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7.1 Resumo
Quer	se	tenha	recebido	adjudicações	da	
USAID, se trabalhe como sub-adjudicatário na 
adjudicação de outra organização ou nunca se 
tenha	recebido	financiamentos	da	USAID,	as	
organizações podem atingir os seus objectivos 
concentrando-se em princípios orientadores 
comuns e criando os sistemas e estruturas 
necessários para os apoiar na concessão 
actual e em futuras oportunidades.

O desenvolvimento da organização, a 
competência técnica, a programação de 
qualidade e a expansão não se atingem 
automaticamente. A maioria das organizações 
trabalham para realizar as suas missões 
utilizando uma infra-estrutura sistemática de 
desenvolvimento organizacional que inclui:

•	Efectuar Avaliações Organizacionais - 
Analisar as actividades, estruturas, recursos 
e capacidades actuais da organização.

•	Estabelecer Prioridades de Capacidades 
Necessárias- Criar um plano de 
desenvolvimento organizacional.

•	Concentrar-se no Planeamento 
Estratégico a Longo Prazo	-	Definir	o	que	 
a organização espera alcançar no futuro  
(ver capítulo	8).

Este capítulo contém informações e um  
conjunto de actividades de avaliação que 
podem ajudar as organizações a uma melhor 
compreensão das suas políticas e sistemas 
administrativos,	financeiros	e	de	gestão	(7.3.1). 
As avaliações não são obrigatórias, mas muitas 
organizações optam por realizá-las durante o 
arranque e depois anualmente. Caso se decida 
efectuar uma auto-avaliação da organização, 
este capítulo fornece orientações sobre como 
analisar os activos da organização, como o 
financiamento,	a	reputação	e	as	competências	
(7.3.2), bem como as actividades e os serviços 
prestados (7.3.3). No seu conjunto, estas 
informações vão ajudar a criar um plano de 
desenvolvimento da capacidade institucional 
(7.4.1), que vai permitir à organização executar 
mais	eficazmente	os	seus	programas	e	servir	
as comunidades com quem trabalhe.

Objectivos
•	Determinar	quais	os	sistemas	e	estruturas	 

que a organização deve ter para ser elegível 
para	financiamentos	da	USAID	ou	outros	e	
para alcançar os seus objectivos. 

•	Descobrir	o	potencial	da	organização	através	
de uma melhor compreensão das suas 
capacidades e activos exclusivos.

•	Analisar	as	actividades	e	os	serviços	
prestados pela organização para responder 
melhor às necessidades dos utentes.

•	Unir	a	organização	em	torno	de	uma	missão,	
metas e objectivos comuns e de um plano  
de acção

Acrónimos e Termos Fundamentais 
•	Aquisição - Compra ou contrato efectuado 

pelo USG para obter qualquer coisa para ser 
utilizada por si. Inclui produtos, mercadorias  
e serviços.

•	Desenvolvimento da Capacidade 
Institucional - Reforço da capacidade da 
organização para se gerir e realizar a sua 
missão	eficazmente.

•	Governação - O processo de fornecimento 
de visão geral, direcção, objectivos e 
supervisão a uma organização através de 
uma estrutura - o Conselho de Administração 
- separada da gestão corrente da instituição. 

•	Gestão As operações correntes da 
organização.

•	Termos de Referência - Disposições que 
descrevem os objectivos e a estrutura de  
um projecto, normalmente criadas durante  
as fase iniciais da gestão do projecto.

7.2 Começar
Em todo o mundo, há milhares de ONGs 
que respondem a vários problemas políticos, 
económicos e sociais. Essas ONGs vão desde 
pequenos grupos de voluntários comunitários 
e organizações religiosas até organizações 
regionais e internacionais. Se algumas 
têm pessoal a tempo inteiro e asseguram 
importantes	financiamentos	de	doadores,	
outras funcionam com orçamentos curtos, 
apoiando-se nos voluntários e nos esforços 
dos líderes comunitários que as apoiam. Este 
tipo	de	organizações	pode	identificar	carências	
importantes nas suas comunidades, mas têm 
recursos muito limitados para as enfrentar. 
Frequentemente limitadas pela falta de fundos, 
pessoal e liderança, tais organizações conseguem 
já responder a algumas necessidades, mas 
podem pretender alargar os seus serviços ou 
objectivos para servirem melhor os utentes e 

Passar Para a Frente

 f Cinco Sugestões para Desenvolver  
a Capacidade Institucional

 f Avaliação Organizacional

 f Boa Governação

 f Sistemas e Estruturas Necessários  
para o Sucesso

 f Criação do Plano de Acção de Reforço  
da Capacidade Institucional
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alcançarem resultados duradouros. Para o fazer, 
têm de reforçar a sua capacidade institucional.

7.2.1	O	Que	é	o	Reforço	da	
Capacidade	Institucional?
O reforço da capacidade institucional é um 
processo	estruturado	de	melhoria	da	eficiência	e	
da	eficácia	da	organização	para	alcançar	os	seus	
objectivos e fornecer serviços de qualidade, através 
do reforço das suas capacidades técnicas  
e organizacionais.

Mais	especificamente,	o	reforço	da	capacidade	
institucional visa:

1.	Construir uma organização mais forte e  
sustentável, incluindo o estabelecimento 
de estruturas organizacionais formais 
ou sistemáticas e o desenvolvimento e 
implementação de planeamento e  
estratégias a longo prazo.

2.	Melhorar as capacidades e os sistemas 
administrativos e de gestão de programas, 
incluindo o estabelecimento de um sistema 
contabilístico sólido, melhorando os processos 
de planeamento e gestão de projectos, ou 
recrutando	um	especialista	de	M&E.

3.	Reforçar as competências técnicas, através  
do recrutamento ou formação do pessoal ou 
de	voluntários	em	concepção	e	planificação	de	
programas, boas práticas e outras áreas similares. 

Este capítulo fornece três formas de ver a 
organização, primeiro através da análise dos 
seus sistemas, políticas e processos, segundo 
concentrando-se nos seus activos (não apenas 
financeiros),	e	terceiro	analisando	as	suas	
actividades e/ou serviços. Cada perspectiva 
fornece diferentes percepções das forças e 
dificuldades	da	organização.	Estas	perspectivas	
fornecem os pontos de partida para ajudar a criar 
um Plano de Desenvolvimento da Capacidade 
Institucional (ver	Figura	42).

 Avaliação da 
Capacidade 

Institucional da 
Organização

 Activos

Sistemas
Directivas

Procedimentos

Tangíveis - Financiamentos, 
Espaços, etc.

Intangíveis – Competências, 
Conhecimentos, etc.

 Plano de 
Acção de 

Reforço da 
Capacidade 
Institucional

Actividades
Serviços aos Utentes

Figura 42 - Elementos de um Plano de Acção de Reforço da 
Capacidade Institucional e Organizacional
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7.2.2	Avaliação	da	Actual	
Capacidade Institucional  
de uma Organização
O primeiro passo é analisar detalhadamente 
os sistemas, os activos e as actividades da 
organização e fazer a pergunta "Onde estamos 
agora?"	Há	várias	acções	que	a	organização	
pode realizar para responder a esta pergunta.  
No entanto, determinar o que fazer é difícil, 
porque muitas vezes as organizações não 
sabem quais os melhores sistemas para as 
tarefas a realizar, salvo se efectuarem uma lista 
de	confirmação	de	requisitos	e	avaliarem	os	
seus sistemas relativamente a essa lista.

Mais tarde, quando a organização estiver 
pronta, pode perguntar "Onde pretendemos ir 
a	partir	daqui?”	Há	novos	serviços	aos	utentes	
ou	novas	áreas	em	que	devemos	entrar?”	Para	
responder a estas perguntas, a organização 
necessita de um plano. O planeamento 
estratégico é o processo de criação de uma 
ponte que ligue as actividades actuais e o 
financiamento	a	uma	perspectiva	e	a	um	plano	
a longo prazo. O	capítulo	8 do Guia apresenta 
um quadro para a realização do processo de 
planeamento estratégico.

7.2.3	Quem	Deve	Dirigir	 
o	Processo	de	Avaliação?
A primeira decisão fundamental a tomar é decidir 
quem vai promover o reforço da capacidade 
institucional em geral. Uma das opções é o 
recurso a um perito externo. Utilizar um consultor 
para efectuar a avaliação tem várias vantagens. 
Em condições ideais, um bom consultor tem 
uma visão objectiva da organização, traz 
conhecimentos daquilo que outras organizações 
fizeram	em	situações	idênticas,	e	ajuda	a	recorrer	
a uma rede de outros peritos que podem ajudar. 
Também ajuda os responsáveis da organização 
a libertarem-se para se concentrarem nas 
suas responsabilidades principais. Apesar 
disto, o processo pode também ser gerido 
eficazmente	no	seio	da	organização	pelo	pessoal,	
especialmente	se	não	houver	recursos	financeiros	
disponíveis para pagar aos consultores.

7.2.4	Cinco	Sugestões	para	
Desenvolver a Capacidade 
Institucional da Organização
1. Criar uma força-tarefa de reforço da 

capacidade institucional.

 Uma pessoa só não chega para reforçar e 
expandir uma organização. Criar uma equipa 
especial	para	ajudar	a	definir	objectivos	e	
executar um plano de reforço da capacidade 
institucional melhora as hipóteses de sucesso. 
Deve-se ser imaginativo na constituição desta 
equipa. Aconselha-se o recrutamento de 
representantes competentes das comunidades 
servidas e ainda de voluntários, de membros do 
pessoal de várias delegações (se existirem), e 
alguns membros do Conselho de Administração. 

2. Estabelecer prioridades, estabelecer objectivos 
alcançáveis e fazer primeiro o que é simples.

 Com o reforço da capacidade institucional, 
é importante separar o trabalho que se 
pode fazer do que se tem de fazer. Deve-se 
estabelecer objectivos concentrados no que 
tem	de	ser	feito,	e	verificar	se	esses	objectivos	
são exequíveis. Se o arranque for penoso, 
devem-se efectuar primeiro algumas tarefas 
simples. O impulso fornecido por pequenos 
progressos pode ajudar a galvanizar a 
organização	para	assumir	maiores	desafios.

3. Reservar tempo de reforço da capacidade 
institucional.

 Algumas organizações mais pequenas mal 
têm o pessoal ou os recursos necessários 
para responder às exigências existentes de 
prestação de serviços. Assim, quando é que 
há tempo para actividades de reforço da 
capacidade	institucional?	Deve-se	reservar	
um tempo determinado para tratar do reforço 
organizacional. Tanto pode ser umas horas  
por semana como um dia por mês. O 
investimento em tempo gasto agora vai  
ter retorno mais tarde.

4. Envolver toda a organização.

 As mudanças nas organizações podem 
causar ansiedade. O pessoal pode 
interrogar-se, “Será que com o novo sistema 
contabilístico	vamos	perder	o	emprego?”	
ou “Será que estes novos esforços nos vão 
desconcentrar daquilo que achamos que 
é	importante?”	Uma	das	formas	de	lidar	
com essas preocupações é envolver toda 
a organização no esforço de a reforçar e 
expandir. São essenciais comunicações em 
reuniões do pessoal, exercícios especiais de 
equipa e o estabelecimento de formas claras 
para a participação dos funcionários.
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5. Mobilizar recursos livres e oportunidades  
de financiamento.

 Há em curso numerosos esforços para 
desenvolver a capacidade institucional das 
organizações para que possam prestar 
serviços de qualidade nos locais em que 
são necessários. Há recursos gratuitos 
on-line (por exemplo, www.NGOConnect.
Net), redes de ONGs e até oportunidades de 
subsídios para ajudar a alargar os esforços 
de reforço da capacidade institucional das 
organizações. Os actos de se investigarem 
ferramentas, de se criarem redes e de se 
solicitar subsídios são, em si próprios, 
reforços da capacidade institucional, 
e podem despoletar acções para se 
alcançarem os objectivos de reforço da 
capacidade institucional da organização. 
Também	pode	ser	possível	identificar	outras	
ONGs da comunidade com necessidades 
semelhantes para se juntarem recursos  
de formação para se colmatarem  
essas carências.

7.3 Efectuar a Avaliação 
Organizacional 

7.3.1	Avaliação	da	
Capacidade Institucional  
da Organização 
Uma avaliação da capacidade institucional é 
um	processo	para	se	identificarem	as	forças	
e fraquezas actuais de uma organização. Ela 
permite ter um instantâneo das estruturas, 
políticas, sistemas e processos que sustentam 
a organização e usá-lo para ajudar a criar uma 
lista de actividades que constituam o plano de 
acção de reforço da capacidade institucional 
específico	dessa	organização.	

Ao efectuar uma avaliação típica, a organização 
analisa as suas áreas de acção, inscritas na 
Figura	43.	Esta	baseia-se	numa	ferramenta	de	
avaliação e pode ajudar a efectuar uma primeira 
abordagem à saúde da organização. A resposta 
às perguntas deve fornecer uma imagem 
relativamente clara dos sistemas e estruturas 
actualmente existentes, e ainda sugestões de 
onde pode haver lacunas.

As avaliações devem ser repetidas um ano 
depois para determinar se a capacidade das 
organizações	mudou	e	para	se	identificarem	
novas lacunas e estratégias para se continuar  
a	reforçar	a	eficácia	e	a	eficiência	das	mesmas.	

7.3.1.1 Recursos Adicionais 
On-line de Avaliação 
e Desenvolvimento da 
Capacidade Institucional  
da Organização
Para além de instrumentos de avaliação 
centrados	no	reforço	institucional,	financeiro	e	
administrativo das organizações, Há ferramentas 
que se concentram em outros aspectos da 
acção, como o desempenho de programas, as 
áreas de programação técnica e a monitorização. 
A	maioria	pode	ser	configurada	para	
corresponder	às	necessidades	específicas	de	
cada organização. As melhores ferramentas são 
usadas de forma participativa, e as avaliações 
são realizadas como exercícios de equipa. 
A chave está em obter uma vasta gama de 
participações e de opiniões e em orientar essas 
ideias para um plano de acção que possa ser 
apoiado por todos.

http://www.ngoconnect.net
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Figura	43	-	Lista	de	Verificação	de	Avaliação	da	Capacidade	Institucional

1. Governação
 3 Há uma declaração de missão ou de 
objectivos?	Há	metas	e/ou	objectivos	
estratégicos?	Estão	escritos	e	foram	
transmitidos	a	todo	o	pessoal?

 3 Existe	um	Conselho	de	Administração?	Os	
seus	membros	reúnem-se	regularmente?	
Com	que	objectivos?	Eles	possuem	qualquer	
tipo	de	limites	de	referência	escritos?	Há	um	
organograma	com	as	ligações	hierárquicas?

 3 Possui-se estatuto legal para se operar no  
país	onde	se	está	a	trabalhar?

 3 A organização está registada junto do 
ministério ou do departamento  
governamental	adequado?

 3 Existe	algum	plano	de	sucessão?	

2. Administração
 3 Há políticas, procedimentos e sistemas 
operacionais	documentados?

 3 Há	políticas	e	procedimentos	para	viagens?
 3 Quais	são	os	procedimentos	documentados	
para	aquisições?	Será	que	cumprem	os	
padrões	do	USG?	

 3 Há sistemas de controlo dos bens 
financeiros?	

 3 Há	algum	plano	de	diferenciação	e	marcas?	

3. Recursos Humanos
 3 Há cadernos de encargos escritos para cada 
elemento	do	pessoal?	

 3 Há	políticas	de	recrutamento	e	retenção?	
 3 Há	qualificações	definidas	para	cada	cargo?	
 3 Há	algum	manual	de	políticas	de	pessoal?	
 3 Há políticas para a gestão do desempenho e 
do	tempo	do	pessoal?	

 3 Há algum responsável pelo pessoal e 
documentação	do	historial	salarial?

 3 Há alguma directiva sobre salários e  
regalias	do	pessoal?	

 3 Qual	é	o	papel	dos	voluntários	e	dos	internos?
 3 Existe algum manual do funcionário que 
tenha	sido	distribuído	pelo	pessoal?

4. Gestão Financeira
 3 Há algum sistema contabilístico em 
funcionamento?

 3 Há	políticas	de	contabilidade?
 3 Existe alguma directiva e sistema  
de	aquisições?

 3 São regularmente efectuados relatórios  
da	situação	financeira?

 3 Existe alguma estratégia ou plano de 
angariação	de	fundos?

 3 Há algum plano para gerar custos 
comparticipados	integradas	no	projecto?	

 3 São	efectuadas	auditorias	regularmente?	

5. Gestão Organizacional
 3 Existe	algum	plano	estratégico?	
 3 Existem estratégias para a criação de planos 
de	trabalho?

 3 Como	são	tratadas	as	mudanças	na	gestão?	
 3 Como	se	gerem	os	conhecimentos?	
 3 Como	se	faz	participar	os	interessados?
 3 Como são tratadas as evoluções de  
novas	oportunidades?

6. Gestão de Programas/Projectos
 3 São cumpridos os princípios de  
custos	A-122?	

 3 Se existirem subrecipientes, que sistemas  
existem	para	gerir	essas	organizações?	

 3 Que	documentação	foi	efectuada	para	os	
relatórios	técnicos?

 3 Que	articulações	existem	para	os	utentes	 
com serviços de outras organizações 
(reencaminhamentos)?

 3 Como é que a comunidade participa  
no	projecto?

 3 Que	consideração	é	prestada	à	cultura	 
e	ao	género?

7. Gestão de Desempenhos do Projecto 
 3 Qual	é	a	situação	da	implementação	 
do	actual	projecto?

 3 Quais	são	os	procedimentos	existentes	 
para	supervisão	no	terreno?

 3 Quais	os	padrões	de	qualidade	de	serviços	 
aplicados	pela	organização?	

 3 Quais	são	as	orientações	de	supervisão	 
para assegurar que se alcança a qualidade 
do	programa?

 3 Há algum plano de monitorização  
e	avaliação?	

 3 Como se determinam as garantias de 
qualidade	dos	serviços	a	prestar?	

 3 Quem	participa	nas	comunicações	oficiais	
dentro	da	organização?	

 3 O pessoal participa no processo de tomada 
de	decisões?	

8. Liderança e Dinâmica de Equipa
 3 Que	tipo	de	gestão	possui	a	organização,	 
e	como	é	que	isso	influencia	o	funcionamento	 
da	mesma?	
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A	Figura	44	contém	vários	recursos	de	avaliação	organizacional	disponíveis	on-line.	Embora	não	se	
trate	de	uma	lista	definitiva,	os	seus	recursos	podem	orientar	as	organizações	através	do	processo.

Figura 44 - Recursos On-line de Reforço da Capacidade Institucional e Organizacional 

Ferramentas e Recursos Descrição

Recursos de Reforço da Capacidade 
Institucional (http://www.ngoconnect.net)

Uma grande variedade de recursos sobre tudo, desde 
orçamentação até governação organizacional, compilados  
pelo CAP no site da internet NGOConnect

Institutional	Development	Framework	(Quadro	
de Desenvolvimento Institucional) (IDF)  
http://www.ngoconnect.net/cap-idf

Uma série de módulos on-line para ajudar as ONGs a avaliarem 
a sua capacidade institucional

Centro de Recursos Pact 
(http://www.pactworld.org/cs/resource_center/ 
featured_resources)

Uma selecção de recursos para o desenvolvimento da 
capacidade institucional

Recursos Impact Alliance 
(http://www.impactalliance.org/ev_en.php)

Uma comunidade on-line que apoia as organizações nos seus 
esforços de reforço da capacidade institucional. O site abrange 
recursos sobre vários assuntos

The Manager 
http://erc.msh.org/TheManager/index.cfm

Publicação trimestral de Ciências de Gestão da Saúde que 
fornece	aos	profissionais	de	saúde	e	outros	informações	e	
ferramentas práticas de que necessitam para gerir programas. 
As edições on-line estão actualmente em inglês, mas estarão  
no futuro também em francês, espanhol e português

Management Accounting for Non-
Governmental Organizations (Gestão 
Contabilística para ONGs) (MANGO
http://www.mango.org.uk/guide/resources.asp

Um site da internet que disponibiliza recursos de alta qualidade, 
formação e oportunidades de intercâmbio para ajudar o pessoal 
das ONGs e os consignatários a melhorarem a sua capacidade 
de	gestão	financeira

7.3.2	Analisar	os	Activos	
Organizacionais
O objectivo de se inventariarem os activos 
da organização é ter uma nova perspectiva 
sobre os seus recursos, que são os pilares 
que lhe possibilitam cumprir a sua missão. Os 
activos incluem o pessoal, as competências, 
os	conhecimentos,	os	recursos	financeiros,	
os	relacionamentos,	a	cobertura	geográfica	e	
a capacidade de estabelecer ligação com as 
pessoas das comunidades servidas. 

7.3.2.1 Conselho de 
Administração e Boa 
Governação como Activos
Um dos principais activos das organizações  
é o seu Conselho de Administração. Este 
órgão, necessário na maior parte dos países 
para permitir às ONGs que se registem  
e funcionem legalmente, tem sobretudo 
funções de supervisão, mas os seus membros 
também podem funcionar como patronos e 

angariadores de fundos das organizações.
Nas ONGs, o Conselho de Administração é 
normalmente composto por voluntários e deve 
estar separado da gestão e do pessoal da 
organização. Pode incluir líderes comunitários, 
representantes	de	grupos	beneficiários,	
fundadores da organização e doadores 
privados. Não deve abranger membros 
da equipa de gestão nem outro pessoal 
remunerado da organização. Em geral, reúne-
se regularmente com o Director Executivo da 
organização e com a equipa de gestão para 
analisar os progressos. A sua missão principal 
é a supervisão da organização, incluindo 
confirmar	que	ela	cumpre	a	sua	missão,	
respeita os seus valores e mantém  
a viabilidade para o futuro. 

Governação é o processo de fornecimento de 
visão geral, direcção, objectivos e supervisão a 
uma organização através de uma estrutura - o 
Conselho de Administração - separada da gestão 
corrente dessa organização. 

Gestão, por outro lado, envolve as operações 
correntes da organização.
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As organizações são governadas de formas 
diferentes. Alguns Conselhos de Administração 
reúnem-se frequentemente, sobretudo 
quando as organizações são jovens ou 
sofrem mutações difíceis. Outros são mais 
desprendidos e reúnem-se trimestralmente 
ou anualmente para analisar os relatórios 
financeiros	e	de	desempenho	e	para	
estabelecer objectivos para o ano seguinte.

Embora não se trate de uma lista exaustiva, o 
Conselho de Administração é essencialmente 
responsável por: 

•	Definição	das	expectativas	para	a	
organização através de:

-	 definição	e	defesa	dos	objectivos,	 
da	missão	e	dos	valores;	

-	 definição	ou	ajuda	na	definição	de	
orientações (por exemplo, ajuda à criação/
aprovação do plano estratégico a longo 
prazo, aprovação de planos de trabalho 
anuais);	e	

- criação e/ou aprovação das políticas  
da organização. 

•	Delegação	de	poderes	através	de:

- selecção, supervisão e apoio ao Director 
Executivo (CEO) da organização. 

•	Verificação	dos	desempenhos	através	de:

-	 confirmação	da	observância	dos	
documentos constituintes (por exemplo, 
estatutos);	

- controlo do cumprimento da legislação  
e	da	regulamentação;	e	

-	 manutenção	da	supervisão	fiscal	adequada.

Os membros do Conselho de Administração 
podem servir de imagem pública da ONG, 
falando em nome da organização. Podem 
também angariar fundos para a organização 
através de doações directas ou da recolha 
de apoios de outras fontes. (Para mais 
informações sobre recolhas de fundos, ver 
capítulo	9, “Procurar Financiamentos Futuros”).

A equipa de gestão da organização recebe a 
sua autoridade do Conselho de Administração. 
Isso ajuda a assegurar que ela seja responsável 
perante os doadores, os líderes comunitários e 
os	beneficiários.	Recebe	igualmente	orientações	
gerais do Conselho de Administração através 
do estabelecimento dos objectivos anuais e dos 
planos estratégicos a longo prazo.

A gestão é responsável pela implementação 
corrente das políticas, dos procedimentos 
e das actividades para a prossecução dos 
objectivos da organização. Nelas se incluem:

•	comunicação	de	expectativas	-	missão,	
estratégia,	políticas	-	a	todo	o	pessoal;

•	gestão	das	operações	correntes	e	da	
implementação de programas para o 
cumprimento	das	expectativas;	e

•	apresentação	de	resultados	ao	Conselho	 
de Administração. 

É	fundamental	distinguir	as	responsabilidades	
do Conselho de Administração das da 
gestão.	Quando	as	funções	estão	claramente	
definidas,	as	organizações	têm	maior	
capacidade de acção e de resposta às 
necessidades	dos	utentes,	beneficiários	
e outros interessados, de prestação de 
programas de qualidade e de cumprimento  
da legislação e da regulamentação.

Caso	uma	organização	tenha	dificuldade	em	 
encontrar o equilíbrio certo, deve consultar 
os seus estatutos ou outros documentos 
constituintes, os limites de referência do 
Conselho de Administração e as descrições 
de funções do pessoal superior de gestão 
para	verificar	como	estes	parâmetros	
estão	definidos.	Se	essas	fontes	não	
forem esclarecedoras, será o Conselho 
de	Administração	a	ter	de	definir	as	
responsabilidades e os procedimentos 
de	forma	mais	precisa.	Afinal	de	contas,	
faz parte da governação - que é uma 
das responsabilidades do Conselho de 
Administração - assegurar que as estruturas 
e as funções organizacionais sejam 
claramente	definidas.

A avaliação da capacidade organizacional 
(7.3.1) debatida neste capítulo é um processo 
que deve ser iniciado pela equipa de gestão 
com a aprovação e sob a supervisão do 
Conselho de Administração. Sempre que 
possível, o Conselho de Administração 
pode envolver-se em algumas ou em todas 
as actividades. Se não existir Conselho 
de Administração ou órgão equivalente na 
organização, isso deve ser resolvido antes 
de se iniciarem as actividades de reforço da 
capacidade institucional. Há vários recursos  
on-line que ajudam a estabelecer as estruturas 
de governação das organizações. 
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7.3.2.2 Inventário de Activos 
Organizacionais
Para este exercício, deve ser visitada a sede, 
os locais dos projectos e todos os outros 
em que a organização opere. A começar 
pelas categorias abaixo, deve-se falar com o 
pessoal, os voluntários e outros e registar os 
recursos que se vê que fazem a organização 
funcionar. Se várias pessoas da organização 
participarem neste exercício, cada uma deve 
criar uma lista separada, reunindo-se tudo no 
fim	para	comparar	os	resultados.

Deve-se ter em conta as seguintes categorias 
de activos da organização:

•	Pessoal - Tanto funcionários como 
voluntários, incluindo o Conselho de 
Administração.	Quem	são?	O	que	fazem?	
Como percebem e cumprem as suas 
funções?	Há	quanto	tempo	estão	 
na	organização?

•	Equipamentos - Computadores, materiais 
de escritório, automóveis e outros artigos 
importantes. Onde ou como foram 
adquiridos?	Alguns	foram	doados?	

•	Espaços - Todos os imóveis utilizados - 
edifícios, espaços de escritório, locais  
de reunião, clínicas, jardins comunitários... 
Pertencem	à	organização	ou	às	comunidades?	
Foram	arrendados	ou	doados?

•	Competências	-	Que	tipo	de	educação	
formal receberam os funcionários, quer 
através da escolaridade, quer através 
de	seminários	acelerados?	Quais	as	
competências que as pessoas possuem, 
mesmo que não as usem nos seus cargos 
actuais?	Há	algum	bom	jardineiro,	um	bom	
mecânico ou alguém que tenha jeito para 
trabalhar	com	computadores?

•	Financiamento e Receitas - O dinheiro, 
ou a falta dele, é frequentemente a maior 
barreira entre o que a organização quer 
fazer	e	o	que	pode	fazer.	Quais	são	as	
fontes	de	receitas	ou	de	financiamento	da	
organização?	Há	dinheiro	no	banco?	Quais	
são as opções que a organização tem 
para	obter	mais	fundos?	Ela	pode	financiar	
algumas acções de reforço da capacidade 
institucional com fundos próprios ou tem de 
obter	mais	fundos	antes	de	avançar?

•	Relacionamentos e Reputação	-	Que	
relacionamentos possui a organização 
com	os	líderes	locais	e	regionais?	Que	
relacionamentos possui a organização com  

outras ONGs da comunidade ou da região, 
ou	com	empresas	e	actividades	privadas?	
Tem quaisquer relacionamentos existentes 
com	doadores?	Mais	importante	ainda,	qual	
é a sua relação com as comunidades que 
serve?	Qual	é	a	reputação	da	organização?	
O bom nome e os relacionamentos da 
organização nem sempre são fáceis de 
quantificar,	mas	trata-se	de	um	ponto	que	
não deve ser desvalorizado. 

•	Conhecimentos e Experiência - Deve-
se ter em conta a experiência e os 
conhecimentos especiais que o pessoal 
da organização, incluindo os membros 
do Conselho de Administração, possam 
ter. Este ponto é ligeiramente diferente 
do das "competências". A experiência da 
organização consiste nas lições recebidas 
por ela sobre a comunidade e os seus 
membros, a cultura, as tradições, etc.

•	Missão - Por vezes, o que une as pessoas 
numa comunidade é a crença numa missão 
comum. Para alguns, essa crença é a fé 
religiosa, enquanto para outros podem ser 
os laços comunitários, o orgulho nacional ou 
o patriotismo. Uma forte crença na missão 
é um grande motivador para se fazerem as 
coisas, que pode muitas vezes ser mais  
forte que o dinheiro.

7.3.3	Actividades	de	Inventário
Após passar em revista os sistemas, as políticas, 
os procedimentos e os activos da organização, 
chega o momento de analisar as suas 
actividades. Enquanto o plano de avaliação e 
acção organizacional (7.4.1) fornece um projecto 
para se melhorarem as operações actuais 
da	organização,	o	plano	estratégico	define	a	
orientação programática geral a assumir por ela. 
Ao elaborar o plano estratégico, a organização 
olha para o que está a fazer e interroga-se sobre 
o que pretende fazer no futuro.

As organizações podem começar por um 
simples inventário: por exemplo, para cada 
actividade, registar quem participa, com 
que periodicidade se realiza, quanto tempo 
demora, quais os custos inerentes e como se 
avaliam os seus resultados. Pode-se calcular  
o tempo gasto pela organização em cada área, 
e não é necessário incluir todos os detalhes.  
O objectivo é a obtenção de uma panorâmica 
geral do que a organização faz actualmente.  
É	apresentado	um	exemplo	na	Figura	45.



www.ngoconnect.net146

A
va

lia
çã

o 
e 

D
es

en
vo

lv
im

en
to

 d
a 

C
ap

ac
id

ad
e 

In
st

itu
ci

on
al

 d
a 

O
rg

an
iz

aç
ão

7

7.3.3.1 Lista de Desejos  
de Actividades
Frequentemente, as organizações não têm 
tempo para fazerem tudo o que pretendem, nem 
sabem sempre o que tem de ser feito. Após 
a conclusão da lista das actividades actuais, 
deve-se criar uma lista semelhante com o que 
se pretende ou tem de fazer e para o que não  
se tem actualmente tempo ou recursos.

Deve-se começar pelas seguintes perguntas:

•	Quais	os	serviços	de	que	os	utentes	
necessitam	para	além	dos	que	já	prestamos?

•	Que	outras	actividades	fazem	as	outras	
organizações que se poderiam integrar 
nos	nossos	programas?	Por	que	razão	as	
queremos	integrar?	Elas	são	coerentes	 
com	a	nossa	missão	e	objectivos?

•	Que	actividade	quisemos	durante	muito	
tempo implementar mas tivemos de adiar por 
causa	de	outros	assuntos	mais	prementes?

•	Quais	foram	os	problemas	de	gestão	
administrativa com que não lidámos 
adequadamente?

À medida que se elenca cada actividade,  
deve-se pensar em quando se gostaria de iniciar 
caso existissem recursos e tempo. Determinada 
actividade	é	necessária	urgentemente?	 
É	necessária	dentro	de	poucos	meses	ou	é	
apenas	algo	que	seria	agradável	fazer-se?

Finalmente, para cada actividade, deve-se 
indicar o que seria necessário para a realizar (por 
exemplo, fundos, formação ou pessoal) conforme 
na	Figura	46.	Se	for	determinado	que	há	várias	
coisas que impedem a organização de avançar, 
deve-se tentar averiguar se há alguma barreira 
especial	que	as	justifique.	Deve-se	ter	em	conta	
como a falta de certos activos pode afectar a 
capacidade para avançar. No futuro, efectuar 
este relacionamento pode ajudar a estabelecer 
prioridades para o próximo passo. (Para mais 
informações sobre obtenção de fundos para a 
aquisição de activos essenciais, ver capítulo	9.)

Figura 45 - Exemplo de Lista de Actividades Organizacionais

Actividade Quem Com que 
Frequência

Quanto Tempo Custos Critérios de 
Avaliação

Angariação  
de Fundos

Director 
Executivo

Mensalmente 2	a	3	dias/mês Sem custos 
directos

•	 Número de 
Concursos 
Públicos em que 
se participou

•	 Montante em  
US$ angariado

Visitas 
Domiciliárias 
de Cuidados 
Paliativos

Voluntários Diariamente 30	minutos	por	visita Estojos de 
assistência 
domiciliária, 
transportes

Número de 
lares visitados 
mensalmente

Formação de 
Voluntários

Gestor de 
Formação

Mensalmente •	 	5	dias	de	formação
•	 10	dias	de	

planeamento, tempo 
de preparação e 
avaliação pós-
formação

Suportes de 
formação, 
instalações 
para reuniões, 
refrescos para 
os voluntários

Número de 
voluntários 
formados

Figura 46 - Exemplo de Lista de Actividades e Materiais Necessários

Actividade Quando é que é 
necessário?

Quanto tempo demora?

Actualizar o sistema 
contabilístico

Urgente Novo software e formação

Implementar programa  
de Aconselhamento  
e Testagem Voluntária (ATV)

Próximos	3	a	6	meses Financiamento e estojos de despistagem 
para formação, voluntários e pelo menos um 
funcionário	profissional

Formar voluntários para 
utilizarem estojos de 
despistagem domiciliária TB/HIV 

6	a	12	meses Assistência técnica, estojos de despistagem 
domiciliária TB/HIV
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7.4 Guia dos Sistemas  
e Estruturas Necessários  
para o Sucesso
Anteriormente, fez-se a lista das actividades 
actuais (7.3.3) e das potenciais e futuras (7.3.3.1), 
bem como dos recursos que a organização tem 
disponíveis. Nesta secção, vai-se comparar esse 
quadro com o quadro genérico dos sistemas 
e estruturas básicos de que uma organização 
necessita para triunfar. Isto vai ajudar a 
organização	a	reflectir	sobre	as	lacunas	que	tem	
de colmatar para gerir com sucesso programas 
financiados	pela	USAID	ou	por	outros	doadores.

7.4.1	Definir	os	Objectivos	
de Desenvolvimento da 
Capacidade Institucional  
e Criar um Plano de Acção
A	etapa	final	da	avaliação	da	organização	 
é reunir todo o precioso trabalho já realizado 
e comparar as actividades, os activos e a 
capacidade organizacional actual com os 
objectivos para o futuro, para se tentarem 
identificar	lacunas	e	estabelecer	prioridades	
para os próximos passos. O resultado deve ser 
a criação de um plano de reforço da capacidade 
institucional para a organização.

A tarefa mais difícil na elaboração deste plano  
é o estabelecimento de prioridades. A melhor 
forma de se ajudar a resolver diferenças de 
opinião é fazer a equipa recentrar-se na missão 
da organização. Uma declaração de missão 
ou de objectivos bem contruída pode ajudar 
a todos na organização compreenderem as 
prioridades gerais e explicar porque é que os 
recursos são atribuídos para se alcançarem 
essas prioridades.

Estabelecer Objectivos de Reforço 
da Capacidade Institucional
Em conjunto com a força-tarefa de reforço da 
capacidade institucional, deve-se rever a lista 
de problemas para esse reforço criada durante 
a avaliação organizacional (7.3). A seguir, 
devem-se debater as questões seguintes com 
o pessoal, e até, se possível, com os utentes:

1.	Tendo	em	conta	o	trabalho	que	se	está	a	fazer	
(7.3.3),	o	que	é	que	não	se	está	a	fazer	bem?	
O que é que impede que se executem melhor 
essas	actividades?	Será	falta	de	fundos,	de	
formação,	de	pessoal	ou	outra	coisa?

2.	As	actividades	inscritas	na	lista	de	desejos	 
(7.3.3.1) são prioridades a curto ou a longo 
prazo?	Se	fosse	necessário	escolher	um	
ou dois aspectos mais importantes, quais 
seriam?	O	que	é	necessário	para	concretizar	
essas	prioridades?

3.	Tendo	em	conta	o	inventário	de	activos	
(7.3.2.2), como é que os recursos e 
capacidades actuais se adequam às 
necessidades	dos	programas?	É	possível	
realizá-los com os recursos existentes, ou  
é	necessário	colmatar	lacunas	antes?

A	análise	deve	identificar	várias	coisas	
diferentes em que trabalhar. Se houver mais de 
cinco, pode haver necessidade de estabelecer 
prioridades. Se o plano de reforço da 
capacidade institucional for muito maior que 
isso, pode ser muito difícil aplicá-lo. Deve-se 
começar com objectivos reduzidos e deixar o 
resto da lista para mais tarde. À medida que se 
atinjam os primeiros objectivos, será possível 
passar para os seguintes.

Deve-se escolher um ponto prioritário e 
estabelecer uma declaração de objectivos 
específica	que	estipule	o	que	se	pretenda	fazer	
e determine um prazo - por exemplo, "Criar um 
sistema funcional de recrutamento e gestão de 
voluntários no prazo de seis meses". 

Depois, deve-se nomear um responsável por 
cada objectivo, mas não esperar que essa 
pessoa faça todo o trabalho. De facto, muitos 
podem contribuir para esse esforço, mas esse 
elemento será o responsável por impulsionar, 
monitorizar os progressos e comunicá-los ao 
resto da equipa.

Decomposição de Objectivos  
em Tarefas Específicas
O que é que é necessário fazer-se para se 
atingir	cada	objectivo?	Para	cada	acção	
ou tarefa, deve-se pensar em que recursos 
(dinheiro, pessoal, etc.) são necessários para 
a realizar. Depois, deve-se calcular o tempo 
necessário para a execução. Não é necessário 
fazê-lo	de	forma	absolutamente	exacta;	se	
não houver certezas, deve-se tentar adivinhar 
o	melhor	possível.	É	sempre	possível	reajustar	
mais tarde as estimativas.

Se o tempo necessário para a conclusão de 
cada tarefa de um objectivo for ultrapassado, 
ainda é possível atingir esse objectivo dentro do 
prazo	originalmente	previsto?	Se	não,	convém	
reajustar o ojectivo ou descobrir formas para 
realizar as tarefas mais rapidamente.
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Documentar o Plano de Acção
Deve-se	elaborar	um	documento,	folha	de	cálculo	ou	plano	de	projecto	como	o	da	Figura	47:

Figura 47 - Exemplo de Plano de Acção 

Objectivo n.º 1: Recrutar 10 novos voluntários na comunidade no prazo de três meses.

Responsável: Mary

Tarefa Recursos Momento

1 Definir	funções	 
dos voluntários

coordenador  
de voluntários

dois dias

2 Editar e imprimir folhetos papel um dia

3 Realizar promoção do 
trabalho voluntário no 
mercado local

todos os membros 
do pessoal

um dia (tem de ser dia de funcionamento  
do mercado)

4 Realizar reunião com os 
potenciais voluntários

coordenador  
de voluntários

um dia (uma semana depois do dia do mercado)

5 Efectuar a formação dos 
voluntários

coordenador de 
formação, suportes 
de formação

um dia por semana, três semanas seguidas  
(a começar uma semana depois da reunião  
com os potenciais voluntários)

6 Levar os voluntários para 
o terreno para efectuarem 
visitas supervisionadas  
aos utentes

voluntários 
experientes

um dia (uma semana após a formação)

7 Cerimónia de entrega de 
diplomas aos voluntários

pessoal e 
voluntários, 
refrescos

um dia (uma semana depois da conclusão das  
visitas supervisionadas)

Etapas Seguintes
A força-tarefa de reforço da capacidade 
institucional deve continuar a reunir-se 
regularmente	para	avaliar	os	progressos.	É	
necessário	ser	flexível	e	ajustar	os	planos	
conforme necessário. Além disso, é necessário 
comunicar regularmente com os outros 
membros da organização e criar oportunidades 
para a sua participação.

À medida que a organização se informa sobre 
si própria e reforça a sua capacidade técnica 
e institucional, o pessoal pode comunicar os 
seus novos conhecimentos e competências 
ao(s) Subrecipiente(s) (caso existam). Ao 
aplicar as lições aprendidas através do seu 
próprio processo de avaliação e planeamento, 
o recipiente principal pode ajudar a levar os 
subrecipientes	a	identificarem	os	seus	activos,	
lacunas e prioridades organizacionais.  

O reforço da capacidade dos subrecipientes  
vai ajudá-los a implementar melhor os projectos 
e a desenvolverem-se como organizações. 
Pode também reforçar o relacionamento entre 
os parceiros, com o objectivo de contribuirem 
para o sucesso mútuo.

Após a organização concluir a sua avaliação, a 
próxima pergunta a fazer é: "Onde pretendemos 
ir	a	partir	daqui?”	Há	novos	serviços	aos	utentes	
que	possamos	prestar?	Há	novas	áreas	técnicas	
em	que	devemos	entrar?	Para	responder	a	
estas perguntas, a organização necessita de 
um plano. O planeamento estratégico é o 
processo de criação de uma ponte que ligue as 
actividades,	as	capacidades	e	o	financiamento	
actuais a uma perspectiva e a um plano a 
longo prazo. O	capítulo	8 do Guia apresenta 
um quadro para a realização do processo de 
planeamento estratégico.
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7.5 Sumário e Referências
A	gestão	de	programas	financiados	pela	
USAID exige uma base organizacional sólida 
que corresponda aos requisitos técnicos, 
administrativos, de relatórios e outros. Isso não 
significa	que	a	organização	tenha	de	ser	perfeita	
antes de poder assumir tais programas. Implica 
antes	que,	para	se	ser	eficaz,	é	necessário	
compreender onde existem forças e fraquezas 
na organização, e estabelecer programas para 
superar todas as carências críticas.

Simultaneamente, também é importante 
basear-se nos activos e capacidades 
exclusivos da organização. Ao se utilizarem 
os pontos fortes como base, o caminho para 
a	elegibilidade	para	financiamentos	da	USAID	
será muito encurtado, e a capacidade para 
executar e manter programas será muito 
melhor. E isso ainda mais se a organização se 
unir em torno de uma missão e de um plano  
de acção para avançar.

Referências
•	Manual	de	Governação	de	ONGs:	 

Grupo de Trabalho da Europa Central  
e do Lesteand Eastern European  
Sobre Governação Sem Fins Lucrativos 
http://www.icnl.org/knowledge/pubs/
Governance_Handbook.pdf

•	Perito	Analisa	Princípios	e	 
Procedimentos	Eficazes	para	 
Organizações Sem Fins Lucrativos 
http://useu.usmission.gov/Article.
asp?ID=1DE58E9F-10A5-48A1-B002-
EF8A788838E2 

•	Board	Source:	Criação	de	Conselhos	de	
Administração Sem Fins Lucrativos Eficazes	 
http://www.boardsource.org/

http://www.icnl.org/knowledge/pubs/Governance_Handbook.pdf
http://www.america.gov/st/washfile-english/2007/August/20070807153229xjsnommiS0.2798426.html



