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Bem-vindo a 

Sessão 5 

Advocacia Legislativa para 

o Desenvolvimento do 

Direito e da Política
Conseguir mudanças jurídicas e políticas para os mais vulneráveis 

24 de Agosto, 2021
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Actividade

5 minutos
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A advocacia legislativa está 
centrada em conseguir mudanças 
legais e políticas a nível nacional 
e local! 

A linguagem da advocacia

Convince Advise Believe

Persuade
Lead
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"recomendar ou apoiar por argumentos uma política, causa, 
etc...". 

- Dicionário de Inglês de 
Oxford

Definições Gerais de Advocacia
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Mobilização
de apoiantes

O Espectro da Advocacia
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▪ Identificação de um problema e solução 
claros

▪ Saber quem tem o poder de fazer esta 
mudança e o que os influencia

▪ Ter o objectivo de ver mudanças jurídicas, 
políticas ou práticas

Voltar ao Básico 

Advocacia num Nutshell
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• Tentativa de desenvolver ou reformar a 
política e a prática das instituições

• Influenciar atitudes, opiniões e práticas de 
indivíduos em posições de poder

• Melhorar a vida de um número significativo 
de pessoas em crise ou em risco de crise

A Advocacia da Sociedade Nacional pode:
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Prestação de serviços Advocacia

Satisfazer as 
necessidades directas dos 

beneficiários

Benefício directo para 
(relativamente) poucos

"filantrópico" "político".

Apelo a mudanças nas 
políticas e práticas

Potencial de benefício 
indirecto para muitos

Com base na experiência 
no terreno

Com base na análise 
da política macro

Reforço
mútuo

Uma Abordagem de Pista Gémea para 

Alcançar a Mudança
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Entrada

Rota

Forasteiro

Rota

Rotas para a Advocacia
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▪ O posicionamento desejado da organização

▪ A sua compreensão do contexto externo

▪ A sua compreensão do "potencial de 
influência" do seu alvo

A configuração por defeito da 
Sociedade Nacional será 

normalmente a rota de entrada 
em primeiro lugar

A sua Escolha de Rota é determinada por:
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▪ Uma mensagem clara (foco)

▪ Um problema e uma solução

▪ Algo que precisa de ser mudado 

O que é que faz uma boa advocacia?
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▪ Apoio político

▪ Alianças, parcerias, coligações

▪ Acção

▪ Momentum

Political 

Support

O que é que faz uma boa advocacia? 

Contém
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Que Qualidades São Necessárias?
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Compreender o Papel Auxiliar

Como descrito na 30ª Conferência Internacional, 2007:

"[...] as autoridades públicas e as Sociedades Nacionais 
como auxiliares gozam de uma parceria específica e 
distinta, que implica responsabilidades e benefícios 
mútuos, e baseada em leis internacionais e nacionais, em 
que as autoridades públicas nacionais e a Sociedade 
Nacional acordam sobre as áreas em que a Sociedade 
Nacional complementa ou substitui os serviços 
humanitários públicos; a Sociedade Nacional deve ser 
capaz de prestar os seus serviços humanitários a qualquer 
momento em conformidade com os Princípios 
Fundamentais[...]".
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Compreender o Papel Auxiliar - cont'd

▪ Muitos NS gozam de uma base legal especial como organizações privadas 
com certas funções públicas reconhecidas perante a sua Cruz Vermelha 
ou Lei do Crescente Vermelho.

▪ O Papel Auxiliar define a relação entre as NS e o governo, assim como as 
suas responsabilidades e actividades.

▪ As Sociedades Nacionais operam autonomamente e em conformidade 
com os Princípios Fundamentais do Movimento.
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Lembre-se ...

▪ A história por trás do Movimento RCRC 
e a Batalha de Solferino

▪ Resposta humanitária - conducente à 
defesa e mudança (por exemplo, para 
a criação do CICV, posteriormente da 
IFRC e adopção das Convenções de 
Genebra)

▪ O Movimento RCRC foi forjado a partir 
de um espírito de defesa e dos 
Princípios Fundamentais 
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A espinha dorsal da Advocacia Legislativa e 

Diplomacia Humanitária

O papel auxiliar pode: 

▪ Assegurar uma coordenação regular com 
o Governo.

▪ Assegurar que o Governo respeita a 
independência da NS

▪ Ter conhecimento da legislação nacional 
relevante

▪ Assegurar o acesso do RC aos diálogos 
políticos

▪ Assegurar o acesso do governo a quem 
precisa

▪ Persuadir o Governo a tomar posições e 
acções
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Selecção de questões de advocacia

Experiência

Solução

Evidência

Vencer juntos

Interesse
De que critérios necessita para 
a sua questão de advocacia?

Importante na selecção da 
questão da advocacia: Como?
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Demonstração da Técnica "Mas porquê

▪ Uma ferramenta para chegar à 
raiz de um problema

▪ Continuar a perguntar mas 
porquê? para obter um foco real



Internal

Desenvolvendo o seu 

Curiosidade da advocacia

▪ Em relação à política e planeamento da gestão de 
catástrofes, como é que a mudança acontece na sua 
sociedade?

▪ Algum exemplo?

▪ Ao desenvolver leis relacionadas com catástrofes e 
emergências de saúde pública, onde está o poder na 
vossa sociedade?

Discussão

Plenária

5 minutos
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Rápido e Sujo ou Rápido e Revelador 

1. Que provas tem para o seu problema? 

2. O que é que as perguntas "mas porquê" lhe dizem 
que precisa como prova?

3. Será que as provas já existem?

4. Quem vai recolher as provas? você/um aliado/ ou 
independente?



Internal
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1. Ser claro, concentrado, sem ambiguidade

2. Concentre-se em expor o seu problema e 
numa proposta de solução para resolver este 
problema 

De uma perspectiva RC/RC é útil construir uma 
'linguagem de parceria', falando de 'nós' e não 
de 'você' (não apontar o dedo ou apontar a 
culpa a ninguém)

Desenvolver a sua mensagem de advocacia
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Em primeiro lugar, a sua mensagem precisa de se envolver e 
captar o interesse do seu alvo

Em segundo lugar, precisa de mostrar ao seu alvo que a 
mudança é possível e que eles podem fazer alguma coisa 
para fazer essa mudança

E, em terceiro lugar, é necessário fazer-lhes um pedido

A Abordagem em Três Etapas
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Há uma "regra de ouro" na advocacia... 
Começar pequeno ... 

Pode sempre construir os seus pedidos

Não adie o seu alvo! 

O Pedido de Advocacia
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▪ Pensamos que o país está mal preparado
para uma catástrofe natural. Queremos
saber o que vai fazer para que todos
estejamos melhor preparados?

Boas e más mensagens de advocacia

▪ Preocupa-nos que os refugiados estejam a lutar para se 
reunirem de novo com as suas famílias devido à falta de 
apoio jurídico. Sabemos que estes casos são complexos, 
e que só podem ser re-unidos com apoio jurídico. Leria 
o nosso relatório que mostra como a RCRC pode 
trabalhar consigo para garantir que mais pessoas 
possam ser reunidas novamente com as suas famílias?
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Boas e más mensagens de 

advocacia

Discussão

Plenária

5 minutos

▪ Estamos preocupados com os elevados níveis de conflito na nossa
sociedade. Não podemos dar-nos ao luxo de não fazer nada - as
gerações futuras confiam em nós. O que vai fazer para resolver este
problema?

▪ A pobreza está a níveis recorde no nosso país - simplesmente não é
sustentável. Precisamos de acção real e não apenas de palavras. O
que vai fazer para resolver esta questão?

▪ A RCRC está numa posição única para ajudar as autoridades públicas a
responder a crises através do nosso papel auxiliar. No entanto, muitos
funcionários com quem trabalhamos não sabem qual é o papel
auxiliar. Poderia encontrar-se comigo para discutir como poderemos
defender a necessidade de uma nova Lei da RCRC para que tenhamos
uma base legal para o nosso trabalho e para apoiar as autoridades
públicas?
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▪ Quem tem o poder de fazer a 
mudança que deseja ver?

▪ Quem influencia essa pessoa?

▪ Com quem se pode trabalhar? 
por exemplo, aliados, 
coligações, parcerias 

▪ Pense em tentar a 'rota directa' 
! 

A Árvore da Influência: Um Roteiro para a 

Advocacia
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Alvo

Rota 1

Rota 1a Rota 1b

Abordagem
directa

Rota 2 Rota 3

Vamos discutir as vias formais e informais para 
influenciar, e o que é apropriado no contexto 

externo para as Sociedades Nacionais. 

A Árvore de Influência na Teoria
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A Árvore de Influência na Prática

Ministro
dos 

Assuntos
Internos

Deputados

Apoiantes
Abordagem

directa

Abordagem
directa

Associação
dos Médicos

Associação do 
Governo Local

Body Shop
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Apontar para diferentes alvos

Ministro do Governo
Eles têm poder e influência, por isso o seu 
objectivo é conseguir o interesse e a 
compreensão deles quanto à razão pela 
qual se devem envolver na sua questão.

Político de Oposição
Eles não terão o poder mas podem ser 
úteis para levantar a questão de outra 
perspectiva.
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Apontar para diferentes alvos

Organização parceira
Vai querer interessar-lhes e mostrar-lhes como o 
seu apoio seria útil ao seu trabalho de advocacia, 
e porque é que isto lhes interessaria ou 
beneficiaria, por exemplo, pode ser relevante 
para um projecto relacionado ou área de trabalho 
prioritária

Líder de negócios
Se conseguisse obter o seu interesse, 
ele/ela poderia ser um aliado 
surpreendente para a sua advocacia. 
Precisa de estar a pensar - como é que a 
minha questão é relevante para a sua 
agenda?
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Fazendo o seu passo perfeito para o 

elevador
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Problema, Solução, Pergunte!

Mensagem
de advocacia

Problema

Solução

▪ Em que problema 
está concentrado? 

▪ Porque é que é um 
problema?

▪ Qual é a solução?
▪ Como sabe que vai 

funcionar? 

▪ Qual é a sua 
pergunta? 

Pergunte a
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Lembre-se... A Prática Torna Perfeito!
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Actividade

de Grupo

1 hora
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Discussão

Plenária

15 minutos
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Obrigado
por participar no 

Advocacia Legislativa Para

Desenvolvimento de leis e políticas 

Sessão

Vemo-nos a seguir
Quarta-feira 1 de Setembro de 2021


