
APRESENTAÇÃO 
DA CIDSE 
JUNTOS PARA JUSTIÇA GLOBAL 

CONTACTO 
CIDSE – Rue Stévin 16 – B-1000 Bruxelas  
T: +32 2 230 77 22 – postmaster@cidse.org

www.cidse.org

COMO TRABALHAMOS 
O secretariado da CIDSE em Bruxelas coordena o trabalho conjunto de equipas de 
peritos das nossas organizações membro: influência os decisores da ONU e da UE; 
trabalha em rede com os aliados; comunica com os media.

O QUE FAZEMOS  
  Realizamos ações de advocacia social conjunta utilizando uma abordagem 
integrada em todos os temas, campanhas e programas; 
  Empenhamo-nos na cooperação para o desenvolvimento colaborando com os 
nossos parceiros, a fim de promover mudanças lideradas pelas pessoas a nível 
mundial;  
  Lutamos contra a injustiça, a desigualdade e a destruição da natureza,  
e desafiamos os conceitos de crescimento, desenvolvimento e consumo. 

ÁREAS TEMÁTICAS

 mudança sistémica   direito à terra   comércio e direitos 

humanos   clima e energia   clima e agricultura   igualdade 

de género   estilos de vida sustentáveis   financiamento e 

desenvolvimento   Israel e Território da Palestina Ocupado 
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Cofinanciado 
pela União 
Europeia 

@CIDSE

Membros da CIDSE

Inglaterra e País de GalesCanadá França

Eslováquia

IrlandaAlemanha Itália

HolandaLuxemburgo

BélgicaÁustria Bélgica

Escócia

Holanda

Suiça Estados UnidosEspanha

Portugal

https://www.facebook.com/cidse/
https://twitter.com/cidse
https://www.youtube.com/user/CIDSEonline/featured
https://www.linkedin.com/company/cidse


ANCORADA EM VALORES 
A CIDSE é uma aliança internacional de organizações católicas que trabalham 
no âmbito da justiça social. O nosso trabalho em prol da humanidade e da nossa 
casa comum está alicerçado na doutrina social da Igreja. Os nossos membros 
partilham uma estratégia comum para combater a injustiça e a desigualdade 
sistémicas, e trabalham pela mudança transformacional promovendo práticas 
justas e ambientalmente sustentáveis.   

FORÇA NA UNIDADE  
A CIDSE desempenha o papel de facilitador, influenciador e storyteller. A nossa 
vasta rede proporciona-nos um panorama rico de experiências e ensinamentos 
que acumulamos e pomos à disposição do público. Partilhamos o conhecimento 
através de narrativas e histórias inovadoras, no intuito de fomentar audiências 
relevantes e aderentes interessados. A nossa riqueza de competências permite-
nos descobrir oportunidades para criar e fomentar alianças. Em simultâneo, 
continuamos atentos aos mais recentes desenvolvimentos políticos e reforçamos 
a nossa energia coletiva para exercer conjuntamente pressão sobre as instituições 
governamentais sempre que seja necessário.

  Advocacia e influência no processo e o conteúdo da negociação do 
acordo vinculativo sobre direitos comerciais e humanos – “Remover 
Obstáculos à Justiça” e “Assegurar a Primazia dos Direitos 
Humanos nas Políticas Comerciais e de Investimento”. 

  Encorajámos os governos e outros atores a terem em conta 
a Encíclica “Laudato Si” e a doutrina social da Igreja nas suas 
respostas às alterações climáticas – “Ação Climática para o  
Bem Comum”.

  Propusemos a aplicação do direito internacional humanitário e dos 
direitos humanos a favor das populações deslocadas no Território 
Palestiniano Ocupado e Israel – “Não há lugar melhor do que a nossa casa”.

  Propusemos alternativas sistémicas e denunciámos falsas soluções técnicas para 
realizar o objetivo climático de 1,5°C – “A Urgência das Alterações Climáticas: 
Rumo a um Novo Paradigma”.

  Definimos a agroecologia para ações como um pilar-chave de um sistema alimentar 
justo e sustentável através de um relatório e processo multimédia – Os Princípios 
da Agroecologia.

  Expusemos a necessidade de um acordo vinculativo 
com um estudo de caso multimédia sobre a 
negligência empresarial na tragédia em 
Mariana, Brasil – A Lama da destruição.

  Promovemos a mudança para 
estilos de vida sustentáveis, 
através do nosso exemplo e 
histórias de transformação 
pessoal apresentadas em dois 
documentários – Histórias de 
Mudança e Energia para mudar.

  Encorajamos o debate sobre a 
igualdade de género e a mudança 
sistémica através de dois espaços de 
blogue sobre temas.

 Formando e integrando 
parcerias, redes regionais, 
movimentos de pessoas, 
agentes de mudança e 
coligações mais abrangentes, 

cuja lista é demasiado longa 
para apresentar aqui. 

 Colaborámos no 
estabelecimento da plataforma 

“A Nossa Terra é a Nossa Vida”: 
um espaço para criar sinergias e apoio 

colaborativo para resistir à apropriação da 
terra por parte do setor privado a diferentes níveis. 

  Coorganizámos com a FEC e Broederlijk Delen campos de verão em 2017 e 
2018 sobre práticas de vida sustentáveis. Alguns dos participantes integraram 
enquanto voluntários a delegação da CIDSE nas conferências da ONU sobre as 
alterações climáticas (COP). 

  Catalisámos uma mudança de abordagem e paradigma para resolver as 
desigualdades sistémicas e abusos de poder, reunindo membros e parceiros  
da CIDSE no Fórum da Mudança Sistémica. 

  Organização membro líder da Acordo Aliança, uma aliança global da 
sociedade civil, que defende um acordo internacional vinculativo. 

  Dinamizamos eventos nas reuniões COP, Cimeiras dos povos sobre 
o Clima e Fóruns Mundiais Sociais sobre estilos de vida sustentáveis, 
extrativismo, uma transição justa, agroecologia e a encíclica Laudato Si’. 

 Partilhamos estratégias para resistir à desapropriação da terra entre 
instituições da Igreja em África e movimentos sociais, através da 
organização de várias conferências sobre a desapropriação ilegal da 

terra em África.

EVIDÊNCIAS DO NOSSO TRABALHO DESENCADEAMOS 
AÇÕES

© Trócaire 

https://www.cidse.org/publications/business-and-human-rights/business-and-human-rights-frameworks/removing-barriers-to-justice.html
https://www.cidse.org/publications/business-and-human-rights/business-and-human-rights-frameworks/removing-barriers-to-justice.html
https://www.cidse.org/publications/business-and-human-rights/business-and-human-rights-frameworks/ensuring-the-primacy-of-human-rights-in-trade-and-investment-policies.html
https://www.cidse.org/publications/business-and-human-rights/business-and-human-rights-frameworks/ensuring-the-primacy-of-human-rights-in-trade-and-investment-policies.html
https://www.cidse.org/publications/climate-justice/download/1674_f73d95ab4a23a109b22cb74a8ae15f2e.html
https://www.cidse.org/publications/climate-justice/download/1674_f73d95ab4a23a109b22cb74a8ae15f2e.html
https://www.cidse.org/publications/palestine-israel/no-place-like-home.html
https://www.cidse.org/publications/climate-justice/food-and-climate/download/1766_a772da5057dc511cb966d5e9508477bb.html
https://www.cidse.org/publications/climate-justice/food-and-climate/download/1766_a772da5057dc511cb966d5e9508477bb.html
https://www.cidse.org/publications/just-food/food-and-climate/download/1630_01815f725a2c94ba52934e18041ef68c.html
https://www.cidse.org/publications/just-food/food-and-climate/download/1630_01815f725a2c94ba52934e18041ef68c.html
https://cidse.atavist.com/a-lama-que-trouxe-a-destruio
https://youtu.be/ISCCPbZitEw
https://youtu.be/ISCCPbZitEw
https://www.youtube.com/watch?v=YgpAjiYku6s&t=10s
https://www.cidse.org/gender-equality-blog.html
https://www.cidse.org/blog.html
https://www.cidse.org/blog.html
https://www.cidse.org/articles/just-food/land-land-grabbing/landgrabbing-and-governance-africa.html
https://change4planet.atavist.com/
https://www.cidse.org/publications/rethinking-development/acting-to-transform-our-relationship-with-nature.html
https://www.treatymovement.com/
https://www.cidse.org/articles/just-food/land-land-grabbing/land-grabbing-in-francophone-africa.html
https://www.cidse.org/articles/just-food/land-land-grabbing/land-grabbing-in-francophone-africa.html

