
 

 

 

 

 

 

CONVITE À MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA 
ORGANIZAR EVENTOS COMO PARCEIROS NA SEMANA 

INTERNACIONAL DA SOCIEDADE CIVIL 2016  
 
 

Semana Internacional da Sociedade Civil 2016 

Nos próximos meses, decisões globais importantes serão tomadas que afetarão a resposta 

global para assuntos fundamentais, tais como a pobreza, desigualdades e mudanças 

climáticas. Nos dias 25-27 de setembro de 2015, líderes mundiais estarão reunidos para 

achar um acordo sobre o novo conjunto de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para 

os próximos quinze anos e, em dezembro, serão estabelecidos os principais objetivos para 

a redução de mudanças climáticas. No entanto, existe ainda a necessidade urgente de 

maior clareza na definição desses objetivos e metas que, sem a participação das 

populações locais e da sociedade civil na sua implementação, acompanhamento e revisão 

em cada país, permanecerão como uma promessa vazia. Ao mesmo tempo, o papel da 

sociedade civil em contribuir para o desenvolvimento e a sua participação na construção da 

vida pública está sendo desafiado por certos governos, através de um aumento de 

regulamentações, restrições ao financiamento estrangeiro e redução das liberdades de 

expressão, associação e reunião. Com base nestes desafios urgentes, a CIVICUS e a 

CCONG, a plataforma nacional Colombiana de ONG (Confederación Colombiana de ONG) 

associaram-se para organizar a próxima Semana Internacional da Sociedade Civil, que 

acontecerá em abril de 2016, em Bogotá, Colômbia, com o tema ‘Cidadãos Ativos, Ações 

Responsáveis’. 

 

A Semana Internacional da Sociedade Civil (International Civil Society Week - ICSW) é uma 

reunião global fundamental tanto para a sociedade civil, quanto para doadores, acadêmicos, 

e outros atores , criando a possibilidade de se articularem de maneira construtiva na busca 

de soluções comuns para desafios globais. As Semanas Internacionais da Sociedade Civil 

de 2013 e 2014, ambas sediadas em Joanesburgo, testaram novos formatos de parcerias, 

através dos quais múltiplas organizações reuniram seus recursos, com o objetivo de 

congregar um grupo internacional diverso de líderes em questões da sociedade civil. A 

ICSW 2014 foi um evento de grande sucesso que reuniu mais de 700 participantes, durante 

um programa de uma semana, com mais de 40 eventos conduzidos por organizações 

parceiras.  

 

A ICSW 2016 reunirá cidadãos interessados de diversos setores, temas, regiões e origens. 

Estamos felizes em organizar a ICSW 2016 em Bogotá, Colômbia, e em proporcionar um 

espaço de diálogo para a promoção de um intercâmbio cultural, social e profissional, assim 

http://civicus.org/ICSW/


como para promover e reforçar a articulação entre delegados internacionais e a sociedade 

civil local, particularmente no que diz respeito à paz.  

 

Desde 2013, a Colômbia realiza rodas de conversa entre o governo nacional e as FARC 

(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) procurando uma solução para pôr termo 

ao conflito armado que já dura mais de 50 anos. Por outro lado, recentemente o governo 

nacional estabeleceu uma Comissão Intergovernamental de Alto Nível para possibilitar a 

implementação da agenda pós-2015 na Colômbia, o que demonstra o compromisso 

expresso com o Plano Nacional de Desenvolvimento, com o entuito de gerar mecanismos 

de diálogo entre o governo e outras partes interessadas, enfrentando os desafios que a 

nova agenda de desenvolvimento exige.   

 

Assembleia Mundial da CIVICUS 

Seguindo o novo formato da ICSW 2014, a próxima Assembleia Mundial da CIVICUS 

constituirá uma parte integral e um evento de referência da ICSW 2016. A Assembleia 

Mundial da CIVICUS reunirá indivíduos inspiradores e painéis de debates para compartilhar 

as melhores práticas e celebrar a ação cidadã. Para informações adicionais sobre as 

Assembleias Mundiais passadas da CIVICUS, acesse aqui o sítio eletrônico da CIVICUS.  

 

Convidamos você a aproveitar esta oportunidade de colaboração e a desempenhar 

um papel ativo neste evento importante!  

 

Requisitos dos eventos de parceiros 

Os eventos organizados por parceiros durante a ICSW 2016 devem seguir o tema da 

semana “Cidadãos Ativos, Ações Responsáveis” e cumprir um ou mais dos três objetivos da 

ICSW:  

 Conectar: Reunir as diferentes fontes e forças da ação dos cidadãos para discutir 

como atores diferentes podem trabalhar em conjunto de maneira mais eficaz para 

achar solucoes para  desafios comuns; 

 Partilhar: Facilitar o compartilhamento de instrumentos e estratégias para melhorar 

a ação dos cidadãos através de seminários ou oficinas de formação; 

 Celebrar: Divulgar estudos de caso de ações bem-sucedidas pautadas no poder 

popular ou ação cidadã que tenham resultado em mudanças sociais positivas. 

 

Os eventos liderados por parceiros podem tomar a forma de “workshops”/oficinas, 

seminários, pequenas conferências ou projeção de filmes, entre outros formatos. Todos os 

eventos devem, por natureza, ser altamente participativos. 

 

A ICSW 2016 receberá até 700 participantes e os eventos organizados por parceiros devem 

ser abertos aos participantes da ICSW 2016 que desejem participar. No entanto, os 

parceiros podem impor limites ao número de participantes em seus eventos e reservar até 

50% dos lugares para delegados designados. 

 

Por fim, os parceiros da ICSW 2016 devem contribuir para a vitalidade da Semana através 

de suas redes e contatos, a fim de obter a diversidade de participantes (regional, setorial, 

temáticas, etc.). 

http://civicus.org/worldassembly/


 

Funções e responsabilidades 

As organizações que sediarão o evento, CCONG & CIVICUS, darão apoio estratégico aos 

parceiros que queiram organizar um evento durante a ICSW 2016, com: 

 Um centro de apoio logístico centralizado, que incluirá a oferta de um local para 

o evento, reserva de voos e de alojamento, assistência na obtenção de vistos; 

 Sítio eletrônico centralizado, sistema de inscrição e centro de comunicação para 

todas as comunicações internas e externas da ICSW; 

 Espaço físico dedicado a  ampliar suas redes de contatos, exposições e pontos 

de informação. 

 

O que o CCONG e a CIVICUS exigem dos parceiros da ICSW 2016: 

 Pagamento de uma cota para o evento como parceiro, a qual deverá cubrir os 

custos diretos associados ao acolhimento do evento (e.g. espaço, sistema de 

inscrição, alimentação, AVI, etc.);  

 Oferecer um determinado número de bolsas para participantes (inscrição, 

alojamento, voos); 

 Divulgar o seu próprio evento e a ICSW 2016 através das listas de contatos da 

sua organização. 

 

Benefícios da parceria 

 Oportunidade para participar do Comitê  Internacional de Coordenação da ICSW 

2016 e contribuir com o programa de um evento reconhecido 

internacionalmente; 

 Mobilizar recursos e compartilhar os encargos financeiros em sediar um evento 

internacional com outros parceiros da ICSW 2016 para um maior impacto e 

mínimo risco financeiro; 

 Maior visibilidade através de um espaço exclusivo para o seu evento na ICSW 

2016, logotipo e marca em todos os materiais de marketing e exposição à mídia; 

 Expansão para além do atual círculo de apoiadores e oportunidade de interagir 

com novos atores da sociedade civil (incluindo o círculo global da CIVICUS), 

assim como com doadores, membros da academia e outros atores. 

Eventos fechados 

A ICSW 2016 também oferece a oportunidade para os parceiros organizarem os seus 

próprios e relevantes eventos ou as suas reuniões anuais paralelamente ao programa da 

Semana. Muito embora os organizadores da ICSW não possam oferecer apoio nas 

inscrições, logística, marketing ou comunicação aos parceiros que realizem eventos 

fechados, ficaremos felizes em oferecer sugestões e coordenar iniciativas. 

 

Para mais informações sobre a Semana Internacional da Sociedade Civil 2016 por favor 

contate-nos através do endereço icsw@civicus.org. 

 

Data limite: 13 de setembro de 2015  

 

Para sua participação como parceiros da ICSW 2016, por favor complete a 

ficha de inscrição e envie-a aqui. 

mailto:icsw@civicus.org
http://bit.ly/ICSW2016_PT

