
                       FONTES DE FINANCIAMENTO PARA PROJETOS DA LSA 
 
 

Dezessete agências de financiamento potencialmente relevantes, 
com foco específico em desenvolvimento, que pertencem à 
CIDSE- INTERNATIONAL CO-OPERATION FOR DEVELOPMENT & 
SOLIDAR 
 
1. Bridderlech Deelen 

(a) Principal área de financiamento: Desenvolvimento Socioeconômico - mulheres, crianças, 
povos indígenas, direitos humanos, água. 
(b) Países prioritários/continentes onde atuam: África, Ásia e América Latina. 
(c) Possuem Formulário próprio: Sim. 
(d) Línguas aceitas para solicitação de financiamento: Inglês, Francês, Alemão, Português ou 
Espanhol. Recomendação do Bispo local é exigida. 
(e) Quando solicitar financiamento: Qualquer época. 
(f) Endereço de internet: www.bridderlechdeelen.lu / www.partage.lu 
(g) Nota: Somente projetos de desenvolvimento em pequena escala. Concordância com 
padrões internacionais de desenvolvimento, programa de cinco anos com os parceiros 
selecionados. 
 

2. Broederlijk Deelen 
(a) Principal área de financiamento: Desenvolvimento Socioeconômico, Pastoral/Religioso - 
emancipação pessoal, formação de comunidades, sindicatos de trabalhadores e camponeses, 
cooperativas, mulheres, educação informal e adulta, alfabetização, direitos humanos, meio 
ambientes, agricultura, pequenas fábricas, treinamento formação profissional e serviço 
preventivo de saúde. 
(b) Países prioritários/continentes onde atuam: África, Ásia, América Latina e Pacífico.  
(c) Possuem Formulário próprio: Não. 
(d) Línguas aceitas para solicitação de financiamento: Holandês, Inglês, Francês, Português 
ou Espanhol.  
Entrar em contato com o Diretor do Departamento de Projetos. 
(e) Quando solicitar financiamento: Qualquer época. 
(f) Endereço de internet: http://www.broederlijkdelen.be/nl 
(g) Nota: Dá-se preferência a iniciativas populares apoiadas pela comunidade em que estão 
inseridas. Projetos de desenvolvimento em pequena escala, de comunidades locais, 
apresentado por porta-voz local. 
 

3. Entraide 
(a) Principal área de financiamento: Desenvolvimento Socioeconômico, Pastoral/Religioso - 
Desenvolvimento de comunidades, cooperativas, educação, alimentos, agricultura, saúde, 
saneamento da água, empregos, serviços sociais, crianças, jovens, mulheres, direitos 
humanos, ajuda emergencial. Pequena ajuda para agentes pastorais, grupos de jovens 
católicos, etc.. 
(b) Países prioritários/continentes onde atuam: África, Ásia, América Latina e Bélgica. 
(c) Possuem Formulário próprio: Não especificado. 
(d) Línguas aceitas para solicitação de financiamento: Não especificado. 
(e) Quando solicitar financiamento: Qualquer época. 
(f) Endereço de internet: https://www.entraide.be/ 
(g) Nota: Pedir orientação em como solicitar financiamento, dando uma breve descrição do 
projeto. Dá-se prioridade aos projetos que possam efetivamente produzir mudanças, que 
lidem diretamente com as causas de pobreza e promovam a participação de todos os 
envolvidos. 



 
 

4. CAFOD - Catholic agency for overseas development  
(a) Principal área de financiamento: Desenvolvimento Socioeconômico – Desenvolvimento e 
ajuda emergencial; produção de alimentos, agricultura, abastecimento de água e irrigação, 
controle e prevenção da AIDS, saúde preventiva em geral, orientação e formação 
profissional, desenvolvimento de comunidades e educação informal. 
(b) Países prioritários/continentes onde atuam: Filipinas, Síria e Sudão. 
(c) Formulário próprio: Não especificado - escrever para obter informações. 
(d) Línguas aceitas para solicitação de financiamento: Não especificado. 
(e) Quando solicitar financiamento: CAFOD reúne-se três vezes ao ano para aprovar projetos. 
(f) Endereço de internet: https://www.cafod.org.uk 
(g) Nota: CAFOD não financia a construção de hospitais, educação primária e secundária, 
programas de habitação (exceto os que são parte essencial de um programa de 
desenvolvimento de comunidade) e a construção de igrejas, capelas ou seminários. 
 
 
 

5. CCFD – Comite Catholique contre la faim et pour le development 
(a) Principal área de financiamento: Desenvolvimento Socioeconômico - desenvolvimento 
agrícola, segurança alimentar, prevenção e resolução de conflitos, ênfase nas mulheres e 
crianças, desenvolvimento econômico, educação e treinamento, proteção do meio ambiente e 
dos recursos naturais. 
(b) Países prioritários/continentes onde atuam: Subsaara, África, Ásia, América Latina. 
(c) Formulário próprio: Não - Apresentar proposta do projeto. 
(d) Línguas aceitas para solicitação de financiamento: Não especificado. 
(e) Quando solicitar financiamento: Qualquer época. 
(f) Endereço de internet: http://ccfd-terresolidaire.org/ 
(g) Nota: Não prioriza projetos de construção. 
 
 
 

6. CORDAID 
(a) Principal área de financiamento - Desenvolvimento Socioeconômico: Tecnologia, 
formação de comunidades, construção, cooperativas, educação, alimentos, agricultura, saúde, 
saneamento hídrico, empregos em indústria e serviços sociais.  
(b) Países prioritários/continentes onde atuam: África, Afeganistão. 
(c) Formulário próprio: Não - Apresentar breve proposta do projeto. 
(d) Línguas aceitas para solicitação de financiamento: Não especificado. 
(e) Quando solicitar financiamento: Qualquer época. 
(f) Endereço de internet: https://www.cordaid.org/nl/ 
(g) Nota: Atenção especial é dada a grupos vulneráveis: pessoas com deficiência, crianças, 
mulheres, idosos, refugiados, pessoas com AIDS. 
  



7. Development and Peace (CCODP) 
(a) Principal área de financiamento: Desenvolvimento Socioeconômico - Ajuda emergencial, 
mulheres, direitos humanos, pessoal de liderança e formação profissional, geração de renda, 
cooperativas, prevenção de doenças, nutrição, desenvolvimento rural, agricultura, produção 
de alimentos, e recursos hídricos, meio ambientes, desenvolvimento das comunidades, 
educação informal, mão de obra e mídia.  
(b) Países prioritários/continentes onde atuam: África, Ásia, América Latina e Oriente Médio. 
(c) Formulário próprio: Não - Enviar informações gerais e sobre o projeto, justificativa do 
projeto e orçamento detalhado. 
(d) Línguas aceitas para solicitação de financiamento: Inglês, Francês, Português ou 
Espanhol. 
(e) Quando solicitar financiamento: Qualquer época. As comissões que revisam os projetos 
reunem-se em maio e dezembro. 
(f) Endereço de internet: http://www.devp.org/en  
(g) Nota: Preferem-se programas à projetos isolados. 
 
 
 

8. Manos Unidas 
(a) Principal área de financiamento: Desenvolvimento Socioeconômico - Combate à fome. 
Projetos agrícolas; desenvolvimento de métodos e recursos agrícolas, melhora das condições 
de vida de agricultores, reflorestamento, projetos de irrigação, treinamento de agricultores e 
desenvolvimento de cooperativas agrícolas.  Projetos para melhoraria da saúde e prevenção 
de doenças, inclusive campanhas de imunização e construção de centros de saúde.  Educação; 
formação escolar e profissional para crianças e adultos, campanhas de alfabetização e 
treinamento profissional. Conscientização social; desenvolver responsabilidade comunitária e 
melhorar condições de vida. Melhorar as condições das mulheres; maior conscientização 
pessoal e profissional, cooperativas, etc. 
(b) Países prioritários/continentes onde atuam: África, Ásia, América Latina e Pacífico.  
(c) Formulário próprio: Sim. 
(d) Línguas aceitas para solicitação de financiamento: Não especificado, mas as opções de 
línguas no site são: Inglês, Catalão, Francês e Galego. 
(e) Quando solicitar financiamento: Qualquer época. 
(f)	Endereço de internet:	http://www.manosunidas.org 
(g) Nota: “Manos Unidas” é membro da CIDSE. 
 
 
 

9. MISEREOR 
(a) Principal área de financiamento: Desenvolvimento Socioeconômico - Apoio financeiro e 
prático aos parceiros em dificuldade aguda.  Foco na educação adulta, saúde, agricultura e 
desenvolvimento rural, pessoal e formação profissional, bem-estar social e ajuda emergencial 
em circunstâncias excepcionais. 
(b) Países prioritários/continentes onde atuam: África, Ásia, América Latina e Pacífico.  
(c) Formulário próprio: Não - Apresentar proposta descrevendo a organização, situação local, 
objetivos, métodos, pessoal, orçamento, planos atuais e futuros.   
(d) Línguas aceitas para solicitação de financiamento: Inglês, Francês, Alemão, Português e 
Espanhol. 
(e) Quando solicitar financiamento: Qualquer época. 
(f) Endereço de internet: https://www.misereor.org  
(g) Nota: Projetos enviados por e-mail não são considerados. 
  



 
10. Scottish Catholic International Aid Fund (SCIAF) 

(a) Principal área de financiamento: Desenvolvimento Socioeconômico – Saúde preventiva, 
treinamento de trabalhadores de saúde rurais, programas de saúde comunitários, prevenção da 
AIDS, produção de alimentos almejando maior autossuficiência, treinamento de líderes, 
projetos hídricos, mulheres.  
(b) Países prioritários/continentes onde atuam: Subsaara, África, Ásia, América Latina (e 
onde ocorrer catástrofes). 
(c) Formulário próprio: Não - Enviar carta de interesse inicial e solicitar diretrizes.  A 
proposta deve incluir orçamento e detalhes bancários (para qualquer transferência de fundos) 
e prova de participação local.  
(d) Língua aceita para solicitação de financiamento: Inglês (outras não especificadas). 
(e) Quando solicitar financiamento: Qualquer época. A comissão de financiamento reune-se 
quatro vezes ao ano. 
(f) Endereço de internet: http://www.sciaf.org  
(g) Nota: O trabalho de ajuda emergencial é principalmente realizado em conjunto com a 
“Caritas Internationalis”. 
 
 
 

11. Trocaire 
(a) Principal área de financiamento: Desenvolvimento Socioeconômico - Projetos de 
desenvolvimento sustentável e ajuda emergencial. Mulheres, crianças, idosos, pessoas com 
deficiência, refugiados, meio ambiente, treinamento para liderança, alfabetização, 
treinamento e formação profissional, geração de renda, microempresas, cooperativas, saúde e 
bolsas de estudo. 
(b) Países prioritários/continentes onde atuam: África, Ásia, América Central e Oriente 
Médio. 
(c) Formulário próprio: Não - Enviar carta. 
(d) Línguas aceitas para solicitação de financiamento: Inglês, Francês ou Espanhol. 
(e) Quando solicitar financiamento: Qualquer época.  
(f) Endereço de internet: https://www.trocaire.org/  
(g) Nota: Prioridade para projetos que abordem desigualdades e discriminação, que permitam 
ao oprimido participar na luta por autodeterminação.  Nenhum financiamento para grandes 
prédios ou instituições, o financiamento para cuidados com a saúde limita-se a pequenos 
programas em comunidades rurais, medicina preventiva e coordenação dos serviços 
voluntários de saúde.  Financiamento para educação é focado na educação informal e 
funcional. 
 
	


