Editorial de Fevereiro
Em busca de Soluções financeiras!
Dia 22 de Fevereiro, encontro com os Administrativos da Delegação da UE de
Maputo. Dia negro, pior que uma tempestade! Um encontro que se pode
classificar como enjoativo, desiludente, mesquinho e sem mencionar outras
palavras de carácter negativo. Perante verdades claras, perante factos de
serviços realizados, sem que houve desvios ou fraude… estes burocratas
administrativos e de monitoria fecham os olhos, não aceitam a realidade, ficam
crianças obedientes às Orientações da UE de Bruxelas, que lhes assegura o
pão salarial e obrigam a nós a pagar multas irreais, somente porque o Auditor
identificou erros contabilísticos absurdos, não justificados, para agradar os seus
senhores!
Estivemos perante gente, que, com toda a pressa possível, queria que
aceitássemos as obrigações deles (eles diziam de Bruxelas!), mesmo
reconhecendo que estávamos sem culpa. Que vergonha de cooperação! Em 33
anos de parceria com a UE, foi a primeira vez que encontramos gente de tal
género, que è melhor não identificar, para não merecerem de estar na história! E
tudo isso dificilmente acontece com ONGs internacionais residentes em
Moçambique, cujos representantes sabem bem conviver com os funcionários da
Delegação!
Precisa sair desta dependência financeira, correr atrás de concursos,
procurando lobbies, que muitas vezes tem resultados negativos, preferindo a
capacidade técnica de apresentação e a máxima fraqueza de realização…
considerando que o Doador, dificilmente cria oportunidades de monitoria e de
entendimentos sobre o real desenvolvimento das comunidades. Todos os
problemas são financeiros e mais nada!
Precisa acabar de sermos moleques de especialistas de desenvolvimento, bem
capacitados em meios electrónicos e que nunca puseram um pé no terreno e
nunca souberam falar com a gente da terra. São mesmo funcionários e mais
nada….ainda bem que a vida deles no lugar que ocupam è transitório… e depois
de 4 nos desaparecem… sem deixar rastos de amizades e de factores positivos
no desenvolvimento! São pessoas somente ligados à orientações dos
Superiores deles e mais nada!
Ao contrário, as nossas ONG’s, pobres que sejam, permanecem e duma
maneira ou outra vão continuar a dar serviços às comunidades pobres que
querem crescer, apresenta propostas inovadoras, par muda os hábitos
tradicionais e projectar elas para o crescimento sócio-económico!
As ONG’s devem encontrar formas de nunca mais depender dos Doadores!
È possível isso? Ou, è uma utopia?
Vou apresentar um exemplo vivo, que nos pode dar confiança neste
sentido!

Dr Muhammad Musa, director executivo del BRAC, ONG internacional
baseada em Bangladesh, que de momento è a maior ONG do Mundo em
número de dependentes, numa recente entrevista delineou uma estratégia futura
para a sua Organização, considerando qual pode ser uma perspectiva para
centenas de ONG’s comprometidas na luta contra a Pobreza em todo o mundo!
Existem dois elementos chaves na visão de Musa:
- transformar progressivamente em clientes os beneficiários de serviços
que tem capacidade de pagar uma tarifa e,
- criar empresas sociais, que gerem estes “Social business”, mesmo em
parceria com o sector privado.
Os seus críticos argumentam que esta abordagem poderia legitimar ainda mais
o desempenho dos governos locais para garantir serviços públicos essenciais
para as populações locais. Aqui está um trecho de sua entrevista
Primeira Pergunta feita a Musa:
Um foco chave para a sua Organização - BRAC é tornar-se financeiramente
mais sustentável. Você pode nos contar mais sobre isso?
Resposta:
Devemos ter em mente a finalidade para a qual nós existimos, nós queremos
fazer a diferença na vida das pessoas que vivem na pobreza. Assim, enquanto
você olha para a sustentabilidade financeira, temos de assegurar que o nosso
objectivo não é sacrificado. Como você sabe, o financiamento para o trabalho
humanitário e de desenvolvimento, tradicionalmente veio de doadores corpos
norte, especialmente por governos, agências multilaterais e fundações. Este
cenário está mudando, por muitas razões. Portanto, nós trabalhamos em nosso
auto-sustentabilidade financeira, com a manutenção da qualidade do nosso
programa e do nosso impacto.
Neste contexto de mudança, onde a economia cresceu e onde o nosso povo
está começando a sair da pobreza, estamos a analisar a sua capacidade de
pagamento. Nós segmento da população, e oferecendo-lhes opções com
qualidade superior, de modo que eles podem actuar como consumidores e não
apenas os beneficiários de serviços gratuitos. É um tipo de mudança de
paradigma em que estamos mudando o status de pessoas de beneficiários
clientes, o que é bem adequado para uma economia de mercado em uma
situação socioeconómica melhorou para o povo.
Nós identificamos alguns produtos e serviços para os quais existe um mercado e
você pode desenvolver uma empresa social que os administra. Por exemplo,
descobrimos que há uma procura de cuidados de saúde ocular, por isso, lançou
um novo Programa de Saúde Ocular e estamos fixação das taxas para os
serviços de modo que o segmento da população que pode dar ao luxo de pagar
pelo serviço. Vamos usar os lucros para apoiar os custos da empresa sociais e
para os programas de igualdade de género.

Segunda Pergunta feita a Musa:
Um foco chave para BRAC é tornar-se financeiramente mais sustentável.
Você pode nos contar mais sobre isso?
Resposta:
Devemos ter em mente a finalidade para a qual nós existimos, nós queremos
fazer a diferença na vida das pessoas que vivem na pobreza. Assim, enquanto
você olha para a sustentabilidade financeira, temos de assegurar que o nosso
objectivo não seja sacrificado.
Como você sabe, o financiamento para o trabalho humanitário e de
desenvolvimento, tradicionalmente veio de doadores, especialmente por
governos, agências multilaterais e fundações.
Este cenário está mudando, por muitas razões. Portanto, nós trabalhamos na
nossa auto-sustentabilidade financeira, com a manutenção da qualidade do
nosso programa e do nosso impacto.
Neste contexto de mudança, onde a economia cresceu e onde o nosso povo
está começando a sair da pobreza, estamos a analisar a sua capacidade de
pagamento, oferecendo-lhes opções com qualidade superior, de modo que eles
podem actuar como consumidores e não apenas os beneficiários de serviços
gratuitos.
É um tipo de mudança de paradigma em que estamos mudando o status de
pessoas de beneficiários clientes, o que é bem adequado para uma economia
de mercado em uma situação socioeconómica que melhorou para o povo.
Nós identificamos alguns produtos e serviços para os quais existe um mercado e
você pode desenvolver uma empresa social que os administra.
Por exemplo, descobrimos que há uma procura de cuidados de saúde ocular,
por isso, foi lançado um novo Programa de Saúde Ocular e estamos na fase de
fixação das taxas para os serviços do segmento da população que pode dar ao
luxo de pagar pelo serviço. Vamos usar os lucros para apoiar os custos da
empresa sociais e para os programas de igualdade de género.
Terceira Pergunta feita a Musa:
A sua ONG BRAC está trabalhando em tantos países com diferentes
doadores. Qual é a sua experiência de parceria?
Resposta:
Houve no passado que por parceria entendíamos as organizações de base
comunitária… temos pouco mais de 300 Doadores em Bangladesh. A eles
temos oferecido duma forma gratuita o apoio para capacitação, treinamento,
suporte organizacional. Hoje temos várias parcerias, os de tipo estratégico (por

exemplo, com DFAT e DFID). Nós não trabalhamos mais com a lógica de
doador - receptor, trabalhamos como parceiros; onde DFID e DFAT reunir cerca
de 35% do nosso orçamento.
Vou dar outro exemplo. Temos um programa chamado programa de graduação
dos ultra-pobres que incide sobre as mulheres pobres e socialmente
condenadas ao ostracismo. Trabalhamos com elas por dois anos com um
pacote de seis ou sete diferentes serviços para construir as suas competências
e habilidades que lhes permitam melhorar a sua posição social.
Quando uma avaliação feita pela London School of Economics constatou que o
programa tem sido bem sucedido, em seguida o CGAP e o Banco Mundial
queriam colaborar connosco. Eles tomaram esse modelo e adoptaram em
muitos outros países. No total, eles fizeram 10 programas em 8 países, e nós
temos agido como uma espécie de grupo de assistência técnica para alguns
deles.
Hoje existem tantos tipos de possível parceria. Nenhuma organização, nenhum
governo sozinho pode combater a pobreza e a injustiça social. Precisamos da
colaboração entre governo, sector privado, organizações da sociedade civil
como nós, agências, mas também académicos, investigadores e meios de
comunicação para fazer juntos a diferença.
Quarta Pergunta feita a Musa (afirmação para analise
Uma crítica recorrente afirma que as ONGs podem tornar-se tão boas em
prestação de serviços e programas que realmente colocam os governos
fora dos jogos, legitimando de facto o próprio desempenho
Resposta (Reflexão)
Este é um ponto muito válido. Dependendo do contexto, existe uma necessidade
de alterar a abordagem e estratégia. Começamos o programa “Ultra poor
Graduation” há 10 anos e temos ajudado a 1,7 milhões de famílias. Mas o ultrapobres são 8% da população de Bangladesh, 10-12 milhões de pessoas. Isso
não é algo que BRAC sozinho pode resolver. Agora é o momento em que o
governo deve vir, vamos incentivar o Ministério das Finanças de Bangladesh
para alocar recursos e tomar este modelo. Vamos continuar a prestar
assistência técnica, nós podemos ajudá-los a desenvolver um sistema de
Monitoria.
Mas numa economia de mercado não pensamos que o governo deveria replicar
sozinho estas experiências. Portanto, também nós estamos tentando envolver o
sector privado.
O governo deve ter alguma responsabilidade para alguns grupos sociais, mas
para muitos outros grupos pode ser o sector privado para lidar com ele,
garantindo que para eles sejam garantidos os direitos mínimos dos povos.

