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1. Posicionamento das ONGD no 
financiamento internacional 



Posicionamento dos doadores face  
ao financiamento às ONGD 

• Posicionamento das agências de cooperação e das 
Fundações: entre a prestação de serviços e a 
intervenção social e política para a mudança 
– Apoio à sociedade civil como um fim em si mesmo 

– Financiamento à sociedade civil numa perspectiva de 
resultados  

• Abertura de linhas de financiamento para 
projectos e para contratação de serviços 

 



Financiamento das agências de 
cooperação 

• Manutenção das linhas de financiamento para 
ONGD nacionais 

• Abertura de linhas de financiamento para 
ONGD dos PED 

• Abertura de concursos de prestação de 
serviços 



Países tradicionais da cooperação 

• Países de língua portuguesa  

– Moçambique 1365,673 USD 

– Cabo-Verde 258,109 USD 

– Timor-Leste 257,863 USD 

– Angola 197,252 USD 

– Guiné-Bissau 54,047 USD 

– S. Tomé e Príncipe 33,067 USD 



APD canalizada por ONGD em 2010 
por sectores 

• Sectores (em milhões de USD) 

1. Ajuda humanitária 3616,587 
2. Governação e sociedade civil 3 547.055 
3. Saúde sexual e reprodutiva 2603,918 
4. Saúde 1 575.017 
5. Educação 1172,131 
6. Sectores produtivos 1 303.032 
7. Água e saneamento 373.978 

• Temas emergentes: media, liberdade na internet, 
energias renováveis e ambiente, direitos das 
minorias, monitorização das políticas 

 



Doadores privados 

• Linguagem e abordagem mais aproximada à 
do sector privado lucrativo 

• Focadas em resultados e na avaliação do 
retorno do investimento em termos sociais 

• Flexibilidade e margem de manobra 

• Relações de maior prazo 

• Montantes financeiros muito variáveis 



Posicionamento das ONGD face ao 
financiamento 

• Internacionalização da competição pelos 
fundos: ONGD abrem sucursais em vários 
países do Norte e do Sul 

• Transformação da imagem das ONGD em 
marcas fortes com grande capacidade 
mediática, de lobby e advocacy 

• Emergência de redes transnacionais onde se 
incorporam ONGD de menos dimensão 



Resposta das ONGD 

• ONGD deverão ser capazes de: 

– Demonstrar os resultados dos seus projectos com 
base em avaliações; 

– Apresentar formas de intervenção na sociedade 
que promovam mudança qualitativa; 

– Ser capazes de intervir de modo eficiente 
utilizando os recursos de modo racional; 

– Demonstrar o potencial de práticas inovadoras ou 
práticas promissoras.  

 

 

 



Questões prévias no acesso ao 
financiamento 



Acesso ao financiamento 

• Qual a missão da organização e suas 
prioridades? 

• Qual o orçamento da organização? 

• Para que precisa de financiamento? Para 
funcionamento / manter projectos / projectos 
novos? 

• De quanto precisa? 

• De onde podem vir esses recursos / Que 

actividades e recursos precisamos usar para 
obter esse financiamento? 



2. Cartas de intenção e  

Propostas sucintas 



Cartas de intenção 

• Cartas de intenção (3 páginas) 

Experiência da organização  

–Apresentação da missão e objectivos da ONGD 

–Apresentação do contexto onde intervém 

–Apresentação das práticas e resultados obtidos 
nesses contextos demonstrando a pertinência da 
sua intervenção 

 



Cartas de intenção 

• Proposta  
– Apresentação da situação / contexto em que se 

pretende trabalhar  

– Apresentação da resposta / solução que se 
pretende implementar evidenciando porque é 
pertinente ou inovadora 

– Resultados previstos / modo como se prevê que a 
situação mude com o projecto 

– Recursos necessários  

– Pedido concreto 



Proposta sucinta 

• Entre 3 e 4 páginas 

Contextualização 

–Descrição do contexto em que se vai intervir 

–Especificação e caracterização do desafio ou 
problema aí presente e no qual se vai intervir 

–Especificação dos recursos aí existentes e 
mobilizáveis 

Proposta 

–Objectivos que se pretendem alcançar 

 

 



Proposta sucinta 

– Estratégia/ caminho escolhido 

– Metodologia / como se vai fazer? Como é que esta 
abordagem é pertinente ou inovadora face ao 
problema apresentado 

– Principais actividades 

– Actores envolvidos e suas contribuições / 
experiência de trabalho prévia 

– Resultados previstos 



Proposta sucinta 

Avaliação 

–Principais indicadores de avaliação 

–Como irão ser medidos 

 

Recursos  

–Recursos necessários 

–Recursos solicitados ao doador 

 



3. Comunicação e imagem 



Comunicação 

• Informação sobre a organização em inglês 
permite a potenciais financiadores conhecerem o 
trabalho da organização 

• Que informação? Para quê? 
Descrição da ONGD 

–Missão, visão, objectivos 

–Institucional (registos e reconhecimento, planos e 
relatórios) 

–Sectores e temas 

–Países e regiões  



Comunicação 

– Principais projectos 

Esta informação promove a confiança  

Descrição das práticas e resultados 

– Identificação das metodologias e estratégias de 
trabalho transversais  

– Identificação dos principais resultados obtidos, 
quantitativos e qualitativos, que evidenciam a 
capacidade da organização 

– Demonstração das abordagens inovadoras e seu 
potencial facilita distinção da ONG face a outras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Imagem 

• Fotografias (ética e criatividade na utilização 
da imagem) 

• Design gráfico apelativo 

• Coerência entre os vários suportes 

• Utilização de suportes criativos para passar 
informação 

 



4. Parcerias e Redes 



Parcerias e redes 
• Abordagem regional / Abordagem temática 

• Abordagem inter-sectorial 

• Permitem 
– Acesso a boas-práticas 

– Acesso a informação  

– Acesso a oportunidades de financiamentoAcesso a 
conhecimento 

– Construção de soluções inovadoras ou mais 
adequadas 

– Redução de custos  

 



Junto dos doadores 
• Fortalecem confiança e credibilidade 

• Posicionam a organização de modo mais 
favorável para obter financiamentos de base 
regional 

• Possibilitam acesso a financiadores novos 

• Possibilitam o acesso a linhas de financiamento 
novas (em parcerias que incluem empresas, 
OSC, centros de investigação, e em novos 
temas)  

 


