrc.org/ngo/start-ngo/startngo-4.html
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4.2 Registrando uma associação nacional

Uma vez iniciada a associação nacional, o próximo passo geralmente é legalizar a estrutura. Isto
será regido pelo ambiente legal e regulatório nacional. Portanto, é importante compreender os
regulamentos e as implicações para as OSFLs no país em que a associação nacional deseja
operar.  Em alguns países, as associações nacionais podem não ter escolha quanto à forma como
devem se registrar, enquanto em outros podem estar disponíveis várias opções, tais como organi-
zações de caridade, empresas sem fins lucrativos, organizações de interesse público, organizações
não governamentais, associações cívicas, fundações, etc.  Também os órgãos patrocinadores, tais
como fundações ou departamentos governamentais, podem especificar o status regulatório ou
legal requerido para que as associações sejam elegíveis para financiamento.

CAIXA DE FERRAMENTAS: 

Assistência jurídica
As associações nacionais debatendo-se com a forma legal podem entrar em contato com a
rede internacional, Advogados sem Fronteiras, para obter sua orientação legal. Seus detalhes
estão disponíveis através do endereço da web: http://www.lawyerswithoutborders.org. 
Alternativamente, a assistência pode ser procurada no país de conselheiros jurídicos pro-
bono.

CAIXA DE FERRAMENTAS: 

Elaborando uma constituição

Uma constituição é o manual do usuário¹ para uma organização, estabelecido em uma
forma determinada por sua estrutura escolhida. Uma constituição geralmente inclui [1]

• O objetivo da organização

• O que (dentro da lei) ela tem o poder de fazer.

• Quem pode e não pode ser membro da organização.

• os poderes e responsabilidades dos membros.

• os poderes delegados ao comitê governamental pelos membros.

• Quantas pessoas participarão do comitê governamental, por quanto tempo e

• Por qual processo eles serão selecionados?

• Como a relação entre o comitê governamental e os membros vai funcionar



3 Public Administration Review May, June 2007.
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CAIXA DE FERRAMENTAS: 

Riscos de governança

Governança e gestão confusa
Governança é sobre a definição e salvaguarda de longo prazo da direção. Gestão é 
sobre detalhes operacionais, tais como supervisionar as pessoas e desenvolver
planos de trabalho. Quanto mais pessoal você empregar mais você deve se 
concentrar na governança e delegar a gestão para eles.

4.3 Governança

Governança envolve definir uma direção de longo prazo para uma organização, certificando-se de
que tudo está em seu lugar para seguir esta direção, e continuamente verificando que esta direção
é seguida atendendo aos princípios e regras acordadas sobre a constituição. A administração pru-
dente de recursos financeiros e humanos é uma responsabilidade fundamental dos órgãos de gov-
ernança. Em uma organização de membros, como uma associação nacional, há também uma
responsabilidade especial para assegurar que os interesses e prioridades dos membros sejam bus-
cados e que os membros tenham um forte senso de propriedade de sua rede.

Governança é uma tarefa de equipe – nenhuma pessoa tem as habilidades, sabedoria e credibili-
dade para fazê-lo sozinho. A Equipe Governante pode ser conhecida como o conselho de admin-
istradores, conselho de administração, comitê de direção ou comitê de gestão. Em muitas
organizações, ela atua como a autoridade final em uma organização; Em uma organização de mem-
bros, é responsável perante os membros que o elegeram e que - na maioria das constituições -
têm a sanção final de demitir a Equipe Governante e substituí-la por pessoas recém-eleitas. Assim,
em uma associação nacional, a Assembléia ou Assembléia Geral de membros detém a respon-
sabilidade de governança final; Ela geralmente delega isto entre assembléias ou reuniões
gerais a uma Equipe Governante eleita.

4.3.1 A Equipe Governante ou conselho 

Estabelecer um mecanismo de governança que funcione bem é essencial para o sucesso e a
longevidade de uma associação nacional. A constituição e os estatutos da associação nacional 
explicam o papel e a função do órgão dirigente. Nós nos referiremos a este corpo como o conselho
para o resto desta seção. Abaixo segue uma lista das principais obrigações da maioria dos conselhos:

• Desenvolver e gerir o planeamento e direção estratégica da organização;
• Avaliar as restrições externas e aproveitar as oportunidades;
• Fornecer administração e supervisão financeira;
• Garantir a transparência;
• Focalizar e monitorizar serviços para os membros;
• Procurar a sustentabilidade;
• Gerenciar os elementos de auto-governança3
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Geralmente, ao contrário da equipe básica inicial, a nomeação de membros da diretoria requer
algum tipo de processo transparente e democrático. O processo específico de eleição ou nomeação
do conselho varia entre as associações nacionais. Abaixo estão alguns indicadores úteis para 
ajudá-lo no planejamento de um processo apropriado para o conselho.

Como você guardará a memória institucional?

• Fornecendo treinamento para novos membros do conselho. 

• Permitindo um adequado processo de transferência entre o antigo e o novo 
conselho

• Pensando sobre o tempo de serviço dos membros do conselho e certifique-se 
de que é adequado.

• Considerando a designação de uma parte dos assentos do Conselho a serem 
desocupados a cada ano, oferecendo assim alguma garantia de que novas e 
diferentes vozes serão incluídas e a memória institucional será protegida.

Como você vai garantir diversidade e inclusividade?

• Assegurando que os membros da diretoria não ‘reinam sobre’ ou se tornem 
acessórios do conselho de administração. Muitas vezes, essas pessoas podem 
ser resistentes a idéias novas ou diferentes.

• Programando as eleições de forma a permitir aos membros caminhos 
adequados para expressar seus direitos democráticos; mantendo alguma 
continuidade do trabalho da diretoria; e proporcionando ao Secretariado 
tempo suficiente entre eleições para levar adiante a direção estratégica 
do conselho.

Riscos de governança continua

Conflito de interesses
Se uma decisão poderia beneficiar (ou desfavorecer) você, ou uma organização 
ou indivíduo com quem está fortemente conectado, reconheça abertamente 
lealdades divididas e espere para tomar uma decisão. Pode ser útil ter um 
Código de Conduta da Diretoria que especifique suas responsabilidades nesta 
situação.

Aprovar automaticamente sem consideração adequada
Não permita que um ‘círculo íntimo’ tome decisões importantes e espere que 
você aceite tudo. Isto não se deve fazer e poderia colocá-lo em dificuldades 
legais se as coisas correrem mal.

Sobrecarga
Se a sua agenda está ficando muito comprida e complexa, crie subgrupos e 
delegue tarefas à eles para que você possa fornecer a supervisão necessária. 
Assegure-se de que os subgrupos reportem os pontos-chave para toda a equipe e 
tenham um mandato claro para que eles saibam quando podem tomar decisões 
em nome da diretoria e quando devem fazer recomendações ao conselho, os 
quais deveriam tomar a decisão final.



Como você vai planejar a sucessão?

• Estabelecendo condições máximas de serviço para reconhecer e respeitar o 
valor da liderança experiente, ao mesmo tempo em que protege contra a 
dependência excessiva de algumas pessoas capazes.

• Proativamente preparando os membros para assumir papéis na governação, 
por exemplo, convidando-os a se voluntariar para um comitê ou ser nomeado 
para dirigir uma força-tarefa. Através dessas medidas pró-ativas os membros 
tornam-se educados sobre as questões e conhecedores da política e podem 
tornar-se melhor equipados para se mudar para posições de oficiais quando 
necessário.

4.3.2 Tomada de decisão

É importante especificar que latitude e autoridade o conselho tem para tomar decisões em nome
de todos os membros.

O esclarecimento dos processos de tomada de decisão permite que as coisas sejam feitas mais
rápido. A associação nacional pode determinar que diferentes questões exigem diferentes
tomadores de decisão. O processo de tomada de decisão pode ser acelerado se algumas decisões
dependem de um comitê executivo ou de um subcomitê, em vez de todo o conselho. No entanto,
algumas questões, como a direção estratégica, devem envolver pelo menos o conselho inteiro, e
possivelmente os membros como um todo, na tomada de decisões. Outros, por exemplo, uma
campanha controversa, também pode precisar uma examinação de membros ou a realização de
uma reunião geral de membros.

CAIXA DE FERRAMENTAS

Dicas para ampliar a participação e proteger a memória 
institucional

• Delineie antecipadamente o processo eleitoral e os prazos e dê tempo 
suficiente aos membros para se prepararem para a eleição

• Define claramente os termos de serviço e as responsabilidades do conselho 
para permitir que os membros tomem uma decisão informada sobre a 
participação deles mesmos ou a nomeação de candidatos

• Certifique-se de que o fim do mandato de cada membro do conselho não 
seja o mesmo, especificando que uma parte dos cargos seja preenchido a 
cada ano (por exemplo, um terço). Isso permite uma mistura de novos 
membros e mais velhos em qualquer ponto da vida do conselho

• Define um período máximo de serviço para qualquer membro individual 
do conselho

• Proporcione para as subcomitês que permitem que novos membros 
potenciais do conselho se familiarizem com o trabalho do Conselho

• Ativamente pressione as pessoas a participar e concorrer às eleições
• Se houver estruturas regionais, permita que cada estrutura nomeie ou 

designe um membro do Conselho para assegurar a distribuição geográfica
• Forneça treinamento para novos membros da diretoria sobre suas funções 

e responsabilidades
• Assegure que você tenha políticas e procedimentos claros que ajudem o 

Conselho no desempenho de suas funções
• Ensure the existence of mechanisms to evaluate Board performance. 
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Qualquer estrutura de tomada de decisão que o conselho de administração adotar deve incluir os
vários interesses e as capacidades extensivas dos membros. Por exemplo, se a estrutura do conselho
incluir representação regional e setorial, os interesses dos membros em geral terão maiores chances
de serem representados através do conselho.

4.4 Secretariado

Enquanto uma associação está envolvida no estabelecimento de si mesma e na sua reputação,
pode ser necessário que o conselho e outros membros estejam ativamente envolvidos em todas
as operações. No entanto, a longo prazo, a gestão de uma associação nacional pode ser melhor
servida pelo emprego de pessoal profissional. O secretariado da associação nacional será então
mandatado pelo conselho para ser o órgão central de coordenação, e para conduzir os negócios
diários da associação. O conselho de administração decidirá quais as decisões operacionais que
serão delegadas ao pessoal do secretariado e quais decisões o CEO deverá consultar o conselho
ou fazer uma recomendação para a decisão do conselho. É comum que decisões com importantes
implicações financeiras ou relações públicas, ou aquelas que são politicamente sensíveis, sejam
mantidas pelo conselho. Como acontece com outros aspectos do funcionamento da associação
nacional, exatamente onde essas fronteiras ficam iria depender da extensão de um punto comum,
confiança, segurança e propriedade entre os membros.

Embora qu as culturas operacionais das associações nacionais são variadas, é normal que os fun-
cionários sejam vistos como coordenadores, facilitadores e capacitadores, e não principalmente
como implementadores. Devido à sua natureza como redes de associação, a implementação da
estratégia das associações nacionais é muitas vezes feita pelos membros. Assim, as habilidades
necessárias na equipe de funcionários são muitas vezes um pouco diferentes daquelas necessárias
em funções semelhantes nas organizações: elas permitem que os membros a brilhem. As seções
subseqüentes da caixa de ferramentas expõem sobre essas funções.
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CAIXA DE FERRAMENTAS

Aumentar a eficácia dos processos de tomada de decisão:

• Desenvolver procedimentos claros que regem a tomada de decisões

• Estabelecer um mecanismo para incluir membros sobre questões que re
querem suas opiniões

• Fornecer comunicação regular aos membros sobre as decisões tomadas 
para que eles estejam informados e possam comentar se estão infelizes

• Fornecer aos subcomités termos de referência claros para acelerar a tomada 
de decisões

• Considerar a criação de um comitê executivo que possa se reunir com mais 
freqüência e tomar decisões entre reuniões

• Rever os processos de tomada de decisão periodicamente. À medida que os 
membros adquirem a experiência de trabalhar juntos em uma associação 
nacional, eles desenvolverão maior confiança um no outro, no conselho e, 
potencialmente, em um maior número de subgrupos. Isso permitirá uma 
tomada de decisões mais descentralizada, dando responsabilidade e um 
sentido mais forte de propriedade a uma gama mais vasta de membros.
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A equipe do secretariado variará de associação para associação dependendo de sua missão, 
atividades e financiamento. É importante esclarecer quais funções serão desempenhadas pelo 
secretariado e quais pelos próprios membros, uma vez que isso influencia tanto a estrutura quanto
os requisitos de pessoal e os meios de executar a estratégia da associação.

A decisão de quais funções serão desempenhadas pelo secretariado e quais serão realizadas pelos
membros é um delicado equilíbrio. Tanto quanto possível, é importante recorrer às competências
e capacidades dos membros. A associação pode ser muito mais forte, mais poderosa e com
muito maior alcance se os membros são motivados a trabalhar coletivamente para a sua
missão. Mas se a associação assumir coletivamente funções que os membros individuais estão
fazendo ou poderiam fazer e não desejam entregar à associação, isso pode resultar em competição
e falta de propriedade.

No entanto os membros nem sempre cumprem com seus deveres. Nesses casos, quer a associação
nacional encontrar outro membro para cumprir o papel ou o secretariado precisa intervir para
preencher o vácuo. Isso é frustrante para o secretariado e ineficiente. A associação nacional da 
Polónia, a OFOP, adverte outras associações nacionais para antecipar custos mais elevados em 
termos de tempo de pessoal, custos de oportunidade e recursos nos casos em que o Secretariado
precisa assumir o trabalho que os membros não conseguem cumprir.

A fim de minimizar os riscos dessas implicações negativas, devem ser adotados termos de referência
claros ou memorandos de entendimento nas situações em que os membros (coletiva ou individ-
ualmente) realizam trabalhos em nome da associação nacional. Estes deveriam estipular claramente
os papéis e responsabilidades dos membros e do Secretariado e as consequências da quebra de
acordo.

CAIXA DE INFORMAÇÃO 

Pessoal dentro das Associações Nacionais

Os resultados do inquérito AGNA de 2006, completado por 47 associações nacionais,
mostraram que todos os inquiridos, com excepção do ANGOA e do NISC, empregam
pessoal a tempo inteiro. A maioria das associações nacionais conta com um pequeno
número de funcionários. Menos de 20% das associações nacionais pesquisadas
relataram ter mais de 20 funcionários em período integral. O número médio de 
funcionários empregados pelas associações nacionais pesquisadas é de 17, enquanto 
a mediana é de 7.

Além disso, 28 associações nacionais empregam pessoal a tempo parcial mínimo. A
média de pessoal a tempo parcial é de 6, enquanto a mediana é 3.

Trinta e duas associações nacionais pesquisadas usam voluntários para promover seu
trabalho. O número médio de voluntários nestas 32 associações nacionais é de 91.
Este número é elevado devido ao fato de que o Fórum de ONGs do Paquistão indicou
ter o apoio de 2500 voluntários. A mediana de 5 pontos para o fato de que o número
de voluntários que a maioria dos entrevistados empregam é muito mais modesto.

Mais de 40% das associações nacionais pesquisadas relataram usar serviços de 
consultoria para projetos de curto prazo, embora numa base mínima, com média e
mediana igual a 3.



Como afirmado anteriormente, não há estrutura de pessoal ideal para uma associação. Algumas
das funções mais genéricas e posições dentro de um secretariado são:

É provável que a estrutura do secretariado mude ao longo do tempo. Normalmente, à medida que
a legitimidade e a posição da associação crescem, sua base de membros e programas também au-
menta. Isso geralmente requer uma equipe expandida para gerenciar uma maior carga de trabalho
- a menos que os membros possam assumir o trabalho extra. Algumas das outras funções possíveis
que poderiam ser incluídas na estrutura do secretariado são:
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CAIXA DE FERRAMENTAS: 

Dicas para seguir quando criar um grupo central’ 

• Está o membro já realizando a função, e em caso afirmativo, pode ele expandir 
esse papel e servir a associação?

• Existe um membro que poderia executar a função requerida e estaria melhor 
equipado para fazer isso?

• Existe uma maneira de organizar os membros dentro de um grupo para 
entregar a função? Em caso afirmativo, qual pessoal de apoio (se for 
necessário) eles precisam para fazê-lo de forma eficaz?

• A função pode ser adicionada à descrição de trabalho de um funcionário 
existente e essa pessoa tem a capacidade de assumir mais responsabilidades?

• É a necessidade de curto prazo, e, em caso afirmativo, poderia um consultor 
ser empregado para atender à essa necessidade?

• Se a resposta a todas as perguntas anteriores for não, você então tem os 
fundos para financiar a nova posição?

• Você tem a capacidade de gestão para gerenciar o funcionário adicional?

CEO (Diretor Executivo)

Finanças

Serviços/Filiação

Comunicações

Responsável por dirigir o secretariado

Responsável pela gestão financeira

Responsável pela adesão e serviços aos membros

Responsável pela publicidade e marketing

Networking 

Programas/ advocacia

Advocacia

Gestão das sucursais

Pesquisa e 
desenvolvimento    

Capacitação

Responsável por dirigir o secretariado

Responsável por campanhas e / ou programas

Responsável pelo lobby e advocacia com o Estado ou o
setor privado

Responsável pelas estruturas regionais

Responsável pela pesquisa em áreas prioritárias e 
desenvolvimento de novos programas

Responsável pela formação e desenvolvimento dos 
membros



À medida que a associação desenvolve a sua capacidade e aumenta o número do seu pessoal, 
será necessário progredir os sistemas para apoiar o secretariado no seu trabalho. Isso inclui o 
desenvolvimento de políticas e procedimentos operacionais, de recursos humanos e financeiros.

““Recomendamos que uma associação nacional estabeleça claramente regras de gestão e
políticas operacionais Fazer isso ajudou o CEMEFI a funcionar bem e oferecer aos seus membros
um modelo que aumenta a eficácia organizacional ".   A equipe da associação nacional mexicana, Centro

Mexicano para la Filantropia/Centro Mexicano para a Filantropia (CEMEFI).

4 Adapted from http://www.scvo.org.uk/Images/Publications/Your%20Mission%20-
%20Governance.doc
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CAIXA DE FERRAMENTAS

Lista de políticas e procedimentos tipicamente necessários 
por uma organização4

Área de Política

Questões legais

Disciplinar e reclamação 

Diversidade, eqüidade
de gênero e igualdade
de oportunidades

Saúde e segurança

Recrutamento

Terminação do contrato

Pagamento e benefícios

Horas de trabalho

Desempenho e suporte

Coisas importantes para incluir

Constituição ou documento legal relevante que constitui
a associação.

Definição de má conduta juntamente com o processo 
organizacional para lidar com má conduta e os processos
de apelações. (Muitas vezes os padrões mínimos para
estes são determinados pela lei).

Isto delineia o compromisso da organização para garantir
que todos tenham uma oportunidade igual e nenhuma
pessoa ou grupo de pessoas seja discriminada.

Com base na avaliação de risco. Atribui funções de 
segurança. Deve cumprir com a lei.

Um processo objetivo para a publicidade, aplicação, lista
de candidatos pré-selecionados, e entrevista.

Estipula a base sobre a qual o contrato do funcionário do
secretariado pode ser rescindido.

Salários, tabelas salariais, pagamento de férias, subsídio
de doença, pensões, benefícios.

Consistente com os regulamentos do tempo de trabalho
e com a legislação em matéria de saúde e segurança.

Apoio, supervisão monitorando o desempenho, 
avaliação, treinamento.
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CAIXA DE FERRAMENTAS

Área de Política Coisas importantes para incluir

Ausência

Desenvolvimento 
de pessoal

Saída da equipe

Cliente/Relacionamento
com o cliente 

Estagiários e Voluntários

Contas

Manuseio de dinheiro

Cheques

Definição de orçamento

Encomenda e 
pagamento

Relatórios financeiros

Folha de pagamento e
despesas

Reservas

Ativos

Processo de notificação, monitoramento de ausência, 
entrevista de retorno ao trabalho.

Formação, desenvolvimento pessoal, promoção.

Demissão, redundância e renúncias.

Confidencialidade, reclamações e processo para clientes
abusivos.

Funções, recrutamento, supervisão, formação, apoio e 
despesas.

Responsabilidades para manter contas e para relatar aos
reguladores e financiadores.

Procedimentos para registro, operação bancária e re-
dução do risco de roubo.

Quem assina/ratifica e para quais montantes. Processo
para cheques recebidos.

Quem prepara e apresenta orçamentos para a aprovação
da Equipe Governante e quando.

Quem pode encomendar suprimentos e serviços e 
autorizar pagamentos a vários níveis. Quem lida com 
faturas e quando. Como você aplicará as regras do 
imposto sobre valor agregado.

Informa o que a Equipe Governante vai receber, quando,
em que formato, e de quem. 

Em linha com as regras de imposto pessoal ‘Pague de
Acordo com que Recebes’. Processo de reivindicação, 
verificação e autorização de despesas e flutuações.

Alvo e processo de constituição de reservas, com base
numa avaliação do risco financeiro.

Um inventário e um cronograma de substituição e
manutenção para todos os equipamentos.
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Uma vez decidida a estrutura do secretariadp, o próximo desafio é recrutar o pessoal. O recruta-
mento de pessoal pode ocorrer através de uma variedade de meios, incluindo a publicidade na
mídia, o uso de redes de adesão, websites e uso de agências de recrutamento. A rede ativa de redes
também é um excelente mecanismo através do qual recrutar pessoal. É importante não enfraquecer
a base de associados recrutando os melhores funcionários das organizações membros. Ao mesmo
tempo, uma associação beneficia de pessoal com experiência no setor e um conhecimento prático
da base de membros. Novamente, trata-se de um ato de equilíbrio que precisa garantir um secre-
tariado forte e manter a capacidade de recursos humanos da adesão.

Pessoal adequado também pode ser nutrido através dos vários programas de voluntariado e estágio
disponíveis para OSCs. Uma associação nacional pode orquestrar seu próprio programa de estágio
e fazer parcerias com outras OSCs na área para fomentar uma cultura de ensino e capacitar líderes
jovens no campo. Os candidatos também podem estar equipados com as habilidades e conheci-
mentos necessários através de diversas experiências de voluntariado. Uma associação nacional
poderia oferecer posições de curto prazo para que as pessoas preenchessem uma base voluntária.
Isso poderia ser atraente para os voluntários potenciais, pois eles estão cientes da amplitude de 
influência e exposição de uma associação nacional e reconhecem que seria profissionalmente 
vantajoso servir a uma associação nacional respeitada. Ao mesmo tempo, a associação ganharia a
assistência profissional de trabalhadores capazes e dispostos.

O planejamento de sucessão também é útil na preparação para mudanças nos papéis do pessoal
sênior. É importante elaborar planos para transmitir a liderança de uma associação nacional. 
Pode a memória institucional ser ensinada ou transmitida? De acordo com a perspectiva de Graham 
Benfield, Diretor Executivo do Wales Council for Voluntary Action [Conselho do País de Gales 
para a Ação Voluntária] (WCVA), "Essas habilidades são transmitidas através da orientação e proposi-
tadamente preparando o pessoal para o futuro."O planejamento de sucessão também pode incluir
uma orientação e treinamento personalizados.

CAIXA DE FERRAMENTAS

Área de Política Coisas importantes para incluir

Angariação de fundos

Política de Adesão

Equipe Governante

Como e de quem você vai captar recursos. Verifique as 
regras da lei de caridade, se necessário.

Critérios para quem pode e não pode ser membro. 
Direitos de filiação (por exemplo, votação nas eleições do
Conselho) e obrigações (por exemplo, taxas de adesão).

Mandato e autoridade da Equipe Governante, como ela
funcionará e como ela será escolhida (por exemplo, por
eleição).


