A CIDSE é uma rede
internacional de
organizações católicas de
desenvolvimento que
conjuga os seus esforços em
prol da justiça global.

A CIDSE é uma coligação internacional de organizações sem
ins lucrativos, com sede em Bruxelas, composta pelos seguintes
16 membros.

16 organizações católicas de desenvolvimento da Europa e da América do
Norte, inspiradas por valores cristãos comuns, agruparam-se na CIDSE para
promoverem a justiça global e a solidariedade.
Um elemento central da incidência e elaboração de políticas da CIDSE é o
trabalho desenvolvido pelas organizações iliadas, numa grande variedade
de prioridades, com os seus parceiros locais da África, Ásia e América Latina.
Uma das missões primordiais da CIDSE é contribuir para a luta contra a
pobreza e as desigualdades, bem como para o desenvolvimento sustentável e o
bem-estar, combatendo as injustiças estruturais mundiais. Procuramos realizar
essa missão através de um trabalho conjunto de promoção, de campanhas
de opinião e de cooperação para o desenvolvimento.
Os nossos temas prioritários são a governação mundial,
os recursos para o desenvolvimento, a alimentação,
a agricultura e o comércio sustentável, a justiça
climática, mas também as empresas e os direitos
do homem.
Enquanto rede católica gerida por leigos,
acreditamos num mundo baseado na
paz e na equidade, onde a vida e as
escolhas de ricos e pobres sejam
transformadas pela solidariedade.

“É uma exigência da
justiça e da caridade
querer o bem comum
e procurá-lo ”
S.S. Bento XVI,
Caritas in Veritate
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Governação global

Queremos um mundo mais equitativo e mais respeitoso
do ambiente; queremos mudar as relações de força
desiguais que subentendem disparidades moralmente
inaceitáveis.

A promoção e campanhas em prol de uma reforma dos esquemas políticos
actuais são uma das prioridades essenciais e um dos trunfos principais da
CIDSE, que nos permite promover e acompanhar as reivindicações de justiça
social das nossas organizações iliadas e dos seus parceiros. Através de
esforços coordenados, vamos orientar os acontecimentos essenciais a nível
europeu, norte-americano e internacional, a im de inluenciar a tomada de
decisão política e, assim, melhorar a vida das populações mais vulneráveis
do planeta. O nosso trabalho assenta numa capacidade sólida de pesquisa
e na avaliação e experiência acumulada pela CIDSE enquanto rede. As acções
empreendidas para inluenciar as políticas e obter mudanças estruturais
são, por conseguinte, complementares ao trabalho do programa de cooperação
para o desenvolvimento e aos projectos que apoiam os membros da CIDSE.

Cooperação para o desenvolvimento
As organizações iliadas na CIDSE apoiam organizações parceiras em mais
de 100 países da África, da Ásia e da América Latina há mais de 40 anos e
estabeleceram sólidas relações com as Igrejas e ONG destas partes do mundo.
Trabalhamos para uma agenda de justiça social inspirada pela doutrina
social da Igreja Católica, que se traduz em programas de cooperação para
o desenvolvimento sensíveis aos aspectos sociais e culturais.
Contamos incitar os nossos membros a alargar e aprofundar a sua colaboração
em programas de cooperação para o desenvolvimento. Através de uma
análise e revisão regulares da eicácia e do impacto da nossa abordagem,
procuramos aumentar a incidência sobre a vida dos pobres que servimos
nos países em desenvolvimento.
Trabalhamos em estreita colaboração com os nossos parceiros do Sul. Mediante
grupos nacionais e regionais, reforçamos o seu trabalho de promoção e estabelecemos vínculos com as nossas próprias acções.

Alianças e trabalho em rede
A nossa visão leva-nos a conjugar os esforços com os de outros homens e
mulheres de boa vontade, a im de promover a justiça social e a solidariedade
mundial, e pôr cobro à pobreza e às desigualdades. Entre estes aliados
potenciais estão as redes e organizações católicas, confessionais e seculares
e outras alianças internacionais que prosseguem os mesmos objectivos.
A CIDSE é uma rede dinâmica e em contínua evolução que tem uma boa
capacidade de responder rapidamente aos novos desaios e oportunidades.
Consulte no nosso sítio web www.cidse.org os nossos projectos e actividades
mais recentes.

Os países pobres, desprovidos de inluência política e de força económica,
continuam ausentes das tomadas de decisões globais. Preconizamos uma
reforma institucional que permita às Nações Unidas – organização internacional
onde todas as nações do mundo podem exprimir-se em pé de igualdade ocuparem um lugar essencial na governação económica mundial. O mundo
inanceiro e a política económica mundiais deveriam, além disso, alinhar-se
pelas regras e normas inscritas nas Convenções e na Declaração dos Direitos
do Homem das Nações Unidas e porem-se ao serviço das populações mais
pobres e mais vulneráveis.

Recursos para o desenvolvimento
Militamos pela adopção de uma política e de estruturas internacionais propícias ao aumento dos recursos afectos a um desenvolvimento conduzido pelo
Sul. Exortamos os governos a honrarem os seus compromissos inanceiros
e fomentamos medidas inovadoras que disponibilizem os fundos necessários
para além dos compromissos existentes. Pedimos também que os países
em desenvolvimento possam aumentar os seus rendimentos através de uma
luta mais eiciente contra a fuga ilícita de capitais, através, por exemplo, da
evasão iscal de particulares ou de multinacionais.

Alimentação, agricultura e comércio sustentável
Militamos a favor de uma política ambiental baseada na protecção e promoção
do direito de acesso a uma alimentação nutritiva, culturalmente adequada
e a preços acessíveis. Uma das pedras angulares da nossa acção consiste,
por conseguinte, em fazer progredir a segurança alimentar, a produção
agrícola sustentável e as possibilidades de rendimentos para as pessoas em
situação de pobreza. É indispensável que os pequenos agricultores e os
sectores rurais do Sul sejam apoiados e reforçados para se poder erradicar
a pobreza e a fome.

Justiça climática
Para a CIDSE, as alterações climáticas são mais do que uma questão ambiental:
são também uma questão de desenvolvimento e de justiça. O aumento da
variabilidade do clima e a frequência e intensidade acrescidas das catástrofes
naturais destroem regularmente as vidas e os meios de existência das comunidades vulneráveis que nada izeram para provocar tais catástrofes.
Insistimos que são necessárias políticas eicazes e equitativas capazes de
reduzirem substancialmente os níveis de emissões de gases com efeito de estufa
e que ajudem os países em desenvolvimento a adaptarem-se aos efeitos das
alterações climáticas e a seguirem trajectórias de desenvolvimento sustentável.

Empresas e direitos do homem
Apelamos aos governos e à comunidade internacional para que tomem medidas
que obriguem as empresas a respeitar os direitos humanos e o ambiente na sua
actividade, a respeitar as normas de transparência e a prestarem contas
quando se tornem cúmplices de violações.

A trabalhar para e com as pessoas em situação de pobreza de todos os continentes desde 1967, a CIDSE está seriamente preocupada com a persistência
de graves desigualdades entre e nos próprios Estados, bem como entre os
homens e as mulheres. Neste nosso mundo que se globaliza, as crises alimentar,
energética, climática, inanceira e económica põem em perigo as comunidades
pobres do Sul e estão a arruinar os esforços de redução da pobreza e a destruir
as eventuais possibilidades de realizar os Objectivos de Desenvolvimento do
Milénio.
Como rede, queremos contribuir colectivamente para a deinição de novos modelos económicos e de desenvolvimento essenciais à promoção do bem comum
e do bem-estar, nos quais tanto os países desenvolvidos como os países em
desenvolvimento tenham a sua palavra a dizer sobre as problemáticas mundiais.
Entendemos que a CIDSE, presente em mais de 100 países através das suas
organizações iliadas, deve ocupar um lugar básico na luta contra a
pobreza. Através de acções de promoção, de campanhas de
opinião e da cooperação para o desenvolvimento, inspiradas pela doutrina social da Igreja, introduzimos princípios e valores éticos nos debates
públicos sobre as estruturas económicas e sociais.

Os nossos valores:
Solidariedade
Apropriação
Parceria
Subsidiariedade
Dignidade
Sustentabilidade
Aplicação

