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Ponto de Vista: Juntando os pedaços? Ação Humanitária e
Desenvolvimento em Transição

A origem de muitas ONGs de desenvolvimento do Norte  tem como base a provisão
de ajuda de emergência em situações de desastres. Existem distintas gerações de
ONGs fundadas em torno de várias crises começando pela ajuda a milhões de
refugiados e pessoas deslocadas pela segunda guerra mundial na Europa,  passando
por Biafra, em 1967, a fome na Etiópia, em 1984, a guerra do Golfo, em 1990, no
Curdistão, Ruanda, em 1994, a ex- Iugoslávia in 1999, e, sem dúvida a lista
continuará a crescer. Desde os primeiros dias da ação humanitária, como hoje é
conhecida, as ONGs reconheceram que simplesmente fornecer ajuda de emergência
em situação de crise é uma resposta inadequada. Ela ataca os sintomas mas não as



causas subjacentes. Como resultado, muitas destas ONGs têm olhado por trás dos
desastres e  se dedicado principalmente ao  trabalho de desenvolvimento.

Entretanto, a resposta a desastres tem ainda um lugar importante no trabalho da
maioria das ONGs internacionais de desenvolvimento. Elas objetivam trabalhar com
as pessoas mais pobres, aqueles que por definição têm condições muito precárias para
se proteger das crises. Apesar dos melhores esforços dos programas de
desenvolvimento, desastres regulares continuam a afetar algumas das populações mais
pobres, ceifando tanto suas vidas como seus meios de subsistência. Ainda mais,
embora que os fundos para programas de desenvolvimento estão se reduzindo,
financiamentos para emergências é freqüentemente abundante, especialmente em
emergência de alto perfil. Fundos de emergências podem prover um significante
aumento nos fundos gerais das ONGs, permitindo a elas manterem seus outros
trabalhos de desenvolvimento.

Uma amarga experiência mostrou que não somente a ajuda de emergência tende a
negligenciar as causas subjacentes dos desastres, mas a provisão de ajuda humanitária
pode contribuir para a deterioração da situação. Por exemplo, colocando  pessoas
juntas em um único lugar para receberem ajuda de alimentação pode criar um perfeito
ambiente para a propagação de doenças. Inundando o mercado com alimentos
provenientes da ajuda do exterior pode destruir os mercados locais e ainda minar as
chances de recuperação. Neste sentido, a resposta às emergências não pode estar
separada do processo de desenvolvimento.

Nos anos de 1990, houve muito debate em torno do continuum emergência-
desenvolvimento, que estava baseado em um modelo de crises repentinas interferindo
no processo de desenvolvimento. Foram identificadas três fases de resposta:

•  Alívio: foco em respostas de curto prazo, atendendo necessidades básicas de
comida, água e alojamento e cuidados médicos curativos.
•  Reabilitação: restauração de infra-estrutura e instituições, preocupação com a
sustentabilidade, profunda participação da comunidade de desenvolvimento.
•  Desenvolvimento: retorno ao desenvolvimento de longo termo enfocado no
fortalecimento dos meios de vida e no empoderamento.

Este modelo tem sido amplamente criticado por
ser muito simplista uma vez que os desastres
raramente são seguidos de uma recuperação
tranqüila. Um desastre pode contribuir para a
ocorrência de outro: por exemplo, uma
inundação pode arruinar a produção de
alimentos e contribuir para a escassez de
alimentos. As famílias pobres podem
sobreviver às perdas trazidas por uma crise,
mas o seu recurso base ficara criticamente
enfraquecido e eles ficarão mais vulneráveis
para a próxima crise. As pessoas podem
sobreviver a uma grande seca através da toma

• Mitigação: medidas para  reduzir ou
minimizar o impacto de danos potenciais
que provocam os desastres. Por exemplo,
melhorar os padrões de construção de
prédios em áreas de terremotos e
estabelecer esquemas de seguros para
minimizar riscos no caso de uma crise.
• Preparação: assegurar que as
comunidades estão prontas para
responder a problemas, por exemplo,
planificando evacuações ou capacitação
em primeiros auxílios.



de empréstimos e da geração de dívidas, mas eles serão duramente afetados, com uma
seca menos severa no ano seguinte, porque eles podem não ter mais acesso a crédito.

Responder a um evento desastroso em si, não é suficiente. As intervenções precisam
também reduzir a probabilidade de recorrência destes eventos e minimizar o impacto
quando eles acontecem. O modelo prévio de resposta a desastre é , desta maneira,
superado pelo gerenciamento de desastres. Esta abordagem engloba um amplo leque
de intervenções em torno do ciclo de gerenciamento de desastre envolvendo
mitigação, preparação, resposta e recuperação. Além também de reconhecer a natureza
cíclica dos desastres, o conceito também trás a perspectiva de longo prazo para a ação
humanitária.

A mudança para o gerenciamento de desastres introduziu o conceito de perigo e de
risco. O perigo é um evento ou processo potencial que pode criar um desastre. A
probabilidade, ou o risco, de se criar um desastre depende da medida em as pessoas
estão em uma posição vulnerável com relação ao perigo. Terremotos podem
representar um potencial perigo em uma área, mas o risco de desastre depende de
quantas pessoas vivem nesta área, da qualidade de suas casas, e assim em diante.
Existe hoje a tendência de focar no gerenciamento de riscos antes do que nos desastres
potenciais. O Banco Mundial, por exemplo, agora usa o termo “gerenciamento de
riscos perigosos” mais do que “gerenciamento de desastres” e as organizações de
desenvolvimento estão aumentando a realização de avaliação de risco como um
componente de rotina em seus programas.

Estas abordagens compartem um grande e razoável desejo de evitar os desastres e de
minimizar os futuros riscos. O que eles podem falhar em fazer é levar em conta as
forças sociais, econômicas e políticas  deslanchadas por um desastre. Crises, sejam
elas “naturais” ou “induzida pelo homem” (e a distinção está cada vez mais
esmaecida) criam enormes sofrimentos, mortes e dores. Entretanto, o desastre não
pode ser divorciado de um contexto político e social particular. Inundações levam a
que pessoas morram afogadas porque eles não têm escolha a não ser a de ter suas
casas em áreas baixas, terremotos matam milhares porque suas casas são construídas
em terras marginais e com materiais de baixa qualidade. Os desastres podem ser
naturais mais a morte contínua das pessoas não. Os desastres, por toda a dor que
causam, precisam ser vistos também como uma oportunidade para mudanças. Um
desastre “natural” pode derrubar regimes e a ordem social. Eles podem destacar
inaceitáveis riscos que as pessoas são obrigada a viver e isso criar uma força para
mudanças. Eles podem trazer à tona empreendedores sociais e idéias que mobilizem as
comunidades.

Os desastres não estão fora do processo de desenvolvimento com escassa e ocasional
interferência no dia a dia. Eles têm que ser visto como uma parte intrínseca do
processo de desenvolvimento. A “normalidade” com a qual muitas pessoas vivem é
inaceitável e alguns irão procurar alguma oportunidade de mudar isso. Como
organização de alívio e de desenvolvimento, trabalhando para lidar com desastres, elas
precisam ficar muito atentas para as iniciativas que emergem das crises e ficar em
alerta para não empurrar as pessoas de volta para o “velho” caminho do
desenvolvimento.



Esta edição do Ontrac explora as questões que as ONGs enfrentam quando se
envolvem com a ação humanitária, utilizando estudos de caso de diferentes partes do
mundo.  Miguel Ángel Prieto traça o surgimento do setor de ONG de
desenvolvimento na Espanha, o qual se baseia em um modelo “intermediário” de
ONG. Responder a emergência humanitária tem sido um relativamente novo desafio
nos anos recentes. Catalina Gómez, de CABILICA, reflete sobre as experiências das
ONGs da América Central no período após o furacão Mitch. Em particular, ela
destaca as formas pelas quais o período de emergência mudou estas ONGs e trouxe
novos desafios para estas mesmas organizações. Vicky Brehm apresenta o modelo de
Consorcio de ONGs no Maláui e a forma na qual elas responderam a crise de
alimentos no ano de 2002.

O INTRAC continuará a monitorar as questões que as ONGs enfrentam quando
envolvidas com ação humanitária, e também todos os aspectos do ciclo de
gerenciamento de desastres. Em particular, na próxima edição do Ontrac (Setembro
de 2004)  trataremos do tema “ONGs e a Crise da Neutralidade”, com referência
especial para as situações de conflito. Iremos explorar mais os fatores do contexto – o
político, social e o econômico – os quais apresentam pressões  e dilemas para as
ONGs.

Escrito por Oliver Bakewell
Pesquisador sênior do INTRAC. Email: o.bakewell@intrac.org

***

ONG’s espanholas: Incorporando  a Ação Humanitária

A adoção de estratégias de ação humanitária pelas agencias de desenvolvimento
espanholas é um fenômeno recente. Este artigo apresenta o contexto histórico e os
fatores internos e externos que ajudam a explicar esta tendência. A combinação da
ditadura com o limitado desenvolvimento econômico significou que o nascimento do
setor de organizações não-governamentais de desenvolvimento (ONG) não aconteceu
até os anos de 1980. Emergindo em resposta ao contexto social e político de transição,
o desenvolvimento das ONGs esteve ligado a atores sociais particulares (tais como as
ordens religiosas, partidos políticos, sindicatos, grupos profissionais, acadêmicos e
movimentos sociais), muitos dos quais eram ativos nos processos de mudança dentro
do próprio país. Inicialmente, as principais atividades foram o gerenciamento de
projetos de cooperação ao desenvolvimento, assim como também educação e
conscientização da sociedade espanhola sobre questões Norte – Sul. Havia
predominância de ONGs intermediárias financiando organizações locais.

Nos anos de 1980 e no início dos anos de 1990, as principais ênfases eram no discurso
na prática de desenvolvimento, e poucas ONGs atuavam em ações humanitárias¹ . Até
para Médicos Sem fronteiras – Espanha, o qual cresceu fora da família de ONGs
humanitárias, o foco era cooperação para o desenvolvimento.



Durante os anos 90’ vários fatores levaram a mudanças nas organizações e na
progressiva introdução do discurso sobre ação humanitária. Primeiramente, em 1994,
a grande crise nos Grandes Lagos (Ruanda) gerou uma inundação de doações privadas
e a oportunidade para aquelas ONGs com presença na região fazer uma importante
presença na mídia. Algumas ONGs escolheram a ação humanitária como uma rota
estratégica para o crescimento organizacional, baseado na arrecadação de recursos de
indivíduos, aumentando sua presença social e o número de seus membros. Neste
período, por exemplo, Intermón criou uma Unidade de assistência humanitária,
Cáritas Espanha emergiu o departamento de cooperação internacional e MSF-
Espanha experimentou um grande crescimento em recursos humanos.

Um outro importante fator foi a “internacionalização”: algumas ONGs se tornaram
parte de famílias internacionais, como Intermón de Oxfam Internacional, para outros
houve o fortalecimento de redes de coordenação e intercambio internacional (por
exemplo Caritas, MSF, e a Cruz vermelha). E , por último, um número de ONGs com
raízes em outros países se estabelecerem na Espanha (como Ação Contra a Fome,
Comitê de Resgate Internacional e Save the Children). Este processo introduziu as
ONGs espanholas em novas formas de trabalhar e deram a elas uma idéia de como
atuar na ação humanitária.

Parceiros locais são um importante aspecto do Modelo de ONGs Intermediárias.
Estes parceiros respondem aos desastres e requisitam a ajuda das ONGs espanholas
com as quais eles já trabalham em iniciativas de desenvolvimento. Um caso exemplar
que assenta os parâmetros é o caso do furacão Mitch, dado que a maioria dos
parceiros das Ongs espanholas está baseada na América Central.

O amplo movimento dos anos de 1990 fazendo campanhas para que o governo central
atingisse a meta de 0,7 por cento do PIB para a cooperação ao desenvolvimento
também ajudou a aumentar o volume dos recursos gerenciados pelas ONGs e sua
presença pública. Como resultado disso também se geraram debates internos sobre a
profissionalização das ONGs, sobre as oportunidades para o desenvolvimento de
novas áreas de trabalho (estudos e pesquisas, trabalho de influência em políticas,
comércio justo e ação humanitária) e se ampliaram atividades em novas regiões
geográficas (África). Ao mesmo tempo, a  existência de recursos públicos para a ação
humanitária aumentou tanto na Espanha quanto na Europa como um todo.

No momento, a ação humanitária constitui uma área minoritária entre as ONGs
espanholas. A maioria das grandes ONGs (Intermón, Cruz Vermelha e MSF²)  vem a
ação humanitária como diferente da cooperação ao Desenvolvimento, e isso tem
resultado na criação de novos departamentos de procedimentos operacionais e de
segurança, de políticas de  relação com a mídia, de recursos humanos e treinamentos
adaptados as demandas deste tipo de trabalho.  Para um outro grupo de ONGs –
médias e pequenas – se engajar em ação humanitária se justifica apenas quando a
intervenção ocorre em uma região onde eles já estão trabalhando e onde eles têm
parceiros. E por último, algumas organizações optam  por fazerem ação humanitária
quando ocorrem desastres de grande impacto mesmo no caso de eles não terem
experiência  na região, nem um trabalho  experiência prévia de trabalho com ação
humanitária.



A dominância do modelo intermediário entre o setor das ONGs de Desenvolvimento
espanholas e suas limitadas capacidades operacionais (com a exceção de MSF e da
Cruz Vermelha) explica porque a ação é usualmente enfocada na fase de reabilitação
ao invés de na intervenção imediata de emergência.

Concluindo, a ação humanitária não é uma prioridade para os atores do
desenvolvimento internacional  na Espanha (ONGs, Doadores governamentais,
institutos de pesquisa e universidades). A emergência do setor em um momento de
transição política estreita o vínculo com o debate  sobre desenvolvimento e o papel
político das ONGs mais do que com  a ação humanitária. Isto, e o fato de que a
maioria das ONGS tem um papel intermediário são importantes fatores para entender
a adoção desta estratégia. Novos desenvolvimentos em nosso contexto, entretanto,
estão levando a mudanças.

Escrito pro Miguél Ángel Prieto
Consultor autônomo

Notas

1. Eu uso o termo “ação humanitária” porque ele engloba uma variedade maior de
ações do que o termo “emergências”. O seguinte é uma apropriada definição: “Um
conjunto de diferentes ações de assistência às vítimas de desastres (entendido como
desastres naturais, ou conflitos armados), objetivando aliviar o sofrimento, promover
a sobrevivência, proteger os direitos fundamentais e também a dignidade, em tempos,
interrompendo processos de desintegração sócio-econômica da comunidade e
preparando-as para os desastres naturais”. Karlos Pérez de Armiño (2000) Dicionário
de Ação Humanitária e de Cooperação ao Desenvolvimento. Icaria Editorial: Hegoa.

2. MSF- Espanha é provavelmente a única ONG que se define como de ação
humanitária.

****

Notícias de Desenvolvimento Institucional

Bem-vindos as notícias de desenvolvimento institucional número 16. Nesta edição
Catalina Gómez de CABILICA destaca os desafios que as organizações da América
Central enfrentaram depois do dramático impacto do Furacão Mitch. Mia Sorgenfrei
apresenta uma atualização do Programa Práxis do INTRAC.

Furacão Mitch: O impacto nas ONGs da América Central

Depois dos conflitos armados dos anos de 1970 e 1980, as nações da América Central
embarcaram na transição democrática. O progresso era evidente nos anos 90 quando
os governos no poder apoiavam o  fortalecimento institucional e os direitos humanos
como forma de dar algum nível de governabilidade e estabilidade à região. Durante



este período, debates sobre reforma do estado começaram a considerar as implicações
da descentralização e da participação dos cidadãos.

Então o furacão Mitch atingiu a região, em 1998, justamente quando a América
Central estava avançando em seu processo democrático. O furacão ceifou mais de
9.000 vidas somente  em Honduras e Nicarágua e causou  estragos severos estimados
em 8.5 bilhões de dólares. O resto da região foi também significantemente afetado
quando a economia regional colapsou. Este evento mostrou  com evidencias claras a
vulnerabilidade da América Central, primeiramente atribuída a sua posição
geográfica, aos altos níveis de pobreza e, especialmente, a falta de capacidade
institucional para gerenciamento de riscos.

Meses depois do furacão a comunidade de doadores organizou  uma série de  grupos
consultivos de forma a demonstrar seu compromisso e apoio a reconstrução da região.
Durantes estas reuniões de diálogo, autoridades nacionais e representativas de
organizações bi e multilateral estavam dispostos a comprometer recursos
significativos para a ajuda humanitária e financeira.

Entretanto, o Mitch não representou apenas uma oportunidade de debater e discutir a
reconstrução da América Central, mas também a atual transformação de longo termo
por que passa a região. Durante os grupos consultivos e as reuniões de seguimento ao
Mitch, uma série de ações concretas foram promovidas para o desenvolvimento
sustentável de longo prazo da região. Uma das ações prioritárias que foi trazida de
volta às  discussões, com o apoio da comunidade de doadores, foram as discussões em
torno da descentralização e da participação cidadã. O grupo pressionou para a
incorporação do governo local e das organizações da sociedade civil nas estratégias de
desenvolvimento de longo prazo.

Foi reconhecido que os governos locais e as ONGs tinham um grande potencial e
vantagens que poderiam ser incorporadas a iniciativa centralizada para promover a
redução da pobreza e o desenvolvimento da região. Estas vantagens incluíam o bom
conhecimento sobre a situação local, o que favorecia a formulação de estratégias
acuradas baseadas nas necessidades e prioridades reais. Uma outra vantagem era a
potencial força de mobilizar as pessoas e recursos financeiros para um propósito
coletivo (Mark Schneider, 1999). Um outro valor agregado das ONGs era a sua
potencial capacidade para atuar como auditores e fiscalizadores da administração
pública.

Baseados neste potencial, o Fundo  CABILICA, começou a trabalhar com algumas
instituições locais de forma a fortalecer suas capacidades.  Isto representou uma
oportunidade para aprender como muitas destas organizações trabalhavam, e quais os
desafios que enfrentavam. Por exemplo, durante o processo de reconstrução dos danos
causados pelo Mitch, as ONGs maiores, com grande capacidade, estiveram em melhor
posição para implementar os projetos. As organizações pequenas enfrentavam
dificuldades para obterem fundos e promoverem suas atividades. Considerando o
amplo leque e a natureza complexa do processo de reconstrução, era comum para
muitas ONGs locais diversificarem suas áreas de trabalho. O propósito maior delas
era ter acesso aos recursos dos diferentes doadores, e se qualificar para atender as
prioridades específicas dos diferentes doadores. Adicionalmente, era comum



encontrar uma falta geral de conhecimento em relação a monitoramento e avaliação de
suas próprias atividades dentre estas organizações.

Uma preocupação importante de um número crescente de ONGs e redes que vem se
consolidando depois do Mitch é a necessidade de fortalecer a sua capacidade de
definirem sua missão, objetivos e atividades, o que pode ser sumarizado como o
“plano de negócio” delas. Existe também a clara necessidade de fortalecer suas
capacidades de pensamento estratégico para viabilizar que eles possam desenvolver
melhores atividades de captação de recursos e construírem melhores parcerias. Isto
também significa trabalhar com certos grupos para desenvolverem sua capacidade de
formular propostas de projetos coerentes e claros para os doadores, destacando as
atividades, a implementação de estratégias e a capacidade de comunicação através de
relatórios e informes.

Passados mais de 5 anos depois do furacão Mitch, apoiar as instituições locais
comprometidas com suas comunidades e com o desenvolvimento sustentável
permanece uma prioridade. Existem muitas e diversas necessidades de fortalecimento
de capacidades, mas o foco chave é em encontrar caminhos para melhorar as
organizações que representam grupos maiores, e de promover a participação dos
grupos e comunidades excluídas e que precisam ter voz nos canais democráticos.

Escrito por Catalina Gómez
CABILICA (IDB – DFID – Fundo de fortalecimento Institucional para instituições
locais da América Latina).
Email Catalinag@Contractual.Idb.Org

Este artigo é baseado nas lições aprendidas do Fundo de Fortalecimento
Institucional para as Instituições Locais da América Latina (Fundo CABILICA), o
qual foi estabelecido em 1999 pelo Banco InterAmericano de Desenvolvimento (BID,)
com recursos financeiros do Departamento para o Desenvolvimento Internacional
(DFID) do Reino Unido. O Objetivo do fundo é financiar pequenos projetos para
instituições locais, sejam elas instituições governamentais como as prefeituras, ou
não –governamentais como as associações, grupos de beneficiários e redes, cujo
propósito seja o de fortalecer suas participações no ciclo de projetos do BID. A visão
expressa neste artigo são do autor do texto e não refletem a política do BID e do
DFID.

Maiores informações sobre a experiência a partir do furacão Mitch podem ser
encontradas em ‘Building Capacity in Disaster Response’ por Phil Gelman, no
Aid Workers Network:
http://www.aidworkers.net/exchange/20040407.html ou http://www.aidworkers.net

***

Notícias do Praxis: fortalecimento institucional para ONGs
Humanitárias e de Desenvolvimento



A necessidade de fortalecimento de capacidades nas organizações é evidente tanto nas
ONGs de  desenvolvimento quanto nas humanitárias, tanto no Norte quanto no Sul. O
Práxis reconhece que é importante ajustar abordagens quando se muda de um contexto
para outro, não  apenas pela variação cultural dos países, mas também pela diferença
entre as culturas organizacionais. Por exemplo, as pressões existentes nas situações de
emergências pode levar as organizações humanitárias a focalizar nas competências
técnicas e performance dos indivíduos como sendo vital para garantir a eficiência do
trabalho a ser realizado, enquanto as ONGs de desenvolvimento tendem a enfatizar as
relações organizacionais e o aprendizado assim como as estratégias e impactos de
longo prazo. Isto necessariamente afetará as formas das organizações operarem  assim
como as necessidades de fortalecimento de capacidades.

Aprendizagem Organizacional
Aprendizagem organizacional é um tema que atualmente vem atraindo muito interesse
das ONGs em toda a Europa, seja enfatizando em sistemas  ou em processos. Este
ano, Práxis esta promovendo dois workshops de aprendizagem organizacional. Um
seminário de pesquisa em aprendizagem organizacional foi realizado em 30 de março
de 2004 com participantes de ONGs britânicas  que contribuíram  com o projeto de
pesquisa do programa Práxis sobre as tendências da aprendizagem organizacional que
foi conduzido por Bruce Briton. No início de junho, um workshop internacional do
Práxis sobre aprendizagem organizacional será realizado em Oxford com o objetivo
de criar um espaço para a troca de experiência e de explorar os novos modelos e
métodos em aprendizagem organizacional.

Abordagens francofonicas de fortalecimento institucional
As preparações  estão a caminho para o workshop sobre a abordagem francofonica de
fortalecimento institucional  a ocorrer em setembro de 2004. Será uma iniciativa
conjunta do programa Práxis e  da ONG de Desenvolvimento e organização  guarda-
chuva Coordinación Sud. A idéia deste seminário emergiu quando o projeto piloto do
Praxis na França descobriu o aumento de ênfase no fortalecimento  institucional e o
desenvolvimento de atividades que estão sendo realizadas pelas ONGs francesas, e
identificou a necessidade de intercambio e de disseminação de conhecimento sobre
experiências de fortalecimento institucional no mundo de língua francesa. O idioma
deste workshop será o francês e se espera que a ausência da barreira idiomática
favoreça os participantes a tomarem parte nas discussões e debates sobre as questões
de fortalecimento institucional que se dão em nível internacional, as quais até agora
tem se restringido principalmente as organizações anglofônicas.

A página Web do programa Praxis
O diretório do Práxis sobre provedores de apoio a sociedade civil agora pode ser
acessado através da página web do Práxis (ver página web do INTRAC  no endereço
www.intrac.org e clique no Programa Práxis). O propósito é preencher um vazio
existente no mapeamento das atividades da sociedade civil através de uma lista de
organizações através do mundo que oferecem apoio, incluindo serviços de
fortalecimento de  institucional e pesquisa. Nas primeiras quatro  Notas do Práxis, que
também pode ser encontrado na página web do Práxis, o Dr. Terry Jackson discute
sobre as implicações da teoria de gerenciamento intercultural e  pesquisa para as
ONGs de fortalecimento institucional. Ele aborda as dimensões ligadas aos temas do
Programa Práxis, tais como a “transferabilidade” das abordagens de fortalecimento



institucional  e como mensurar impacto. Antes deste trabalho para o Práxis, o Dr.
Jackson desenvolveu um extensivo estudo de campo sobre os estilos de
gerenciamento africano  nos setores público e privado (ver Management and Change
in Africa: A Cross-cultural Perspective, Routledge 2004) e se espera que outras
pesquisas de campo proporcionem a comparação com os estilos de gerenciamento das
ONGs africanas.

Praxis busca integrar pesquisa e prática no campo do fortalecimento institucional
das organizações . O programa Práxis é baseado em um contínuo ciclo de pesquisa,
ação e aprendizado. Neste sentido nos damos boas vindas a sugestões e contribuições
dos praticantes de fortalecimento institucional de todo o mundo, de organizações
humanitárias assim como também das ONGs de desenvolvimento, para ajudar a
guiar o  nosso trabalho e assegurar que nos  possamos responder aos desafios que os
praticantes enfrentam no campo.

Escrito por Mia Sorgenfrei
Assistente de programa do INTRAC Email: m.sorgenfrei@intrac.org

Fim das notícias de desenvolvimento institucional
***

O consórcio de ONGs no Maláui: Lições aprendidas

Uma critica comum à ação humanitária nas emergências é a falta de coordenação,
particularmente entre os atores internacionais envolvidos.  O imperativo de  responder
às crises e o princípio principal da preservação de vidas quase sempre dificultam
processos de planejamento e coordenação entre o complexo caleidoscópio de atores.
O caso do Consórcio de ONGs no Maláui representa uma tentativa de ultrapassar
algumas destas tensões através de uma coordenação conjunta na resposta à crise de
alimentos que ocorreu no Maláui em 2002.  O Consórcio foi visto como uma forma
bem sucedida de organizar a resposta à crise de alimentos via a implementação de uma
grande operação de ajuda. Este artigo ressalta alguns fatores que contribuíram para o
sucesso, também identifica os desafios enfrentados e as lições aprendidas a serem
consideradas no futuro.

O Consórcio de ONGs no  Maláui  foi estabelecido reconhecendo a escala da crise de
alimentos que o país estava passando e como uma forma de aumentar a capacidade de
dar uma resposta adequada. O Consórcio consistiu essencialmente de doze ONGs
operando como parceiros implementadores do Programa Mundial de Alimentos
levado a cabo pelo Programa Conjunto de Emergência de Ajuda de Alimentos
(PCEAA). Dez das ONGs eram internacionais e duas eram locais. Uma ONG foi
eleita “ONG líder” ao invés de ter uma secretaria separada. No entanto, o Consórcio
não teve um papel de gerenciamento de fundos, pelo contrario cada ONG
individualmente tinha seu próprio contrato com o Programa Mundial de Alimentos.
Os distritos geográficos a serem cobertos foram repartidos entre os membros do
Consórcio com uma ONG “líder” sendo apontada para cada distrito, a qual , por seu



turno trabalhava com outros atores relevantes no distrito (Governo Distrital, ONGs
locais, Igrejas entre outros).

Em termos de performance, em outubro de 2003, o Programa Mundial de Alimentos
tinha distribuído 240.000 toneladas de alimentos emergenciais  através do Consórcio
de forma bem coordenada, e estima-se que o programa de ajuda tenha atingido a 3.4
milhões de pessoas.O Consórcio de ONGs assegurou que na maioria dos vilarejos
somente se recebesse ajuda de alimentos de uma única fonte, evitando a duplicação e
com isto assegurando a cobertura das áreas de mais difícil acesso. Isto também
significou uma abordagem mais consistente com padrões pré-estabelecidos, por
exemplo, procedimentos comuns foram seguidos para as operações  como um todo
incluindo as metas e  alvos do sistema de  distribuição. O Consórcio foi capaz de unir
as ONGs e fortalecer o diálogo com outras agências, encorajando maior colaboração.
Membros do Consórcio sentiram que eles tiveram mais voz e poder nas discussões de
políticas que eles teriam se tivessem atuado como agências individuais.

No entanto, dado a natureza de  longo prazo e a complexidade da emergência, o
mandato do Consórcio foi limitado e concentrado em fazer os alimentos serem
entregues o mais rápido possível e no menor tempo possível. Uma outra dificuldade
foi a  exclusão da maioria das ONGs locais  e de outras redes de ONGs locais do
Consórcio. Isto não foi uma decisão deliberada mais foi uma conseqüência de como o
Consórcio foi criado. Ainda, ocorreu uma falta de envolvimento do Governo do
Maláui no Consórcio. Embora o Consórcio tivesse o apoio de setores sênior do
Governo, na prática foi muito mais uma iniciativa liderada pelos doadores. Também,
as decisões tomadas pelas agencia líderes do Consórcio freqüentemente  se
sobrepunham as das autoridades distritais e ocorreu, entre algumas instâncias, a falta
de compartilhar informações.

Uma lição chave para o desenho de futuros consórcios é a necessidade de desenvolver
capacidades locais em respostas a emergências similares, as quais provavelmente
continuarão a envolver ONGs internacionais. A maioria das ONGs locais está
enfocando seus trabalhos em desenvolvimento e poucas têm capacidade de  atuar no
trabalho de emergência de larga escala, neste sentido,  o desenvolvimento  de
capacidades locais é um aspecto chave para as estratégias nacionais de preparação
para desastres. Doadores e ONGs Internacionais devem ter como objetivo desenvolver
capacidades localmente  como uma parte integral do trabalho de emergência e alocar
mais fundos para a capacitação de ONGs locais e das redes de ONGs. A base do
trabalho pode ser desenvolver um estudo sobre as capacidades locais  das ONGs para
realizarem a implementação de futuros programas de emergência.  E avançando, redes
de ONGs locais devem ser envolvidas nas reuniões de consórcios para evitar a
impressão de que as ONGs Internacionais são um “cartel” gerenciado primeiramente
por expatriados.

Na “crise de alimentos” que ainda se desenrola no Sul da África, existe o perigo que o
padrão de parar/começar das intervenções emergira, baseado nas repentinas e bruscas
disponibilidades de alimentos os quais não proverão o adequado apoio de longo termo
para a recuperação das condições de vida das pessoas. Um problema chave para
ambas as intervenções de  Desenvolvimento como de Alívio é que  responsabilidade
de prestação de contas  de atores chaves freqüentemente  está fora do país onde eles



estão trabalhando. O Consórcio de ONGs no Maláui foi importante porque ele
requeria que seus membros fossem responsáveis e prestassem contas não somente ao
doador mais também uns ao outros. No entanto, ele não requereu adequadamente que
seus membros fossem responsáveis e prestassem contas aos autoridades
governamentais locais. O que se precisa em intervenções futuras é o compromisso das
ONGs do consórcio de fortalecerem a capacidade das agencias do governo local, ao
mesmo tempo assegurando que os padrões do Esfera,  de que “as capacidades dos
parceiros locais e das instituições sejam desenvolvidas e fortalecidas durante o curso
de programas de assistência humanitária (Projeto Esfera 2000).

Escrito porVicky Brehm
Pesquisadora do INTRAC.  Email: v.brehm@intrac.org
Este artigo foi baseado na Avaliação do “Modelo de Consórcio de ONGs no Maláui”:
Experiências, Lições aprendidas e Futuras Oportunidades, escrito por  Hugh Goyder,
Associado do INTRAC, e Rick James, do INTRAC.  O relatório foi apresentado no
seminário da rede  sobre Planejamento Integrado contra Risco (PICR) O relatório do
seminário estará em breve à disposição no INTRAC (contatar
b.brubacher@intrac.org).
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