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Briefing sobre 
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Tratamento de 
reclamações 

Tratamento de feedback / reclamações comunitários 

Briefing da CAFOD sobre Prestação de Contas: Nível 1 (Básico) 
 
 
 
 
Este Briefing apresenta um guia básico passo-a-passo para os parceiros da CAFOD 
tratarem dos feedback e reclamações comunitários no âmbito de projectos de 
desenvolvimento e/ou humanitários. Para informação mais detalhada e exemplos 
de boas práticas e lições aprendidas, ver por favor o Briefing do Nível 2 (Avançado). 
 

1. Introdução 
 
Permitir que as pessoas sejam ouvidas, 
incluindo o tratamento de reclamações, é 
reconhecido como um componente-chave 
de prestação de contas para as 
comunidades que apoiamos em contextos 
humanitários e de desenvolvimento. 
 
Este documento apresenta orientação 
prática para apoiar organizações na 
implementação de mecanismos básicos de 
tratamento de reclamações. Apesar de se 
dever encorajar a expressão de feedbacks 
positivos e negativos, este documento foca 
principalmente assuntos ou ‘reclamações’ 
que requerem uma resposta e são por isso 
uma prioridade de acção. 
 
Benefícios  

Os benefícios dos mecanismos de 
tratamento de feedback e reclamações 
incluem: 
• Reconhecimento da dignidade e direitos 

dos beneficiários dos projectos, incluindo 
o direito das pessoas expressarem as 
suas opiniões e preocupações. 

• Responsabilizar as organizações para 
responderem pelas promessas e 
compromissos feitos perante as 
comunidades que apoiam e outros 
intervenientes. 

• Melhoria do impacte e eficácia dos 
programas, por exemplo, através da 
identificação prévia e gestão de questões 
e riscos; protecção de pessoal 
apresentando-lhes     uma    forma     de 

 
investigar e responder a questões; melhoria 
e aprendizagem contínuas; e reforço da 
imagem pública como uma ‘organização que 
ouve’. 
 
Uma abordagem faseada 

Em contextos onde estão disponíveis fundos 
limitados ou durante as etapas iniciais de 
uma resposta humanitária, é aconselhável 
adoptar uma abordagem faseada ao 
tratamento de reclamações. Pode ser 
introduzido um mecanismo básico no início, 
que pode depois ser reforçado e alargado 
para incorporar boas práticas e abordagens. 
(ver Tratamento de feedback/reclamações 
comunitários, Nível 2 (Avançado) – em 
desenvolvimento). 
 
Mecanismos básicos para o tratamento 
de reclamações 

A seguir apresenta-se um guia para a 
elaboração e implementação de um 
mecanismo básico de tratamento de 
reclamações com as comunidades. Os 
‘requisitos mínimos’ para um mecanismo 
básico de tratamento de reclamações são: 
• As comunidades são informadas sobre o 

seu direito de registar reclamações. 
• É oferecida às comunidades, pelo menos, 

uma maneira de fazer reclamações, 
apesar de isto poder ser informal em vez 
de formal, por exemplo, através do 
pessoal do programa durante as visitas 
às comunidades ou através de um 
número de telefone publicado. 
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• É mantido um registo centralizado de 
todas as reclamações incluindo as acções 
tomadas e o resultado de cada 
reclamação. Isto inclui a criação de um 
registo escrito das reclamações verbais.  
 

2. Planeamento de mecanismos 
de tratamento de reclamações 

 
A seguir apresenta-se uma estrutura para 
elaborar e implementar um mecanismo 
básico de tratamento de reclamações. 
 
a) Compreender o contexto 

Os mecanismos de reclamações devem 
ser desenvolvidos de acordo com o 
contexto local, incluindo a consideração 
de: 

 Sistemas e estruturas existentes de 
feedbacks e reclamações 
comunitários, por exemplo, as 
reclamações da comunidade são 
geralmente tratadas por um líder da 
comunidade ou um comité da 
comunidade? Os sistemas e 
estruturas existentes são acessíveis a 
membros vulneráveis da 
comunidade? 

 Formas como os membros da 
comunidade expressam insatisfação. 
As reclamações são interpretadas de 
formas diferentes em diferentes 
culturas. É importante que os 
mecanismos de reclamação sejam 
elaborados com sensibilidade às 
percepções da comunidade, por 
exemplo, pode ser apropriado colocar 
ênfase no ‘feedback’ (positivo ou 
negativo) ou ‘comentários e 
sugestões’ em vez de ‘reclamações 
em contextos onde reclamar não seja 
considerado culturalmente 
apropriado.   

 Riscos potenciais de segurança para 
o pessoal ou beneficiários dos 
projectos. Para os membros da 
comunidade, o medo de retaliação 

pode variar de uma preocupação que 
o indivíduo ou a sua comunidade 
sejam excluídos da recepção de 
ajuda ou apoio, ao medo que sejam 
pessoalmente perseguidos por terem 
reclamado. 

 
b) Utilizadores-alvo 

Quem deve usar o mecanismo? 
Identificar os intervenientes que terão 
acesso à reclamação, por exemplo, 
líderes e membros da comunidade, 
beneficiários, governo local, 
trabalhadores de saúde, etc. 
 

c) Tipos de reclamação 

A equipe do projecto deve identificar os 
tipos potenciais de feedback e/ou 
reclamação que espera receber e 
considerar se há algumas diferenças na 
forma como serão tratados estes 
diferentes tipos de reclamações. 

Por exemplo, a CAFOD identifica as 
seguintes categorias de reclamações: 

Reclamação ‘válida’ – definida como 
“uma expressão de insatisfação 
directamente associada aos 
compromissos e promessas feitas e por 
isso dentro do controlo da organização.” 
As reclamações válidas incluem: 

 Reclamações ‘não-sensíveis’, por 
exemplo, reclamações referentes a 
actividades ou financiamento do 
projecto. 

 Reclamações ‘sensíveis’, por exemplo, 
abuso ou exploração, incluindo abuso 
e exploração sexual, comportamento 
incorrecto do pessoal, má utilização 
de fundos e fraude. 

Reclamações ‘não-válidas’ – 
normalmente referem-se a questões fora 
do controlo da organização. Boa 
comunicação com a comunidade ajudará 
a redução de reclamações não-válidas, 
evitando serem geradas falsas 
expectativas. 
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Também é esperado que algumas 
reclamações ‘não-válidas’ possam ser 
recebidas de vez em quando, 
especialmente em contextos onde há 
estabelecimentos limitados à expressão 
de insatisfação. 

O Caso Estudo 1 apresenta exemplos de 
reclamações recebidas no Uganda num 
programa financiado pela CAFOD. As 
reclamações são principalmente 
referentes às actividades do programa 
mas incluem também uma reclamação 
‘não-válida’ relativa a disputas de 
terrenos locais.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
d) Mecanismos de recepção de 
reclamações 

O Quadro 1 abaixo identifica as diferentes 
opções de recepção de reclamações. Os 
mecanismos adequados devem ser 
seleccionados para assegurar o acesso a 
todos os membros da comunidade, incluindo 
os grupos vulneráveis. 
 
 

Número de 
telefone 
anunciado 

Vantagens 
Possibilidade de se fazer 
reclamações anónimas.  
Acesso directo ao pessoal do 
programa.  
Uma opção para usar em 
contextos inseguros.   
Desvantagens 
A comunidade perderá confiança 
se o telefone não for atendido. 

Endereço de 
e-mail 
anunciado 

Vantagens 
Acesso directo ao pessoal do 
programa. 
Uma opção para usar em 
contextos inseguros.   
Desvantagens 
Depende do acesso da 
comunidade à internet. 
Não adequado para baixos níveis 
de instrução. 

Tempo 
reservado no 
fim de cada 
reunião 
comunitária 

Vantagens 
Pode ser a opção mais 
conveniente. 
Desvantagens 
Risco dos grupos mais vulneráveis 
não se sentirem aptos a expressar 
as suas preocupações. 

Comité de 
reclamações 
comunitárias 

Vantagens 
Permite um alto nível de 
prestação de contas.  
Cria confiança e redes 
comunitárias.  
Desvantagens 
Pode depender das competências 
de facilitação e de capacitação do 
pessoal do programa.  

Reclamações 
da 
comunidade / 
Caixa de 
sugestões 

Vantagens 
Possibilidade de se fazer 
reclamações anónimas.  
Desvantagens 
Pode ser usado de forma 
inadequada, por exemplo, para 
colocar lixo. 
Não adequado para níveis de 
instrução baixos. 
Requer recolha regular. 

Discussões de 
grupo para 
obter 
feedbacks e 
reclamações 

Vantagens 
Oportunidade de criar confiança e 
descobrir preocupações dos 
grupos vulneráveis. 
Desvantagens 
Requer um facilitador adequado, 
por exemplo um membro 
feminino do pessoal para um 
grupo de discussão de mulheres. 

Caso Estudo 1: Apoio a comunidades 
afectadas pela fome em Karamoja, 
Uganda, 2009 

A Diocese de Moroto implementou um 
mecanismo de tratamento de reclamações 
relacionados com:  
• Os membros de comunidades distantes 

tinham de viajar para recolher alimentos 
num ponto de distribuição 

• O tamanho da ração alimentar era muito 
pequeno 

• Os membros da comunidade 
reclamaram que não tinham sido 
incluídos no projecto 

• Uma disputa de terra, onde uma família 
local reivindicou a posse do terreno 
onde se situavam muitos dos projectos 
de alimentação-por-trabalho 

• As pessoas acharam o trabalho muito 
pesado dada a quantidade de alimentos 
recebidos em troca. (CAFOD, 2010) 
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Secretária de 
reclamações 

Vantagens 
Semi-informal – pode encorajar 
mais pessoas a interagir com o 
pessoal do programa. 
Desvantagens 
Requer pessoal do programa na 
secretária em horários definidos.  

‘Hora de 
reclamações’ 
semanais na 
sede da 
organização 

Vantagens 
Possibilidade dos membros da 
comunidade lançarem 
discretamente preocupações num 
ambiente seguro. 
Pode ser conveniente para o 
pessoal do programa. 
Desvantagens 
Requer que o escritório seja de 
fácil acesso à comunidade.  

O pessoal do 
programa 
leva 
formulários 
de 
reclamações 
para recolha 
específica de 
reclamações  

Vantagens 
Informal - pode encorajar 
reclamações de grupos 
vulneráveis ou dos menos 
susceptíveis de participar em 
grupo. 
Desvantagens 
Pode afectar a capacidade do 
pessoal do programa exercer 
eficazmente as actividades do 
programa. 

 
Quadro 1: Vantagens e desvantagens dos mecanismos de 
recolha de reclamações 
 
e) Procedimentos de tratamento de 
reclamações  

O Diagrama 1 abaixo delineia um 
processo padrão de tratamento de 
reclamações.  
 
Os elementos-chave a incorporar no 
processo de tratamento de reclamações 
incluem: 

 Um sistema de registo, localização e 
relatório sobre reclamações, por 
exemplo, uma folha Excel pode ser 
suficiente (ver Anexo 1). As 
reclamações ‘sensíveis’ podem ser 
registadas num ficheiro separado e 
protegido por palavra-chave por uma 
questão de segurança. 

 Um processo de análise das 
reclamações e decidir como lidar com 
elas, por exemplo, durante reuniões 
da equipa do projecto. 

 Orientações para o tratamento de 
diferentes tipos de reclamação. Por 
exemplo: reclamações ‘não-sensíveis’ 
devem ser lidadas de forma aberta e 
transparente juntamente com a 
comunidade quando possível; as 
reclamações ‘sensíveis’ requerem um 
nível mais elevado de 
confidencialidade e devem ser 
remetidas a um funcionário superior 
adequado e/ou às autoridades locais; 
e as reclamações ‘não-válidas’ devem 
ser remetidas de volta aos 
reclamantes, assistindo-os na procura 
do provedor de justiça adequado às 
suas reclamações, quando possível. 

 Um método para capturar 
verbalmente as reclamações 
recebidas (ver Anexo 2) 

 Tempos de resposta desde a 
recepção da reclamação ao 
reconhecimento (ex: 1 semana) à 
resolução (ex: 1 mês). 
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Informações adicionais: 

Normas e compromissos da CAFOD 
http://www.cafod.org.uk/about-us/how-we-
work/standards  

Política de Tratamento de Reclamações e 
Procedimentos para Programas Internacionais 
da CAFOD 

http://www.cafod.org.uk/partners 
 
Directório de Gestão de Reclamações para 
Programas Internacionais da CAFOD 

http://www.cafod.org.uk/partners  

Recursos da Parceria Internacional de 
Prestação de Contas Humanitária (HAP) 
http://www.hapinternational.org/projects/field
/case-studies.aspx#complaints 

 
f) Que recursos são necessários? 

A implementação de mecanismos básicos 
de tratamento de reclamações necessita: 

 Tempo para o pessoal / consultor 
criar um mecanismo adequado e 
comunicá-lo aos intervenientes da 
comunidade. 

 Sensibilização e formação do pessoal 
em procedimentos de tratamento de 
reclamações, que garantam clareza 
de funções e responsabilidades. 

 Recursos financeiros que cubram o 
custo dos materiais de comunicação, 
manutenção do mecanismo de 
reclamações, tempo que o pessoal 
está envolvido na recepção e 
processamento das reclamações, etc. 

 
g) Como monitorar a eficácia dos 
mecanismos de tratamento de 
reclamações? 

 Analisar os tipos de reclamações que 
foram realmente recebidos – quase 
todos devem ser reclamações 
‘válidas’? 

 Falar com os membros da 
comunidade – estão sensibilizados 
sobre o seu direito de fornecer 
feedback e/ou reclamações e como o 
fazer? Falar com o pessoal do 
projecto – que mecanismo de 
reclamações foi posto em prática e 
como é mantido? 

 Analisar os sistemas de reclamações – 
documentação e sistema processual 
do registo, rastreamento e 
monitorização de reclamações. 
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Método de 
Reclamação Descrição da Reclamação

Detalhes do Reclamante Detalhes da Reclamação
Ref. Nome Detalhes de 

Contacto
Idade

(>18/<18)
Sexo (M/F) Data da 

Recepção
Projecto / 
Programa

Detalhes do Resultado

Data Iniciais Data Iniciais Data Iniciais Data Iniciais Data Iniciais Data Iniciais
Registado Reconhecido

Detalhes do Estado
Resultado da ReclamaçãoInvestigado Resposta Dada Recurso Terminado

Anexo 1: 
 
Modelo de Registo de Reclamações 
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Anexo 2: 
 
Formulário de Recolha de Reclamação  
 
Este formulário pode ser usado pelo pessoal do projecto para registar reclamações verbais 
recebidas dos intervenientes comunitários durante as visitas de campo. 
 
Parte 1: Completar com o reclamante 
Data: 
Data em que a reclamação é recebida 
 
 

 

Detalhes Pessoais: 
• Nome e detalhes de contacto do 

reclamante 
• Idade – adulto ou criança 
• Sexo – masculino ou feminino 

 

Detalhes do Projecto: 
Nome / n.º referência do projecto ou programa 
 
 

 

Natureza da Reclamação: 
Breve resumo da reclamação 
 
 

 

Detalhe da Reclamação: 
Uma descrição detalhada da reclamação que a 
pessoa fez 
 
 
 

 

Quem recebeu a Reclamação: 
Nome da pessoa que recebeu a reclamação 
 
 

 

Parte 2: Para uso do escritório e feedback ao reclamante, conforme o caso 
Resultado da Reclamação: 
Resumo da acção realizada e o que aconteceu 
como resultado da reclamação 

 

Comentários: 
Outros comentários adicionais, por exemplo, 
seguimento recomendado como resultado da 
reclamação tal como uma mudança às políticas 
ou procedimentos actuais. 

 

 
Origem: Adaptado da Action Aid, 2008 
 

 


