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5.1 Planejamento Estratégico

É importante ter algum acordo sobre a razão de ser da organização, o que você quer fazer e como
você vai fazê-lo.

O planejamento estratégico permite responder às seguintes perguntas:

• Quem somos nós?

• Que capacidade temos / o que podemos fazer?

• Que problemas estamos enfrentando?

• Que diferença queremos fazer?

• Que questões críticas devemos responder?

• Onde devemos alocar nossos recursos / quais devem ser nossas prioridades?

Somente quando essas perguntas forem respondidas, será possível responder o seguinte::

• Qual deve ser nosso objetivo imediato? (Ver a secção sobre Objetivos Imediatos)

• Como devemos nos organizar para alcançar esse objetivo? (Veja a seção sobre 
Implicações Internas)

• Quem fará o quê quando?1

Um plano estratégico não é rígido. Ele, no entanto, fornece parâmetros dentro do qual é possível
trabalhar. É por isso que é importante:

• Basear seu processo de planejamento estratégico em uma compreensão real do 
ambiente externo 

• Usar o trabalho que já fez para estender sua compreensão do ambiente externo 
e de sua própria capacidade, forças e debilidades.

A formulação da estratégia refere-se a toda a função de estabelecer a direção da organização,
definição de objetivos e elaboração de um plano de gestão para alcançar os objetivos. Normal-
mente isso envolve cinco etapas distintas:

a. Decidindo por que a organização existe e onde quer ir - a visão e a missão,

b. Traduzindo isso em objetivos específicos de desempenho,

c. Elaborando a estratégia de como os resultados almejados serão alcançados,

d. Implementando a estratégia

e. Revisando a estratégia, avaliando o desempenho e iniciando ajustes corretivos.
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1 Veja a caixa de ferramentas da CIVICUS sobre o Planejamento de Ação no 
http://civicus.org/index.php/en/media-centre-129/toolkits

2 Consulte a seção sobre Aporte- discussão da caixa de ferramentas da CIVICUS sobre o Planejamento 
Estratégico no http://civicus.org/index.php/en/media-centre-129/toolkits 
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Etapa 1:  Visão e missão
A decisão sobre a intenção estratégica - visão e missão - foi detalhado na seção três. Nesta seção,
discute-se o equilíbrio do processo de planejamento estratégico.

Etapa 2:  Objetivos
A segunda etapa se concentra em traduzir a missão em um conjunto de objetivos específicos de
desempenho. São necessários objetivos a curto e a longo prazo. Os objetivos de curto alcance
chamam a atenção para quais resultados imediatos são necessários, enquanto os objetivos de
longo alcance se concentram nos objetivos de longo prazo.

Os objetivos devem ser curtos, simples e claros; eles devem ser realistas e você deve ser capaz 
de monitorar o progresso ou medir o objetivo. Individualmente, o objetivo deve apontar para 
uma área de resultados chave; coletivamente devem contribuir para a realização da missão da 
organização.

Caixa de estudo de caso sobre exemplos de objetivos de 
associação nacional.

VANI, Voluntary Action Network India [Rede de Ação Voluntária da Índia], tem quatro 
objetivos nomeadamente:

• Influenciar as políticas e leis do governo nacional que regulam ou restringem o 
papel e o espaço da sociedade civil;

• Influenciar as políticas e programas das agências de doadores multilaterais e 
bilaterais que afetam o papel da sociedade civil na promoção dos direitos e dos 
meios de subsistência dos pobres e desfavorecidos;

• Melhorar a governança nas organizações da sociedade civil;

• Construir e fortalecer coalizões estaduais.

OFOP tem os seguintes objetivos:

• Promover padrões de alta qualidade e eficácia nas ações empreendidas e fort
alecer o senso de identidade entre as ONGs.

• Realizar ações voltadas à mudança das regulamentações legais que afetam o 
setor não governamental e inibem seu crescimento e desenvolvimento.

• Encorajar a atitude afirmativa em relação às iniciativas civis.   



As orientações estratégicas e os objetivos globais das associações nacionais são informados 
pelas OSC e outros que compõem a sua adesão e são orientados pelo ambiente operacional, as
necessidades e os interesses do setor da sociedade civil nacional.
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O objetivo primordial do Lebanese NGO Forum [Fórum das ONGs libanesas] (LNF)
é promover programas específicos que ajudarão a consolidar a coesão social e a 
integração no Líbano. Para tal, o Fórum adoptou as seguintes orientações:

• Centra-se no trabalho social humanitário, mais especificamente na assistência 
aos necessitados em situações de emergência. Os seus esforços também 
envolvem a ajuda às associações humanitárias.

• Trabalha para defender os direitos dos grupos desfavorecidos e vulneráveis.
*Coordena, quando necessário, os esforços humanitários e sociais das ONGs 
libanesas e atua como um centro de informações para o aprimoramento de 
suas operações.

• Colabora regularmente com instituições do Estado, complementando, por 
vezes, as suas atividades.

• Coopera com agências das Nações Unidas, bem como com organizações 
humanitárias e voluntárias estrangeiras e outras associações.

Os objetivos do Mauritius Council of Social Services [Conselho
Maurícia de Serviços Sociais]–MACOSS são:

• Estimular e promover atividades econômicas, sociais e culturais para o avanço 
da comunidade.

• Ajudar no planejamento e coordenação das atividades das organizações 
membros.

• Organizar workshops, seminários, conferências e cursos de formação para 
trabalhadores sociais voluntários, pessoal de organizações de voluntariado, 
organizações não governamentais e profissionais para reforçar as suas 
capacidades organizacionais e de gestão.

• Coordenar as atividades das ONGs em atividades e programas de emergência 
e desastres naturais.

• Recolher, difundir e partilhar informações relativas à educação de adultos e 
desenvolvimento em particular.



t
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De forma diagramática, o processo de definição da estrutura de planejamento estratégico se parece
com este3:

3 Tirado da caixa de ferramentas da CIVICUS sobre o Planejamento Estratégico. Disponível no: www.civicus.org 
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Etapa 3:  Elaboração da estratégia
Este é o modelo para todos os importantes movimentos organizacionais e abordagens gerenciais
que devem ser tomadas para atingir os objetivos e realizar a missão. Geralmente a tarefa começa
com uma análise da situação interna e externa da organização e um diagnóstico das forças, fraque-
zas, oportunidades e ameaças. É seguida pela identificação das partes interessadas e opções para
a ação. Finalmente, você precisa decidir entre as opções e desenvolver um plano especificando
quem fará o quê, quando, e com que resultados antecipados.

t
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Objetivo 
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Identificação 
do problema

t
t



Etapa 4:  Implementando a estratégia
Uma vez acordada a estratégia, a próxima tarefa é institucionalizar a estratégia. Trata-se de estab-
elecer prazos e prioridades concretas.

Também envolve: 

• Construir uma organização capaz de executar o plano estratégico

• Desenvolver orçamentos alinhados

• Instilar uma cultura organizacional comprometida e facilitadora da estratégia

• Garantir políticas e procedimentos que facilitem a implementação da estratégia

• Desenvolver um sistema de informação e relatórios para monitorar o progresso e 
monitorar o desempenho

• Garantir canais de comunicação e informação eficazes

• fornecer a liderança para impulsionar a implementação

• seqüenciar as ações

Quanto melhor o alinhamento, melhores serão as chances de sucesso com a estratégia. Tipicamente
a implementação é deixada à gerência, que tem que fornecer um apoio pleno e ativo para a real-
ização da estratégia. No entanto, todas as seções do trabalho programático de uma organização
influenciam a realização bem-sucedida ou malsucedida da estratégia, exigindo envolvimento dos
funcionários, comunicação efetiva e planejamento organizacional e análise competitiva.
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Desenvolver e orientar o desenvolvimento da estratégia (etapas 1-3) é uma função central da 
estrutura de governança. Todos os elementos (visão, valores, missão, objetivo, resultados, lacunas)
precisam estar em alinhamento. Isso significa que eles devem se encaixar e complementar uns aos
outros, em vez de contradizer um ao outro. Assim, por exemplo, a missão deve se enquadrar com
os valores e visão da organização e deve atender às necessidades das principais partes interessadas
que são os beneficiários do trabalho. As principais áreas de resultados devem, cumulativamente,
permitir que os objetivos e metas sejam atingidos e contribuir para o cumprimento da visão. 
Suposições que são feitas devem ser cuidadosamente considerados em termos de seu efeito sobre
a capacidade do projeto ou organização para fazer um impacto. A consideração das lacunas e forças
opostas e de apoio deve ser feita em relação ao local onde a organização está e o que ela quer 
alcançar. O quadro estratégico deve dar coerência e clareza ao trabalho da organização ou projeto.

CaIxa DE fERRaMEnTas: 

Perguntas-chave que a estratégia deve abordar

• Que ações você planeja tomar para alcançar a missão

• Como você pretende responder às condições externas

• Que tipo de vantagem competitiva você está tentando assegurar

• Quais as abordagens e ações a serem tomadas em cada unidade funcional 
principal para complementar e concretizar os detalhes da estratégia geral

• Quais ações para tomar ao lidar com os problemas e questões internas da 
organização



Etapa 5:  Monitoramento, revisão e renovação da estratégia
Qualquer plano estratégico a ser implementado numa organização precisa de um acompan-
hamento sistemático, a fim de determinar o progresso na consecução dos objetivos e propósitos
estratégicos. Muitas vezes há uma desconexão entre o plano acordado e o modo como é gerido
na realidade; então um sistema de monitoramento estabelecido é conveniente para ajustar a 
estratégia à responder às novas circunstâncias e aprender com os sucessos e erros.

Este sistema de monitorização deve ser implementado conjuntamente pelo órgão de governação
e pelo pessoal, devendo incluir as seguintes etapas fundamentais:

• assegurar que as atividades estão alinhadas com as metas e objetivos es
tratégicos acordados.

• assegurar que as atividades sejam consistentes com a visão, missão e valores 
da organização.

• ajustar os modos de trabalho da organização e outros fatores internos que pos
sam afetar a realização dos objetivos.

• Identificar fatores externos que possam exigir mudanças internas para atingir 
os objetivos da organização.

A Seção 5.9 fornece mais detalhes sobre monitoramento e avaliação.
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5.2 Adesão

A adesão é central e integral para o propósito das associações nacionais. As associações nacionais
são constituídas por membros cujos interesses se fundem numa associação nacional.

A composição da filiação das associações nacionais determina largamente o que eles são capazes
de alcançar. Associações nacionais definem parâmetros de adesão para indicar quem está incluído
e excluído e porquê. A estratégia da organização, junto com o contexto histórico, cultural e político,
ajuda a moldar a abordagem da associação aos critérios de adesão e categorias. Para reivindicar a
legitimidade, a associação nacional deve representar um número significativo de OSCs e deve servir
as suas preocupações prioritárias.

5.2.1 Critérios, Composição e Estrutura

As organizações aderem a uma associação acreditando que valerá a pena e acrescentará valor 
significativo ao seu trabalho. Elas querem saber que a adesão é bem planejada para garantir que
suas próprias aspirações e objetivos da adesão da associação são complementares. Assim, é 
importante que uma associação nacional estabeleça e comunique os seus critérios de adesão, a
fim de informar os potenciais membros quem seria melhor servido pela adesão à associação.

Os critérios de adesão também proporcionam à associação um filtro objetivo para selecionar os
membros apropriados, estendendo assim alguma medida de controle de qualidade e garantindo
credibilidade, legitimidade e independência da organização. Além disso, ter critérios de adesão
claros garante que os membros compartilhem interesses e preocupações comuns aos quais as 
associações nacionais procuram responder. Os critérios de adesão variam de associação para asso-
ciação, dependendo da finalidade e programas da associação nacional.

Os critérios para a adesão dentro de uma associação nacional são muitas vezes categorizados em
dois tipos: aqueles que aceitam uma ampla gama de organizações como membros, desde que os
membros apoiam os valores e a missão da associação nacional; e aqueles que requerem prova de
alinhamento organizacional com o papel da associação nacional (abordagem setorial, áreas de 
trabalho, missão, etc).  

Embora os critérios de adesão variem de associação para associação, eles geralmente abrangem
os seguintes requisitos comuns:

• Uma organização voluntária ou que sirva o bem público

• Registro legal

• Demonstração de solidez financeira, boa governação e relatórios anuais

• Histórico em serviços sociais, filantropia ou voluntariado

• Disposição para pagar as taxas de adesão

• Consentindo-se a respeitar o código de ética das associações nacionais ou valores 
declarados

• Disposição a participar na liderança e nos programas da associação

Algumas associações, como o Samoa Umbrella Group for NGOs [Grupo de Cúpula para ONGs da
Samoa] (SUNGO), também exigem que um pedido de adesão seja acompanhado por uma carta
indicando por que a ONG está interessada em se tornar membro da associação nacional. Estas apli-
cações são então examinadas e aprovadas pelo conselho da SUNGO.

5. running National Associations 8

4 AGNA. Relatório do Inquérito (Rascunho). Joanesburgo: CIVICUS, 2007.
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Várias associações nacionais especificam condições adicionais como prova de independência
política (CEMEFI e CNSC), posse de um número mínimo de membros (TONGA), participação em
um campo específico de atividade (Fórum das ONGs do Líbano) e recomendações de membros
atuais (Coalizão de ONGs para a Democracia e a Sociedade Civil do Quirguistão).  

A maioria das associações oferece diferentes tipos de adesão e taxas diferenciadas para garantir
maior acessibilidade aos membros. Os tipos de adesão podem ser designados para diferentes graus
de envolvimento, e podem incluir membros completos, de rede, associados e especialistas. Outros,
como doadores ou funcionários do governo, podem ser classificados como observadores. O 
envolvimento na associação também pode ser possível na base de projeto dentro de um tempo e
propósito definido. Embora as associações nacionais possam oferecer uma seleção de tipos de
adesão, em geral apenas os membros plenos da organização têm uma participação na governação
da associação nacional.

Pesquisas de associações nacionais indicam uma grande diversidade de composições de membros.
A maioria das associações nacionais inclui ONGs e OSFLs individuais como membros. Algumas as-
sociações, como o Caucus of Development NGO Networks [Caucus de Redes de ONGs do Desen-
volvimento] (CODE-ONG) e a Pacific Islands Association of NGOs [Associação de ONGs do Pacífico]
(PIANGO) foram formadas para apoiar o trabalho das organizações de rede baseadas em membros.
Várias associações nacionais (um terço dos membros da AGNA) também incluem indivíduos não
afiliados que apoiam a visão e a missão da associação nacional entre os seus membros.

As associações nacionais também aproximam-se a outros setores, por exemplo, como indica a sín-
tese da pesquisa AGNA de 2007, um quinto dos membros da AGNA estende sua filiação a empresas,
enquanto as organizações governamentais foram encontradas na adesão de apenas quatro asso-
ciações nacionais, especificamente a PIANGO, the Wheel, SCVO e NCVO. Outros, como a VANI, limi-
tam sua adesão ao setor da sociedade civil e têm políticas explícitas para excluir organizações
religiosas e políticas, corporações locais e estrangeiras, órgãos governamentais e de financiamento,
fundos familiares e organizações internacionais.

No seio do setor da sociedade civil, a maior parte da composição dos membros provém de ONGs
e OSFLs, bem como de organizações comunitárias. Em menor grau, as associações nacionais 

CaIxa DE fERRaMEnTas: 

As categorias de membros do SCVO

Membros de pleno direito - geralmente acessam todos os privilégios e benefícios, como a
possibilidade de ser elegido para o Conselho.

Membros associados - têm acesso à maioria dos benefícios dos membros, mas não têm di-
reito a voto, nem podem concorrer à eleição. Inclui indivíduos, membros do setor privado,
associações profissionais e organizações não escocesas.

Membros de base - aberto a todas as ONGs e fornece acesso a benefícios e serviços.

Os membros da rede - qualquer organismo da rede / organização intermediária pode
disponibilizar os benefícios designados da adesão ao SCVO aos seus próprios membros.

Branch members–Membros da filial - estarão disponíveis para organizações voluntárias na-
cionais com múltiplas instalações ou filiais com membros da filial também qualificados para
utilizar alguns dos benefícios da adesão ao SCVO.

5. running National Associations 9
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incluem organizações religiosas e sindicatos na composição  de seus membros. Para algumas 
associações nacionais, a falta de organizações religiosas é uma política explícita em resposta ao
contexto político e religioso específico do país (por exemplo, conflitos sectários ou percepções de
que sociedades civis seculares e religiosas adotam valores diferentes). Para outras associações 
nacionais, a falta de certos subsetores da sociedade civil, como as organizações religiosas e os sindi-
catos, é meramente um reflexo da realidade de que esses subsetores têm interesses variados e
estão sujeitos a diferentes requisitos legislativos e regulamentares do que as ONGs. Além disso, os
sindicatos e organizações religiosas freqüentemente têm seus próprios mecanismos e plataformas
para defender seus interesses.

Dadas essas realidades, a formação de parcerias específicas com projetos junto com organizações
trabalhistas e religiosas pode ser uma alternativa viável para a adesão dentro da associação. Por 
exemplo, a reputação da BANGO é tal que é regularmente consultada e estabelece relações de 
trabalho com líderes do governo, do trabalho e do setor privado em questões de importância 
nacional. Para maximizar a participação da sociedade civil na implementação de planos e atividades 
nacionais, o BANGO estabelece arranjos especiais com os não-membros, convidando insumos e
seu envolvimento em tarefas específicas.

A dimensão da adesão de uma associação nacional depende de uma série de fatores, incluindo a
infraestrutura do setor da sociedade civil de um país, a legitimidade e força da associação nacional
e os tipos de organizações que compõem sua adesão. Os números de membros podem diferir 
dramaticamente entre as associações. As respostas ao inquérito AGNA de 2006 indicam uma gama
completa de tamanho de membros, com o número médio de membros organizacionais chegando
a 511, enquanto a mediana é inferior a 99 membros.7

A adesão pode ser estruturada de diferentes formas, por exemplo numa base geográfica, numa
base sectorial, ou de acordo com a categoria de membros.

6 Os resultados do inquérito de membros AGNA de 2004 e 2006 indicaram que 9/10 inquiridos incluíram 
ONGs nos seus membros; 5/10 incluíram organizações com base na comunidade CBOs; 3/10 incluíram 
organizações religiosas; 3/10 tinham organizações sem fins lucrativos e organizações voluntárias entre os 
membros; 2/10 incluíram instituições acadêmicas; 4/10 incluíram negócios com um deles incluindo-os 
como ‘observadores’; 4/10 tinham financiadores entre a sua lista e 3/10 incluíram sindicatos.

7 Inquérito de Membros AGNA,  Fevereiro 2007, p. 2

Estudo de caso sobre diferentes estruturas de membros

Existem muitos tipos diferentes de estruturas de adesão dentro do grupo AGNA de associações
nacionais. Alguns como o CODE-NGO nas Filipinas é uma rede terciária de onze redes de mem-
bros. Coletivamente, essas organizações representam mais de 3 000 ONGs. A organização é
coordenada através de seu escritório nacional e, em seguida, os escritórios de seus membros.

No entanto, outros são organizados numa base sectorial com representantes do setor no 
Conselho ou numa base regional com estruturas regionais que se constituem numa estrutura
nacional. NANGO no Zimbábue combina ambos, com representantes do setor no Conselho
que refletem a estrutura do setor e os coordenadores regionais entre os funcionarios que serve
para refletir as diferentes regiões geográficas.                                                   

Outros, como a ANGOA na Nova Zelândia, inscreverão qualquer membro que apoie os obje-
tivos da associação e que esteja disposto a pagar a taxa de adesão de US $ 50 por ano. As 
organizações membros da ANGOA vêm de toda a gama de ONGs em Aotearoa Nova Zelândia
e incluem associações nacionais, redes regionais e ONGs locais. A organização comunica 
diretamente de seu escritório nacional com todos os membros.
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5.2.2 Estratégia de Desenvolvimento de Membros

“Quanto mais membros temos, mais forte nos sentimos," 
Conselho Escocês para Organizações Voluntárias (SCVO).

Estratégias de desenvolvimento de membros esclarecem quem a associação quer atrair como
membros e as várias maneiras de atraí-los e mantê-los. A estratégia de desenvolvimento de 
membros ajuda as associações nacionais a decidir quais sub-setores ele quer atrair e como investir
mais efetivamente e estrategicamente suas energias de recrutamento.

CaIxa DE fERRaMEnTas: 

Estratégias e atividades para atrair e fortalecer a participação dos
membros na associação

• Práticas regulares de divulgação, como fazer chamadas para os membros para 
saber como estão indo ou enviar um email com um anexo de ajuda

• Oferecer aos membros ferramentas, materiais, seminários, workshops, reuniões 
anuais 

• Oferecer oportunidades de reflexão, de partilha de experiências, e estender liderança
• Formar comitês em áreas de interesse, por exemplo, Comissão de Relações 

Governamentais
• Reconhecer publicamente o trabalho de indivíduos e organizações
• Facilitar a formação de organizações de financiamento e convocar os doadores para 

conhecer as pressões e prioridades do setor
• Fornecer oportunidades para que os membros se reúnam, compartilhem experiências 

e desfrutem de oportunidades de networking, incluindo encontros face a face e 
encontros online, como blogs e oportunidades de e-learning

• Convidar participação em pesquisas e estudos
• Intercâmbios de pares e análises
• Organizar passeios de trabalho / estudo e arranjar destacamentos ou trocas de 

trabalho para uma aprendizagem aprofundada
• Acesso a programas subsidiados de capacitação e apoio ao desenvolvimento 

organizacional
• Um certificado de associação que aumenta a credibilidade da organização
• Oportunidades para trabalhar em rede com outras organizações da sociedade civil e 

colegas nos setores empresarial e governamental
• Oportunidades de participação em campanhas de lobby e advocacia
• Acesso a documentos de informação e investigação (política, bases de dados e outros 

recursos)
• Acesso a oportunidades de emprego e desenvolvimento através da publicação de 

perfis de membros no site
• Recebimento trimestral de um boletim de notícias autorizado
• Proteger os direitos de defesa de organizações sem fins lucrativos, promovendo 

incentivos fiscais para doações de caridade e abordando preocupações orçamentárias 
federais e estaduais.

• Desenvolver e disseminar estratégias para fortalecer o voluntariado, a doação, a 
votação e outras formas de engajamento do cidadão.

• Consultas frequentes com os membros para melhor identificar e responder às suas 
necessidades e prioridades

CIVICUS 5. running National Associations 11



8 Kevany, Kathleen.  Building Stewardship Capacity, Service Above Self. [Construindo Capacidade de 
Administração, Serviço Acima de Si]. Tese de Doutorado. Toronto: Universidade de Toronto, 2002.

9 NNNGO,  “Breve Relátorio sobre o Processo de Reposicionamento / Reforma da NNNGO”, Nov 2006, p. 2
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Convites pessoais para se juntar a uma associação nacional são mais propensos a engajar potenciais
membros.  Contudo, dadas as despesas, as associações nacionais também empregam outros
modos de recrutamento, incluindo convites escritos, distribuição de literatura e informações sobre
a associação nacional em eventos estratégicos da sociedade civil, divulgação através da mídia,
membros existentes, etc.

Embora várias estratégias de divulgação tenham um impacto no recrutamento de membros, o
mecanismo mais forte para atrair e manter os membros é que uma associação nacional continue
a ser relevante e responda às necessidades e interesses da sua base de membros e do setor da so-
ciedade civil em geral. Os membros satisfeitos, e os descontentes, ambos espalham a palavra sobre
se devem ou não se juntar à associação nacional. Os membros satisfeitos têm uma tremenda in-
fluência na sedução de potenciais membros. Da mesma forma, os membros que sentem que não
recebem valor para seu investimento de tempo e dinheiro vão espalhar mensagens negativas sobre
a associação. Por conseguinte, uma associação nacional deve estar atenta para garantir que os
membros valorizem fortemente a sua associação.

Considerando a variedade de razões pelas quais os membros aderem a uma associação nacional
ajudará não só a segmentar mensagens de divulgação, mas também a garantir que os serviços
necessários sejam entregues a um nível que satisfaça os membros.

5.2.3 Representação e participação

“Inclusivo significa garantir que uma ampla gama de organizações e indivíduos 
são capazes de contribuir as suas habilidades especialidades e opiniões para a 
governação, nos níveis adequados e das formas mais adequadas, e garantir que 
as pessoas de grupos sub-representados estejam envolvidos.” 9

Representando seus membros e falando em nome do setor, são as funções chaves de uma associ-
ação nacional. Como a representação envolve expressar as preocupações dos membros e do setor,
consultando os membros e incorporando seu feedback e prioridades é central para o trabalho de
uma associação nacional. Ao escolher uma postura sobre uma questão de política pública, por 
exemplo, uma associação nacional estabeleceria estratégias para apoiar e equilibrar os interesses

EsTUDO DE CasO: 

Adicionando valor aos membros

Uma associação nacional canadense, Tamarack, um Instituto para o Engajamento da 
Comunidade com o seu Centro de Aprendizagem e Comunidades Vibrantes, provou a sua
eficácia no aumento da participação ativa dos membros, mantendo-se vigilante em torno
da integração das lições aprendidas do envolvimento bem sucedido. A associação compro-
mete-se a identificar e capturar histórias de progresso dos membros. Estes podem ser 
alcançados apenas conectando-se regularmente com os membros através de diversos fluxos
de comunicação de duas vias. Através desses fluxos, os membros compartilham seus desafios
e sucessos. A organização nacional então organiza o aprendizado e captura insights sobre
ferramentas utilizáveis. Essas ferramentas são usadas em processos de aprendizagem e 
animação. Os membros dispõem de inúmeras vias de aprendizado: teleconferências mensais
sobre tópicos de importância, boletim informativo quinzenal, comunidades de prática 
facilitadas e ativas e eventos anuais frente a frente.



dos membros, bem como considerar as opiniões e as implicações para o setor. A utilização de vias
abertas e de diversos mecanismos para "fazer check-in" com os membros pode aumentar a prob-
abilidade de que suas vozes e questões sejam mais justa e totalmente representadas.

Uma vez que é importante agir atempadamente sobre algumas questões, a associação deve ter
uma compreensão clara do âmbito do seu trabalho e ter a liberdade de lançar as ações que julgam
apropriadas. Assim, quando surgem questões que se enquadram no mandato da associação 
nacional, a associação pode começar a trabalhar imediatamente, sem necessidade de se envolver
em ampla consulta e endosso. Este endosso deve ser assegurado e articulado no mandato da 
associação. Nestas situações, a comunicação regular com os membros é fundamental para mantê-
los a par dos desenvolvimentos e oferecer oportunidades de feedback.

EsTUDO DE CasO: 

Exemplos de abordagens para assegurar a representação

Ao estabelecer uma posição sobre questões políticas, o SCVO considera a diversidade 
de seus membros e o que afetará a maioria de seus membros. "Somos uma democracia 
imperfeita. Todos os membros conseguem votar e se candidatarem. Os membros podem 
influenciar diretamente a forma como lidamos com a política e as políticas que focamos". 
O SCVO concentra sua atenção em questões genéricas que afetam o setor voluntário, como
a proteção da legitimidade da sociedade civil, a obtenção de mais apoio e financiamento e
as relações governamentais. Enquanto órgão nacional, com uma perspectiva macro, o SCVO
expande a percepção pública da sociedade civil e reforça a infraestrutura da sociedade civil.
As organizações membros podem abordar questões mais pequenas como o desenvolvi-
mento ou as questões sociais ou o trabalho contra a pobreza.                          ... Continua
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CaIxa DE fERRaMEnTas: 

Mecanismos de check-in com membros

• Telefone os membros e peça suas opiniões

• Configurar um esquema onde cada membro chama 10 outros para compartil
har e solicitar suas opiniões

• Configurar uma linha gratuita ou dedicada onde os membros podem ligar e 
compartilhar suas opiniões

• Envie emails aos membros para apresenter o caso e pedir feedback e ideias

• Enviar sms aos membros e fornecer uma maneira fácil para eles responder

• Criar um blog onde os membros podem partilhar as suas opiniões

• Fazer um inquérito anual com as opiniões dos membros sobre questões

• Estabelecer comités sobre várias questões políticas onde os membros podem 
envolver-se



CaIxa DE EsTUDO DE CasO: 

Exemplos de como as associações nacionais envolvem membros

The Independent Sector [Setor Independente] (IS-USA) tem 16 comitês nos quais os membros
são incentivados a participar. Alguns dos comitês são: Comitê Executivo; Comissão de 
Desenvolvimento do Conselho; Força-Tarefa de Engajamento Cívico; Comitê de Ética e 
Responsabilidade; Grupo de Trabalho de Assessoria em Comunicação e Marketing. 

CEMEFI (México) conta com dez comitês de liderança de membros ativos: Comunicação;
Gestão e Finanças, Estrutura Jurídica, Responsabilidade Social Corporativa, Fundações 
Comunitárias, Investigação, Profissionalização, Prémios, Reunião Anual, Past-Chair da Comis-
são do Conselho de Administração. 

Dada a diversidade de membros de associações nacionais, haverá momentos em que nem todos
os membros se contentem com decisões e ações da associação nacional.

Mediar as necessidades e expectativas dos membros e evitar tensões ou mal-entendidos
desnecessários é parte da arte e da ciência de administrar uma associação nacional. É útil estab-
elecer processos através dos quais as queixas ou disputas possam ser tratadas.

A representação não é igual à participação. A segunda parte do desafio é garantir que os membros
participem.

Uma organização de filiação serve para reunir seus membros e incentivar as ligações entre os mem-
bros. Um sério obstáculo para qualquer organização de filiação é facilitar a participação ativa dos
membros. Sem medidas proativas da associação nacional, o envolvimento dos membros é suscep-
tível de diminuir. Embora essas conexões pessoais reforcem as relações com os membros, eles con-
somem grandes quantidades de tempo e tiram os funcionários de outras tarefas. Para realizar este
tipo de divulgação também requer um orçamento suficiente para alcançar os membros em todo
o país. Portanto, uma associação nacional, com sabedoria, gera veículos inovadores para a partici-
pação em diferentes graus de intensidade.

Alguns membros podem preferir participar apenas de atividades que exigem recursos mínimos,
como petições, outros podem querer ser mais ativos e fazer parte de um comitê e outros podem
apenas estar interessados no que podem ganhar com a associação. Portanto, é importante avaliar
os custos e benefícios de cada um antes de decidir sobre sua estratégia de engajamento.
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Exemplos de abordagens para assegurar a representação ... Continua

NANGO se esforça para apoiar a diversidade de abordagens e atividades dos membros. A
NANGO não segue [apenas] a opinião da maioria dos seus membros, mas também daqueles
envolvidos no campo para proteger os direitos e interesses das minorias. Ao mesmo tempo,
a NANGO consulta com os mais informados sobre o tema em questão. Por exemplo, a maioria
dos membros da NANGO apoiou a criação da Comissão de Direitos Humanos. Mas a NANGO
adotou uma posição diferente. Argumentou, juntamente com outros organismos de direitos
humanos, que a Comissão não cumpriria o seu objetivo se não fossem cumpridas certas
condições prévias para garantir a sua integridade. Em outro exemplo, alguns membros 
optaram por se envolver com o governo, outros optaram por demonstrar e distribuir panfle-
tos anti-governo. A NANGO apoia os membros em ambos os casos.



Além disso, diferentes grupos exigem estratégias diferentes. Muitas vezes, estratégias explícitas são
necessárias para envolver grupos sub-representados na associação. A falha em reconhecer isso
geralmente resulta em padrões distorcidos de engajamento e representação desigual.

5. Gerindo uma associação nacional 15CIVICUS 

CaIxa DE fERRaMEnTas / EsTUDO DE CasO: 

Exemplos de estratégias inovadoras para envolver grupos 
sub-representados

• Alcançar o setor e organizar encontros com os líderes das organizações relevantes 
e pedir-lhes que se aderem à associação

• Estabelecer equipes de tarefas especiais e campanhas para focar nas necessidades 
desses membros

• Compartilhar informação. Enviar notas informativas regulares usando a tecnologia 
apropriada, como telefones celulares

• Mostrar aos membros como suas vozes serão ouvidas e usadas

• Pense sobre quem se aproxima dos grupos especificados e alveja alguém com 
quem eles se identificarão e confiarão para dirigir o engajamento

CaIxa DE EsTUDO DE CasO: 

Participação
Uma associação nacional depende da disposição e da capacidade dos membros para con-
tribuir adequadamente para o seu funcionamento. Devido à ênfase nas prioridades locais e
à escassez de recursos, alguns membros são incapazes de contribuir significativamente para
o funcionamento da associação. Isso é ilustrado pelo sociólogo David Sills, que revelou que,
embora os estatutos organizacionais e constituições especificam a participação plena, a ex-
pectativa de que os membros seriam ativos não é muitas vezes cumprida. Enquanto isso,
Alexander indica que as associações nacionais podem lidar mesmo que uma grande por-
centagem de membros estejam inativos, desde que a "elite ativista" esteja disposta a contin-
uar a dedicar o tempo e os recursos necessários. Em alguns casos, pode ser que organizações
com melhores recursos sejam mais capazes de contribuir eficazmente para o funcionamento
de uma associação nacional. Contudo, não há dúvida de que a eficácia das associações na-
cionais e a sua capacidade de representar e equilibrar uma diversidade de interesses acontece
melhor com um amplo envolvimento dos membros. O recente questionário completado por
vários membros da AGNA indicou que as associações existentes têm níveis mais elevados de
envolvimento do que apenas a elite. Os altos níveis de participação variaram muito e variaram
com alguns indicando que menos de 25% estavam ativos, enquanto outros indicavam que
75% estavam ativos.



5.2.4 Serviços de adesão

Criar formas inovadoras de atrair e manter membros é um desafio perpétuo enfrentado por 
organizações de membros e associações nacionais. Os membros potenciais precisam estar 
suficientemente conscientes dos muitos benefícios para serem motivados à se juntar a uma asso-
ciação nacional. Uma vez que seja um membro, ele precisa ser convencido dos benefícios em curso
para permanecer ativo e renovar sua adesão. É importante, portanto, conceber estratégias eficazes
para atrair e reter os membros interessados.

Cada associação fornece seus próprios serviços exclusivos aos membros. Alguns centram-se nos
serviços que ajudam o setor a funcionar de forma mais eficiente, como as pensões com desconto
do NCVO e os serviços operacionais, enquanto outros se concentram no reforço da capacidade do
setor, como os serviços de investigação e formação do SCVO. Outras associações priorizam a 
mobilização de recursos e intercâmbios, enquanto outras se concentram no networking através
de eventos. A maioria das associações nacionais oferece aos membros oportunidades de participar
em campanhas e ações conjuntas. Os serviços de pesquisa e conhecimento são freqüentemente
usados para apoiar o trabalho de advocacia e de políticas desenvolvido pela associação ou 
seus membros. Independentemente dos serviços oferecidos, é importante lembrar os seguintes 
pontos:

• Comunique-se regularmente com seus membros para saber quais serviços eles 
precisam e como você pode apoiá-los.

• Ouça o feedback dos membros sobre seus serviços.

• Certifique-se de que cada serviço oferecido é consistentemente de alta qualidade.
Isto acumula confiança na associação.

• anuncie os serviços para que os membros saibam quais os benefícios que podem 
obter.

• Comunique claramente suas capacidades e não aumente expectativas irrealistas 
que não podem ser atendidas.

CaIxa DE InfORMaçãO:  

Serviços dos membros da AGNA 

‘Em um levantamento recente 35% dos membros da aGna identificou conferências
e workshops seguidos por campanhas como os eventos de adesão mais populares e
usados.

a mesma pesquisa encontrou boletins informativos e comunicações o mecanismo
mais bem sucedido para envolver os membros, seguido por reuniões e forças-tarefa
específicas e eventos.
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Os serviços prestados podem ser financiados através de parcerias criativas com o setor privado,
através de doadores e através de taxas de adesão.

EsTUDO DE CasO:  

Serviços de formação do SCVO

O SCVO é um importante organizador de cursos de curta duração para o setor voluntário
na Escócia. Os seus cursos abrangem uma vasta gama de tópicos, desde a TI até à gov-
ernação organizacional, desde o desenvolvimento pessoal até o desenvolvimento de ca-
pacidades para satisfazer as necessidades de formação do setor. Tanto o treinamento
presencial como o treinamento online são oferecidos. O objetivo dos cursos é construir
o setor voluntário na Escócia. Alguns exemplos de cursos oferecidos são:

• Demonstrando Impacto
• Gerenciamento e Supervisão de Pessoas
• Gestão do Conhecimento - O que você sabe e como você o usa
• Técnicas de Entrevistas de Recrutamento
• Liderança eficaz
• Introdução ao planejamento estratégico
• Introdução ao gerenciamento de projetos
• Imagem de marca
• Marketing
• Planejamento e organização do seu site
• Facilitação
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EsTUDO DE CasO:  

Serviços com desconto da NCVO

O National Council for Voluntary Organisations [Conselho Nacional para Organizações
Voluntárias] (NCVO) trabalha com muitas organizações parceiras para oferecer aos seus
membros e ao setor voluntário maior acesso a uma gama de descontos e serviços pref-
erenciais que apóiam o dia-a-dia das organizações do setor. Ele usa o poder de compra
em massa dos seus membros e sua relação com o setor empresarial para reduzir os custos
de produtos e serviços e garantir que estes sejam de alta qualidade e adaptados às 
necessidades das organizações voluntárias e comunitárias. Estes serviços abrangem:

• Soluções de TI
• Soluções financeiras
• Soluções de RH
• Soluções de escritório
• Soluções de marketing e angariação de fundos 

Alguns dos serviços oferecidos são para o benefício dos funcionários dos membros,
por exemplo:

• Pensões 
• Seguro dental
• Vales de assistência à infância
• Lâmpadas economizadoras de energia 



EsTUDO DE CasO:  

Gerenciando as expectativas dos membros CEMEFI

CEMEFI oferece uma gama de serviços aos membros. Ele tem gerenciado as expectativas
sendo claro sobre o que faz e não oferece, tornando público os indicadores de sucesso
e também através das reportagens. A comunicação regular e precisa é a chave para o
gerenciamento das expectativas. O CEMEFI também se concentrou em assegurar que os
membros obtivessem alguns benefícios da participação na associação, tais como espe-
cialistas que podem fornecer aconselhamento e reconhecimento de doadores.

CaIxa DE fERRaMEnTas:  

Seja claro sobre o que você faz e não ofereçe

O que se faz 

Fornecer uma lista de serviços de adesão

Detalhar o que você espera dos membros 
que desejam acessar os serviços

Detalhar o processo necessário para 
acessar os serviços

Comunicar-se regularmente e perguntar 
aos membros o que pensam

O que não se faz

Não exagerar as ofertas

Não prometer coisas que você não está 
100% certo que pode entregar

Não confiar em emails ou boletins inform-
ativos como a única forma de comunicação

Não ignorar o feedback dos membros

5.2.5 Gerenciando as expectativas

O processo de incorporar os interesses dos membros e inspirar sua participação, pode facilmente
levar a levantar falsas expectativas. Para evitar confusão ou frustração, a associação nacional deve
encontrar maneiras de gerenciar as expectativas dos membros. Os membros irão julgar se a asso-
ciação está servindo as suas necessidades por quão bem os serviços são prestados, e se as suas
opiniões são representadas e questões são avançadas. É essencial esclarecer com precisão o que
os membros podem antecipar da associação nacional. Ter uma imagem realista reduz a frustração
e impede atritos mais tarde.

Em alguns países, a sociedade civil tem um grande ônus, particularmente quando o governo é
visto como pouco confiável, como no Zimbábue. Esse vazio aumenta substancialmente as expec-
tativas ou esperanças dos membros de sua associação nacional. Esta situação é agravada ainda
mais nos países em desenvolvimento, onde as necessidades são extensas, mas falta recursos. 
Ser exigente sobre o que a associação pode e tem conseguido demonstra integridade e ajuda os
membros a alinhar suas expectativas com a realidade.
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5.3 Caracterizando a associação  

A comunicação é crucial no desenvolvimento - seja na forma de disseminação, diretrizes, pre-
scrições, recomendações, advocacia, promoção, persuasão, educação, conversas, mesas redondas,
consultas, diálogo, aconselhamento ou entretenimento.10  

Partes interessadas, membros e potenciais membros ouvirão sobre a associação e seu trabalho de
várias maneiras. Inicialmente, é geralmente através de algum contato pessoal. À medida que a as-
sociação cresce, os membros e as partes interessadas vão ouvir sobre a associação através de seu
marketing e reputação. Nesta fase, é útil desenvolver uma estratégia de comunicação. Os partici-
pantes na reunião da AGNA na Assembléia Mundial de 2007 indicaram que uma associação na-
cional precisa desenvolver uma estratégia de comunicação com uma mensagem atraente e
memorável para atrair potenciais membros.

Uma estratégia de comunicação define uma variedade de componentes: objetivos, públicos, re-
lações com os meios de comunicação, mensagens-chave, formas de entrega: campanhas public-
itárias impressas, eletrônicas, e pessoalmente, seleção de atividades e materiais, implementação
do plano de ação e finalmente monitoramento do plano de ação.

A primeira etapa uma vez que você se decidiu sobre seu objetivo geral é decidir com quem você
quer se comunicar. As associações nacionais têm várias audiências, e você precisa adaptar a men-
sagem e veículos de comunicação para atender às necessidades de diferentes públicos. As audiên-
cias das associações nacionais podem ser divididas em audiências internas, tais como o conselho
diretor, membros influentes, membros em geral e funcionários; e públicos externos, tais como
tomadores de decisão, doadores, mídia, membros potenciais e público em geral.

Conjunto de ferramentas do público-alvo. Tanto o público interno quanto o público externo
podem ser segmentados usando o modelo de pirâmide abaixo.

segmentação de público 

sEGMEnTaçãO DE PúBlICO

InflUEnCIaDOREs

MUlTIPlICaDOREs

COMPOsIçãO DE MEMBROs OU PúBlICO

10 http://www.odi.org.uk/rapid/Publications/Tools_Comms.html

Adaptado do kit de ferramentas de comunicação da Fundação Kellogg
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Kit de ferramentas para desenvolver sua mensagem

         1. Seja claro sobre suas metas de comunicação: saiba o que você está tentando re
         alizar e sua linha de tempo. Seja o mais específico possível.

         2. Determine seu público (s).

         3. Determine por que eles devem se preocupar com o seu problema.
         • Quais são as suas preocupações – o que sobre o seu problema é importante 
         para eles?
         • Quais são os valores fundamentais do seu público a que se referem estas 
         preocupações?

         4. Articule sua mensagem em um pequeno parágrafo que responda a estas 
         perguntas:
         • Por que essa questão é importante para o seu público? (Consulte os valores e 
         preocupações.)
         • Qual é a ameaça e quem é responsável?
         • Que ação irá abordar a necessidade e a ameaça? Dê às pessoas algo para fazer.

         5. Use o idioma que o seu público entende.
         • Combine o emocional com o racional. 
         • Não use jargão.

         6. Sua escolha de mensageiro depende da sua mensagem e seu público-alvo. 
         Todos os três devem se complementar.

         7. Use imagens para contar sua história, bem como palavras, mas certifique-se de 
         que seus fatos sejam úteis. Esteja pronto com anedotas, ou seja, histórias reais, 
         humanas para ilustrar e amplificar sua mensagem.

         8. Tudo deve ser repetido. Permaneça na mensagem até que a mensagem ganhe 
         poder e influência. Todas as ações e atividades são relevantes, e todos devem falar 
         a mesma mensagem.

         9. Destile a essência de sua mensagem em um slogan, uma "gancho" de mídia ou 
         uma trancho de som que sucintamente comunique sua ação essencial.

         10.  Determine como você enviará esta mensagem para seu público-alvo. Quais são 
         os pontos de acesso a esse público em particular - mídia de massa, organizações 
         comunitárias, publicações comerciais, grupos religiosos, revistas especializadas, 
         web, etc.?
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Ao decidir sobre a sua mensagem-chave, você precisa saber com quem você está falando e o que
você quer alcançar. Você também precisa vincular sua mensagem a uma marca distinta. Para atrair
atenção, a marca, materiais e mensagem deve ser suficientemente "inspiradores e aspiracionais”. 11

11 Notas da reunião da AGNA Assembléia Mundial, maio 23, 2007.
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CaIxa DE fERRaMEnTas: 

Algumas das ferramentas mais comuns utilizadas são:

Ferrramenta

Escritório

Website

Blogs

Comunicado de 
imprensa

Escrever uma história

Dar uma entrevista

Descrição

Uma grande parte do trabalho de uma organização acontece
por contato telefônico e através dos visitantes que chegam ao
seu escritório. Se você desmotiva as  pessoas com uma atitude
negativa quando elas ligam ou visitam, corre o risco de criar
uma imagem organizacional que não seja do seu agrado. 

Hoje, a internet é um dos canais de comunicação mais eficazes.
Os websites são ferramentas úteis para perfilar uma organiza-
ção, dar às pessoas o acesso aos seus materiais e testar o inter-
esse do público nas questões que você aborda. Também é
possível usar o website como uma interface da adesão com o
uso de senhas que fornecem acesso a seções mais seguras do
site.

Um blog (um resumo do termo 'web log') é um site com en-
tradas regulares de comentários, descrições de eventos ou out-
ros materiais, como gráficos ou vídeo.

Uma declaração de imprensa é usada para dar informações ou
comentários à mídia sobre uma questão ou evento importante.
Lembre-se de que as notícias ficam obsoletas muito rapida-
mente, então faça sua declaração o mais rápido possível.

Encontre maneiras de contar a grande história através dos olhos
ou experiência de alguém que está diretamente envolvido.
Histórias são mais interessantes quando há fotografias e
palavras de seres humanos ao invés de apenas declarações de
imprensa de organizações.

Falar na televisão, rádio ou na mídia impressa é uma das formas
mais poderosas e imediatas de transmitir a sua mensagem. 
Você precisa estar preparado. Quando solicitado para uma 
entrevista em curto prazo faça tudo o possível para cumprir o
prazo. Também disponibilize o seu número de telefone para à
mídia. Sempre devolva chamadas de mídia o mais rápido 
possível. Se fizer um esforço e facilitar a vida dos jornalistas, 
você poderia obter cobertura no horário nobre.

The scope and medium of the media strategy is dictated by who the association is targeting, and
with what message. The toolbox below provides some examples of possible media.



Ferrramenta

Redes

Eventos

Discursos

Vídeos e documentários

liberação de pesquisa ou
materiais

ações

Boletins informativos

Publicações

Descrição

Usando redes de membros para espalhar a palavra e recomen-
dar e comercializar a associação.

Os eventos públicos são uma maneira eficaz de divulgar a 
mensagem de uma campanha e ganhar a atenção da mídia. 
Isso pode incluir uma conferência, um seminário, um evento de
advocacia, um evento de campanha ou um evento de membros.

Dar uma palestra em um encontro pode tanto disseminar infor-
mações quanto ampliar seu público.

Vídeos e documentários são um poderoso meio visual para 
comunicar sua mensagem. Lembre-se de mantê-los curtos e
cativantes.

Realização de pesquisas sobre o setor e sua divulgação e / ou
materiais para destacar o trabalho da associação e seus inte-
grantes ou o contexto em que trabalha.

O envolvimento  em uma ação de advocacia oferece uma opor-
tunidade para dar visibilidade à associação e suas campanhas.

Notícias e análises regulares fornecidas aos assinantes e outros.

Outras publicações impressas ou divulgadas online que levan-
tam o perfil da associação, o contexto, os serviços eo trabalho.

A estratégia deve levar em conta o contexto político nacional e as relações do grupo central e, 
mais adiante, o conselho e o secretariado com os meios de comunicação e as partes interessadas
relevantes.

Uma vez que você tenha decidido sobre o público, mensagem e meio que você agora precisa para
implementar o plano: decida quem vai fazer o quê e quando e quem vai monitorar o seu impacto,
para que a associação nacional possa aprender com sua própria prática.

Para a maioria das associações nacionais, a estratégia incluirá um plano interno e um plano externo.
Abaixo estão algumas sugestões para ajudá-lo com seus esforços de comunicação.
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CaIxa DE fERRaMEnTas: 



Como parte da estratégia de comunicação externa, você precisa de diretrizes para lidar com a mídia.
A maioria das organizações tem suas próprias regras sobre quem pode falar com a imprensa e suas
próprias políticas para lidar com a mídia. Recomendamos que a política da associação nacional 
inclua:

• Quem age como porta-voz em questões específicas
• Quem emite e aprova declarações à imprensa
• Quem pode ser entrevistado em nome da organização
• a maioria das organizações tem três tipos de pessoas que falam com a imprensa:

• Um porta-voz que permanece em contato regular com repórteres, os informa, 
publica declarações de imprensa, lida com perguntas e consultas e organiza 
entrevistas

• liderança que são entrevistados ou respondem perguntas, ou são citados 
quando falam em outros fóruns como reuniões públicas

• Porta-vozes em tópicos específicos que têm conhecimento especial e 
experiência sobre esses tópicos.

CaIxa DE InfORMaçãO:  

Dicas de comunicação

O estrategista de comunidade veterano, Makani Themba (O Projeto Praxis) explica táticas 
importantes envolvidas na elaboração de um problema. É importante descrever a questão
de uma forma que capta a atenção do público, e que destaca de forma intrigante a contro-
vérsia, as realizações, o conflito ou a injustiça. A história também precisa ser única e cativante.
Assegure-se que a mensagem que está sendo apresentada seja de interesse ao público que
o meio está perseguindo. Recomenda-se que, obtendo e revisando seu pacote para os anun-
ciantes vai revelar se há uma correspondência adequada entre o assunto em questão e seu
grupo de consumidores. Demonstre aos meios de comunicação como a questão é séria e
afeta significativamente um grande número de pessoas. Amplamente promova marcos e
avanços para energizar a mídia e o público. Capitalize do efeito "top of mind" criado por
histórias de alto perfil, encontrando um link criativo para questões que estão sendo tratadas
pela associação nacional. Desenvolva visuais atraentes para ilustrar o caso e tocar os corações
e mentes dos espectadores.
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Interno

Comunique-se regularmente

Seja sensível às prioridades dos membros 

Comemore o sucesso

Reconheça as contribuições dos membros

Compartilhe lições e melhores práticas

Compartilhe informações, recursos e 
ferramentas

Não sobrecarregue os membros com 
informações

Externo

Seja consistente

Mantenha-o curto e simples

Inclui histórias humanas

Seja culturalmente sensível

Seja credível

Seja memorável

Nunca forneça fatos que você não pode 
suportar



EsTUDO DE CasO: 

Comunicado de imprensa do SCVO que demonstra o poder da
pesquisa e dos comunicados de imprensa

as CaRIDaDEs sãO Os PRInCIPaIs aTOREs COM O MaIs VUlnERÁVEIs Da
EsCÓCIa
Um relatório publicado hoje mostra que instituições de caridade e organizações voluntárias
estão assumindo um papel significativo e crescente na sociedade escocesa, com as pessoas
vulneráveis da Escócia cada vez mais dependentes do Terceiro Setor para apoiá-los.

A pesquisa, conduzida pelo Scottish Council for Voluntary Organisations [Conselho Escocês
para Organizações Voluntárias] (SCVO), pinta um quadro de um setor em crescimento que
agora emprega mais pessoas na Escócia em emprego remunerado do que o NHS, e mais do
que a agricultura escocesa e indústrias de pesca combinados. 

Em 2006, o terceiro setor na Escócia gerou mais de £ 3.2bn para a economia escocesa, acima
de £ 2.6bn em 2004. As 45.000 organizações que compõem o setor voluntário empregam
cerca de 130.000 pessoas na Escócia e oferecem oportunidades de voluntariado para mais
de 1,2 milhões pessoas na Escócia.

No entanto, para que o terceiro setor continue a desempenhar este importante papel, o SCVO
está apelando para uma verdadeira mudança em todos os níveis de governo, a fim de pro-
porcionar as condições para o florescimento do terceiro setor. O governo deve trabalhar para
reduzir a burocracia para instituições de caridade e organizações voluntárias, o financiamento
deve ser fornecido numa base sustentável, e os organismos públicos devem pagar os custos
totais para as organizações que prestam serviços públicos. 

Martin sime, Chefe do Executivo SCVO disse:

“O setor voluntário continua a crescer e oferecer mais serviços para o povo da Es-
cócia. Como setor, atualmente é um grande empregador e o maior actor nos se-
tores dos cuidados e da habitação social. Mas esta pesquisa amplifica claramente
a necessidade de abordar as deficiências estruturais e de financiamento que
minam todos aqueles que trabalham e se voluntariam para tornar nosso país um
lugar melhor. Precisamos de um novo começo nas nossas relações com o governo
escocês e local, a fim de melhorar a sustentabilidade e o desempenho do terceiro
setor. Os sinais são encorajadores de que o pleno potencial do setor para con-
tribuir eficazmente seja compreendido. Não se trata apenas de mais dinheiro - é
sobre como o setor e o governo podem trabalhar juntos melhor. Poderia e deveria
ser uma situação vantajosa. "

A pesquisa está sendo formalmente revelada no The Gathering - a exposição do setor 
voluntário escocês e conferência no SECC, em Glasgow. Ao longo do evento de três dias 9.000 
pessoas são esperadas para participar.
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13 Kit de Ferramentas de Comunicação da Fundação Kellogg 

“Em termos práticos, as comunicações são fundamentais para alcançar 
sua missão. as comunicações bem-sucedidas são vitais para as 
organizações sem fins lucrativos porque elas podem ajudar a aumentar 
a conscientização, gerar apoio e efetuar mudanças."13

Não hesite em tirar o máximo proveito de seu plano de comunicação. Seja estratégico, direcionado
e ousado.

CaIxa DE fERRaMEnTas:  

Idéias para acessar a mídia em contextos repressivos

• Estabeleça suas próprias listas de distribuição e use a tecnologia para enviar 
emails, sms, etc. Desta forma você espalha a mensagem usando seus próprios 
canais de mídia.

• Use a internet e suas ferramentas: sites, blogs, salas de bate-papo e vídeos.

• Use a mídia internacional para ajudá-lo a levantar a questão. Muitas vezes, a mídia 
local só se interessa por uma história quando é um evento internacional.

• Faça alguma ação em um evento do governo para obter publicidade com a 
propaganda do governo. 

• Identifique alguns jornalistas amigos e dá histórias à eles que ajudam a construir 
sua credibilidade e, em seguida, peça que lhes paguem o favor. 

• Trabalhe com o parlamento e ajudem-los a levantar questões. Muitas vezes, a 
mídia é mais propenso a ouví-los. 

• Pague anúncios

EsTUDO DE CasO: 

A NANGO acessa a mídia
A NANGO tem enfrentado dificuldades para conseguir suas opiniões na mídia, dado o con-
trole estatal da maioria dos meios de comunicação. Responderam desenvolvendo relações
de trabalho com os meios de comunicação independentes - estações de rádio e sítios In-
ternet baseados fora do Zimbabué com um público-alvo no país. Ele também pagou por
tempo no rádio.
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Acessar a mídia em contextos repressivos é muito mais desafiador. Um comunicado de imprensa
de uma associação nacional onde o governo controla a mídia e vê a associação como uma ameaça
não será publicado. Além disso, o governo usa freqüentemente a mídia de controle estatal 
para lançar ataques contra organizações da sociedade civil e minar sua legitimidade pública e 
responsabilidade. Nestes contextos, a associação terá de ser mais inovadora na sua estratégia de
comunicação.

Há muitas maneiras diferentes de se comunicar em tais contextos. A caixa de ferramentas abaixo
fornece alguns exemplos de como você pode acessar a mídia em contextos mais repressivos.



5.4   Planeamento e execução de campanhas / ação conjunta14

“as organizações da sociedade civil têm duas fontes primárias de poder: in-
formações valiosas e as vozes das pessoas que se preocupam com as priori-
dades legislativas. O lobbying direto e a mobilização das bases permitem
que as OsCs usem essas duas fontes de poder efetivamente ".

The Lobbying and Advocacy Handbook for Non-profit organizations 
[O Manual de Lobbying e Advocacia para Organizações Sem Fins Lucrativos], 
M. Avner, Fundação Amherst H. Wilder

Uma campanha é um esforço para trazer alguma mudança. Não é uma única ação, mas uma com-
binação de um número de ações, relatórios e eventos reunidos em um plano  seqüenciado. Agindo
em conjunto, os membros têm mais probabilidade de ter um impacto e alcançar seu objetivo. Por-
tanto, a maioria das associações nacionais organiza campanhas de algum tipo. Alguns centram-se
em campanhas para melhorar o ambiente de trabalho das organizações sem fins lucrativos, en-
quanto outros assumem ou apoiam campanhas de membros sobre questões específicas como a
redução da pobreza.

14    Esta seção é adaptada do kit de ferramentas da CIVICUS sobre os ODS, 2004
15 Livro Azul da PNUD

5. Gerindo uma associação nacional 26CIVICUS 

CaIxa DE fERRaMEnTas:  

Sobre fazer campanhas
A seguir vejam algumas verdades universais sobre campanhas:

• As melhores campanhas de interesse público são baseadas em esperanças e 
sonhos, em vez de medos e problemas. Se você quiser envolver as pessoas, é 
melhor inspirá-las e gerar entusiasmo para a campanha. Eles devem sentir que algo 
vai melhorar se eles apoiarem a sua campanha. Abordagens negativas que 
exploram emoções como medo ou raiva podem às vezes mobilizar pessoas por um 
curto período, mas são muito mais difíceis de usar para construir organizações ou 
transformar a sociedade.

• As campanhas só serão bem sucedidas se o seu público-alvo se identificar com o 
problema - certifique-se de conhecer o seu público-alvo e pesquise suas 
preocupações, valores e pontos de vista sobre o problema.

• Toda campanha bem-sucedida precisa de uma identidade clara e uma mensagem 
que sintetice claramente os pontos-chave que você deseja que o público entenda 
em torno de seu problema. Sua mensagem deve ser consistentemente transmitida 
em todos os discursos públicos e em qualquer mídia que você produz. A identidade
e a mensagem de sua campanha podem ser popularizadas com logotipos e slogans
eficazes e facilmente reconhecíveis.

• Uma vez que seu público-alvo se identifique com o problema, você precisa 
movê-los para agir. Para fazer isso você precisa de uma estratégia de mobilização e 
organização.

• Uma campanha bem sucedida nunca se desliga da sua mensagem. Não se desvie 
por outras questões, especialmente pelos ataques da oposição. Uma campanha 
bem sucedida nunca se desliga da sua mensagem. Atenha-se a mensagem positiva 
que você deseja transmitir, independentemente do que as outras pessoas dizem. 
Isso permite que você possa definir a agenda.



As campanhas baseiam-se na identificação de um problema e na procura de uma solução para
esse problema. Às vezes, elas envolvem a criação da vontade política para a mudança. A relação
entre estes três elementos é representada no diagrama abaixo:

Uma campanha pode ter sucesso quando, simultaneamente, um problema é reconhecido, a
solução é aceita e há vontade política de agir. Esta sobreposição geralmente ocorre durante uma
curta janela de oportunidade que deve ser apreendida.

As campanhas devem ser consistentes com os objetivos de sua organização, e devem ter objetivos
claros. Uma campanha deve ser bem pesquisada e devidamente planejada. Cada fase e ação deve
ter os recursos humanos e financeiros necessários para ter sucesso.

Muitas campanhas começam bem e depois fracassam por causa do planeamento ruim. Assim
como uma campanha bem-sucedida fortalecerá sua organização e motivará as pessoas a se 
envolverem, uma campanha fracassada enfraquecerá sua organização e desiludirá seus apoiantes.
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1. 
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3. 
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InTEREs-
saDas
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Da 
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O diagrama abaixo ilustra todas as etapas necessárias para determinar a estratégia e o plano de
sua campanha.

A maioria das associações nacionais tem executado uma ou mais campanhas. Muitas associações
nacionais têm realizado campanhas para garantir legislação favorável para as ONGs. Às vezes isso
tem sido executado em conjunto com outros setores da sociedade. A seção 6.4 fala sobre a 
importância de e as ferramentas para estabelecer coalizões entre setores.

EsTUDO DE CasO:   

Campanha do CEMEFI
O CEMEFI realizou uma campanha de dez anos em colaboração com outros quatro parceiros
de coalizões para a aprovação da Lei de Atividades da Sociedade Civil em 2004. Da sua 
experiência, o CEMEFI aprendeu que a formação de coalizões e campanhas são processos
demorados e complexos e que para garantir o sucesso de uma campanha e a eficácia de uma
coligação, é necessário dedicar uma quantidade considerável de tempo e energia às fases
preparatórias e criar um quadro no qual uma coligação e uma campanha possam funcionar
de forma transparente.
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Adapted rom SARA/AED Advocacy Training Guide by 
R. Sharma and Advocacy Institute Advocacy Resource

Handbook 2004: Adaptado do Guia de Treinamento em
Advocacia por R. Sharma e do Manual de Recursos em

Advocacia do Instituto de Advocacia 2004



5.5 Advocacia e lobbying

Independentemente do contexto, as associações nacionais precisam ser defensores capacitados e
lobistas quando trabalham com partes interessadas externas.

Advocacia significa falar de forma eficaz em nome de uma causa ou comunidade, e é um elemento
básico de um sistema democrático. É um esforço para moldar a percepção do público ou para efe-
tuar mudanças que podem ou não exigir mudanças na lei.

Lobbying é uma forma concentrada de defesa que molda a política pública em arenas de influência
a nível local, nacional ou global. Lobbying significa persuadir indivíduos ou grupos com poder de
decisão para apoiar uma posição que você acredita estar certa. Lobbying pode ser usado para in-
fluenciar qualquer pessoa com poder. 

A política pública é a combinação de metas, leis, regras e prioridades de financiamento definidas
por funcionários públicos que determina como o governo atende às necessidades, resolve prob-
lemas e gasta recursos públicos. A política pública é formalmente estabelecida por funcionários
eleitos em diferentes níveis através do processo legislativo. Os objetivos de política pública e os
objetivos programáticos são estabelecidos na lei. Os órgãos legislativos passam as políticas e os
orçamentos fiscais, e estabelecem prioridades de receita e gastos em todos os níveis de governo.

Arenas de influência são aqueles lugares onde a política pública é decidida. O lobbying é mais fre-
qüentemente direcionado para arenas de atividade legislativa. O ramo administrativo do governo
é também uma arena onde as mudanças são feitas através de ordem executiva, através de mu-
danças nas regras ou práticas administrativas, e através do uso do veto por executivos eleitos.

O Independent Sector [Setor Independente] (IS-USA) trabalha com os comitês do Congresso /
Senado (funcionários eleitos) e o pessoal, que tende a permanecer constante, independentemente
de mudanças no poder. "As relações têm de ser mantidas à medida que os políticos e, portanto, as
prioridades, mudam" . Muitas associações pedem para ser incluídas em uma lista de correio para
receber vários boletins do governo. Estas são boas maneiras de ficar em sintonia com a direção
que os processos governamentais estão se movendo.

CaIxa DE fERRaMEnTas: 

Advocacia e dicas de lobby
• Seja claro sobre o seu problema, seus fatos e sua posição.

• Use lobbying somente para questões importantes que melhorarão a vida na 
comunidade e tenha certeza de que sua posição é a certa antes de começar a fazer 
lobbying.

• Tenha cuidado para não falar "em nome" das pessoas, a menos que você tenha 
consultado e envolvido-los no desenvolvimento de sua estratégia de lobbying. 
Alveja as pessoas certas - analise quem tem o poder de tomar uma decisão sobre o 
seu problema e direcione o seu lobbying nessas pessoas.

• Constrói um grupo de lobbying - analise quem (indivíduos e organizações) podem 
influenciar os tomadores de decisão e tente mobilizá-los para apoiar o seu problema 
- nunca tente fazer lobbying sozinho. As pessoas com poder político são muitas 
vezes mais sensíveis à mobilização de base que representa seus eleitores.

• A maioria dos decisores tem funcionários (auxiliares, assistentes pessoais, e 
secretárias) que lidam com documentos, fazem pesquisas e preparam comunicações
e programas. Às vezes é tão importante influenciar essas pessoas como seus patrões. 
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16 Sime, Martin. CEO, SCVO, Comunicação privada na Assembléia Mundial, maio de 2007.
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Estudo de caso:
Na Nigéria, a Rede Nigériana de ONGs (NNNGO) usa um amplo processo consultivo antes de
tomar uma posição política, que inclui uma ampla gama de consultas de membros com o 
objetivo de se chegar a uma compreensão mais profunda das necessidades, interesses e 
expectativas dos membros sobre a campanha. Informação e feedback são solicitados de mem-
bros e outras OSCs que estão bem informadas sobre a questão específica da campanha. As
preocupações iniciais da NNNGO residem na adoção de uma posição política que reflete um
equilíbrio das opiniões do setor, ao invés de identificar os defensores da causa e os parceiros
da coalizão. Após o encerramento do processo consultivo e a integração do feedback dos
membros, o Conselho Executivo da NNNGO adota uma posição para endossar.

Uma vez que uma campanha é lançada, a NNNGO continua a procurar insumos dos membros
e garante que seus membros sejam atualizados regularmente sobre os desenvolvimentos da
campanha e os meios de envolvimento. Na experiência da NNNGO, a manutenção de uma es-
trutura de campanha flexível, com objetivos claros, processos de tomada de decisão transpar-
entes e termos claros de referência fornecem estímulo para que os membros das associações
nacionais, bem como outras OSC, participem de uma campanha. Em termos práticos, ter um
pessoal dedicado para realizar o trabalho diário é crucial para garantir a sustentabilidade da
campanha.

NNNGO usou esta abordagem em sua campanha de advocacia para a passagem da Lei da
Liberdade da Informação (FOI), que tem sido debatida na Assembléia Nacional nigeriana desde
1999. Oluseyi acredita que o apoio de uma escala grande de atores da sociedade civil e do 
estabelecimento do NNNGO de e conformidade com uma estratégia clara esboçada em um
documento de 12 pontos de ação têm se mostrado crítico para manter a credibilidade da 
campanha, aumentar o perfil da coalizão e receber a atenção contínua dos meios de comuni-
cação e dos legisladores.

Certifique-se de que você conhecê-los bem e leve tempo explicando seus problemas 
para eles e construa relacionamentos. Se eles te levam a sério, será mais fácil obter 
acesso a e atenção do decisor.

• Prepare-se para a oposição - analise a posição da oposição e desenvolva contra-
argumentos, uma vez que eles também podem estar fazendo lobbying com a mesma 
pessoa

• Pense sobre seu público-alvo, e como o tomador de decisão pode se beneficiar de 
concordar com você. Inclua isso em seus argumentos - a maioria dos tomadores de 
decisão concordará mais facilmente se eles puderem ver como suas propostas se 
relacionam com suas preocupações. 

• Chegue ao ponto e cumpra-lo.

• Certifique-se de ouvir o que é dito, ao invés do que você quer ouvir.

• Nunca tome nada por garantido.

• Tente personalizar o problema. Os decisores estão preocupados com o impacto que 
isso pode ter no seu círculo eleitoral.

• Nunca use chantagem ou suborno, ou mesmo presentes e favores, para persuadir 
alguém. Isso é corrupção, não lobbying.

• Mantenha registros muito cuidadosos de todas as suas comunicações com os 
tomadores de decisão.

• Mantenha seu relacionamento com os tomadores de decisão, enviando-lhes infor-
mações, oferecendo-se para ajudá-los, agradecendo-os quando comentarem sobre 
um assunto e convidando-os para eventos.



5.6   Melhorando a legitimidade, transparência e 
responsabilidade

As noções de legitimidade, transparência e responsabilização das organizações da sociedade civil
estão muito interligadas, uma vez que procurar melhorar a legitimidade requererá mais transparên-
cia e responsabilidade e vice-versa . É claro que há muitos outros fatores em jogo quando se procura
mais legitimidade, transparência e responsabilidade; o contexto externo em que a sociedade civil
atua terá um impacto sobre o que as OSCs podem e devem fazer. Por exemplo, cumprindo os req-
uisitos legais quando são restritivas levantará questões difíceis sobre o que precisa, deve e pode
efetivamente ser feito. Geralmente, as OSCs realizam este conceito de três noções de muitas
maneiras diferentes, como elegendo conselheiros ou um conselho, adotando uma visão e valores
centrais e publicando relatórios anuais, entre outros. O que é importante lembrar é que agir com
base em sua própria legitimidade, transparência e responsabilidade não é uma atividade única,
mas sim um processo contínuo de longo prazo através do qual as organizações devem procurar
aprender e refletir sobre si mesmas e seu trabalho, melhorar sua própria eficácia e alcançar seus
objetivos gerais.

Responsabilização como um processo contínuo de aprendizagem18 

17   David L. Brown, Jagadananda, Civil Society Legitimacy and Accountability: Issues and Challenges 
[Legitimidade e Responsabilidade da Sociedade Civil: Questões e Desafios], Documento de Avaliação, Centro
Hauser e CIVICUS, 2007, 43 p.; Kumi Naidoo, “The End of Blind Faith? Civil Society and the Challenge of 
Accountability, Legitimacy and Transparency” [“O Fim da Fé Cega? Sociedade Civil e o Desafio da Respons-
abilização, Legitimidade e Transparência”], Accountability Forum 2, 2004, p.14-25; CIVICUS, Turning Principles 
into Practice – A guide to Legitimacy, Transparency and Accountability [Transformando Princípios em Prática 
- Um Guia para Legitimidade, Transparência e Responsabilidade], 2010, 44 p

18   D. Guénéheux, A. Bottomley, Accountability for civil society by civil society: A guide to self-regulation 
initiatives [Responsabilidade para a sociedade civil pela sociedade civil: Um guia para iniciativas de auto-
regulação], CIVICUS, Abril 2014, 80 p..
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Para as associações nacionais, procurar reforçar a legitimidade, a transparência ea responsabilização
(LTA) do seu trabalho e da sua rede exigirá mais esforços e dedicação do que para outras organiza-
ções da sociedade civil. Como eles têm diferentes responsabilidades, seus papéis também exigem
mais em termos de LTA.

Em primeiro lugar, as associações nacionais têm uma parte interessada adicional ao qual devem
ser transparentes, responsáveis e legítimos: a sua adesão. O apoio e a participação dos seus mem-
bros ajudarão a determinar o grau de legitimidade e credibilidade das associações nacionais. As
contribuições insuficientes dos membros para o trabalho das associações diminuirão grandemente
a sua eficácia, influência e legitimidade. Para conseguir isso, as associações nacionais têm de ser
responsáveis perante os seus membros e também assegurar a responsabilização dentro dos seus
membros. 

Além disso, as associações nacionais muitas vezes desempenham vários papéis no setor e têm rela-
cionamentos específicos com o governo, como eles se envolvem em advocacia, lobbying e / ou
atividades de engajamento com partes interessadas, por exemplo. Estas atividades implicarão
muitas vezes ser ainda mais responsáveis, transparentes e legítimos para falar tanto com o governo
e com pares e em nome dos seus membros.

Por último, uma responsabilidade adicional das associações nacionais é incentivar normas mais el-
evadas no setor da sociedade civil no seu conjunto e através dos seus membros. A falta de respon-
sabilidade ou integridade por parte de uma OSC membro ou não membro pode refletir
negativamente sobre o setor e afetar adversamente a reputação pública da associação nacional. É
por isso que muitas associações nacionais desenvolveram iniciativas de auto-regulação, cujas es-
truturas, impacto e sustentabilidade variam de um esquema para o outro.

5.6.1 Entendendo e construindo a transparência

A transparência é provavelmente a noção mais fácil dos três conceitos de LTA para compreender,
mas não é necessariamente a mais fácil de implementar. Pode ser definido como o grau de abertura
em uma organização, avaliado pelo nível de divulgação e difusão de informações sobre seus valores,
processos e decisões. Coletando, fazendo sentido e publicando todas essas informações pode ser
uma tarefa demorada, especialmente porque precisa ser feito regularmente. Ações típicas para au-
mentar a transparência são a publicação de um plano programático, relatórios programáticos e fi-
nanceiros, relatórios anuais, resultados de auditorias, ter e manter um website, etc. A dificuldade
do exercício é publicar informações suficientes e relevantes de forma amigável ao usuário e torná-
lo acessível a todas as outras partes interessadas.

As associações nacionais devem promover uma maior transparência no setor, a fim de:

• Manter a confiança do público na ação voluntária e nas ações de organizações 
voluntárias e comunitárias;

• fortalecer as relações com as partes interessadas, particularmente os doadores (de
tempo e dinheiro) e outros que apoiam a missão ou a causa de uma organização;

• Gerar uma maior compreensão da razão de ser das organizações individuais e 
como elas conseguem isso;

• Gerar uma maior compreensão da razão de ser do setor e como ele funciona,
incluindo a compreensão dos papéis sociais e políticos mais amplos que as 
organizações sem fins lucrativos realizam; e

• justificar o papel crescente do setor na vida civil e na prestação de serviços 
públicos como conseqüência das políticas governamentais nessas áreas.
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Como a transparência se relaciona com as outras duas noções de legitimidade e responsabilidade
como um processo de aprendizagem a longo prazo? Requisitos de reportagem internas e externas
são muitas vezes explicitados na constituição ou nos procedimentos operacionais das associações
nacionais. As associações nacionais devem acompanhar e avaliar o seu trabalho, a fim de transmitir
a qualidade dos seus resultados a outras partes interessadas e integrar as lições aprendidas nas
suas futuras operações. Relatando e oferecendo a divulgação pública sobre operações deve então
tornar-se avenidas para reflexão, conversação e melhoria. As avaliações organizacionais e de pro-
jetos e sua publicação são, nesse sentido, instrumentos eficazes de prestação de contas.

5.6.2 Compreendendo e construindo a responsabilidade

A responsabilidade pode ser definida como a disposição e capacidade de uma organização para
responder e assumir a responsabilidade por suas ações, atividades e mensagens . Inerentemente,
a responsabilidade envolve que outras partes interessadas percebam as atividades e comunicações
de uma OSC como justificadas. Assim, a prestação de contas implica uma relação: que há uma parte
que é devida uma explicação ou justificação e que tem um dever de dar. Diferentes níveis de
prestação de contas das OSC foram, portanto, diferenciados em função dessas relações: ascen-
dentes aos doadores e reguladores, descendentes aos beneficiários, horizontais aos pares, sócios
e parceiros e internos ao pessoal, ao conselho e aos voluntários. As ações típicas responsáveis serão,
entre outras, a elaboração de relatórios programáticos e financeiros, o estabelecimento de políticas,
mecanismos de reclamação e envolvendo os beneficiários na definição, execução e avaliação dos
programas. Muitas vezes os requisitos legais, a adesão a códigos de conduta e aos requisitos de 
relatórios financeiros oferecem um padrão mínimo para cumprir. 

A responsabilidade desempenha um papel importante nas associações nacionais, uma vez que faz
parte do mecanismo que sustenta a sua legitimidade, credibilidade e respeitabilidade. À medida
que a influência das associações nacionais cresce, crescem também as exigências de responsabil-
idade dos que apoiam o trabalho das associações, bem como daqueles que desejam reduzi-lo.
Uma associação nacional precisa equilibrar responsabilidades múltiplas; ela precisa cumprir (e, às
vezes, defender) sua missão e mandato, permanecendo responsável perante o seu conselho e 
funcionários, membros, parceiros, governo, doadores e ao público. Ferramentas e processos 
adicionais para aumentar sua responsabilidade são avaliações de feedback dos membros, avaliações
de desenvolvimento e análises de mudanças culturais ou políticas, por exemplo. Os membros
podem ser incentivados a fornecer comentários e observações sinceras sobre o valor da adesão e
sobre as contribuições que acham que a associação deve fazer para o setor.

Como a responsabilidade se relaciona com as outras duas noções de legitimidade e transparência
como um processo de aprendizagem a longo prazo? A responsabilização das organizações é uma
forma necessária de prestação de contas, mas por si só é limitada. É necessário desenvolver 
abordagens que reconheçam e abordem a complexidade da responsabilização do setor voluntário,
a sua diversidade e a independência e autonomia dos seus membros. Isto requer uma compreensão
mais ampla da responsabilidade e uma maior ênfase na comunicação eficaz. Também exige que
as próprias organizações assumam a responsabilidade pela sua responsabilização e se esforcem
por ser mais transparentes no que fazem e como o fazem.

5.6.3 Compreendendo e construindo a legitimidade

A legitimidade é uma questão central que precisa ser continuamente tratada. A legitimidade de
uma organização da sociedade civil está relacionada com a percepção por outras partes interes-
sadas de suas ações como "justificáveis e apropriadas ". A legitimidade tem a ver com tudo o que

19 Ibid.
20 Ibid.
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torna uma organização da sociedade civil: sua missão e valores fundamentais, suas formas de 
trabalhar, relatar e interagir com todas as outras partes interessadas. E envolve o reconhecimento
e a aprovação dos direitos vistos por um e por outros, e, portanto, aborda a questão da confiança.
Construir legitimidade é bastante complexo, porque mesmo se uma organização cumpre com
tudo, não há certeza de que os outros interessados vão percebê-lo como legítimo. Embora ser 
responsável e transparente certamente vai ajudar.

Existem várias fontes de legitimidade que são importantes para uma associação nacional, a saber:

• Representatividade Uma fonte chave de legitimidade (mas possivelmente uma das mais
complicadas) é reivindicar ser representativo.  As associações nacionais podem reivindicar
grandes blocos de votação, capital intelectual, social e político, ou influência política e 
moral, e extenso “poder popular” porque são organizações baseadas em membros. Um 
sinal de crescente legitimidade seria um aumento no número de organizações persuadi-
dasa participar do trabalho da associação. Embora a legitimidade precise ser distinguida
da "representatividade", uma organização pode ser considerada legítima o suficiente para
falar sobre uma questão sem necessariamente ser eleita ou nomeada como representante.
E, do outro lado, se a associação nacional não organiza uma consulta de membros, seus
papéis e posição correm o risco de serem enfraquecidos.

• legitimidade de propósito ou legitimidade moral: Ela implica demonstrar o valor da
causa eo papel da associação na sua promoção. Isso é mais frequentemente questionado
quando as associações assumem um papel de campanha que critica interesses políticos
ou comerciais. Por exemplo, o seu direito de representar ou de criticar nem sempre é 
evidente para os outros, particularmente aqueles que são a audiencia final das campan-
has ou críticas que então podem perguntar: a quem representam estas associações 
nacionais e a quem são responsáveis?

• legitimidade da ação: Baseia-se na vontade da associação de tomar medidas adequadas,
tais como proteger os interesses dos membros e assumir um papel de liderança em 
situações de importância para a sociedade civil. Ele também vem do trabalho duro e
fazendo incursões em fornecer direção e liderança dentro do setor. A legitimidade da ação
também está fortemente ligada à eficácia e / ou à experiência da associação nacional.

• a boa legitimidade baseia-se em uma administração limpa e em conformidade legal.
As associações nacionais devem esforçar-se por cumprir os mais elevados padrões de 
conduta. Isso serve tanto como um exemplo para os membros, e protege seu trabalho de
ser minado por aqueles que se opõem aos seus programas.

• Uma fonte final de legitimidade é aquela baseada em relacionamentos o que, por 
sua vez, proporciona à associação nacional acesso e oportunidades para se envolver com
as principais fontes de poder. 

21 Florini, Ann M. (Ed.). A Terceira Força: a Ascensão da Sociedade Civil Transnacional. [The Third Force: the 
Rise of Transnational Civil Society]. Tóquio: Centro Japônes para o Intercâmbio Internacional e Washington: 
Fundo da Carnegie para a Paz Internacional., 2000, p. 233

CaIxa DE InfORMaçãO:

Para Slim, a legitimidade moral de uma organização é derivada, em primeiro lugar, de
suas relações com beneficiários, financiadores, decisores políticos e o público em geral;
em segundo lugar, dos seus conhecimentos, incluindo o seu conhecimento do campo
e a experiência de trabalhar nele; e em terceiro lugar a partir de sua eficácia, o quão
bem ele atinge seus objetivos ea diferença que faz. 

Hugo slim: Pesquisador Sênior Universidade de Oxford
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Como a legitimidade se relaciona com as outras duas noções de responsabilidade e transparência
como um processo de aprendizagem de longo prazo? Um aspecto importante da legitimidade de
uma associação nacional será construído sobre sua governança, eficácia e responsabilidade. As 
associações nacionais precisam criar confiança entre seus membros e com outras partes interes-
sadas. Informar, consultar, apoiar, decidir e agir em conjunto com os seus membros será funda-
mental para estabelecer esta confiança e a sua posição como associação nacional.

A questão da legitimidade, da transparência e da responsabilização é crucial para a mera essência
e existência das associações nacionais. Elas têm uma dupla responsabilidade, uma vez que precisam
garantir o respeito de padrões elevados em suas próprias operações, bem como abordar a respon-
sabilidade dos seus membros e do terceiro setor de forma mais ampla.

5.6.4 Auto-regulação

As associações nacionais se esforçam para elevar o padrão para sua adesão, para todo o setor da
sociedade civil e para a sociedade de uma forma mais ampla, estabelecendo padrões e ferramentas
para a prestação de contas. Portanto, é importante que as associações nacionais articulem as 
responsabilidades de seus membros, como os níveis exigidos de participação na vida da associação
nacional, bem como promover padrões de responsabilidade para seus membros. Não se pode pre-
sumir que todas as organizações da sociedade civil se dedicam a defender e exemplificar os valores
e princípios de confiança, responsabilidade e integridade. A responsabilização das organizações
membros é importante, uma vez que o seu envolvimento na associação nacional é uma forma de
acordo e baseia-se num compromisso partilhado. Os membros precisam ser responsáveis por
cumprir este acordo. Por exemplo, os membros podem comprometer-se a pagar as quotas, a apoiar
e a realizar parte do trabalho da associação e a falar positivamente sobre o papel da associação. 

A responsabilidade do setor inclui o encorajamento de debates sobre a responsabilidade, criação
de códigos de conduta para todo o setor e inspirando o cumprimento aos mais altos padrões de
conduta. As associações nacionais também precisam assegurar que a legislação é adequadamente
exigente de medidas de responsabilização, mas não é excessivamente constrangedor. No entanto,
a auto-regulação é provavelmente o esquema mais desenvolvido para promover a responsabiliza-
ção no setor da sociedade civil.

EsTUDO DE CasO: 

SCVO constrói legitimidade
O SCVO construiu a sua legitimidade ao longo do tempo. Em primeiro lugar, centrou-se na
construção de seus próprios números. Em segundo lugar, tem-se centrado na boa reputação
e desenvolveu um código e incentivou os membros a assinar isso. Em terceiro lugar, trabalhou
na construção do seu perfil e legitimidade com o governo. Ele tem construído relacionamen-
tos com políticos locais, assistido com declarações de política, onde está de acordo com o
governo e realizado intercâmbios de pessoal. Em quarto lugar, construiu-se perfil na mídia e
boas relações com a mídia. Finalmente, construiu sua rede internacional adicionando a sua
legitimidade local.

Este processo não ocorreu sem seus desafios. Alguns membros sentem que o SCVO está
muito perto do governo, enquanto outros acham que não está perto o suficiente. As OSC
(particularmente as de prestação de serviços) não querem arriscar cortes em seus próprios
fundos, portanto esperam que o SCVO seja o portador de mensagens difíceis para o governo.
Enquanto organização liderada por membros, o SCVO tenta manter um equilíbrio - trabalhar
com o governo, mas manter uma certa distância.
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22 Shana Warren, Robert Lloyd, “Civil Society Self-Regulation, The Global Picture,” ["Auto-Regulamentação da 
Sociedade Civil, The Global Picture"], Documento de informação 119, One World Trust, 2009, p. 2-17.

23 D. Guénéheux, A. Bottomley, “Accountability for civil society by civil society: A guide to self-regulation 
initiatives” [“Responsabilidade pela sociedade civil pela sociedade civil: Um guia para iniciativas de auto-
regulação”], CIVICUS, Abril 2014, p.9

24 Este banco de dados pode ser acessado em: 
www.oneworldtrust.org/csoproject/cso/general/how_initiatives_are_assessed .

Uma iniciativa de auto-regulação é definida como um conjunto de princípios e padrões que são
desenvolvidos por uma rede de OSC (ou várias OSCs) para influenciar a governança, os comporta-
mentos e as práticas das organizações participantes.  A maioria das iniciativas é de natureza volun-
tária e procuram ser aplicadas de forma consistente. Nesse aspecto, a auto-regulação pode ser vista
como um exercício de auto-definição para a sociedade civil . A One World Trust compilou uma
base de dados de mais de 300 iniciativas de auto-regulação no mundo, que classificaram em cinco
categorias: grupos de trabalho, serviços de informação, prémios, códigos de conduta ou ética e es-
quemas  de certificação ou acreditação. Os padrões e princípios abordados podem referir-se à gov-
ernança, gestão financeira, práticas de recursos humanos, advocacia e práticas de lobbying,
juntamente com a administração ambiental, entre outros.

Quase todas as associações nacionais (membros da AGNA) têm desenvolvido e implementado
códigos de conduta, enquanto os sistemas de certificação, serviços de informação ou prêmios são
menos freqüentes. Todas as iniciativas de auto-regulação exigem muito desenvolvimento, inter-
pretação e "buy-in" antes de serem efetivamente implementadas. Após a implementação, há tam-
bém um trabalho extenso envolvido na capacitação dos membros para integrar os princípios e
padrões em suas operações. A questão do cumprimento é de fato muito importante e implica que
alguém será responsável pela avaliação da aplicação do esquema do regime de auto-regulação.

Dentro da adesão da AGNA, os requisitos para que os membros cumpram com um código de ética
específico variam significativamente. O PNF exige que os membros assinem o código e adiram a
ele, por exemplo. Às vezes, códigos adicionais são fornecidos para consideração e / ou conformi-
dade dos membros. O IS encoraja seus membros a adotar códigos de ética, mas não necessaria-
mente os que o SI aplica a si mesmo. Algumas associações nacionais desenvolveram várias
iniciativas de auto-regulação ou elas próprias pertencem a outros regimes de auto-regulação sec-
toriais. Imagine o Canadá, por exemplo, que teve um código de conduta por décadas, mas recen-
temente desenvolveu um esquema de acreditação seguindo os pedidos dos membros. Code-NGO
também tem um código de conduta há muito tempo, e participou na criação do Philippines Coun-
cil for NGO Certification [Conselho Filipino para a Certificação de ONGs] (em 1997). É importante
considerar que vários membros de uma associação nacional terão obrigações em relação a outros
órgãos reguladores (como a legislação estadual no caso do IS-USA), além do que a associação na-
cional exigiria. Muitos membros da AGNA também realizam consultas regulares para atualizar suas
iniciativas de auto-regulação, incluindo as suas normas e princípios numa base regular.
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Princípios orientadores de uma iniciativa de auto-regulação

Na Assembleia Mundial CIVICUS de 2012 especificamente, os membros da AGNA desen-
volveram 10 princípios-chave para orientar o desenvolvimento de um esquema de
auto-regulação forte, credível e sustentável:

1. O estabelecimento da iniciativa de auto-regulação deve ser um processo 
liderado pela sociedade civil.

2. Motivação e compromisso dos membros são cruciais.
3. Todas as partes interessadas devem estar envolvidas no processo desde o início.
4. Uma iniciativa de auto-regulação flexível atrairá um grupo diversificado de 

organizações, independentemente da sua dimensão, foco e tipo.  continua ...



25 Aceda o guia de auto-regulação da CIVICUS através do:http://www.civicus.org/index.php/en/resources/2001
-accountability-for-civil-society-by-civil-society-a-guide-to-self-regulation-initiatives
Entre em contato com lta@civicus.org para saber mais sobre a auto-regulação e LTA em geral ou visite o 
centro de recursos CIVICUS LTA no: www.civicus.org

Consulte o guia da CIVICUS para iniciativas de auto-regulação para saber mais sobre como desen-
volver ou reforçar uma iniciativa de auto-regulação.25
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Princípios orientadores de uma iniciativa de auto-regulação continua ...

5. Os recursos diversificados são um pré-requisito para a sustentabilidade de 
uma iniciativa de auto-regulação.

6. A utilização das tecnologias da informação e da comunicação (TIC) pode 
aumentar a participação das partes interessadas.

7. O trabalho em redes facilita e incentiva a implementação de mecanismos de 
auto-regulação, aprendizagem mútua e resolução de problemas.

8. Os membros devem procurar fornecer informações de alta qualidade e 
precisas durante a comunicação para se beneficiar da aprendizagem e 
recomendações.

9. É necessário um sistema de observância para monitorizar e aplicar uma 
iniciativa de auto-regulação.

10. Um mecanismo de revisão pelos pares pode fornecer informações credíveis 
sobre a implementação do quadro.

EsTUDO DE CasO: 

Aplicando o código
Em 2006, o PNF reuniu todas as províncias para trabalharem juntas, quando o Paquistão 
enfrentou um projeto de lei politicamente motivado que tinha "intenções de má-fé" para 
restringir a liberdade das ONGs. Ainda bem, em 1995 o PNF preparou proativamente um
Código de Conduta das ONGs que delineou amplas orientações e valores básicos de desen-
volvimento da ética e angariação de fundos. Três comitês - financiamento, prestação de 
contas e coordenação - foram designados para supervisionar o trabalho das províncias para
assegurar a conformidade. Este código estipulava que os coordenadores das províncias 
deveriam apresentar relatórios ao conselho executivo. Cada nível provincial construiu um
sistema de monitoramento. Se as organizações estivessem interessadas em fazer parte 
do PNF, tinham de adoptar o código de conduta. Como o próprio PNF já praticava a auto-
regulação e exigia que os seus membros também o fizessem, estava numa posição mais forte
para contestar propostas de legislação opressiva do governo. Depois que reuniões de
emergência do executivo e várias consultas foram realizadas, todos rejeitaram a proposta do
governo. Esta foi a posição oficial apresentada ao governo em nome do PNF. Quando o 
governo percebeu que a maioria da comunidade de ONGs estava contra ela, o plano foi 
interrompido. A preparação, o profissionalismo, o espírito de cooperação e a resposta 
atempada entre a comunidade das ONGs foram fundamentais para o sucesso. O sucesso da 
campanha do PNF aumentou o perfil ea credibilidade do setor e destacou a perspicácia
política de seus membros.
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EsTUDO DE CasO: 

NGO Codes
Uma coisa é articular um código; É uma coisa muito maior aderir a ela e informar às partes
interessadas o quão bem essas normas rigorosas foram respeitadas. Uma ilustração de um
país ativo na promoção de um código de conduta é as Filipinas. O Código de Conduta do
Caucus of Development NGO’s [Caucus de ONGs de Desenvolvimento] (CODE-NGO) foi um
de seus documentos fundadores. Trata-se de uma tentativa de implementar e fazer cumprir
os mais elevados padrões de conduta entre as ONGs de desenvolvimento e de garantir a sua
responsabilidade perante as várias partes interessadas. Todos os setores estiveram envolvidos
em discussões sobre medidas de responsabilização. Nos estágios iniciais, a organização es-
tava popularizando e disseminando o código através de publicações e conferências. Também
criou diretrizes para explicar como lidar com violações, penalidades e descumprimento.
Numa Assembleia Nacional da CODE-NGO, foi adoptada a decisão de que todas as redes 
de membros tivessem de certificar-se da utilização do Código Nacional de Conduta até 
ao final de 2006 e todas as filiais até ao final de 2014. Esta certificação era a prova dos elevados
padrões de funcionamento da OSC. No caso das Filipinas, as ONGs que não obtêm a certifi-
cação tornam-se inelegíveis para oferecer deduções fiscais para doações. O CODE-
NGO continua a exortar os doadores a respeitarem os mais elevados padrões de serviço 
comunitário.
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5.7 Financiando uma associação nacional 

Recursos financeiros são necessários para operar uma associação nacional em crescimento, e a mo-
bilização de recursos é um dos principais desafios. No caso de uma nova associação nacional, a
primeira tarefa na obtenção de recursos financeiros será desenvolver um plano e uma estratégia
organizacionais, orçamento organizacional, sistemas financeiros, imagem pública e visibilidade e
clareza de valor - uma compreensão clara dos valores da organização que não pode ser compro-
metida. Há uma série de kits de ferramentas da CIVICUs26 que podem ajudar com isso, incluindo
Planejamento Estratégico, Planejamento de Ação e Promovendo a sua organização. Isso irá orientar
a organização sobre qual financiamento seria mais adequado e estratégias para abordar potenciais
doadores, bem como o estabelecimento de credibilidade com seus membros e potenciais mem-
bros. Há uma série de canais diferentes através dos quais as associações nacionais podem angariar
fundos. Cada um tem vantagens e desvantagens que a associação nacional deve levar em consid-
eração ao elaborar a sua lista de prospectos. Uma vez que uma lista de perspectivas foi elaborada,
uma importante etapa seguinte na obtenção de fundos é iniciar um diálogo e construir um rela-
cionamento com o doador potencial, estabelecendo conexões entre as prioridades / requisitos dos
doadores e o que a associação nacional pretende alcançar. O kit de ferramentas da CIVICUS sobre
como escrever uma proposta de financiamento  é um recurso valioso no desenvolvimento e
redação de uma proposta de financiamento bem-sucedida.

26. Disponível no site da CIVICUS na seção de kits de ferramentas e recursos:: 
http://civicus.org/index.php/en/media-centre-129/toolkits 

27. Disponível no: http://civicus.org/view/media/Writing%20a%20funding%20proposal.pdf

CaIxa DE fERRaMEnTas: 

Possíveis fontes de financiamento:
• Subsídios dos governos locais e internacionais

• Fundações e Fundos Fiduciários 

• Organizações Doadoras Não-Governamentais

• Organizações multilaterais, por exemplo Nações Unidas, CE

• Corporativo/negócios- muitos têm programas de responsabilidade social 
corporativa que as associações nacionais podem aproveitar

• Taxas de adesão

• Taxas de subscrição para um boletim de notícias ou acesso a determinadas partes 
dos seus sites

• Organizações voluntárias, tais como UNI, AVI, VSO para contribuição em espécie 
para recursos humanos

• Desenvolvimento de produtos e vendas - publicações, pesquisas, relatórios

• Taxas de conferência e vendas e gerenciamento de eventos

• Taxas para serviços terceirizados, como gerenciamento de banco de dados ou 
serviços de folha de pagamento

• Taxas de serviço - especialização na elaboração de nova lei ou elaboração de um 
relatório

• Fornecimento de cursos de formação para membros sobre tópicos de alta 
demanda
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CaIxa DE InfORMaçãO / CaIxa DE EsTUDO DE CasO: 

Base de financiamento da AGNA
Com base na pesquisa AGNA de 2006, podemos concluir o seguinte sobre a base de finan-
ciamento das associações nacionais existentes:

• Todos, exceto um dos entrevistados, indicaram que parte de sua receita foi 
proveniente de taxas de adesão. No entanto, é geralmente apenas uma pequena 
parte, representando entre 10 e 20 por cento dos fundos angariados.

• Os subsídios governamentais foram a fonte de receita menos mencionada, com 
68% dos inquiridos não recebendo financiamento do governo. No entanto, para 
aqueles que recebem subsídios governamentais, especialmente no norte, é uma 
importante fonte de financiamento.

• Um número crescente de associações do norte obtem fundos significativos de 
acordos de serviços governamentais ou de financiamento de projetos específicos.

• A NNNGO foi a única associação nacional pesquisada que relatou retirar uma 
parte significativa de seu financiamento (45%) do apoio às empresas.  

• Treze ou 68% dos entrevistados estavam dependentes de 50% ou mais de suas 
receitas de uma única fonte.

• Dez entrevistados (fora de 47) de uma pesquisa da AGNA de 2006 indicaram que 
dependem de subsídios internacionais para 80% ou mais de sua renda. Estes dez 
eram todas as associações nacionais do Sul Global ou de países em transição 
(Quirguistão). A Civic Initiatives [Iniciativas Cívicas], a Union of Arab Community 
Based Associations in Israel [União de Associações Baseadas na Comunidade 
Árabe em Israel] (Ittijah) e o PIANGO extraem suas receitas apenas de doações 
internacionais. 

• Cada vez mais fundos são buscados através de projetos inovadores, como através 
da criação e comercialização de serviços ou produtos necessários. Por exemplo, o 
SCVO contrata serviços de folha de pagamento para várias agências.

CaIxa DE InfORMaçãO: 

Financiamento

O financiamento é influenciado por desenvolvimentos internacionais, como tendências
de financiamento, bem como por questões nacionais e locais, como a capacidade das
OSCs de preparar propostas convincentes para garantir os recursos necessários. A
disponibilidade e a acessibilidade do financiamento para ONGs e associações nacionais
é influenciada pela agenda de desenvolvimento e pelos correspondentes acordos na-
cionais e internacionais, visando mais apoio ao desenvolvimento econômico, reformas
democráticas e fortalecimento da sociedade civil. Para garantir que ela permaneça ded-
icada à sua própria missão e não se desvie para cumprir os termos de financiamento,
uma associação nacional deve aderir à sua responsabilidade, planejamento estratégico
e desempenho, e medidas de prosperidade.                                                                continua ....



À medida que a associação nacional evolui e estabelece um recorde de angariação de fundos e
anos de serviço, torna-se mais adepto para se aproximar aos diferentes doadores. Várias associações
nacionais assumem o papel de ajudar os seus membros, pressionando por fundos para a sociedade
civil. As associações nacionais também oferecem oportunidades de capacitação para seus membros
nas áreas de desenvolvimento voluntário, treinamento de liderança e habilidades de angariação
de fundos, o que traz algumas fontes de financiamento para a organização.

Quaisquer fundos fornecidos a uma associação nacional vêm com seus próprios termos. Algumas
associações estão relutantes em receber fundos de fontes que restringiriam sua atividade ou 
minariam sua autonomia. Por exemplo, o IS-USA e o PNF Paquistão seguem uma política de não
aceitar financiamento do governo para preservar sua independência. A maior parte do seu finan-
ciamento provém de fundações privadas e empresariais e taxas de adesão obrigatórias.

É importante estar ciente dos termos e das agendas que são concomitantes com os fundos forneci-
dos às associações nacionais. As associações devem ter o cuidado de receber fundos de fontes que
restringiriam sua atividade, minando muito sua autonomia ou entrando em conflito com seu con-
junto de valores. Muitas OSCs têm uma Política de Mobilização de Recursos que orienta isso; por
exemplo, proibindo o financiamento de certas empresas como as indústrias extractivas ou, no caso
da IS-USA, seguindo uma política de não aceitar financiamento do governo para preservar sua 
independência. A maior parte do financiamento do IS-USA provém de fundações privadas e 
corporativas e taxas de adesão obrigatórias.
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Financiomento continua ....

Os esforços internacionais de lobbying também são importantes a este respeito. O 
contínuo fracasso das nações desenvolvidas em cumprir compromissos para fornecer
0,7 por cento de seu PIB para os países em desenvolvimento continua a prolongar e 
exacerbar essa falta de recursos e mantém um desequilíbrio global. A experiência do
CODE-NGO pode ajudar a ilustrar este ponto. Ele observou que nas Filipinas mais
doadores estrangeiros estão reduzindo o financiamento para as ONGs, uma vez que o
auxílio agora está mais focado nos projetos do governo para o governo. O CODE-NGO
respondeu tentando diversificar sua base de financiamento. Desenvolveu uma estratégia
mais ampla para a sustentabilidade, solicitando mais contribuições dos cidadãos e 
realizando seminários e consultas sobre métodos de mobilização de recursos. O Japão é
seu maior doador nacional para a sociedade civil e eles estão trabalhando com ONGs
japonesas para obter mais financiamento. Redes dentro das Filipinas estão se esforçando
para aumentar a consciência internacional dos compromissos de governos desenvolvi-
dos para fornecer sua porcentagem do PIB para os países em desenvolvimento.



5.8 Mantendo uma associação nacional

Sustentabilidade refere-se à manutenção de uma associação nacional em uma variedade de níveis
diferentes. Aqui identificamos a sustentabilidade do propósito, recursos e impacto. Utilizamos a
tradicional linha de base tripla econômica, social e ambiental como uma lente através da qual 
expandir as questões de sustentabilidade como detalhado na tabela abaixo.

5.8.1 Mantendo a visão e a estratégia

A sustentabilidade é, em primeiro lugar, a sustentação do propósito da associação. Isso inclui a
manutenção do foco e a construção de um setor financiado e responsável capaz de prosseguir seu
trabalho. Implica também assegurar mecanismos sustentáveis de coordenação e auto-regulação
e assegurar que os intervenientes externos reconheçam o papel do setor. 

Ferramentas para facilitar esta sustentabilidade incluem::

• Utilizar a mídia para perfilar a organização

• advocacia em nome do setor

• Construir redes e relações entre membros e entre membros e partes 
interessadas externas

• Desenvolver códigos e outros instrumentos regulatórios
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Propósito

Recurso

Impacto

Econômico

Um financiado setor 
responsável capaz 
de prosseguir o seu 
trabalho

Uma associação 
financeiramente 
segura

Valor acrescentado 
aos membros sob a
forma de recursos 
adicionais e custos r
eduzidos

Social

Um setor coordenado
em boa posição capaz
de defender seu 
trabalho

Um setor capacitado
com sistemas para 
continuar a construir
capacidade e reter 
pessoal e voluntários

Mudanças nos níveis
de conscientização
sobre o papel e o tra-
balho do setor volun-
tário

Ambiental

Um setor ciente e 
receptivo ao seu 
contexto e base de 
recursos

Uso eficiente de 
recursos que minimiza
a demanda por 
recursos naturais e 
financeiros

Contribuições feitas
para mudanças no 
ambiente legal que
governa o setor 
voluntário para 
assegurar sua 
continuação para 
gerações futuras



5.8.2 Mantendo os recursos

A sustentabilidade financeira, a capacidade contínua da organização para gerar recursos suficientes
para trabalhar para sua visão, é muitas vezes o foco da sustentabilidade dos recursos. Isso não é
surpreendente. O John Hopkins Center for Civil Studies [Centro de Estudos Civis John Hopkins] 
descobriu que mais de oitenta por cento das organizações sem fins lucrativos acham que a angari-
ação de fundos é seu desafio mais significativo.

Há muitos aspectos em jogo, incluindo a possível concorrência por recursos limitados. "O número
de organizações sem fins lucrativos que arrecadam dinheiro aumentou exponencialmente nos 
últimos dez anos".

Para ser financeiramente sustentável, uma organização deve ter mais de uma fonte de renda, ter
mais de uma maneira de gerar renda, fazer planejamento de ação estratégica e financeira regular-
mente, ter sistemas financeiros adequados, ter uma boa imagem pública, ser claro sobre seus 
valores e ter autonomia financeira.

Ferramentas para facilitar esta sustentabilidade incluem:

• Diversificando sua base de financiamento garantirá que você não dependa de 
uma única fonte de renda e ajuda para isolar sua organização de mudar as 
prioridades dos doadores.

• Desenvolvendo uma estratégia de financiamento. Poucas organizações da 
sociedade civil têm completa autonomia financeira. no entanto, uma estratégia 
de finanças permitirá que as organizações maximizem essa autonomia. Mais 
informações sobre como desenvolver isso podem ser encontradas no kit de 
ferramentas CIVICUs 'Desenvolvendo uma Estratégia de financiamento’ .28

• Concentre-se em construir relacionamentos com seus doadores, o que ajudará 
na continuidade do financiamento. Isso inclui o fortalecimento das práticas de 
prestação de contas dos doadores, como demonstrar retorno do investimento, 
que os projetos são sustentáveis sem eles e as atividades são rentáveis e 
econômicas.

• Identifique maneiras de gerar receita – por exemplo, através de taxas relacionadas
com a adesão e serviços, venda de produtos ou propriedade intelectual, aluguel 
de bens subutilizados, tais como espaço de escritório.

• Crie uma reserva que possa atuar como um amortecedor se sua organização 
experimentar um fosso de financiamento. Isso pode ser conseguido, por exemplo, 
cobrando uma taxa de administração que você coloca dentro de contratos de 
financiamento, ganhando juros / retorno sobre os fundos com investimentos 
inteligentes, garantindo uma grande doação.

• Recolha dinheiro do público em geral em correspondência direta, campanhas 
de capital e / ou eventos especiais.

• Desenvolva uma estratégia de contenção de custos e pratique gastando com 
cuidado.

• as associações nacionais podem centrar-se no ambiente - por exemplo, fazendo 
lobbying por uma cultura de filantropia, leis fiscais favoráveis e criação de 
agências de doação localizadas.
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28 Source: Adapted from UNICEF guide to M&E, 1991 and the South African Western Cape 
Co-operative Strategy, 2007



Além disso, as associações nacionais podem centrar-se no ambiente - por exemplo, fazendo 
lobbying por uma cultura de filantropia, leis fiscais favoráveis e criação de agências de doação 
localizadas.

As finanças são apenas uma parte da base de recursos, enquanto os ativos e as pessoas são o
restante. Tentar descobrir como maximizar o uso eficiente de seus ativos faz parte do desafio da
sustentabilidade. Estes podem incluir edifícios, veículos, equipamentos e propriedade intelectual.

A sustentabilidade também envolve a capacidade de compilar os recursos humanos, reter esses
recursos e construir mais capacidade. Como com as finanças, há uma gama de ferramentas
disponíveis para ajudar as associações nacionais a sustentar seus recursos de pessoas, incluindo:

• Desenvolver o perfil e a credibilidade do sector para que possa atrair pessoal 
qualificado

• Criar oportunidades para estágios, voluntariado e intercâmbios para expor as 
pessoas ao trabalho do setor

• assegurar que você consiga recursos adequados para pagar as pessoas

• fazer parcerias com universidades e outros centros de aprendizagem para 
oferecer oportunidades de desenvolvimento de pessoal

• Gerenciar cargas de trabalho para evitar excesso de trabalho e desgaste

• Cumprir os mais altos padrões de direitos e benefícios dos empregados

5.8.3 Sustentando o Impacto 

Finalmente, uma associação nacional precisa se preocupar com os benefícios para e impacto 
prolongado sobre o setor. Isso pode ser medido pelo valor agregado aos membros, pelos novos
serviços garantidos, pelas mudanças na legislação e regulamentos e pelo novo nível de conscien-
tização. Ele também pode ser medido usando relações e redes como um indicador.

Independentemente do foco dos esforços de sustentabilidade, todos exigem a coleta de dados e
monitoramento e avaliação. Isto está detalhado na próxima seção.
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CaIxa DE EsTUDO DE CasO: 

Financiamento CEMEFI
O CEMEFI considera que parte do seu papel é aumentar o acesso ao financiamento ou
tornar o ambiente mais favorável para o financiamento. Atualmente, o governo fornece fi-
nanciamento limitado para o setor, que exclui aqueles que trabalham nos campos de edu-
cação cívica e direitos humanos. Existem alguns fundos do setor privado que se
concentram em instituições de caridade. O CEMEFI busca o estabelecimento de mais fun-
dações privadas no México onde existem apenas 300. É claro que esses esforços nem sem-
pre são bem-sucedidos. Finalmente, muitas ONGs ainda dependem de doações
internacionais, que têm diminuído. A falta de recursos tem sido uma das principais causas
de tensão entre as organizações e também uma restrição ao crescimento do setor.



29 Fonte: Adaptado do Guia UNICEF para M&A, 1991 e da South African Western Cape Co-operative 
Strategy [Estratégia Cooperativa da África do Sul para o Cabo Ocidental] , 2007

5.9 Medição, monitorização e avaliação

5.9.1 Por que a necessidade de M & A

Tanto o monitoramento como a avaliação são ferramentas de gerenciamento. São ferramentas
para melhorar a gestão, aprender com a experiência, garantir a prestação de contas, cumprir as 
exigências dos doadores e cumprir promessas aos eleitores. Essas ferramentas proporcionam às as-
sociações a oportunidade de capturar seus resultados e contar suas histórias. O monitoramento e a
avaliação são de pouco valor se a organização não tiver uma missão e objetivos claramente definidos,
ou indicadores apropriados de sucesso. Para as associações nacionais, o M & A constitui uma ferra-
menta útil para os membros comentarem o trabalho, avaliar os progressos e rever o impacto.

Como a caixa de ferramentas abaixo demonstra, monitoramento e avaliação é um processo 
exigente que envolve investimentos de tempo e recursos.
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CaIxa DE InfORMaçãO: 

Definição de monitoramento e avaliação29

O que:

Porque:

Propósito:

MONITORAMENTO

O monitoramento é uma função
contínua que tem como objetivo
fornecer à administração e aos
principais atores indicadores 
precoces de progresso (ou
ausência), na realização dos 
objetivos e programas das 
organizações. Ele é usado para
informar a tomada de decisão
sobre a implementação do 
projeto.

Mantendo o controle ou super-
visão

O monitoramento fornece aos
gerentes as informações
necessárias para analisar a 
situação atual, identificar e 
encontrar soluções, descobrir
tendências e padrões, manter o
cronograma e medir o progresso
em direção aos resultados 
esperados. Permite uma 
oportunidade para tomar 
decisões sobre recursos hu-
manos, financeiros e materiais e
minimizar custos desnecessários.

AVALIAÇÃO

A avaliação é um exercício limitado 
no tempo que procura determinar 
de forma tão sistemática e objectiva
quanto possível a pertinência, a 
eficácia, a eficiência eo impacto das
atividades à luz de objetivos 
específicos. Trata-se de uma ferra-
menta orientada para a aprendi-
zagem e a ação, destinada a melhorar
as atividades atuais e o planeamento
e tomada de decisões futuros.

Avaliação

A avaliação é o processo formal de
documentação da relevância, eficácia,
eficiência e impacto da organização.
Proporciona um ponto de referência
no qual a estratégia pode ser revista e
atualizada

continua ...



CaIxa DE fERRaMEnTas: 

Possíveis questões a serem consideradas em uma avaliação

• Realização dos resultados através da avaliação dos resultados reais e dos 
resultados pretendidos

• Relação custo-eficácia através da comparação dos custos reais e dos custos 
planeados

• Relevância dos resultados para as necessidades dos membros, os objetivos 
definidos e quaisquer outros

• Sustentabilidade dos resultados com os membros da associação e a nível de 
política no país

• Parcerias e responsabilidade compartilhada entre os membros e a associação 
para os resultados

• Parcerias com outras partes interessadas em torno de objetivos comuns

• Adequação do design para atender às necessidades do contexto local

• Adequação da utilização dos recursos financeiros e físicos

• Adequação das ações para gerenciar o risco

• Pontualidade das ações
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Quando:

Quem:

Informação
coletada:

MONITORAMENTO

A monitorização é regular
(diária, mensal, anual). As 
atividades de monitoramento
devem ser programadas como
parte do plano de trabalho da
associação e ser uma parte
rotineira da implementação 
do projeto.

O acompanhamento pode ser
realizado pelo pessoal e pelos
membros através de inquéri-
tos, eventos participativos e
através de um Sistema de In-
formação de Gestão.

São coletadas informações que
acompanham o progresso de
acordo com planos e horários
acordados. As discrepâncias
entre a implementação real e
planejada são identificadas.

AVALIAÇÃO

A avaliação é realizada periodica-
mente, geralmente a cada 3 a 5 anos: 
• Em ou perto do ponto médio da 

implementação de um plano 
estratégico 

• No final de um programa ou plano

As avaliações internas podem ser 
realizadas pelo secretariado junto 
com os membros. As avaliações 
externas são geralmente conduzidas
por consultores externos, agências 
externas ou doadores.

Facilitado pela monitorização, mas 
utiliza fontes de informação adicionais.
Geralmente enfoca sobre as questões
específicas relacionadas à eficácia e
impacto



O que o monitoramento e a avaliação têm em comum é que eles são orientados para aprender
com o que você está fazendo e como você está fazendo, concentrando-se em:

• Eficiência

• Eficácia

• Impacto

a eficiência lhe diz que a contribuição colocada dentro do trabalho é apropriada em termos de
resultado. Isso poderia ser a contribuição em termos de dinheiro, tempo, pessoal, equipamentos e
assim por diante. Quando você executa um projeto e está preocupado com sua replicação ou com
escalá-lo, então é muito importante ter o elemento de eficiência direito. 

a eficácia é uma medida do grau em que um programa de desenvolvimento ou projeto atinge os
objetivos específicos que se propõe. Se, por exemplo, nos propusemos a melhorar a capacidade
dos nossos membros em termos de planejamento, fomos bem sucedidos?

O impacto lhe diz se você fez ou não uma diferença para o problema que você estava tentando
resolver. Em outras palavras, era sua estratégia útil? Garantir a capacidade de seus membros para
planejar estrategicamente melhorou o seu trabalho e realização de resultados? Antes de você 
decidir se tornar maior, ou replicar o projeto em outro lugar, você precisa ter certeza de que o que
você está fazendo faz sentido em termos do impacto que você quer alcançar.30

5.9.2 Orientações para o desenvolvimento de indicadores

Os indicadores são o elo crítico entre os objetivos e o tipo de dados que precisam ser coletados e
analisados durante o processo de M & A.

Os indicadores devem ser S-M-A-R-T ou seja específico, mensurável, atingível, relevante e rastreáveis.
Além disso, você precisa limitar o número de indicadores por meio de negociações entre as partes
interessadas. As principais considerações para a seleção de indicadores são:

• adequação do indicador face aos objetivos 

• Propriedade dos membros e outras partes interessadas 

• Custo-eficácia da recolha de dados

30 Para mais detalhes sobre M & A, consulte o Kit de Ferramentas da CIVICUS sobre o Monitoramento e 
Avaliação: http://www.civicus.org/new/media/Monitoring%20and%20Evaluation.pdf
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CaIxa DE fERRaMEnTas: 

O que fazer e não fazer com os indicadores

• Não utilize apenas um único indicador

• Limite o número de indicadores selecionando alguns indicadores-chave

• Seja específico e focado

• Não inclua vários pontos em um único indicador, mas divida-o em dois ou 
mais indicadores

• Certifique-se de que o indicador é facilmente mensurável

• Não selecione indicadores que não possam ser medidos

• Não confunda a medida do indicador com o resultado



Desenvolver indicadores para medir o desempenho em relação à missão da associação é um 
desafio, uma vez que as associações nacionais muitas vezes se concentram em objetivos amplos,
como a mudança de atitudes e a sociedade. Contudo, isso não impede o desenvolvimento de 
indicadores. Diferentes associações e ONGs de todo o mundo abordaram a tarefa identificando 
indicadores de nível inferior que coletivamente apontam para uma mudança de atitude ou de 
sociedade. Outro método é fazer um levantamento de linha de base e medir as mudanças nisso
ao longo do tempo. Independentemente da abordagem, existem algumas ferramentas comuns
que podem ajudá-lo a desenvolver seus indicadores, conforme descrito na caixa de ferramentas.

5.9.3 Planejando seu programa de M & A

O monitoramento e a avaliação devem fazer parte do processo de planejamento da organização.
É muito difícil voltar atrás e configurar sistemas de monitoramento e avaliação uma vez que as
coisas começaram a acontecer. Você precisa começar a coletar informações sobre o desempenho
e em relação aos alvos desde o início. A primeira coleta de informações deve, de fato, ocorrer
quando você fizer a avaliação de suas necessidades. Isso lhe dará as informações de que você pre-
cisa para avaliar as melhorias ao longo do tempo.

Normalmente, o planejamento para M & A deve incluir:

• Construção de uma base de dados sobre os problemas a serem abordados

• Clarificação do objetivo do programa ou projeto e definição de metas específicas

• Estabelecimento de um consenso entre os interessados sobre os indicadores

• Definição dos requisitos e uso do processo de coleta de dados

• acordo sobre a geração e utilização de informações

• Especificação dos requisitos de comunicação (formato, frequência e distribuição)

• Estabelecimento do calendário de M & a

• atribuição de responsabilidades de M & a

• Provisão de um orçamento adequado para M & a

CaIxa DE fERRaMEnTas: 

Mecanismos para ajudá-lo com seu programa de M & A

• Crie relações amistosas com universidades, fundações e outros doadores 
filantrópicos

• Use os alunos para fazer pesquisas de base para você

• Desenvolva relações duradouras com instituições de pesquisa

• Associe-se a outras associações nacionais a nível mundial para partilhar 
ferramentas para medir o retorno sobre o investimento e o impacto

• Envolva-se em associações profissionais que possam fornecer apoio, 
ferramentas e redes
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O efeito da monitorização e avaliação pode ser visto no ciclo seguinte. Observe que você irá 
monitorar e ajustar várias vezes antes de estar pronto para avaliar e replanificar. 

CaIxa DE InfORMaçãO: 

Estado do M & A dos membros AGNA

De acordo com um levantamento de cerca de 25% dos membros da AGNA, a maioria 
tem algum sistema de M & A em vigor. Aqueles que certamente não planejam torná-lo uma
prioridade acreditam que é uma necessidade e função importante em todos os setores. Todos
aqueles com sistemas usam os seus membros para fornecer feedback. Apenas metade tinham
também algum tipo de avaliação externa independente do seu trabalho. É interessante 
observar que o financiamento para M & A geralmente não é dedicado; pelo contrário, faz
parte do orçamento geral. O resultado do trabalho de M & A é usado para informar os mem-
bros e a Diretoria, em menor medida doadores e funcionários e, em menor grau, o público.
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5.9.4 Quem deve participar

A participação de membros no programa de M & A é essencial, embora muitas vezes negligenciada.
Isto não deve limitar-se a apenas envolver os membros a expressar as suas opiniões ou recolher in-
formações. Deverá também implicar a assistência aos membros para analisarem os dados, articular
as lições e propor recomendações. Isso se aplica a uma vasta gama de conhecimentos e aprimora
as habilidades e os sistemas de M & A dos membros.

A fim de maximizar seus esforços, a associação nacional precisa de ajuda para auxiliar os membros a:

• Preparar formatos de relatórios que incluam a medição, seja quantitativa ou 
qualitativa, de indicadores importantes. Por exemplo, se você quiser saber sobre 
a participação da comunidade em atividades ou participação das mulheres 
especificamente, estruture o formato de relatório para que a pessoa encarregada 
de relatar tenha que comentar sobre isso, apoiando observações com fatos.

• Preparar formatos de gravação que incluam medidas, sejam quantitativas ou 
qualitativas, de indicadores importantes. Por exemplo, se você quiser saber 
quantos homens e quantas mulheres participaram de uma reunião, inclua uma 
coluna de gênero em sua lista de atendimento.

• Registrar as informações de forma que seja possível descobrir o que você precisa 
saber. Por exemplo, se você precisa saber se um projeto é financeiramente 
sustentável e quais são os seus elementos mais caros, então certifique-se de 
que seus registros contábeis refletem as informações relevantes.

É um princípio útil olhar para cada atividade e dizer: O que precisamos saber sobre essa atividade,
tanto o processo (como está sendo feito) e o produto (o que se pretende alcançar), e qual é a
maneira mais fácil de encontrá-lo e gravá-lo à medida que avançamos?
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