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A AIC tem uma função de alerta 

nos organismos internacionais 

Introdução  

Desenvolvimento do tema                              

1) Por que a AIC atua nos organismos internacionais? 

2) Em quais organismos internacionais está presente a AIC?  

3) Temas da agenda  

4) Projetos da AIC apresentados recentemente em organizações 

internacionais  

Reflexões de grupo: Como vocês, voluntárias da AIC, podem 

participar no papel de alerta enviando-nos suas experiências, suas 

ações, seus sonhos. 

Oração 
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Introdução do tema: 

"O objetivo da AIC é a promoção e o desenvolvimento dos povos menos favorecidos, a luta contra 

a pobreza e os sofrimentos materiais, físicos, morais e espirituais" (Estatutos da AIC, Art. 3 e 4). 

Como OING (Organização Internacional Não Governamental), vários meios estão a sua disposição: 

 Ações locais desenvolvidas pelas voluntárias da AIC, para acompanhar as pessoas que 

vivem em situação de pobreza. 

 Alertar as autoridades locais, regionais e internacionais sobre as situações de pobreza e 

precariedade que se encontra nas ações da AIC.  

Nós ressaltaremos aqui no trabalho dos representantes com mandato da AIC frente às 

organizações internacionais e responderemos as seguintes perguntas: 

1. Por que atua la AIC nos organismos internacionais? 

2. Em que organismos internacionais está presente a AIC?  

3. Quais são os temas da agenda? 

4. Os projetos da AIC apresentados recentemente nas organizações internacionais. 

5. Como vocês, voluntárias da AIC, podem participar neste papel de alerta enviando-nos suas 

experiências, suas ações, seus sonhos.  

 

  

 

 

 

  

Os representantes da AIC levam para as instituições internacionais 

a voz das 100.000 voluntárias da AIC 

e os milhares de pessoas que acompanham. 
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São Vicente nunca teve medo de dirigir-se aos responsáveis de seu tempo: a rainha Ana da 

Áustria, o cardeal de Richelieu, Philippe Emmanuel de Gondi, o general das galeras... todos 

aqueles que tinham o poder de aliviar a sorte dos mais pobres.   
 

 

 

 

1. Fundamentos da ação internacional da AIC na luta contra a pobreza:  

Ou por que a AIC deve combinar a ação local e internacional na luta contra a pobreza? 

Os objetivos da AIC são: 

 Lutar contra todas as formas de pobreza e exclusão, mediante iniciativas e projetos de 

transformação; 

 Trabalhar com nossos irmãos e irmãs que vivem em situação precárias fomentando o 

descobrimento das fortalezas de cada pessoa, apoiando a educação em todas suas formas e 

promovendo uma vida digna. 

 Denunciar as injustiças, exercer pressão sobre os responsáveis pela tomada de decisões em 

todos os níveis, local, nacional e internacional.  

Nisto seguimos o exemplo de São Vicente e a doutrina social da Igreja: 

 

 

 

A Doutrina Social da Igreja: 

A Doutrina Social da Igreja proclama a verdade sempre presente no amor de Cristo.  Se baseia em 

dois princípios básicos: o respeito incondicional pela vida humana e a dignidade de cada pessoa.  Se 

desenvolveu a partir do século XIX, para dar uma resposta cristã às evoluções e perguntas do 

momento.  

A luta contra a pobreza encontra uma forte motivação na opção - do amor preferencial - da Igreja 

pelos pobres. 

Em toda ensinamento social, a Igreja não se cansa de recordar alguns de seus outros princípios 

fundamentais: o primeiro deles é o destino universal dos bens. Ao reafirmar constantemente o 

princípio da solidaridade, a doutrina social nos anima a tomar medidas para promover "o bem de 

todos e de cada um porque somos verdadeiramente responsáveis de todos". O princípio da 

solidaridade, especialmente na luta contra a pobreza, deve associar-se sempre de maneira adequada 

com o princípio da subsidiariedade, que convida a deixar a cada pessoa em primeiro lugar a 

possibilidade de fazer por si mesma o que é capaz de fazer.  A subsidiariedade estimula o espírito de 

iniciativa, que é a base fundamental de todo desenvolvimento socio-econômico. Deve-se prestar 

atenção aos pobres "não como um problema, mas como pessoas que podem converter-se em sujeitos 

e protagonistas de um futuro novo e mais humano para todos". João Paulo II, Mensagem para a 

Jornada Mundial da Paz 2000, 14: AAS 92 (2000) 366. 
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Em 7 de dezembro de 2019, o Papa Francisco, ao receber em audiência privada os membros do Foro 

das OINGs de inspiração católica, expressou seu interesse pelo papel das ONGs como presença ativa 

da Igreja no mundo e nos organismos internacionais. Em seu discurso elogiou "a audácia e 

imaginação das ONGs", exortando-os a pôr sempre no centro a dignidade do ser humano. 

2. Em que organismos internacionais atua a AIC?  

Na sociedad civil 

A AIC é uma OING (Organización Não Governamental Internacional) que tem representantes nos 

organismos internacionais. 

 ECOSOC - Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, em Nova York; 

 UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência, a Cultura e a 

Comunicação, em Paris; 

 Conselho da Europa, em Estrasburgo, França. 

Na Igreja Universal 

A AIC é uma Associação de Fiéis Leigos reconhecida pelo Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida.  

A AIC é membro: 

 do Dicastério para o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral (para a promoção humana 

e cristã) 

 do Foro de Roma que reúne as ONGs de inspiração católica 

 dos Centros católicos com organizações internacionais: em París o CCIC e em Strasburgo o 

CINGO. 

 de Crescendo - Rede para o Envelhecimento Humano e Cristãos 

 da Família Vicentina 

   Na sociedade civil 

 

 

A agenda atual das Nações Unidas e suas agencias é a Agenda 2030, que inclui 17 objetivos de 

desenvolvimento sustentável (ODS). 

A organização das Nações Unidas, a ONU,  é a instituição internacional 

que reúne o maior número de países (193). A ONU foi criada depois da 

Segunda Guerra Mundial em 1945 com o objetivo de manter a paz e a 

segurança internacional. De maneira particular, ao adotar a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos em demzembro de 1948, estableceu 

um marco internacional para o reconhecimento dos direitos 

fundamentais de todos os seres humanos sem distinção. 
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Tal como foi mencionado em nossa última Assembleia Internacional da AIC em 2017, coincidem com 

as linhas principais da Encíclica ‘Laudato Si’ proclamada pelo Papa Francisco. 

A ONU tem 5 órgãos principais:  

- A Assembleia Geral: dos 193 membros  

- O Conselho de Segurança: 15 membros 

- O Conselho Econômico e Social - ECOSOC: 54 membros eleitos por terços por 3 años  

- A Corte Internacional de Justiça, com sede em Haya (Países Baixos) 

- A Secretaria   

A ONU foi criando vários organismos, de maneira particular a UNESCO. 

a) A AIC na ECOSOC em Nova York: 
   

 

 

Desde 2003, a AIC é reconhecida como organização não governamental (ONG) de caráter consultivo 

especial pelo Conselho Econômico e Social.  

Os representantes da AIC participam nas comissões e eventos relacionados com a pobreza, as 

mulheres e as crianças, a mudança climática e o meio ambiente.  

Os representantes AIC são membros e participam ativamente nos seguintes grupos de trabalho:  

 Grupo de Trabalho das Nações Unidas para por fim a falta de moradia: 

http://www.unngoendhomelessness.com 

 Comitê de DESENVOLVIMENTO Social da ONG: https://ngosocdev.org  

 Comitê de ONG sobre a Condição  Jurídica e Social da Mulher, Nova York: https://ngocsw.org 

 Coalizão da Família Vicentina na ONU 

 

ECOSOC é o Conselho Econômico e Social da ONU. 

 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=pt&a=http%3A%2F%2Fwww.unngoendhomelessness.com
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=pt&a=https%3A%2F%2Fngosocdev.org
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=pt&a=https%3A%2F%2Fngocsw.org
https://www.bing.com/images/search?q=logo+de+l'ecosoc+un&id=9A748BC0611563006DC6A59AD8B3172150143B37&FORM=IQFRBA
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Além disso, a AIC participa nas atividades de: 

 Fóruns políticos da Assembléia Geral de Alto Nível 

 Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU 

 Divisão estratégica de Comunicação Estratégica do Departamento de Informação Pública das 

Nações Unidas 
 

    
MaryAnn Dantuono - Natalie Boone, AIC USA 

Etapas da participação da AIC na ONU: 

 2013 - O ECOSOC aprova uma declaração da AIC à Comissão da Condição Jurídica e Social da 

Mulher, que estabelece a educação obrigatória para crianças até os 16 anos.  

 2015 - A AIC se junta às outras ONGs da Família Vicentin presentes na ONU em Nova York 

(Congregação da Missão, Filhas da Caridade, Federação das Irmãs da Caridade, Sociedade de 

São Vicente de Paulo) para formar uma coalizão (VFUNNY). 

 2017 - A VFUNNY organiza um evento paralelo na Comissão de Desenvolvimento Social sobre 

o tema: "Os Três Pilares da Erradicação da Pobreza: Participação das Bases, Promoção e 

Mudança Sistêmica". 

 

 
 

 2020 - A AIC dirige a Comissão sobre o Desenvolvimento Social uma declaração da sociedade 

civil em nome do WGEH (Grupo de Trabalho das Nações Unidas para por fim a falta de moradia).  

Esta declaração foi o documento que os países membros das Nações Unidas utilizaram como marco 

para suas negociações durante a Comissão. 
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b) A AIC na UNESCO, París 
 

 

A AIC tem o status de ONG oficial associada a UNESCO desde 2003. 

Isabelle Chaperon, Laurence de la Brosse, Marie Claude Dumont, AIC França 

A UNESCO é particularmente responsável pela implementação do quarto Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável: "Educação de Qualidade para Todos", mas está trabalhando em 

quase todos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Suas prioridades atuais são o continente 

africano e meninas e mulheres (igualdade de gênero). 

Atualmente, cerca de 400 ONGs são credenciadas à UNESCO e formam a Conferência Internacional 

de ONGs (ICNGO), que é incentivada pelo Comitê de Ligação. 

A maior parte do trabalho da AIC é feito com o Comitê de Ligação ou durante o ICNGO: 

 Durante os Fóruns Internacionais, a preparação e a participação: "Como ciências, bem comum 

da humanidade" em Moscou em 2018, "Outro olhar para a migração" na Tunísia em 2018, 

"Desafiando as Desigualdades" em Paris em 2019. Um fórum sobre "Cidadania Mundial" está 

marcado para 2020. 

 Em datas internacionais como o Dia Internacional da Menina pelo grupo "Vozes das Meninas" 

liderado pela AIC em 2018 e 2020. 

 Falando em vários eventos, durante a Conferência internacional das ONGs em dezembro de 

2018, ou durante o evento paralelo da Conferência Geral de 2019. 

A UNESCO é a agencia da ONU para a educação, a ciência e a cultura; a 

UNESCO foi fundada em 1945, quando foi criado a ONU. Tem 193 

estados membros. "Uma vez que as guerras nascem na mente dos 

homens, é na mente dos homens que devem ser erguidos os baluartes da 

paz" (Constitução da UNESCO). 

 

https://www.bing.com/images/search?q=logo+comit%c3%a9+de+liaison+unesco&id=1C27B521EE69C280F53503A0501502FC148D200F&FORM=IQFRBA
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Com a rede CCIC-UNESCO 

 
 

 

 

 

 

A AIC é membro e faz parte do Conselho de Administração e do Comitê Executivo. A AIC ajuda a 

preparar a análise de determinados documentos e declarações  ou comunicações da UNESCO ou 

comunicações para o setor relevante ou para o diretor-geral. Exemplos: análise crítica do livro 

"Diretrizes Internacionais para a Educação Sexual", destinado aos governos dos Estados para que 

elaborem seu programa educacional; observações e recomendações da CCI dirigidas ao Comitê 

Internacional de Bioética (CIB) sobre a minuta do relatório "Os países menos desenvolvidos e 

paternidade"; contribuição ao "Relatório Mundial de Monitoramento da Educação 2021" sobre o 

papel dos agentes não governamentais na educação. 

 

O CCIC participa no importante projeto do Papa Francisco "Reconstruir o Pacto Mundial de 

Educação" e no "O futuro da educação - Aprender a ser" da UNESCO, duas iniciativas que situam a a 

educacção no centro das questões no que for  importante fazer ouvír nossa experiência e nossas 

convicções.  

A AIC participa da pilotagem do fórum organizado pela CCIC para novembro de 2020 na UNESCO 

sobre os caminhos da educação em um mundo dominado por novas tecnologias, e na organização de 

reuniões de reflexão sobre o projeto do Pacto Global para a Educação. 

A participação nessa plataforma torna visível o trabalho de ONGs católicas na UNESCO e, sobretudo, 

mais eficaz. 

c) AIC no o Conselho da Europa, Estrasburgo (França) 

 

O Conselho da Europa compõem-se de 7 orgãos principais: 

- O Comitê de Ministros 

- A Assembleia Parlamentaria 

- O Tribunal Europeu de Direitos Humanos 

- O Congresso de Autoridades Locais e Regionais 

- O Comissário dos Direitos Humanos 

- A Conferência das Organizações Não Governamentais Internacionais 

- O Secretário-Geral 

O Centro Católico Internacional de Cooperação com a 
UNESCO (CCIC-UNESCO), criado pelo Papa João XXIII ao 
mesmo tempo que a UNESCO, é uma plataforma de OING 
de inspiração católica que atua como laboratório de ideias, 
reflexão e propostas da UNESCO. 

 

O Conselho da Europa é uma organização intergovernamental estabelecida 

em 1949. Reúne 47 Estados membros que firmaram previamente Convenio 

Europeu dos Direitos Humanos, um tratado para proteger os direitos 

humanos, à democracia e o estado de direito. 

. 

 

https://www.bing.com/images/search?q=logo+conseil+de+l'europe&id=6F6C4311B1DDF7DA3D4A8B7B90CA3B9A23700DAC&FORM=IQFRBA
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A AIC foi reconhecida como uma entidade com status consultivo pelo Conselho da Europa em 1990. 

Desde 2005, tem status participativo. 

 

Desde 2005, as ONGs com status participativo na Conferência do OING, que é membro do 

quadrílogue do Conselho da Europa (Comitê de Ministros; Assembleia Parlamentar; Congresso de 

Autoridades Locais e Regionais; Conferência dos SINGOs). As ONGs estão comprometidas em 

particular com: 

 Promover o respeito pelas convenções e todos os instrumentos jurídicos do Conselho da 

Europa nos países membros. 

 Contribuir para a aplicação das normas e políticas do Conselho de Europa em cooperação com 

as ONGs locais, regionais e nacionais. 

 Participar ativamente nas sessões e nos trabalhos da Conferência das OINGs. 

 Dar a máxima publicidade às iniciativas e realizações do Conselho da Europa no campo ou 

campos de suas competências. 

A Conferência das OINGs  adotaram um Plano de Ação 2018-2021 estruturado em torno de 3 temas: 

Direitos Humanos; Educação e Cultura; Democracia, Coesão Social e Desafios Globais. 

A AIC participa dos seguintes Grupos de Trabalho: 

 Pobreza: desigualdades e gozo dos direitos que celebra em 17 de outubro sobre a questão 

(pobreza e direitos da criança em 2019). 

 Coesão social e territorial: redução das fraturas sociais e territoriais, levando em conta os 

direitos humanos no tratamento dos riscos climáticos. 

 Aprendizagem permanente, objetivo: recomendações aos Estados-Membros sobre um 

marco de referência para a educação de adultos. 

Em 2019 a AIC contribuiu na elaboração de recomendações: 

 Sobre às mudanças climáticas, a migração e os direitos humanos 

 Sobre o futuro do Conselho da Europa: a sociedade civil se envolve 

 Sobre o direito a uma habitação adequada para todos 

 Sobre a pobreza e a precariedade dos estudantes na Europa 
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A AIC participou da conferencia "Construir Europa juntos - 50 anos da Santa Sé no Conselho da 

Europa". 

      Na Igreja Universal 

 

 

 

 

 

 

 

As linhas de reflexão do Fórum de Roma são: direitos humanos, desenvolvimento, saúde, educação, 

família, migrantes, juventude, antropologia cristã, ecologia humana integral. 

Desde dezembro de 2017, a AIC tem participado ativamente na reflexão sobre inclusão e na 

elaboração de um documento, em especial no campo da educação, enfatizando os aspectos informais 

da educação (extra-escolar), a formação profissional e a necessidade de uma educação na vida afetiva 

e sexual respeitosa da pessoa em toda a sua dignidade humana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A AIC é membro de CINGO (ONG de inspiração cristã), que se 

reúne 3 ou 4 vezes ao ano com a participação do Observador 

Permanente da Santa Sé frente ao Conselho da Europa. 

O Foro de Roma reúne uma centena de ONGs internacionais de inspiração 

católica que trabalham na defesa das instituições internacionais em todo o 

mundo. Trata-se de um foro não hierárquico para discussão, reflexão e troca, 

que permite compartilhar as experiências e os conhecimentos das distintas 

ONGs, dicastérios e dá uma imagem harmoniosa da ação da Igreja. 
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3. Quais são os temas de trabalho atuais das organizações internacionais? 

Ou, em quais campos podemos atuar nas organizações internacionais, fornecendo nossas 

experiências AIC a partir da base? 

 

4. Lista de ações da AIC apresentadas recentemente nos organismos internacionais 

Na UNESCO, em outubro de 2018, para o Dia das Meninas: projetos AIC no Brasil, Camarões, 

Colombia, El Salvador, Madagascar, México, Filipinas, Ucrania, assim como os testemunhos dos 

jovens acolhidos graças às voluntárias AIC destes países.  

Na UNESCO, em janeiro de 2020, para o relatório sobre o seguimento da educação no mundo 2021 

(GEM 2021): Projetos AIC Brasil, Bolivia, Colombia, Guatemala, Madagascar, México, Filipinas. 

 

Tu também podes participar no papel de alerta da AIC! 

informando ao Secretariado Internacional AIC tuas ações da base  

para que juntos possamos construir uma sociedade mais justa para todos. 

 

 

 

Educação formal e informal em todas as etapas da vida, educação sexual 

Alfabetização 

Direitos humanos e necessidades básicas: acesso à  proteção social, a atenção 
sanitária, à água potável. 

Igualdade entre homens e mulheres; Meninos e meninas. 

A falta de moradia e o acesso a ela, específicamente para mulheres e meninas 

Tráfico de seres humanos 

O envelhecimento e os idosos 

Cidadania global 

Inclusão de todos na sociedade 

Ecologia, desenvolvimento sustentável e desenvolvimento humano 

A questão ética no desenvolvimento da inteligência artificial 
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As propostas da AIC para reflexão em equipe 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Oração 

 

Primeira carta de São Paulo Apóstolo a Timóteo, 2, 1-8 

2,1  Antes de tudo recomendo, que se façam preces, orações, súplicas e 

ações de graças por todos os homens,  

2,2  pelos chefes de estado e todos os governantes, para que possamos 

levar uma vida tranquila e de paz, con toda piedade e piedade 

2,3  Estas orações são boas, e Deus, nosso Salvador, as escutará 

2,4  o qual deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao 

conheimento da verdade. 

2,5  Porque há um só Deus, e só há um único mediador entre Deus e os 

homens, Cristo Jesus, verdadeiro homem  

2,6  Que entregou sua vida para resgatar a todos, sendo este o 

testemunho de Deus, no  tempo fixado por Ele. 

2,7  E me fez apóstolo para proclamar estas coisas; eu não minto e é 

pura verdade. Me fez mestre das nações no que se refere à fé e à 

verdade 

2,8  Quero, pois, que os homens orem em todo lugar; levantando as 

mãos limpas, sem ódios nem ressentimentos. 

O tema da Assembleia Internacional AIC 2020 em Bogotá é: 

"Paz e liberdade em um mundo sustentável". 

Como crês que tua ação AIC contribui para a construção da paz? 

1 

Se tua ação na AIC coincide con uma ou mais destas palavras chave, 

por favor preencha o formulário de ação AIC - anexo - e envíe-o ao 

Secretariado Internacional: info@aic-international.org. 

Quais são as palavras chave das organizações internacionais que 

estão em tuas ações? 

2 

3 


