
Módulo 4 – Alianza de Entidades 
 

 

Introdução 

 
Ningún trabajo de incidencia política se hace de forma aislada. Por el contrario, la 

capacidad de crear alianzas, desarrollar asociaciones a medio o largo plazo ya 

diferentes niveles con diferentes organizaciones, es fundamental para el éxito de un 

trabajo o de un plan de incidencia política. 

 

Establecer asociaciones o alianzas: 

- Contribuye a la credibilidad de la organización junto a los diferentes actores en el 

medio donde actúa, al mismo tiempo que legitima su trabajo con la comunidad con la 

que trabaja; 

- Permite seguir más de cerca los desarrollos de los procesos de toma de decisión que 

afectan el trabajo que desarrolla; 

- Aumenta la capacidad de implementación de un plan de incidencia política, potencia 

la capacidad de influencia decisiones políticas y permite ajustar con mayor rapidez la 

estrategia en situaciones de cambio brusca de escenario; 

- Permite gradualmente que una organización pase de una estrategia de incidencia 

reactiva - basada en lo que son presentados y propuestos por los responsables políticos 

y otras organizaciones - hacia una estrategia activa - en la que plantea las temáticas y 

las propuestas políticas en la agenda, obligando a los responsables de la toma de 

decisiones reaccionar. 

 

Naturalmente, tenemos mayor facilidad en establecer alianzas con las organizaciones 

a nivel local o regional, que trabajan y comparten el mismo público objetivo o las 

mismas temáticas. No entanto, muitas vezes necessitamos estabelecer alianças a nível 

internacional. Estas podem servir vários propósitos, como por exemplo: acompanhar 

as tendências globais na nossa área de atuação, aceder a oportunidades de 

financiamento e de capacitação, divulgar boas práticas, aumentar a rede de parceiros 

que possam estrategicamente potenciar a capacidade de desenvolver campanhas de 

influência política, etc. As parcerias internacionais podem ser feitas junto de 

organizações com o mesmo perfil da nossa, ou então junto de organizações com 

estrutura completamente diferente, mas cujo trabalho de certa forma está relacionado 

com a nossa área de atuação. 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivo general: 

 

Este módulo pretende dotar a las organizaciones de herramientas útiles que les permitan 

identificar socios clave a diferentes niveles, conocer los procesos de toma de decisiones, los 

canales de comunicación y, por último, crear y desarrollar alianzas que potencien su capacidad 

de influencia política y de generar cambio. 

 

 

Objetivos específicos: 

- Conocer las estructuras de toma de decisiones en el sector de juventud en Europa, en América 
Latina y a nivel internacional; 
 
- Conocer los conceptos de alianza, asociación, socios y agentes; 
 
- Conocer y utilizar herramientas de mapeo de agentes; 
 
- Identificar posibles sinergias con diferentes organizaciones; 
 
- Crear un plan estratégico para el desarrollo de alianzas  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

4.1. Definiciones 

 

Partenariado – es un proceso colaborativo a través del cual dos o más organizaciones 

autónomas se asocian, a través de acciones concretas, a fin de alcanzar un objetivo 

común. Las partes implicadas en una asociación son organizaciones asociadas. 

Es común confundir una relación entre socios con una relación entre patrocinador y 

patrocinado. Una asociación presupone la reciprocidad y el equilibrio en el 

compromiso, la toma de decisiones y los riesgos, por lo que los términos de cada 

asociación se establecerán mediante las organizaciones involucradas y los objetivos en 

cuestión. 

 

interveniente (agentes involucrados) o actores – es toda y cualquier entidad o 

individuo que incide o es influenciado por la acción de una organización, con la que 

puede establecer o no, una asociación.  

 

Partenariado internacional - es un proceso colaborativo a través del cual dos o más 

organizaciones autónomas de países o regiones diferentes se asocian, a través de 

acciones concretas, a fin de alcanzar un objetivo común.  

 

Sin embargo, aunque no se establezca una asociación con un determinado 

"interveniente" o "actor" se debe siempre considerar el papel de ese "interveniente" o 

"actor" en el plano de incidencia política de un proyecto que se pretende implementar.  

 

Red - Estrutura formal ou informal que liga actores (indivíduos ou organizações) que 

partilham um interesse comum sobre uma temática específica ou um conjunto de 

valores.1 

 

Proposta de test:  

 

1. ¿Qué es una asociación o Partenariado? 

a) Obtener apoyo para organizar un evento. 

b) Trabajar en conjunto con una organización para que cada una alcanza un 

objetivo diferente.  

c) Una relación de reciprocidad entre dos o más organizaciones diferentes 

con el objetivo de alcanzar un objetivo común. 

 

2. ¿Qué es un interveniente o agente? 

a) Alguien que representa a otra persona 

b) Organización o individuo que influye o es influenciado. 

 

                                                           
1 “Networks and Policy Processes in International Development: a literature review”, 
Emily Perkin e Julius Court, Agosto de 2005, Oversees Development Institute 



 

 

4.2. Perfil de las Organizaciones: 

 

Las organizaciones pueden ser clasificadas según varios criterios, en base a la 

relevancia de uno u otro criterio con el que estemos haciendo la clasificación. En este 

sub-módulo el objetivo es tener herramientas que permitan hacer esa clasificación de 

forma estructurada. 

 

El mapeo de intervenientes o actores se puede hacer de forma amplia, con el objetivo 

de obtener un panorama general de los principales actores involucrados en el área de 

trabajo de una organización, o puede ser hecho de forma más concreta, para un plan 

de incidencia política o la implementación de un proyecto específico. 

 

Notas importantes: 

● Es importante no olvidar que la clasificación de una organización, sobre todo 

cuando hablamos de organizaciones complejas, no siempre se restringe a una 

categoría y puede tener varias ramificaciones. 

● Aunque en este módulo nos enfocamos en organizaciones, los intervenientes o 

agentes también pueden ser personas individuales por su capacidad influencia. 

 

a. Tipología 

 

Esta clasificación es extremadamente importante ya que permite percibir la posible 

estructura de una organización y el tipo de asociación o partenariado que se puede 

establecer o no. 

 

Por ejemplo, una organización gubernamental, normalmente es más formal, con una 

estructura jerárquica y de poder de decisión más compleja en la cual cada área tiene 

funciones muy concretas, mientras que una organización de la sociedad civil o no 

gubernamental tiende a ser una estructura más accesible, con la cual hasta puede ser 

posible establecer una asociación o partenariado menos formal y más amplio. 

 

 



                                           
 

 

● Organizaciones Gubernamentales: Se designan organizaciones 

gubernamentales aquellas que forman parte del sector público donde se 

incluyen desde las instituciones cuya finalidad es brindar un servicio público que 

resulta necesario para la ciudadanía. 

 

● Organizaciones del sector privado:   neste curso quando nos referimos a 

organizações do setor privado estamos a falar especificamente de organizações 

de interesse privado e que levam a cabo atividades económicas, com fins 

lucrativos.  

● Organizaciones NO Gubernamentales o de la Sociedad Civil: Una 

organización no gubernamental (ONG) es cualquier grupo no lucrativo de 

ciudadanas y ciudadanos voluntarios, que está organizada a nivel local, nacional 

o internacional. Con tareas orientadas y dirigidas por personas con un interés 

común, llevan los problemas de la ciudadanía a los Gobiernos, supervisan las 

políticas y alientan la participación de la comunidad.  

 

● Social Media / Medios de Comunicación: Se incluyen todos los medios de 

comunicación y plataformas de información, desde periódicos, radios, 

televisiones o incluso redes sociales, blogs, podcasts, canales en línea, etc.  

 

Uma outra classificação muito comum refere-se a organizações do 1º, 2º e 3º setor. 

Muito resumidamente, as organizações do 1º setor são as instituições públicas; as 

organizações do 2º setor são as instituições privadas cuja atividade pressupõe fins 

lucrativos e de interesse privado; as instituições do 3º setor são instituições privadas 

que trabalham para o bem-estar coletivo. 

 

b. Ámbito:  

 

Es importante percibir cuál es el ámbito o ámbitos en los que un interveniente o agente 

trabaja ya que también permite evaluar hasta qué punto tiene sentido una asociación o 

colaboración con dicho actor. Es necesario tener en cuenta que hay organizaciones muy 

   Tipologia 

  

 Governamental 

  
Não 

Governamental 
/ Sociedade civil 

 

 Privado 

 

  Media 



grandes que pueden trabajar a varios niveles. En este caso, se debe clasificar la parte de 

la estructura que tiene sentido para el trabajo que estamos desarrollando. 

 

 

                                        
 

c. Área de Intervención: 

 

Una organización puede trabajar en general en las políticas de juventud, y 

específicamente cuestiones relacionadas con el medio ambiente, por ejemplo. Esta 

clasificación permite identificar, en el marco del análisis que estamos haciendo, en qué 

área de intervención una organización es relevante. 

                                              
D. Proximidad 

 

Otro aspecto a tener en cuenta en cuanto a la clasificación de una organización tiene 

que ver con la proximidad que tenemos con ella. Esta cuestión es tan importante, 

cuanto más politizada es la cuestión en la que estamos trabajando. 

La ideología está directamente relacionada con la proximidad de las posiciones 

políticas. 

La accesibilidad tiene que ver con lo fácil que es mantener una relación con una 

organización. Por ejemplo, para marcar una reunión, obtener la respuesta a un correo 

electrónico, etc.                                      

 

   Âmbito 

  

 Local 

  Regional 

 

 Nacional 

 

  Internacional 

   Área de 
intervenção  Geral  Específica 



     
 

 

Exercício prático:  

Pensem em 3 organizações: 

1. uma governamental 

2. uma não governamental 

3. uma dos Media 

 

Utilizando a planilha de excel em anexo para desenho de perfil das organizações, 

classifiquem cada uma dessas organizações sob os diferentes critérios. 

 

 

  

   Proximidade  Ideológica  Acessibilidad
e 



 

 

 

4.3. Nós e os outros : gerar e gerir parcerias 

 

4.4.1 Análise interna das organizações 

 

Antes de estabelecer qualquer parceria ou aliança ou tentarmos nos aproximar de 

outras organizações é essencial conhecermo-nos enquanto organização. Assim, é 

importante saber responder de forma clara as seguintes questões: 

 

- Qual a nossa missão? 

- Quais são os nossos valores? 

- Comonos organizamos? 

- Quais sãos as funções de cada uma das partes da nossa estrutura? 

- Quais as principais posições que defendemos? 

-;Áreas de intervenção, principais causas e que projetos temos associado a cada uma 

dessas causas 

- Meio em que atuamos: o nosso publico alvo direto e indireto 

 

A partir dessas informações, já estamos em condições de fazer uma análise da nossa 

organização. Existem diferentes formas de o fazer.  Aqui vamos falar de uma em 

concreto, a chamada análise SWOT: 

 

Strenghts (Forças) - correspondem às vantagens que o projeto ou organização tem 

num determinado contexto 

Weaknesses (Fraquezas) – correspondem às desvantagens que o projeto ou 

organização tem num determinado contexto 

Opportunities – Oportunidades – refere-se ao potencial que uma determinada 

organização ou projeto pode ter num determinado contexto 

Threats – Ameaças – aspetos internos ou externos que de uma forma ou de outra 

podem por em causa a existência de uma organização a ou a sua capacidade de 

implementar com sucesso determinado projeto 

 

Esta análise pode se aplicar à organização no geral, ou então, a uma área de intervenção 

ou projeto em concreto. 

 

Exercício: Escolher uma área de intervenção da tua organização ou de um projeto 

específico e fazer uma análise SWOT com base nas informações de que dispões.  

 

4.3.2 Análise de intervenientes 

 

 



Uma vez, que já tenhamos as informações que precisamos sobre nós, devemos avançar 

e analisar a nossa rede e as parcerias que já dispomos. 

Podemos começar por nos questionarmos: 

 

● com quem trabalhamos diretamente?  

● com quem trabalhamos indiretamente? 

● Que outras organizações trabalham no meio onde atuamos? 

● Que outras organizações trabalham o que nós trabalhamos? 

● Com que tipo de organizações e a que nível não trabalhamos? Posteriormente, 

devemos avaliar se é relevante estabelecer uma parceria a esse nível, e se sim, 

com quem e se  dispomos de algumas vias de acesso a essas organizações.  

 

A este ponto devemos voltar ao nosso mapa de intervenientes ou atores de que falamos 

no ponto 4.2 e avaliar como estes se posicionam em relação ao projeto em questão. 

 

Os intervenientes ou atores podem assumir os seguintes papéis em relação ao nosso 

projeto: 

 

Entusiasta- apoia o projeto naturalmente e participa ativamente para angariar novos 

apoiantes. Sente orgulho em participar; 

Suporte - apoiará desde que perceba o propósito do projeto; 

Instável - Não apoia, nem bloqueia, mas será influenciado pelo projeto; 

Provável resistente - Aquele que não se pode classificar porque os sinais não são claros, 

mas que com o tempo é provável que se revele contra; 

Boicotador aberto - Aquele que não esconde a sua insatisfação e resiste à mudança 

Boicotador velado - Aquele que parece apoiar, mas nos bastidores resiste ou tentar 

minar o projeto  

 

É igualmente importante avaliar o poder de influência que as organizações têm em 

relação ao projeto que estamos a implementar para decidir que ação por em prática em 

relação a uma determinada organização. Assim, também deve-se determinar o poder 

de influência de uma determinada organização num projeto ou num processo. Na 

planilha excel nós sugerimos uma classificação de 0 a 10, mas  também pode se pode 

utilizar outros classificação, como por exemplo “Alta influência”, “ influência média” ou 

“baixa influência 

 

No que diz respeito às ações a implementar em relação à organização, elas podem ser 

classificadas em 4 categorias: 

 

- Manter satisfeita organizações que, pelo nível de influência que têm nos 

processos, é conveniente manter um espaço de diálogo amistoso.  

- Manter informado sobre a evolução sobre o projeto ou ações concretas a serem 

desenvolvidas 

- Gerir a relação com a organização  



- Monitorizar as ações dessa organização num determinado campo ou em geral, 

uma vez que as suas atividades podem ter grande impacto na nossa organização 

u projeto 

- Criar aliança com a organização uma vez que isso fortalecerá a posição da nossa 

organização ou projeto; 

 

 

Se nós fizermos um mapeamento de intervenientes para o nosso projeto, ou 

organização, e uma posterior análise desses mesmos intervenientes pressupõe-se que 

já estamos em condições de perceber com que organizações do nosso território ou de 

outro país faz sentido nos aliarmos e, principalmente, a razão para o fazermos.  

 

Assim, com as organizações que já decidimos que devemos trabalhar é necessário 

também decidir que tipo de parceria queremos ter com essas outras organizações, uma 

vez que isso vai determinar a nossa abordagem a essas organizações. 

 

Podemos agrupar os tipos de parcerias nas seguintes categorias:  

 

Parcerias para criação de rede - parcerias que passam normalmente por integrar 

plataformas regionais, globais ou espaços de diálogo ligadas às temáticas 

desenvolvidas pela nossa organização (por exemplo: grupos de trabalho, redes 

informais, conselhos consultivos, etc) de forma a aumentar a nossa capacidade de estar 

em espaços que de outra forma não teríamos acesso. Estas parcerias fortalecem o 

reconhecimento da nossa organização enquanto um interveniente relevante no âmbito 

em que nós trabalhamos. 

 

Exemplo: Fórum Latino Americano e Caribenho de Juventude 

 

Parcerias para financiamento - o financiamento é uma questão central para a 

sustentabilidade das organizações e para garantir as condições mínimas para o 

desenvolvimento da sua missão. A capacidade de gerar parcerias com organizações 

que acreditam no nosso projeto e podem fornecer apoio para a concretização do 

mesmo. Estas organizações podem ser fundações, organizações internacionais, 

programas de apoio, plataformas regionais, etc. Este tipo de parcerias facilmente pode 

ser visto como sendo desequilibrada, uma vez que normalmente há uma organização 

que financia e outra que beneficia do financiamento. Porém, é preciso sempre encarar 

essa relação como recíproca e que a vertente financeira nem sempre é  

a mais importante e que a outra parte também tem algo a ganhar em se aliar connosco. 

 

Assim, ao apresentar a organização ou um projeto para um possível parceiro neste 

contexto, recomenda-se: 

 

- Estabelecer uma relação direta entre os objetivos do projeto a apresentar e o trabalho 

desenvolvido pela organização parceira; 



- Desenhar uma estratégia que permite que a outra parte veja o potencial do projeto. 

Aquando de uma aproximação, deve-se sempre apresentar à outra parte as razões e os 

ganhos que podem advir dessa parceria e isso exige preparação. É necessário fazer uma 

análise da organização com a qual queremos trabalhar, conhecer os seus valores, 

missão e adaptar a forma como apresentamos o nosso projeto para que esse seja bem-

recebido. 

 

Neste grupo incluem-se, por exemplo, parcerias com fundações, institutos públicos 

para apoiarem financeiramente um determinado projeto. 

 

  

Parcerias para capacitação, partilha de boas práticas ou campanhas de influência 

política – Estas são parcerias que surgem quando a organização já dispõe de uma rede 

de parceiros. Este tipo de parcerias passa, por exemplo, por concorrer conjuntamente 

a financiamento para implementação de projetos ou para desenvolver campanhas de 

advocacy para temáticas especificas que transcendem as nossas fronteiras, para 

organização de formações, conferências ou manifestações conjuntas.  

 

Ex: AINY – Construir capacidades do global ao local é um projeto no âmbito do 

programa de apoio da União Europeia para a Juventude Erasmus +, numa linha 

específica chamada Ação Chave 2, que apoia projetos que pretendem o 

desenvolvimento de parcerias estratégicas a nível europeu ou internacional na área de 

juventude. Assim, 2 organizações europeias (Conselho de Juventude de Espanha e 

Conselho Nacional de Juventude de Portugal) e 4 organizações da América Latina 

(APDENA – Argentina, Mirim Brasil, Cauce Ciudadano – México e Genesis Panamá 

Positivo) candidataram-se em conjunto para um financiamento que pretendia não só 

apoiar a partilha de boas práticas em matéria de participação juvenil nas duas regiões, 

mas também desenvolver ferramentas para capacitar as organizações de juventude de 

âmbito local. É neste contexto, por exemplo, que decorre este curso online. 

 

 

 

(incluir exercicio ou exemplo prático) 

4.4. Estruturas de juventude regionais na América Latina e Europa  
 

Fórum Europeu de Juventude 

 

O Fórum Europeu de Juventude é uma plataforma de organizações de juventude 

europeias que pretende ser uma voz representativa dos jovens junto das instâncias 

europeias e luta pela emancipação dos jovens europeus. 

 

O Fórum Europeu de Juventude neste momento é constituído por 104 organizações 

membros, entre Conselhos Nacionais de Juventude e organizações internacionais de 



Juventude não governamentais. Fazem parte do Fórum Europeu de Juventude por 

exemplo duas organizações deste projeto, o Conselho Nacional de Juventude de 

Portugal e o Conselho Nacional de Juventude de Espanha. 

Mais sobre o Fórum Europeu de Juventude: http://www.youthforum.org/european-

youth-forum/ 

 

 

Fórum Latino Americano e Caribenho de Juventudes  

 

 É uma plataforma de organizações de juventude que pretende empoderar as 

juventudes da América Latina e Caribe dando visibilidade às suas causas e promovendo 

espaços de cooperação. Neste momento a FLACJ tem organizações de da América 

Latina e Caribe, sendo que muitas delas plataformas que congregam organizações de 

âmbito local. 

 

Facebook: https://www.facebook.com/flacj/ 

 

Organizações internacionais 

 

Nações Unidas: 

A ONU é a maior organização internacional do mundo e atua em muitas áreas 

fundamentais para a paz e o bem-estar da humanidade, trabalhando para prevenir 

conflitos, promover os direitos humanos, combater as alterações climáticas, reduzir as 

desigualdades e unir os povos.2  

Embora a ONU não tenha nenhuma agência ou programa especificamente na 

juventude, pela sua missão e enquanto espaço de diálogo da agenda global emerge 

como um interveniente indispensável em qualquer questão ou temática que direta ou 

indiretamente envolve os jovens. 

 

a) Enviada do Secretario General para a juventude 

 

A posição de Enviada da Nações Unidas para a Juventude foi criada durante a Secretaria 

Geral de Ban Ki Moon. Este cargo pretende não só ter uma figura de ligação e 

representação da voz dos jovens dentro do sistema das nações unidas, mas igualmente 

trazer os jovens e as temáticas ligadas à juventude para o centro de tomada de decisão 

da ONU.  

Presentemente, a Enviada para a Juventude é a Jayathma Wickramanayake, de 26 

anos, do Sri Lanka. O escritório da Enviada para a juventude elegeu 4 prioridades: 

- Participação; 

- Influncia política dos jovens; 

- Parcerias; 

- harmonização; 

                                                           
2 fonte: unric.org 

http://www.youthforum.org/european-youth-forum/
http://www.youthforum.org/european-youth-forum/


 

b) Fórum de Juventude do Conselho Económico e Social das Nações Unidas 

(ECOSOC Youth Forum)  

 

O Fórum de Juventude do Conselho Económico e Social das Nações Unidas reúne 

anualmente representantes jovens dos estados membros da ONU, plataformas 

regionais de juventude e decisores políticos nacionais e a nível do sistema das Nações 

Unidas, sendo um amplo espaço de concertação e criação de rede.  

 

 

c) Representações nacionais e regionais das Agências da ONU 

 

As agências da ONU dispõem normalmente de representação nos estados membros, 

que pode variar consoante o papel que a ONU assume no país.  Uma vez que essas 

representações podem desenvolver programas específicos para o cumprimento dos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com parceiros estatais e da sociedade civil, 

estas podem ser aliadas importantes em algumas agendas, embora tenha sempre que 

se avaliar se o contexto e se o projeto justifica uma parceria a esse nível. 

 

 

 

 

 


