
2021-2025  
PLANO ESTRATÉGICO 



2021-2025: Strategic Plan/32/InternatIonal accountabIlIty Project

E se o desenvolvimento fosse planejado e vivido pelas 
mesmas pessoas?
Nós imaginamos que elas provavelmente usariam suas próprias ex-
periências para criar os maiores benefícios possíveis para quem mais 
precisa e para prevenir prejuízos.

A IAP é uma organização internacional de direitos humanos e ambien-
tais que trabalha com comunidades, organizações da sociedade civil e 
movimentos sociais para mudar a forma com que o desenvolvimento é 
atualmente realizado.

A IAP é parte de um movimento global enraizado nas aspirações das 
pessoas por justiça e para prosperar hoje e amanhã. Os esforços para 
mudar o atual modelo de desenvolvimento, focado em interesses políti-
cos e empresariais, para um modelo fundamentado nas prioridades 
comunitárias são uma resposta a projetos que desenraizam as pessoas, 
destroem meios de subsistência e apagam culturas. É uma resposta ao 
desequilíbrio de poder que, se redirecionado a prioridades orientadas 
pelas comunidades, melhoraria vidas e protegeria o meio ambiente.

SOBRE A IAP 

As prioridades das comunidades deveriam liderar todo processo de 
desenvolvimento. Os nossos Guias de Ação Comunitária preparam 
organizadoras e organizadores comunitários ao redor do mundo para 
reunir conhecimento local, informar e mobilizar para o desenvolvimento 
que as comunidades desejam. A Equipe Global de Incidência (Global 
Advocacy Team) reúne organizadoras e organizadores comunitários 
para unirem seus conhecimentos locais numa campanha internacional 
coletiva.

As pessoas são excluídas das decisões que impactam suas vidas e o 
meio ambiente. A IAP cria uma nova tecnologia acessível para maximi-
zar o uso de informações públicas e informações locais para reforçar 
a mobilização comunitária. Através do Sistema de Alerta Prévio, a 
IAP e nossas parceiras e parceiros locais trocam as informações mais 
recentes sobre os projetos propostos pelos bancos de desenvolvimen-
to com as pesquisas conduzidas pelas comunidades no tocante aos 
aspectos que as afetam - o que deve ocorrer, de preferência, antes 
que a decisão de financiar estes projetos tenha sido tomada. A IAP 
identifica espaços influentes no processo de tomada de decisão em 
governos, instituições financeiras de desenvolvimento e empresas para 
que as comunidades avancem nas suas prioridades e protejam direitos 
humanos e ambientais.
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VISÃO

A IAP trabalha para um mundo em que as comunidades conduzam o 
desenvolvimento onde elas vivem, trabalham e se divertem. Em contraste 
com práticas atuais, a IAP defende um processo de desenvolvimento em 
que as pessoas reivindiquem e defendam seus direitos, o meio ambiente 
seja respeitado e em que todas e todos possam viver com dignidade e 
prosperem na terra que amam.

A IAP trabalha em solidariedade com comunidades, sociedade civil e 
movimentos sociais para informar e amplificar suas campanhas, ampliar  
o acesso à informação e para criar espaços dentro e fora do sistema  
de poder dominante para que as comunidades liderem as decisões de  
desenvolvimento que afetam suas vidas e o meio ambiente.

MISSÃO

1. Redistribuir poder para aumentar o acesso, a capacidade e a  
 participação para o desenvolvimento liderado pelas comunidades.

2. Reforçar as ações comunitárias, da sociedade civil e de movimentos  
 sociais para exigir que governos, instituições e empresas prestem   
 contas relativas aos direitos humanos e ambientais.

3. Mudar as regras e práticas do atual modelo de desenvolvimento  
 de cima para baixo a fim de priorizar a visão das comunidades.

OBJETIVOS
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Integridade
Encaramos nosso trabalho e nossas parcerias com respeito, compro- 
misso com a verdade e autenticidade. Reconhecemos o conhecimento e 
poder de quem veio antes que nós e de quem caminha conosco. Como 
as comunidades têm a experiência e o conhecimento para determinar 
seu próprio desenvolvimento, nós construímos com base no poder das 
experiências vividas pelas comunidades e incorporamos esta sabedoria 
nas nossas ações.

Coragem
Estamos alicerçados numa visão de transformação sistêmica profunda. 
Isso requer ousadia e audácia para ver e trabalhar para além do status 
quo institucionalizado. Atendemos, apoiamos e elevamos a coragem das 
comunidades a vislumbrar alternativas e a realizar suas prioridades de 
desenvolvimento. Nós confrontamos a injustiça e a desigualdade com 
convicção corajosa e tenacidade ousada porque os desafios enfren-
tados pelas comunidades não exigem menos que isso. Atuamos para 
defender os direitos das pessoas à vida, à autodeterminação e a um 
meio ambiente saudável.

VALORES

Interdependência
Somos apenas uma peça de um ecossistema maior. Confiança, resiliên-
cia mútua e liderança compartilhada são vitais para o movimento criar 
a mudança sistêmica que nós buscamos. Aprendemos com o feedback 
contínuo das comunidades, parceiras e parceiros.

Criatividde
Dedicamo-nos à transformação contínua - dos sistemas dominantes e de 
nós mesmos - e à inovação colaborativa. Utilizamos táticas e estratégias 
ousadas e impactantes para promover mudanças disruptivas no atual 
sistema de poder e opressão. Com adaptabilidade, criamos espaço 
para possibilidades, oportunidades e mudanças.
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Organização Comunitária
Comunidades têm interesse e capacidade de escolher suas próprias 
prioridades, mas, no atual modelo de desenvolvimento, essas decisões 
são tomadas sem a sua presença. Para assegurar que o desenvolvimento 
seja liderado por prioridades comunitárias, a IAP não só fortalece uma 
resistência bem organizada a projetos vigentes e propostos como tam-
bém defende alternativas em que as comunidades possam realizar suas 
próprias prioridades de desenvolvimento.

Dados
Maior participação e acesso à informação no processo de desenvolvi-
mento não significa apenas defender políticas e práticas melhores entre 
aqueles que tomam as decisões do processo de desenvolvimento. A IAP 
acredita que acesso à informação e participação ampla é multi-direcional: 
a experiência pessoal e o conhecimento das comunidades, dos ativistas e 
da sociedade civil local devem ser intercambiados de modo a contribuir 
com as informações de governos, empresas e instituições financeiras de 
desenvolvimento. 

ESTRATÉGIAS 

Incidência
Para fortalecer campanhas lideradas por comunidades que se opõem 
a propostas de governos, instituições financeiras de desenvolvimento e 
empresas, a IAP usa as políticas e práticas das instituições financeiras de 
desenvolvimento como uma porta de entrada e a experiência e o conheci-
mento das comunidades como centro do seu trabalho de incidência.
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Parceiros 
Com a intenção mútua de sustentar relações profundas, nós fortalecemos 
laços e ações entre comunidades, sociedade civil e movimentos sociais 
para promover o desenvolvimento liderado pelas comunidades. Marcha-
mos juntos em meio a avanços e contratempos.

Fortalecer
Ao respeitar lutas e histórias existentes, nós complementamos e construí-
mos a partir das prioridades e campanhas lideradas por comunidades. 
A IAP cria e expande espaços para a experiência vivida das pessoas 
para liderar diretrizes e a prática do desenvolvimento.

Reforçar Dados
Com tecnologia inovadora, a IAP expande a possibilidade do movimen-
to em monitorar projetos e práticas de instituições financeiras de desen-
volvimento. Nós complementamos a experiência adquirida através de 
pesquisas lideradas pelas comunidades para munir com informações as 
campanhas e as prioridades do desenvolvimento.

Reforçar Incidência
A IAP constrói campanhas de incidência ao redor das experiências 
vividas e das prioridades comunitárias e incentiva que governos, institu-
ições financeiras de desenvolvimento e empresas implementem diretrizes 
e práticas centradas nas comunidades.

Reforçar Organização Comunitária
Utilizando pesquisas lideradas por comunidades, a AIP trabalha em 
solidariedade com comunidades para que estas possam alavancar suas 
próprias prioridades para avançar e liderar campanhas. Nós compar-
tilhamos ferramentas e participamos de treinamentos com grupos locais 
para fortalecer suas campanhas.

ABORDAGENS

Parceira na Organização Comunitária
A IAP cria e distribui materiais acessíveis que podem ser usados indepen-
dentemente por organizadores e organizadoras comunitárias e que faci-
litam conexões para trocar experiências e táticas. Nós usamos pesquisas 
conduzidas por comunidades como ferramenta de mobilização e para 
promover a apropriação do processo de desenvolvimento

Parceira nos Dados
A IAP organiza coletivamente, produz e distribui informações sobre o 
desenvolvimento e as prioridades comunitárias com grupos locais. Nós 
trabalhamos colaborativamente para monitorar e rastrear práticas de 
instituições financeiras de desenvolvimento e para  integrar dados e reco-
mendações oriundas de pesquisas conduzida pelas comunidades para 
criar uma mudança mais ampla nas diretrizes.

Parceira na Incidência
A IAP opera dentro de um movimento para reforçar campanhas lidera-
das por comunidades. Nós compartilhamos estudos de caso e táticas de 
organizadores de comunidades para inspirar outras.Complementamos 
as habilidades de nossas parcerias para realizar nossos modelos de 
desenvolvimento centrado nas comunidades.
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Redistribuir Poder
Para realizar desenvolvimento liderado pelas comunidades com as 
próprias comunidades, com a sociedade civil e com movimentos sociais, 
nós realocamos e construímos poder fora do sistema dominante.

Transformar
Com táticas inovadoras e comprovadas, nossa abordagem reivindica o 
desenvolvimento de forma criativa. Iremos refletir e evoluir coletivamente.

Transformar os Dados
Em colaboração com parceiros, a IAP usa dados para destacar ten-
dências por posição geográfica, setor, instituição financeira de desen-
volvimento, empresa e resposta liderada por comunidade para informar 
e fortalecer campanhas orientadas por comunidades. Baseadas nestas 
tendências, nossas recomendações integram prioridades comunitárias  
e demonstram os benefícios do desenvolvimento orientado pelas comuni-
dades.

Transformar a Incidência
Enraizada nas prioridades comunitárias, a IAP apoia campanhas estra-
tégicas para promover prioridades orientadas por comunidades nas 
diretrizes e na práticas dos governos, instituições financeiras de desen-
volvimento e empresas. Nós participamos de campanhas coletivas e 
solidárias com nossas alianças.

Transformar a Organização Comunitária
De maneira mútua, a IAP ouve e aprende para aumentar a compreen-
são coletiva com o intuito de mudar o atual modo pelo qual o desen-
volvimento se desenrola. Ao reconhecer a riqueza do conhecimento e 
discriminação histórica, nós priorizamos parcerias com grupos liderados 
por e vinculados a jovens, mulheres e povos indígenas.

Redistribuir Poder no Dados
A IAP interrompe e transfere para um espaço compartilhado da socieda-
de civil as pessoas que produzem, mantêm e têm acesso a informações 
sobre o desenvolvimento. Para expor violações e abusos do atual pro-
cesso de desenvolvimento, através de pesquisas lideradas por comunida-
des, nós as fortalecemos reforçando seu papel e suas demandas.

Redistribuir Poder na Incidência
Reconhecemos nossa posição e acesso como uma organização interna-
cional e como parceiros de uma campanha liderada por comunidades. 
Apoiamos campanhas lideradas pelas comunidades para propor e 
implementar alternativas a projetos criados sem elas.

Redistribuir Poder na Organização Comunitária
A IAP promove as demandas das comunidades e grupos locais, que são 
autoridades sobre as decisões que afetam suas vidas e meio ambiente. 
Nós criamos materiais e oferecemos conselhos relativos às  estratégias 
concretas para as comunidades participarem diretamente no desenvolvi-
mento e em seu processo de tomada de decisão.
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PROGRAMAS

A Equipe Global de Incidência (Global Advocacy Team)
A Equipe Global de Incidência (Global Advocacy Team) da IAP reúne 
ativistas de comunidades incríveis de todo o mundo para conduzir pesqui-
sas orientadas por comunidades de modo a mobilizá-las para fortalecer 
campanhas locais e para coletivamente mudar diretrizes de desenvolvi-
mento. Para tanto, a Equipe Global de Incidência fortalece campanhas 
locais que estão em curso com dados orientados pela comunidade e 
pela identificação de suas prioridades de desenvolvimento. Baseado 
em experiências da vida real, a Equipe Global de Incidência apresen-
ta recomendações formais de diretrizes para mudar a maneira como o 
desenvolvimento é projetado, financiado e implementado. A próxima 
interação da Equipe Global de Incidência vai treinar 8 organizadores/
as de comunidades do mundo todo para organizar e criar seus próprios 
planos de desenvolvimento comunitário.

Leia mais: bit.ly/IAP_GAT

Guias de Ação Comunitária

A IAP produz Guias de Ação Comunitária com ativistas locais e parceiros. 
Usados por organizadores/as de comunidades para iniciar ou fortalecer  
campanhas locais, os materiais e ferramentas da IAP são interativos e acessí- 
veis. Os Guias de Ação Comunitária desmistificam o processo de desenvolvi-
mento, introduzem os atores envolvidos e oferecem estratégias para a busca 
do  desenvolvimento orientado pelas comunidades. Estas são fortalecidas com 
exercícios coletivos e exemplos de casos acessíveis sobre como as comunida-
des ao redor do mundo têm respondido aos desafios do desenvolvimento.

Leia mais: bit.ly/IAP_Action

Sistema de Alerta Prévio

O Sistema de Alerta Prévio assegura que comunidades locais e organizações 
que as apoiam tenham informações verificadas sobre projetos que estão 
sendo propostos na maioria das instituições financeiras de desenvolvimento e 
estratégias de incidência bem definidas - e idealmente elaboradas antes do 
financiamento ser decidido. O Sistema de Alerta Prévio troca informações, 
conselhos, ferramentas e recursos com as comunidades e com as organizações 
locais que as apoiam para informar atores do desenvolvimento. A informação 
trocada inclui informação acessível sobre projetos em instituições financeiras de 
desenvolvimento, incluindo os papéis de qualquer ator privado e informações 
mais relevantes advindas dos esforços de pesquisa comunitárias. Com dados 
oriundos de comunidades locais e instituições financeiras de desenvolvimento, 
o Sistema de Alerta Prévio expõe tendências do desenvolvimento por setor, 
instituição financeira, localização geográfica e resposta comunitária.

Leia mais: ews.rightsindevelopment.org

https://translate.google.com/translate?js=n&sl=auto&tl=pt&u=https://accountabilityproject.org/work/community-organizing/global-advocacy-team/
https://translate.google.com/translate?js=n&sl=auto&tl=pt&u=https://accountabilityproject.org/work/community-organizing/community-action-guides/
https://translate.google.com/translate?js=n&sl=auto&tl=pt&u=http://ews.rightsindevelopment.org


CONTATO

iap@accountabilityproject.org
ews@rightsindevelopment.org

accountabilityproject.org
ews.rightsindevelopment.org

Blog: bit.ly/IAPblog
Twitter: @4accountability
Facebook: bit.ly/IAP4FB
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