Editorial de Junho
Periodicamente o vento muda.
Não podemos portanto ver somente os lados negativos da cooperação.
Tendo sempre uma atitude de diálogo e entendimento podemos realizar programas
eficientes e replicáveis em vista do estado atual de pobreza que se vive em Moçambique.

O editorial de Maio saiu do meu íntimo pelas contínuas atitudes negativas que certos membros
das ONG’s Internacioais têm em relação às ONG’s Nacionais.
Burocracia e atrasos, desconfiança e rigidez financeira, desconhecimento da realidade de vida do campo, falta de
cometimento com os pobres, exigência de comparticipação por parte dos mais pobres, a falta de saber entender a
vida do campo, são os males que devem ser combatidos. Não vale a pena realizar programas de desenvolvimento
com estes cancros de gestão dos fundos! Melhor permanecer pobres e honestos, do que ficar “muleques” de
burocratas e fiscalizadores que vivem disso para se enriquecer, sem entender e saber viver com o povo.

Mas, nem tudo é negativo! Ao contrário, muitas atitudes e factos comprovam os benefícios da
cooperação e é nesta visão que estou redigindo este editorial!
Quanto dito no quadro em cima no quadro em cursivo contrasta, e é muito positivo para nós,
com as atitudes duma eficiente cooperação, realizada por muitos parceiros de cooperação, que:
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•
•
•
•
•
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•

Realizam parcerias sérias, verdadeiras, e comprometidas!
Deixam desenhar os programas aos locais, apresentado as melhores práticas realizadas no
mundo e sobretudo em Moçambique,
Orientam os Locais a desenhar o programa com os beneficiários diretos,
Fazem monitoria qualitativa e quantitativa do Programa,
Aceitam flexibilidade e não atitude rígida e sem admissão de mudança, com possibilidade
de reorientação do uso de fundos,
Aplicam uma avaliação com uma atitude positiva e de compromisso de ambas as partes,
Reconhecem e suportam as despesas administrativas, sem que a ONG local ter de
suportar despesas fora da sua capacidade financeira,
Inserem nos budgets a linha de subsídios seja para os colaboradores do Governo como
para os técnicos do campo, sem discrimição,
Respeitam as propostas de renumeração, alineada às politicas salariais da ONG local,
Enriquecem o budget com os meios de transporte e outros equipamentos considerados
necessários seja para a realização do Programa como para o fortalecimento das
capacidades operacionais da ONG Local.
Assinam acordo de parcerias não ocasionais mas de longa duração.

O sucesso dum programa depende de todos e do cometimento de todos!

É fantástico trabalhar com estas parcerias. Crescemos juntos e juntos lutamos para alcançar os
Resultados previsto por cada Programa de desenvolvimento.
No final de cada Programa,
•
•
•

•
•

•
•
•

•

As Comunidades agradecem com toda a sinceridade e pedem uma continuação!
As Comunidades sentem que cresceram e se consolidaram nos diferentes aspetos de
intervenção.
Na Agricultura, aparece real o crescimento em produção e produtividade, com a
capacidade de gerar excedentes de produção que asseguram o reforço económico familiar
e comunitário.
Na Água e Saneamento, os comités formados asseguram a manutenção das fontes de
água e o melhoramento sanitário.
Na Proteção Ambiental, as florestam recrescem e s plantas fruteira se tornas abundantes e
o uso de instrumentos de energia alternativa são assumidos com toda a vontade e
capacidade de uso.
O Engajamento da Mulher na participação ativa de governação, na defesa dos seus
direitos, se torna clara e manifesta.
A Luta contra a Desnutrição crónica é algo de concreto e de profundo conhecimento dos
métodos para encarar esta situação negativa da África.
As Doenças Endémicas, HIV/SIDA, o COVID, a Malária, a TB, entre outras, fruto
sobretudo da Pobreza Absoluta e da falta de Educação são combatidas seriamente e a sua
redução se torna evidente.
A Educação é um direito para todas as crianças e todas, em qualquer lugar se encontrem,
devem ter os mesmos direitos.

Em suma, a harmonização com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável tem uma
constante atenção para o seu alcance!
Com este tipo de Parcerias, podemos ter certeza de sucesso.
Nota final!
O denominado “Due Diligence” que as ONG’s Internacionais e os Organismos internacionais
realizam e exigem em cada parceria, deveria ser sempre estendido ao mesmo outro Parceiro
Internacional. Ou seja, a ONG Nacional não pode, por motivo de interesse em ter programas,
realizar uma parceria, sem conhecer no profundo toda a vida da ONG Internacional, da sua
documentação oficial, da sua forma de sustentabilidade, e de todas as operações gerenciais e
financeiras.
A parceria implica uma paridade de direitos e deveres! Querem de nós toda a documentação
em dia, Organigrama, Auditorias, experiências realizadas no passado, Regulamento interno,
Código de Conduta e tantos outros… e do nosso lado ficarmos calados sem exigir os mesmos
direitos de conhecimento da contraparte? Não é justo e equitativo!

