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A atual crise do COVID-19 mais uma vez nos lembra que vivemos em um mundo globalizado e 
interconectado e que nenhum país pode enfrentar a crise isoladamente. É também mais uma 
prova de nossos valores e princípios sociais.

Desde meados do século passado, o setor das ONGs "vem crescendo e se consolidando, em todos 
os países ocidentais”1. Ao longo do tempo, muitas delas conseguiram se tornar organizações 
transnacionais e ocuparam espaços de relevância no mundo, participando, por exemplo, da 
"Cúpula da Terra" ou do "Fórum Social Mundial", que é realizado todos os anos em Davos. , Suíça.

Embora o termo ONG (Organizações Não-Governamentais) possa ser confuso em alguns casos, 
refere-se a associações civis sem fins lucrativos que, independentemente dos Estados, buscam a 
transformação das sociedades em um sistema de maior justiça social.2

As ONGs foram as primeiras a se reestruturar e a promover iniciativas que apoiam os sistemas 
médicos em meio à crise do COVID-19 no mundo, criando fundos de emergência nacionais ou 
canalizando doações. Além disso, eles organizaram suas equipes técnicas para prestar assistência, 
especialmente às populações mais vulneráveis.

Para Harold Segura3, diretor de fé e desenvolvimento da Visão Mundial para a América Latina “O 
impacto da pandemia é devastador para muitas pessoas. Não é sem razão que foi dito que estamos 
enfrentando a maior crise desde o término da Segunda Guerra Mundial”.

Por outro lado, Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor da OMS (Organização Mundial da Saúde), 
declarou recentemente que "A pandemia está longe de terminar" e, em alguns lugares, as ONGs são 
o único ponto de referência na pandemia para as pessoas e as famílias.
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Nos tempos do COVID-19, as organizações não-governamentais (ONGs) vêm redobrando 
esforços para preservar a saúde de suas equipes de trabalho e continuar cumprindo sua missão.

Nesse contexto, os dados fornecidos pela The Nonprofit (Organização Sem Fins Lucrativos) 
Alliance4 mostram que 60% das ONGs aumentaram o nível de atividade para poder atender a 
seus grupos. No entanto, o apoio voluntário diminuiu drasticamente devido ao confinamento em 
casa e 5% das ONGs tiveram que parar completamente suas atividades, especialmente aquelas 
que trabalham em ambientes escolare.

Para Harold Segura, os principais desafios enfrentados pelas ONGs neste momento são:
1- Prestar serviços às comunidades mais carentes em meio às limitações de deslocamento 
físico impostas pelas medidas de confinamento. Muitas das atividades são desenvolvidas em 
zonas rurais, portanto a locomoção para esses locais torna-se uma dificuldade adicional que 
deixa as comunidades sem acesso à ajuda. 
2- Reduzir os riscos à saúde das equipes que trabalham em projetos e programas 
comunitários. Assim como os profissionais médicos, muitas das ações realizadas são urgentes 
e não podem ser interrompidas ao longo do tempo, ainda mais quando os diferentes 
indicadores refletem que as populações que já estavam em situação de pobreza estrutural 
foram os mais afetados.
3- Assumir a redução de orçamentos que afetam diretamente as operações nas áreas de maior 
impacto. Sobre este último, os especialistas preveem que a crise econômica restringirá a 
disponibilidade de fundos e o número de doadores, o que tornará mais difícil para que as 
ONGs disponham dos recursos necessários para enfrentar a crise.

Diante disso, Segura entende que será necessário repensarmos o modelo de captação de 
recursos e precisaremos criar alianças com outras ONGs, em vez de nos concentrar em competir 
por financiamentos.

Nesta situação, um elemento-chave que as ONGs devem levar em consideração é o princípio de 
se "Comunicar, comunicar, comunicar". Será de suma importância que elas informem o que eles 
estão fazendo todos os dias, quais são as novas necessidades identificadas e o plano de ação que 
eles propõem para atendê-las.

Da mesma forma, os doadores devem adotar uma atitude flexível, considerando que os 
programas de assistência social que vinham sendo executados serão afetados em seus prazos, 
assim como o tipo de atividades que poderão ser levadas a cabo. É importante ter-se em mente 
que todos estamos envolvidos nesta crise.

Finalmente, para Harold Segura, este é um momento de oportunidade para sermos instrumentos 
para uma sociedade mais justa e para a dignidade de todos os seres humanos, um momento para 
repetirmos mais uma vez esse pedido a Deus: “Dê-nos a comida que necessitamos hoje. Perdoe o 
mal que fazemos, assim como nós perdoamos aqueles que nos fazem mal”.5
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1   https://ayudaenaccion.org/
2   https://ccong.org.co/files/496_at_ROL-ONG-Latinoamerica.pdf
3   Director de Fe y Desarrollo de Visión Mundial para Latinoamérica
4   https://www.fundacionlealtad.org/emergencia-covid19-recomendaciones-y-retos-para-donantes-y-ong/
5   Mateo 6: 11-12 Traducción en lenguaje actual (TLA)
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