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1. Estamos usando  a expressão “Influência em Políticas” para traduzir “Advocacy”,  palavra de uso freqüente  no vocabulário 
inglês sobre desenvolvimento e sua tradução ao português é polêmica. Refere-se as atividades que procuram provocar 
mudanças em políticas e práticas, idéias e condutas a favor dos setores excluídos diante de governos, organizações 
multilaterais ou empresas. Inclui atividades de lobby e campanha. N do T. 
 
notícias de fortalecimento institucional  
Apoiando a influência em políticas no Sul 
Relatório da Conferência: Fórum Internacional de Fortalecimento Institucional 
 
Nesta edição: Rick Davies analisa a efetividade das ONGs engajadas em influência 
em políticas; Peter Oakley propõe formas para integrar a influência em políticas 
dentro das práticas dos programas e projetos, e Indrani Sigamany nos informa sobre 
o Workshop “Apoiando Influência em políticas no Sul”. 
*** 
 
Ponto de vista: influenciando políticas desde a base  
 
As pessoas que trabalham com influência em políticas podem ser definidas como 
aqueles que organizam, apoiam ou defendem uma causa, ou que lutam pelos 
outros.  É uma atividade feita no nome de quem não tem voz. Na influência em 
políticas, a mensagem deve ser enviada, deve ser escutada e as pessoas devem 
agir a partir dela. Isso, a primeira vista, pode parecer simples, mas quando aplicado 
na prática, ganha complexidade. Em nome de quem influenciamos? A quem 
influenciamos? Que implicações praticas têm isso nas comunidades? A influência 
política pode ter lugar em diferentes contextos, mas feito desde a base é 
potencialmente mais efetiva.  
 
De forma individual raramente se atinge à opinião pública organizada, e, no Norte a 
opinião pública é diferente da mobilização popular que acontece normalmente no Sul 
(Keet 2000). Quando a influência em políticas é considerada como parte integral do 
processo de empoderamento, a questão não é mais a ONG “falando em nome dos 
pobres e excluídos”. Pelo contrario, a influência em políticas é o resultado natural do 
processo de mobilização e conscientização dos excluídos. 
 



© INTRAC 2001 2

Há uma emergente divisão internacional do trabalho na organização da influência 
em políticas. Uma força das ONGs é sua capacidade de chegar simultaneamente 
aos governos e instituições internacionais bem como as comunidades locais.  
Entretanto, as ONGs criam com frequência uma divisão artificial entre 
desenvolvimento, entendendo-o como um processo local, e a influência em políticas, 
como um processo nacional ou internacional. De fato, em se tratando de influência 
em políticas, é importante perceber os vínculos entre os níveis locais, nacionais e 
internacionais,  particularmente no contexto das estratégias integradas entre as 
ONGs do Norte e do Sul. Como Champan (2000) demostrou em sua analise da 
campanha do leite em pó  em Ghana, e a campanha contra o trabalho infantil na 
industria de tapetes na Índia: 
 

Pessoas dedicadas e pequenas organizações de base quando são 
ativas assumem um papel chave nas campanhas internacionais de 
perfil alto. Em muitos casos, estas pessoas não têm o conhecimento 
do contexto internacional e não sabem que em outros lugares os 
indivíduos podem mudar seus hábitos de consumo por causa de 
questões determinadas .... Sem eles, mudanças reais seriam muito 
mais difíceis, senão impossíveis, de alcançar. 
 

Tendo um pé no Norte e outro no Sul, as ONGs do Norte estão numa excelente 
posição para que a experiência do Sul possa informar a influência em políticas do 
Norte. Entretanto, o trabalho de influência em políticas no Norte deve começar por 
envolver as organizações parceiras no Sul. Esta não é uma questão apenas de 
legitimidade, mas também de estar em contato com a realidade da base. Ao final, os 
Ogoni do Delta do rio Negro ou os Dalits da Índia não esperaram pelo despertar das 
consciências do Norte para começar a se organizar e fazer coisas eles próprios.  
 
Prestação de contas, legitimidade e credibilidade, são três critérios pelos quais 
muitas ONGs avaliam a todos, menos a eles mesmos. As ONGs usualmente tomam 
esses critérios como se fossem naturais uma vez que se sentem com autoridade 
moral pelo fato de trabalharem para a melhora social e não pelo lucro.  Mais, quando 
é feita a pergunta: a quem prestam contas do seu trabalho de influência em 
políticas? Quase a metade das ONGs responderam – numa pesquisa - que 
prestavam contas a seus gerentes, aos doadores e conselheiros ao invés de que 
frente aqueles cujos interesses eles afirmam promover (Hudson 2000). A 
legitimidade aumenta a persuasão e, portanto, a eficácia da influência em políticas. 
É legítima a influência em políticas feita apenas com base no poder da organização 
ou num assunto muito crítico? Se a ONG traz somente um desses fatores para o 
jogo, o público alvo ou as organizações do setor privado podem ignorá-la. Se, ao 
contrário, a ONG pode mobilizar os dois fatores (com a possibilidade de incorporar 
um terceiro) ela não poderá ser ignorada. 
 
Como Tip O’Neill, antigo porta-voz do Congresso Americano, disse, “Toda política é 
local”. A implementação de políticas locais é um processo político complexo onde 
diferentes grupos de interesse competem pelos recursos disponíveis. Da mesma 
forma, a influência em políticas desde a base é também um processo político: 
dificilmente poderia evitar sê-lo, dado que é orientado às pessoas e faz uso de 
importantes ferramentas de informação, conhecimento e tecnologia. A influência em 
políticas desde a base apresenta numerosos dilemas, contradições, e dicotomias de 
ações e resultados. Há decisões críticas que devem ser tomadas a partir de motivos 
e posições com base na ética e em valores. A influência em políticas é 
frequentemente definida em termos espaciais, criando espaços públicos para 
questões que devem ser debatidas, mas o fator tempo é crucial. A influência em 
políticas, particularmente quando feita desde a base, dinamiza e acelera questões 
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que, de outra forma, seriam suavizadas pelas estruturas de poder que razoável 
força. 
 
Esta edição do ‘ontrac’ explora o conceito de influência em políticas desde a base. 
Em particular, analisa os papeis respectivos das ONGs no Norte e no Sul e aborda 
os modos pelos quais a influência em políticas pode se tornar parte integral de uma 
prática de desenvolvimento. O INTRAC esta atualmente desenvolvendo um projeto 
de pesquisa “Influência em políticas desde a base”, e os seus resultados continuarão 
a informar nosso pensamento.  
 
Escrito por Simon Heap 
E-mail: s.heap@intrac.org 
 
Maiores informações sobre a pesquisa do INTRAC: “Influência em políticas desde a 
base”, podem ser obtidas na homepage do INRAC http://www.intrac.org/r-ngo.htm 
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Pesquisa global sobre Consulta e Participação: Beneficiários e população 
afetada - ALNAP 
 
O INTRAC foi selecionado para realizar esta pesquisa, num contexto humanitário.  A 
pesquisa vai envolver trabalho de campo em Angola, na República Popular do 
Congo e em Sri Lanka, bem como dois rápidos ensaios em situações humanitárias. 
O estudo vai começar em outubro de 2001, e o trabalho de campo irá de janeiro a 
outubro de 2002. O INTRAC gostaria de contar com consultores com experiência em 
pesquisa e com habilidades em comunicação escrita interessados em trabalhar 
conosco nesta pesquisa.  Para maiores informações, favor contatar Jerry Adams, 
Coordenador de Projetos no INTRAC. Email j.adams@intrac.org 
*** 
 
Integrando a Influência em políticas dentro das práticas de 
Desenvolvimento  
 
O INTRAC tem participado em várias e importantes pesquisas sobre avaliação de 
ONGs nos últimos três anos. Estes estudos têm nos levado a perguntar: como e sob 
quais circunstâncias as atividades dos projetos podem estar efetivamente 
vinculadas a iniciativas de influência em políticas e não apenas como cenários onde 
se mostram resultados? Ficamos impressionados pelo numerosas inovações e 
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experimentação que observamos mas que não estão sendo utilizados para criar 
espaços de debate ou para promover diálogos políticos. Por exemplo, em 
Bangladesh, formas inovativas de trabalhar com cegos não estão sendo utilizados 
para fortalecer políticas locais (ou nacionais) e nem mesmo para a melhoria da 
prestação de serviços para os cegos. De forma similar, na Nicarágua, existem 
interessantes exemplos de prestação de serviços de saúde a baixo custo que podem 
ser importantes para melhorar o atendimento de setores excluídos, e na Tanzânia 
sistemas inovativos de extensão rural têm sido desenvolvidos para apoiar a famílias 
vivendo em pobreza, em áreas de conflito ou de migração forçada, 
 
As atividades de desenvolvimento das ONGs são ricas em exemplos criativos, mas 
têm tido pouca influência para além da localidade onde o projeto se desenvolve. 
Neste sentido, o trabalho de influência em políticas das ONGs necessita orientar-se 
não apenas pela busca de mudanças em políticas e processo de decisão em nível 
macro, mas precisa influenciar também as questões num nível mais modesto e mais 
imediatamente relevante para as atividades do projeto. Isso tem as seguintes 
consequências:  
 
• Permitir a identificação, bem no início do ciclo do projeto, de questões ou 

práticas que podem formar a base para mudanças políticas e debates em nível 
local; 

• Começar o processo de influência em políticas mais cedo, de forma que os 
resultados do projeto possam alimentar o processo de tomada de decisões nas 
estruturas locais; 

• Encorajar a participação das pessoas no processo e dessa forma permite 
construir o engajamento local; 

• O monitoramento cuidadoso dessas questões e práticas de modo que suas  
potencialidades sejam compreendidas, desenvolvidas e documentadas; 

• Assegurar que os funcionários chaves do projeto estejam conscientes desta 
dimensão do seu trabalho e que o incorporam dentro da suas programações. 

 
Projetos e programas de desenvolvimento apoiados pelas ONGs usualmente 
prestam contas somente “para acima”, ou seja,  para os seus doadores. Muito 
poucos buscam se inserir, eles mesmos, na prática da formulação de políticas 
locais. Entretanto, os processos contínuos de diálogo político oferecem importante 
potencial para a influência em políticas em nível municipal ou distrital, e esperamos 
poder apoiar as ONGs para atingirem estes objetivos. 
 
Escrito por Dr. Peter Oakley (falecido, 1942 – 2001) 
*** 
 
cartas ao editor 
 
Fortalecimento da Sociedade Civil  
 
Prezado ontrac, 
Nos artigos de Simon Heap and Brian Pratt sobre fortalecimento da sociedade civil  
(ontrac 18) foi feita uma distinção entre o enfoque americano e o europeu para o 
fortalecimento da sociedade civil. Minha experiência me sugere que tais etiquetas 
são erróneas. Me aventuraria a dizer que governos e fundações  têm mais em 
comum do que as nacionalidades. Mas me pergunto ainda se essa é uma distinção 
proveitosa para a análise. O que é útil é o tipo de intervenção, os pressupostos 
subjacentes e a quantidade de dólares atrás dele. Eu acharia interessante uma 
pesquisa nesta linha. 
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David Bonbright 
Diretor do Programa de Fortalecimento de ONGs 
Aga Khan Foundation 
48 Prince’s Gardens, London SW7 2PE, Reino Unido 
 
Fortalecimento Institucional ou Empoderamento? 
 
Prezado ontrac, 
Eu gostaria de comentar o artigo de Rick James (“Observando a onda? O 
monitoramento e avaliação do fortalecimento institucional”, ontrac 18) sobre a 
questão do fortalecimento institucional, que eu preferiria debater em termos de 
empoderamento. Empoderamento ou fortalecimento institucional podem ser 
interpretados de variadas formas. É um processo pelo qual os indivíduos, 
comunidades ou grupos locais adquirem poder, bem como a capacidade necessária 
para influenciar o poder. Em outras palavras, é ser capaz de dar forma a suas vidas 
e à sociedade na qual vivem, ser capaz de tomar decisões de forma independente 
que modifiquem sua situação, e atuar como grupo de pressão ou como um 
contrabalanço do poder. Resulta na crescente capacidade das pessoas, grupos, 
organizações e comunidades de influenciar outros que  tomam decisões em seu 
lugar, e para determinar seu próprio futuro com autonomia crescente. 
 
Empoderamento deve ser considerado em diferentes níveis dentro da sociedade e 
deve levar em consideração as diferenças culturais vividas pelos homens e 
mulheres. Também contempla a habilidade para dar sentido e direção à vida das 
pessoas na sociedade.  
 
Emmanuel Tchassa 
Agro-Economista 
RECOSAF 
B.P. 1172 
Bafoussam, Camarões 
 
As opiniões expressas na seção “cartas ao editor” não refletem necessariamente a 
posição do INTRAC. As contribuições dos leitores de ontrac são bem-vindas. O 
INTRAC se reserva o direito de editar as cartas por motivos de espaço 
*** 
 
Sociedade Civil e Desenvolvimento de Políticas no Kirgiztão 
 
O INTRAC entrou recentemente na segunda fase do seu programa de 
Fortalecimento da Sociedade Civil em cinco repúblicas da Ásia Central. O programa 
tem como objetivo fortalecer as capacidades, a independência e a efetividade das 
organizações da sociedade civil (OSC), incluindo organizações não governamentais, 
comunidades de base, redes e organizações de suporte. O programa procura 
também melhorar o ambiente dentro do qual essas organizações operam, ao apoiar 
as OSCs a desenvolverem seu papel em influência em políticas para mudar as 
políticas que os afetam. Este artigo chama a atenção para algumas das questões 
relacionadas ao engajamento das Organizações da Sociedade Civil no planejamento 
de políticas governamentais, no caso específico da iniciativa do Banco Mundial 
chamada Marco Abrangente de Desenvolvimento, cuja sigla em inglês é CDF.  
 
A abordagem do Marco Abrangente de Desenvolvimento no Kirgiztão tem como 
objetivo formular e implementar uma estratégia de longo prazo para enfrentar os 
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problemas atuais de desenvolvimento e para  estimular uma ação efetiva, utilizando 
os recursos humanos existentes e potenciais. O governo do Kirgiztão afirma que a 
abordagem foi acordada pelo país como um todo, através de uma série ampla de 
consultas em todos os níveis do governo e da sociedade civil e que foi adotado pelo 
Presidente. A comunidade de ONGs em Bishkek, por outro lado, teve reações 
variadas ao processo.  Algumas ONGs são muito positivas em relação ao pedido do 
governo para se envolverem no processo de toma de decisões, outras acreditam, 
entretanto, acreditam que todo o exercício foi feito pelo governo apenas para poder 
ter acesso ao recursos do Banco Mundial e do FMI. Outros argumentam que o 
Banco Mundial forçou o processo para ter as pessoas envolvidas e assim emprestar 
o dinheiro. 
 
O processo levantou algumas questões importantes que precisam ser debatidas por 
todos os setores quando a fase de implementação começar, na segunda metade de 
2001. 
 
• Muitas ONGs que foram chamadas para se envolver sentiram que não tiveram 

tempo suficiente para digerir toda a informação e ler os documentos antes de 
cada reunião. Por exemplo, o governo apresentou o documento em seis de 
março mas nada foi enviado antes desta data às ONGs. 

• Algumas preocupações foram colocadas sobre quem era o responsável pelo 
rascunho do documento final do CDF,  se as pessoas do Kirgiztão, o governo ou 
o Banco Mundial. 

• O documento final é considerado muito curto, somente 30 páginas, descrevendo 
apenas prioridades e mecanismos. Não há discussões sobre a validade da 
informação oferecida pelas ONGs nem sobre que informação foi considerada. 

• Não há uma campanha para informar ao público sobre o processo do CDF. 
• Não tem havido nenhum retorno por parte do governo sobre os resultados das 

rodadas de encontros mantidos com as ONGs e as organizações da Sociedade 
Civil. 

• Algumas ONGs sentem que elas serão mais controladas pelo governo quando 
o processo do CDF começar a funcionar. Elas temem que o governo possa 
monitorar seu trabalho muito mais de perto para se assegurar que elas estão 
contribuindo para o plano nacional. 

 
Em certa medida, essas preocupações são compreensíveis dado que é a primeira 
vez que um amplo grupo de organizações da sociedade civil (embora a maioria 
delas sejam ONGs) foi chamado pelo governo para se envolver no desenvolvimento 
de uma estratégia ampla para o país. Ainda mais, essas preocupações são 
influenciadas pela cultura de medo e suspeita ainda existente nos países da ex-
União Soviética. 
 
Qualquer que seja o motivo subjacente no envolvimento do  Kirgiztão no processo 
do CDF, ele gerou dialogo entre o governo e a sociedade civil no âmbito público, e 
isso só pode enriquecer o desenvolvimento da sociedade civil. Muitos problemas 
ainda haverá dentro deste processo, incluindo suspeitas de ambos os lados, mas é 
muito animador o fato de que estejam debatendo os temas comuns. Talvez o vácuo 
entre a sociedade civil e o governo não seja tão grande nestes países em transição 
como se pensa. 
 
Durante os próximos três anos, o INTRAC vai continuar a monitorar o processo do 
CDF e vai encorajar as ONGs de Kirgiztão a analisarem as suas suspeitas e a levar 
para frente o dialogo com o governo. Isso deve contribuir para uma melhor 
compreensão dos respectivos papéis do governo e da sociedade civil. 
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Escrito por Anne Garbutt 
Email: a.garbutt@intrac.org 
 
Maiores informações sobre o programa do INTRAC de fortalecimento da sociedade 
civil na Ásia Central podem ser encontradas na nossa homepage: 
www.intrac.org/civil-ca.htm 
*** 
 
Aprendendo das Experiências das ONGs de influência em 
políticas  
 
Poucas pessoas podem perceber que quase 50% da orçamento da ajuda oficial do 
governo britânico, gerenciado pelo Departamento Para o Desenvolvimento 
Internacional – DFID, é canalizado através de organizações multilaterais.  As 
organizações que maior quantidade de recursos recebem são a Comunidade 
Europeia, o Banco Mundial e as Nações Unidas. Desde 1997 os funcionários do 
DFID vêm elaborando uma série de documentos de estratégia institucional nos quais 
analisam o modo particular como as multilaterais operam e identificam as mudanças 
que DFID gostaria de ver acontecer1. Como parte desse processo, o DFID está 
avaliando sua abordagem para influenciar as multilaterais e solicitou dois estudos 
sobre como outras organizações avaliam o impacto de suas atividades de influência 
em políticas. O DFID está conscientemente procurando aprender das experiências 
das ONGs e das empresas. 
 
De maio a junho de 2001, o DFID contratou o Dr. Rick Davies para conduzir uma 
revisão do como as ONGs monitoram e avaliam a efetividade do seu trabalho de 
influência em políticas.  Um estudo preliminar já destaca várias áreas nas quais o 
DFID poderia aprender das ONGs entrevistadas; alguns desses temas poderiam ser 
igualmente de utilidade para as ONGs envolvidas e interessadas no trabalho de 
influência em políticas. As principais implicações dessa revisão estão resumidas 
neste artigo. 
 
Primeiramente, é importante desenvolver uma terminologia mais específica para 
descrever as atividades que de modo genérico recebem a etiqueta de “influência”. 
Fortalecimento institucional precisa ser diferenciado de influência em políticas. No 
caso do fortalecimento institucional, o acordo sobre os objetivos é uma pré-condição. 
Pelo contrário, em influência em políticas, o desacordo é o ponto de partida e o 
acordo, se espera, é o resultado. Lobby e abordagem de campanha na influência em 
políticas também precisa ser diferenciado, reconhecendo importantes diferenças na 
complexidade das comunicações que podem envolver. A influência em estratégias 
necessita reconhecer explicitamente a dimensão política do trabalho de influência. 
Doadores bilaterais como o DFID podem ser alvo de influência bem como um agente 
de influência, e esse processo deve ser também “rastreado”. Ainda mais, doadores 
como o DFID devem pensar em termos de ser parte de uma rede de influenciadores 
antes que um ator principal e sozinho. Aliados devem ser identificados em nível 
global bem como em nível dos países que recebem ajuda. 
 
Em segundo lugar, em termos de monitoramento e avaliação da influência em 
políticas, surgiram as seguintes questões: 
 
• Os procedimentos de monitoramento e avaliação devem estar vinculados com as 

atividades e o meio ambiente. O uso de indicadores predefinidos deve estar em  
equilíbrio com o monitoramento das mudanças não esperadas e com 
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opiniões em conflito. O uso de objetivos múltiplos – e suas mudanças - deve 
ser limitado, com priorização explicita e a documentação das razões de porque 
as mudanças foram feitas. A definição do resultado final, o processo esperado 
de influência, deve também ser claramente definido. Isso permitirá testar a 
factibilidade e guiar a busca de evidências, bem com para contrabalançar 
evidências de objetivos parcialmente atingidos. 

 
• As ONGs têm desenvolvido mais métodos de monitoramento das atividades de 

campanhas do que de lobby. Indicadores de processos realizados têm sido 
identificados mas precisam maior desenvolvimento e testes. 

 
• A busca de resultados imediatos necessita ser parte de uma estratégia de longo 

prazo que leve a um processo sustentável de melhores políticas nas 
organizações multilaterais. Por exemplo, doadores bilaterais como DFID podem 
ajudar a construir capacidades de outras organizações para influenciar 
multilaterais e ajudar a estabelecer espaço político para a influência. 

 
• Apesar da natureza muitas vezes caótica do processo de formulação de 

políticas, os aspectos normativos do processo devem ser enfatizados e 
monitorados. Por exemplo, as políticas devem ter base em fatos, logo, elas 
devem ser implementadas e sua implementação deve ser monitorada, e assim 
por diante. 

 
• Orçamentos (e gastos associados) devem ser tratados como uma questão 

política importante. Seu acesso público deve ser monitorado tanto como a 
natureza específica das mudanças. As novas necessidades que surgirem devem 
ser contextualizadas informando a relação geral das mudanças, bem as áreas 
onde - em maior ou menor grau - elas aconteceram. 

 
• A questão da atribuição da mudança à intervenção de uma organização 

específica deve ser feita de maneira realista:  pedindo relatórios 
contextualizados (com as mudanças provocadas por outros), sendo transparente 
para expor essas atribuições para públicos externos, e explicando o 
conhecimento tácito e informal de como as mudanças aconteceram.  

 
O DFID vêm analisando as abordagens de monitoramento de influência em políticas 
das ONGs como parte de um processo mais amplo de aprendizagem sobre as 
atividades de influência. Se esta análise tem feito alguma contribuição útil então nós 
deveremos ter algumas respostas às questões acima colocadas, seja na forma de 
mudanças práticas, seja através de novas pesquisas sobre como estas questões 
estão sendo manejadas dentro de DFID ou por outras organizações bilaterais. Fique 
atento. 
 
Escrito por Rick Davies, consultor em desenvolvimento social, especialista em 
monitoramento e avaliação, Cambridge, Grã Bretanha.  
Email: rick@shimbir.demon.co.uk,  
Website http://www.swan.ac.uk/cds/rd/rd1.htm  
A versão final deste relatório se tornará pública em Noticias de Monitoramento e 
Avaliação, na homepage http://www.mande.co.uk  
 
Nota 
 
¹Veja  http://www.dfid.gov.uk/public/search/search_frame.html 
*** 
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Conferência do 10o Aniversário do INTRAC.  “Mudança de 
expectativas? O conceito e a prática da Sociedade Civil em 
Desenvolvimento Internacional” 
 
A Conferência do décimo aniversário do INTRAC vai analisar criticamente o uso e a 
operacionalização do conceito de Sociedade Civil, bem como seu fortalecimento 
no contexto internacional de desenvolvimento, através de uma revisão e avaliação 
das diferentes actividades existentes de apoio á Sociedade Civil. Nos últimos 10 
anos houve um massivo crescimento do financiamento e apoio a programas 
desenhados para fortalecer a Sociedade Civil, particularmente nos países em 
transição. O grau  de análise de estes programas não é muito claro. A Conferência 
vai fornecer uma plataforma para compartilhar experiências, debates e comparações 
entre as diferentes abordagens. 
 
Além das questões que os principais debatedores apontaram como sendo os 
maiores desafios, a Conferência dará um espaço mais privilegiado para o trabalho 
em pequenos grupos e menos para apresentações académicas. É o nosso interesse 
poder recolher as experiências das pessoas antes do que debater modelos teóricos 
ideais. Haverá também paneis paralelos onde teremos a oportunidade de ouvir os 
principais doadores, activistas, profissionais e académicos especialistas nesta 
problemática 
 
Dia e local: 13 a 15 de dezembro de 2001, Balliol College, em Oxford. 
 
Para maiores informações, favor contatar Ceri Angood no INTRAC.   
Email: c.angood@intrac.org 
*** 
 
e-ontrac Inglês, Francês, Espanhol, Português 
 
ontrac está agora disponível electronicamente  em Inglês, Francês,  Espanhol e 
Português. Para fazer sua assinatura, favor enviar um correio a Natasha Thurlow 
(n.thurlow@intrac.org) indicando o idioma em que deseja receber o Boletim. Favor 
incluir seu correio electrónico, nome, organização e endereço postal. 
 
**** 
noticias de fortalecimento institucional 
 
Bem-vindo à seção Notícias de Fortalecimento Institucional No 9.  Nesta edição, 
Indrani Sigamany reflete sobre a natureza da parceria sobre influência em políticas 
entre ONGs do Norte e do Sul, tendo como base um recente workshop do INTRAC. 
Também, a Diretora de Treinamento e Fortalecimento Institucional do INTRAC, 
Brenda Lipson, nos relata a recente Conferência do Fórum Internacional de 
Fortalecimento Institucional. 
 
Apoiando a Influência em Políticas no Sul 
 
Em abril deste ano, o INTRAC organizou um Encontro sobre  “Apoio a Influência em 
Políticas no Sul” para funcionários de várias ONGs europeias. No Encontro analisou-
se principalmente as experiências bem sucedidas de parceria entre ONGs de Norte 
e do Sul no tema da influência em políticas. A metodologia participativa do Encontro 
gerou considerável discussão e, neste artigo, se dá destaque as principais questões 
que ali surgiram. 
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O que orienta a influência em políticas nas ONGs do Norte? 
 
As perguntas sobre o porquê das ONGs se engajarem em influência em políticas e 
que fatores internos as orientam são cruciais. Influência em Políticas é percebida 
pelas ONGs do Norte como um meio de combater as causas que provocam as 
desigualdades. Ainda mais, um aumento  geral da consciência política e um 
movimento em direção a adotar abordagens com base em direitos, ou uma 
abordagem de empoderamento,  tem sido percebidos como as forças que orientam 
as atividades de influência em políticas nas ONGs do Norte. A recente priorização 
do papel da Sociedade Civil, particularmente nos países em transição, tem também 
orientado as organizações em direção a trabalhar em influência em políticas. 
Entretanto, uma visão mais cínica poderia sugerir que as atividades de influência em 
políticas está na moda ou ainda que são orientadas pelo interesse dos doadores 
 
As capacidades que as ONGs do Norte precisam para apoiar as ONGs do Sul 
nas atividades de Influência em Políticas  
 
Para poder fortalecer as capacidades de influenciar em políticas nas ONGs do 
Norte, uma clara compreensão e compromisso com a visão, missão e estratégia de 
influência é crucial. Ainda mais, a estratégia central de influência em políticas deve 
estar integrada dentro de programas temáticos regionais ou de países. Ao mesmo 
tempo, é importante que as estratégias de influência em políticas estejam orientadas 
pela parceria e visem desenvolver mecanismos de aprendizagem das experiências 
do Sul.  Isto ilustra o equilíbrio delicado que as ONGs do Norte necessitam 
desenvolver no processo de integrar prioridades do parceiro do Sul com as 
estratégias internas de influência em políticas.  
 
É importante para uma organização poder identificar fortalezas e debilidades em 
suas próprias capacidades, tanto no escritório central como nos de campo. Pesquisa 
e acesso a especialistas experimentados são importantes para fortalecer as 
capacidades de influência em políticas, tanto quanto capacidades em comunicação 
e em facilitação. Algumas ONGs depositam numa pessoa só a responsabilidade de 
liderar cada programa de influência em políticas para deter coerência, ao tempo que 
outras acreditam que estas atividades devem estar ancoradas nos responsáveis de 
programas. 
 
Parcerias ideais e reais entre ONGs do Norte e do Sul 
 
Parcerias ideais poderiam ser caracterizadas pela igualdade entre dois parceiros 
que se sentem com poder similar, mais uma dose de confiança no processo de 
tomada de decisões. Os parceiros poderiam identificar  conjuntamente os seus 
objetivos e as estratégias poderiam ser contemplar diferenças culturais. As ONGs do 
Norte poderiam escutar e levar em consideração o que os parceiros do Sul tem a 
dizer, antes que reivindicar para elas a representação do parceiro. Poderia ocorrer 
uma aprendizagem coletiva, com prestação de contas e definição de agendas feita 
de forma compartilhada. Poderia haver controle no acesso a recursos de ambos os 
lados.  Os parceiros poderiam abandonar as intervenções pontuais, baseados em 
projetos individuais, para desenvolver estratégias de longo prazo, com 
compromissos dirigidos ao fortalecimento institucional sem que o financiamento 
esteja em discussão nem que qualquer erro seja fatal para a relação. 
 
Claro que este quadro ideal difere da realidade. De fato o Norte frequentemente 
impõe sua compreensão última do que seja desenvolvimento no Sul, de formas nem 
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sempre apropriadas ou corretas. Ainda mais, as parcerias são vulneráveis às 
mudanças nas estratégias e nas ideologias das ONGs do Norte, com dificuldades na 
compreensão dos temas e metodologias de ambos os lados. 
 
O financiamento do Norte trás poder e influência, e por tanto pode criar pressões e 
reforçar dependências. Isso é exacerbado pela necessidade de prestação de contas 
que existem de um lado só, reforçando, em alguma medida, relações coloniais com 
alguns dos parceiros.  Estas relações focalizam em resultados e podem ser 
inflexíveis na área financeira. As ONGs do Norte podem também exigir bastante em 
termos de informações e os parceiros do Sul podem se sentir usados. Ainda mais, a 
agenda dos parceiros do Norte nem sempre é transparente e pode ser não 
consultiva. Entretanto, algumas questões positivas tem sido compartilhadas tais 
como quando as ONGs do Norte fomentam estruturas mais democráticas e menos 
hierárquicas nas ONGs do Sul. 
 
O Encontro “Apoiando a Influência em Políticas no Sul” foi facilitado por Indrani 
Sigamany do INTRAC e assessorado por Ian Chandler.  Ao final do Encontro, os 
participantes espontaneamente decidiram formar uma rede de influência em 
políticas. Decidiram compartilhar novas experiências e o desenvolvimento sobre o 
tema utilizando a rede como plataforma para aprendizagem. Entretanto, o INTRAC 
vai continuar a avaliar as questões levantadas através da pesquisa em curso sobre 
as parcerias Norte-Sul. 
 
Escrito por Indrani Sigamany 
Email: i.sigamany@intrac.org 
 
Maiores informações sobre a pesquisa do INTRAC “ Promovendo Parcerias efetivas 
entre ONGs do Norte e do Sul” podem ser acessadas na nossa homepage: 
www.intrac.org/r-ngo.htm 
 
Informe sobre a Conferência do Fórum Internacional de 
Fortalecimento Institucional  
 
Em maio deste ano pessoas das mais variadas organizações se reuniram em 
Washington D.F. para analisar as experiências dos primeiros três anos do Fórum 
Internacional de Fortalecimento Institucional (IFCB)1. Esta  ambiciosa iniciativa de 
múltiplos atores foi criada para facilitar o debate e favorecer a inovação sobre 
abordagens conceituais, políticas e práticas de atividades em fortalecimento 
institucional. A Conferência buscou compartilhar experiências, examinar as 
implicações para as políticas dos doadores e planejar para o futuro, com uma forte 
ênfase na colaboração Sul-Sul. 
 
Estudos de caso interessantes foram apresentados sobre o diálogo entre diferentes 
organizações que aconteceu em alguns países, bem como as experiências de 
trabalhar em alianças e redes. Um debate muito rico teve lugar nas sessões dos 
pequenos grupos  entre organizações com pontos de vistas bastantes diferentes 
sobre temas tais como auto-governança, política de pesquisa e de influência em 
políticas, sustentabilidade organizacional e liderança em desenvolvimento. 
Impressionante ressonância teve a pergunta: fortalecimento institucional para 
que? A resposta mais frequente dos presentes foi a ênfase no fortalecimento 
institucional para ter uma voz mais forte do que as questões orientadas pelos 
doadores. 
 
O Fórum enfrenta agora vários desafios pela frente: 
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• É evidente que a iniciativa está fazendo bons progressos em nível de país mas 

não é claro qual deveria ser o papel específico do trabalho em nível regional e 
global. Um caminho possível pode ser através da aprendizagem e disseminação 
sobre tema chaves, apoiados por pontos focais regionais. 

• A iniciativa necessita aprofundar os aspectos “técnicos” do debate sobre 
fortalecimento institucional. A terminologia generalista usada inicialmente permite 
reunir muitos participantes no diálogo, mas também corre o risco de perder 
qualquer sentido realista e consequentemente provocar desilusão sobre a ideia 
mesma do fortalecimento institucional 

• Dois grupos regionais se destacaram pela sua baixa representação na 
Conferência, levantando a questão de como aumentar o engajamento destas 
regiões no debate. O primeiro deles foi o das organizações (re)emergentes da 
Sociedade Civil que trabalham em contextos sócio-económicos e políticos de 
transição. O segundo grupo, talvez mais difícil, foi o das ONGs europeias. A 
escassa presença no evento reflete, possivelmente, um momento de débil 
reflexão e debate pan-europeu sobre estes temas. O INTRAC esta atualmente 
em diálogo com outras ONGs que assistiram a Conferência para analisar 
possibilidades de como enfrentar melhor esta questão. 

 
O INTRAC gostaria de parabenizar os organizadores do evento e confirmar nosso 
compromisso com a iniciativa. Expressamos os nossos melhores desejos para os 
fóruns regionais e pontos focais, e ao novo secretariado global (ALOP, Associação 
Latino-americana de Organizações Populares) e permanecemos disponíveis para 
apoiar  o IFCB da melhor maneira possível. 
 
Escrito por Brenda Lipson 
Email: b.lipson@intrac.org 
 
1. IFCB é a sigla em inglês, que preferimos manter uma vez que é assim vem sendo 
utilizada no Brasil (N. do T.) 

 
Fim de Notícias de Fortalecimento Institucional 
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