Editorial de Outubro
Moleques da Cooperação Internacional
ou
Atores efetivos do desenvolvimento socioeconómico das comunidades rurais
em Moçambique?
…Depois duma reunião animada com uma ONG Internacional!

Estamos metidos entre a espada e a parede quando se fala de parceria internacional. Estamos
sempre obrigados a aceitar todas as condições propostas por eles, às vezes excelentes, às vezes
fora do contexto de Moçambique.
Estamos sempre obrigados para a assinatura duma Parceria a apresentar toda uma série
de documentos para mostrar a nossa capacidade operativa.
E quando pedimos em contraparte os documentos deles…. Nos mandam a ver o Website da
Instituição deles!
O TAC da nossa Instituição é visceral, muito pormenorizado, não há nada a esconder.
Devemos ser perfeitos e puros. Devemos respeitar todas as regras nacionais e internacionais.
Devemo-nos abster de qualquer atitude “rebelde”, como atores da Sociedade Civil Moçambicana
e sobretudo, devemos ser muito rigorosos no que diz respeito aos processos financeiros!
OK, temos capacidade para isso e sempre o fizemos!
E. no fim do “exame”, sentir-nos dizer que a nossa ONG não tem capacidade de concorrer, de
estar à altura de parceria e de execução do programa em causa!
Projecto aprovado sem algum direito a per diem ou suporte aos serviços administrativos.
Todas as nossas sedes devem autossustentar-se.
E nunca sabemos o que acontece do outro lado!
Eles têm direito de per diem, de seguro e viagens internacionais, de pagamento de
escritórios, de carros e serviços administrativos. Não sai um quinhenta do seu bolso. Tudo é
reembolsado pela cooperação internacional. E, todos os outros fundos derivados pela inflação do
País. Onde se localizam?
E depois a disparidade salarial! Os nossos experts recebem “muito” na visão deles… enquanto
o valor que eles recebem é bem superior… e demais superior!
E depois a disparidade do montante financeiro do programa. Nem sequer o 50% vai
diretamente à ONG e as comunidades beneficiárias. Eles tem custos de representação, tem custos
na sede nacional, tem custos elevados de logística e de honorários… o que implica que um
montante elevado de Budget vai a favor do Parceiro!

Bom!

Eliminando esta leitura negativa das Parcerias internacionais, existem, ao contrário,
ONG’s Internacionais e Organismos Internacionais de grande respeito e de grande
preparação nos programas de cooperação!
Eles olham realmente ao crescimento integral das comunidades, olham na formação de
técnicos que com toda a vontade se engajam em programas de desenvolvimento, reconhecem a
necessidade de imponderar os Parceiros locais, olham para resultados e reconhecem os saltos
qualitativos que os operadores diretos no terreno realizam.

Eles educam a Monitorar o Quadro lógico e a justificar periodicamente os passos dados e os
avanços na realização dos programas.
Eles aceitam, com uma certa flexibilidade as mudanças a aportar ao Programa, quando as
justificações são claras e corretas e são ditadas pelas circunstâncias fora da vontade dos
Operadores.
Eles reconhecem a necessidades de suportar os custos administrativos, necessários e que
sustentam os serviços que uma ONG Nacional deve suportar.
Eles vivem todos os momentos de realização dum programa e convivem com tudo quanto
preocupa a ONG executora. Somos um conjunto comprometido e grade mútuo respeito.

Perante estes dois Cenários,
A KULIMA deve buscar Parcerias confortáveis, que formas e fortalecem as nossas ações que
dão garantia de crescimento!
A KULIMA deve fazer uma pesquisa preventiva, de modo a encontrar Parceiros efetivos e
consolidar Parcerias de longa duração.
A KULIMA deve elaborar e ter disponível Acordos de parceria para o dia em que aparece
ocasião de operar juntos nos programas de cooperação. Na fase de falta de programas, crescer
juntos na pesquisa, no aprofundamento de temas e de formação recíproca, na identificação de
futuros programas e nas formas inovativas a inserir na execução dos Programas de
desenvolvimento.
O Parceiro deve nos ver não como simples executores dum programa e fiscalizador dos
Resultados, mas como colaboradores diretos e num compromisso comum!
As nossas experiências, os nossos resultados, o conhecimento profundo da vida em Moçambique
e das dificuldades de Desenvolvimento devem enriquecer os parceiros e dar satisfação da
Parceria.

Uma ideia clara:
Os Parceiros internacionais são “hospedes” neste País e como “hóspedes” devem respeitar os
donos da Casa! Eles são mais acreditados na elaboração de propostas, no fundrising, na
Monitoria e Avaliação e para tal devem ser respeitados e colocados no seu próprio lugar. Eles
devem enviar as melhores práticas recolhidas no mundo e comunica-las.
Os Locais devem entender que o respeito e o diálogo é a forma mais eficiente para uma boa
parceria. Devem colaborar e apresentar quanto de necessidade real existe e como se deve realizar
programas eficientes e de longa duração. Escrever algo no ar, sem conteúdo e sem conhecimento
profundo de quanto as Comunidades precisam… não vale a pena! Esta atitude deve ser banida
nas nossas operações de busca de fundos!

Não vale a pena sermos Moleques da Cooperação Internacional, mas,
Atores efetivos do desenvolvimento socioeconómico
das comunidades rurais em Moçambique

