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Fontes e recursos internacionais de informação

OIT
(Organização Internacional do Trabalho)
A Ilolex é uma base de dados trilíngüe que
contém os acordos e recomendações da OIT,
ratificações, comentários da Comissão de
Especialistas e do Comitê de Liberdade Sindical,
reclamações, queixas, interpretações, estudos
gerais e numerosos documentos relacionados a
essas questões. Disponível em:

ilolex.ilo.ch:1567/spanish/index.htm
E-mail: ilo@ilo.org
Site: www.ilo.org

OMS
(Organização Mundial da Saúde)

E-mail: info@who.int
Site: www.who.int

Popin
(Divisão de População
das Nações Unidas)
Em janeiro de 2000, a Divisão e o Departamento
de Assuntos Econômicos e Sociais publicaram
o relatório Charting the Progress of Populations
(Mapeando o Progresso das Populações).
O relatório traz informações sobre 12 indicadores
socioeconômicos relacionados às metas das
conferências.

E-mail: population@un.org
Site: www.un.org/esa/population

Pnud
(Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento)
O Relatório do Desenvolvimento Humano 2002
“Aprofundar a democracia num mundo
fragmentado” celebra o crescimento da
democracia no mundo. Ao mesmo tempo,
defende o seu aprofundamento no âmbito local,
nacional e mundial, a reforma das estruturas de
poder de organismos internacionais, tais como
FMI, Banco Mundial e OMC.O Relatório classifica
173 países de acordo com o seu índice de
desenvolvimento humano (IDH).

Site: www.undp.org.br

Unesco
(Organização das Nações Unidas
para a Educação,Ciência e a Cultura)
O Informe de Acompanhamento de 2001 sobre
a Educação para Todos (EPT) foi preparado com
o objetivo de informar sobre os avanços
conseguidos pelos países e agências no
cumprimento dessas metas, assim como
ressaltar as grandes tendências e aportes e
assinalar ações futuras.

E-mail: efa@unesco.org
Site: www.unesco.org/education/efa/

ed_for_all/index.shtml

Divisão das Nações Unidas para
Política Social e Desenvolvimento
Suas atividades principais estão vinculadas à
implementação da Declaração de Copenhague
sobre o Desenvolvimento Social e do Programa
de Ação da CMDS.

E-mail: social@un.org
Site: www.um.org/esa/socdev/dspd.htm

CEAP
(Comissão Econômica das Nações
Unidas para a Ásia e Pacifico)

E-mail: webmaster@unescap.org
Site: www.unescap.org

FAO
(Organização das Nações Unidas para
Agricultura e Alimentação)
A FAOSTAT é uma base de dados integrada
online que contém mais de 1 milhão de séries
anuais internacionais nas seguintes áreas:
produção, comércio, balanços alimentares,
fertilizantes e pesticidas, aproveitamento de
terras e irrigação, produtos florestais, produtos
de pesca, população, máquinas agrícolas e
ajuda alimentar. Para mais informações sobre
FAOSTAT, entre em contato com:
faostat-inquiries@fao.org

E-mail: FAO-HQ@fao.org
Site: www.fao.org

Financiamento do desenvolvimento
Conferência internacional realizada de 18 a 22
de março de 2002, em Monterrey, México.

E-mail: ffd@un.org
Site: www.un.org/esa/ffd

SLNG
(Serviço de Ligação da ONU com as
Organizações Não-Governamentais)
Unidade especializada em educação para o
desenvolvimento e em trabalho de informação
sobre questões do desenvolvimento Norte-Sul
que facilitem o diálogo e a cooperação entre
ONGs de desenvolvimento e a ONU. Publica
boletins e outros documentos que podem ser
obtidos em seus escritórios.

E-mail: ngls@un.org
Site: www.unsystem.org/ngls

OCDE
(Organização para a Cooperação e o
Desenvolvimento Econômico)
O Comitê de Assistência ao Desenvolvimento da
OCDE criou um conjunto de indicadores básicos.
Uma coleção inicial desses indicadores está
disponível em: www.oecd.org/dac/indicators.

E-mail: sales@oecd.org

ONU
(Organização das Nações Unidas)
Disponibiliza na internet informações gerais
sobre o sistema, sua estrutura e missão.
Também estão acessíveis bases de dados,
estatísticas, documentos, notícias e comuni-
cados de imprensa. A partir de 1990, as Nações
Unidas realizaram uma série de conferências e
cúpulas internacionais. A Declaração e o
Programa de Ação da Cúpula Mundial sobre
Desenvolvimento Social (CMDS) e a Declaração
e a Plataforma de Ação da IV Conferência Mundial
sobre a Mulher, em Pequim estão disponíveis
em: http://socialwatch.org

Site: www.un.org

Banco Mundial
O Informe do Desenvolvimento Mundial 2002
“Instituições para os Mercados” discute como
somente países com mercados inclusivos e
eficientes tiveram aumentos significativos de
renda e redução da pobreza. A publicação contém
uma seleção de indicadores de desenvolvi-
mento social, uma referência essencial sobre as
tendências do desenvolvimento. O informe está
disponível em:

www.bancomundial.org/document/15018.pdf
E-mail: pic1@worldbank.org
Site: www.worldbank.org

CEPAL
(Comissão Econômica
para América Latina e o Caribe)

E-mail: publications@eclac.cl
Site: www.cepal.org

CEA
(Comissão Econômica
das Nações Unidas para a África)

E-mail: ecainfo@uneca.org
Site: www.uneca.org

DAW
(Divisão para o Progresso da Mulher)
Seu objetivo é garantir a participação das
mulheres em todos os aspectos da atividade
humana, em condições de igualdade com os
homens. Promove as mulheres como partici-
pantes e beneficiárias eqüitativas do desen-
volvimento sustentável, paz e segurança,
governo e direitos humanos. Também luta para
estimular a inclusão de uma perspectiva de
gênero dentro e fora do sistema ONU.

E-mail: daw@un.org
Site: www.um.org/womenwatch/daw
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Cladem (Comitê da América Latina e Caribe
de Defesa dos Direitos da Mulher)
Rede de mulheres e de organizações de mulheres
de toda a América Latina e Caribe com o objetivo
de juntar esforços para uma defesa efetiva dos
direitos das mulheres na região.

E-mail: coordi@cladem.org
Site: www.cladem.org

Cidse
Aliança de 16 organizações católicas da Europa,
América do Norte e Nova Zelândia que trabalham
com o tema do desenvolvimento. Desde 1968,
compartilham uma estratégia para projetos e
programas de desenvolvimento, educação para o
desenvolvimento e advocacy (defesa de direitos).

E-mail: postmaster@cidse.org
Site: www.cidse.org

CIOSL (Confederação Internacional de
Sindicatos Livres)
Reúne centrais sindicais de diferentes países e
aceita filiações de organizações sindicais de boa-
fé, independentes de influência externa e com
estrutura democrática.

E-mail: internetpo@icftu.org
Site: www.icftu.org

ICSW
(Conselho Internacional do Bem-Estar Social)
Trabalha em todo o mundo pela causa do bem-
estar social, justiça e desenvolvimento. Publica a
revista Social Development Review, que se ocupa
do monitoramento das ações governamentais e
não-governamentais relacionadas à Cúpula
Mundial sobre Desenvolvimento Social.

E-mail: icswintl@colba.net
Site: www.icsw.org

Conselho Mundial das Igrejas
Associação de 337 Igrejas em mais de 120 países
de todos os continentes, envolvendo praticamente
todas as tradições cristãs.

E-mail: info@wcc–coe.org
Site: www.wcc–coe.org

DAWN (Alternativas de Desenvolvimento com
Mulheres para uma Nova Era)
Rede de mulheres especialistas e ativistas do Sul
econômico, dedicadas à pesquisa feminista do
contexto global, com o compromisso de traba-
lhar pela justiça econômica e a democracia.

E-mail: admin@dawn.org.fj
Site: www.dawn.org.fj

ONGS DE ATUAÇÃO GLOBAL

Anistia Internacional
Movimento mundial de pessoas que atuam com
a convicção de que os governos não devem negar
aos indivíduos seus direitos humanos básicos.
Pública informes anuais por país.

E-mail: amnestyis@amnesty.org
Site: www.amnesty.org

ARAB NGO Network for Development
(Rede Árabe de ONGs para o Desenvolvimento)
Integrada por 55 ONGs de 12 países árabes.
Surgiu a partir do processo preparatório da
Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Social
(1995) e prosseguiu no papel de coordenação e
acompanhamento da CMDS.

E-mail: annd@cyberia.net.lb
Site: www.worldforumbeirut2001.org/

english/annde.htm

ATD Fourth World (Ajuda ao Quarto Mundo)
Dedicada à superação da pobreza extrema. Sua
meta é explorar todas as possibilidades de
parcerias com famílias que vivem na pobreza
crônica e estimular que mais cidadãos e
funcionários públicos participem desse esforço.

E-mail: information@atd-fourthworld.org
Site: www.atd-quartmonde.org

BIC – Bank Information Center
(Centro de Informação sobre  Bancos)
Fornece informações e apoio estratégico para ONGs
e movimentos sociais de todo o mundo sobre
projetos, políticas e práticas do Banco Mundial, FMI
e outros bancos multilaterais. Defende maior
transparência, accountability e participação cidadã
nas instituições financeiras multilaterais.

E-mail: info@bicusa.org
Site: www.bicusa.org

Bretton Woods Project
Rede de 400 ONGs que luta por crescente
transparência e participação da sociedade civil nas
políticas e intervenções do Banco Mundial e do
FMI. Monitora e vigia as ações dessas instituições.
Trabalha na circulação de informação, alimentação
e alerta da media. Produz boletins, análises e
pesquisas. Publica bimensalmente  Bretton Woods
Update. O site é rico em informações e análises.

E-mail: info@brettonwoodsproject.org
Site: www.brettonwoodsproject.org

Unicef
(Fundo das Nações Unidas
para a Infância)
No Estado Mundial da Infância 2002, examina a
capacidade de l iderança necessária para
concretizar os compromissos assumidos na
Cúpula Mundial sobre a Infância, de 1990, e
melhorar a vida das crianças e de suas famílias,
hoje e no futuro. A campanha “Dizer sim para as
crianças” ocupa um lugar de destaque no
Informe, apresentando modelos de liderança
exercida por indivíduos, organizações e alianças.
Disponível em:

www.unicef.org/spanish/sowc02
O Unicef publica também um informe denominado
O Progresso das Nações, que classifica os países
do mundo segundo seu desempenho em saúde
infantil, nutrição, educação, planejamento familiar
e progresso das mulheres.

E-mail: netmaster@unicef.org
Site: www.unicef.org

Unifem
(Fundo de Desenvolvimento
das Nações Unidas para a Mulher)
Promove o empoderamento das mulheres e a
igualdade entre os gêneros. Age como um
catalisador dentro do sistema ONU, apoiando
esforços que vinculem as necessidades e
preocupações das mulheres a todas as questões
críticas na agenda nacional, regional e global.

E-mail: unifem@undp.org
Site: www.unifem.undp.org

Unrisd
(Instituto de Pesquisa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento Social)
Realiza pesquisas, publica estudos e organiza
seminários sobre uma gama de problemas
sociais nos países em desenvolvimento. Por
exemplo, um estudo sobre “como as políticas
de desenvolvimento e os processos de mudanças
econômicas, sociais e ambientais afetam grupos
sociais diferentes” (Unrisd: 30 anos de pesquisa
para o desenvolvimento social -1993).

E-mail: info@unrisd.org
Site: www.unrisd.org

Women Watch
(Observatório da Mulher)
Foi criado para monitorar os resultados da IV
Conferência Mundial sobre a Mulher, realizada
em Pequim em 1995. A DAW, o Unifem e o
Instraw (Instituto Internacional de Pesquisa e
Formação para o Progresso da Mulher) iniciaram
este projeto em 1997.

E-mail: womenwatch@un.org
Site: www.un.org/womenwatch
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NGONET
Serviço de informação para ONGs sobre processos
de negociação globais. Distribui coleções de
documentos sobre as conferências da ONU e pro-
cessos globais de negociação mais recentes.

E-mail: ngonet@chasque.apc.org
Sites: www.chasque.apc.org/ngonet

Instituto sobre Desenvolvimento no Exterior
(Overseas Development Institute)
Sediado na Grã-Bretanha, pesquisa sobre
temas de desenvolvimento internacional e
questões humanitárias.

E-mail: odi@odi.org.uk
Site: www.odi.org.uk

Oxfam Internacional
Fundada em 1995, grupo de 11 ONGs autônomas.
Seus membros têm cultura, história e línguas
diversas, porém compartilham o compromisso de
trabalhar pelo fim do desperdício e da injustiça da
pobreza, tanto no trabalho de desenvolvimento
de longo prazo quanto em situações de emer-
gência humanitária.

E-mails: information@oxfaminternational.org
ou advocacy@oxfaminternational.org

Site: www.oxfaminternational.org

Realidade da Ajuda (The Reality of Aid)
Revista independente sobre a ajuda internacional,
publicada anualmente pelo ICVA, Eurostep e
ActionAid. ONGs de 21 países da OCDE trabalham
uma avaliação detalhada dos patamares atuais
da ajuda e das recentes mudanças nas suas
políticas. O informe A Realidade da Ajuda 2001,
Failing to Deliver on Poverty and Equity,  destaca
as l imitações da ajuda e mostra o efeito
catalisador que  poderia ter se o regime atual
fosse reformado.

E-mail: roa@devinit.org
Site: www.realityofaid.org

Publicado por: Earthscan Publications Ltd., UK
E-mail: earthinfo@earthscan.co.uk
Site: www.earthscan.co.uk

Repem (Rede de Educação Popular entre
Mulheres da América Latina e Caribe)
Espaço regional de organizações latino-
americanas e caribenhas dedicadas a articulações
estratégicas sobre gênero, educação e economia.
Entre outras várias atividades, a Repem monitora
as conferências e cúpulas de Copenhague,
Pequim e Hamburgo.

E-mail: repem@repem.org.uy
Site: www.repem.org.uy

O CD-ROM contém os relatórios nacionais do
Social Watch e da Anistia Internacional, em inglês
e espanhol. A publicação online disponível inclui
o livro e uma atualização semanal em espanhol.
Está também disponível a edição dinamarquesa
em CD-ROM e na internet.

E-mail: guiatm@chasque.apc.org
Site: guiadelmundo.org.uy

Anuário dos Direitos Humanos nos Países
em Desenvolvimento
Compilado por instituições de direitos humanos
da Noruega, Áustria, Holanda e Suécia, informa
sobre a situação dos direitos humanos (incluindo
direitos sociais, econômicos e culturais) em
países em desenvolvimento, com os quais
mantêm uma relação de ajuda oficial. Os relató-
rios são elaborados por pesquisadores/as que
realizam seus estudos no país em questão.

E-mail: sales@kli.wkap.nl
Site: www.law.uu.nl/english/sim/yb

Human Rights Watch
(Observatório dos Direitos Humanos)
Dedica-se a proteger e defender os direitos
humanos das pessoas em todo o planeta.
Para pedidos de publicações dirigir-se a:
genao@hrw.org

E-mail: hrwdc@hrw.org
Site: www.hrw.org

Instituto de Estudos sobre o Desenvolvimento
(Institute for Development Studies)
Desde 1966 é um renomado centro internacional
de pesquisa e ensino sobre temas relacionados
ao desenvolvimento. Também abriga inovadores
serviços de manejo da informação.

E-mail: ids@ids.ac.uk
Site: www.ids.ac.uk/ids

Inter Press Service (IPS)
Agência de notícias que visa promover uma nova
estratégia de comunicação global, através da
divulgação de informações, artigos e serviços
sobre temas relacionados ao desenvolvimento.

E-mail: online@ips.org
Site: www.ips.org

Jubileu+
Programa da New Economics Foundation, de
Londres, que capitaliza as conquistas da Coalizão
Jubileu 2000 do Reino Unido e apóia as cam-
panhas mundiais pela justiça econômica.

E-mail: info.jubilee@neweconomics.org
Site: www.jubileeplus.org

Mani Tese
Busca promover justiça, solidariedade e respeito
entre os povos.

E-mail: manitese@manitese.it
Site: www.manitese.it

Coalizão Ecumênica para a Justiça
Econômica e Kairos
Congregam uma série de igrejas canadenses,
agências de base eclesiástica e organizações
religiosas em uma nova parceria dedicada a
promover os direitos humanos, justiça, paz, desen-
volvimento humano e solidariedade universal.

E-mail: ecej@accessv.com
Site: www.ecej.org

Eurodad (Rede Européia sobre Dívida e
Desenvolvimento)
Rede de ONGs de 16 países europeus. Seu
objetivo é coordenar as atividades das ONGs que
trabalham com temas da dívida do Terceiro
Mundo, ajuste estrutural e mercados financeiros
para garantir que suas visões sejam levadas em
conta pelos que tomam as decisões na Europa e
nas Instituições de Bretton Woods, além de
outros atores importantes.

E-mail: eurodad@agoranet.be
Site: www.eurodad.org

Eurostep (Solidariedade Européia para a
Participação Igualitária do Povo)
Rede de  ONGs européias, atuando em cerca de
100 países. Eurostep trabalha para influenciar a
cooperação oficial e as instituições multilaterais
e apoiar iniciativas de ONGs para o desen-
volvimento humano.

E-mail: admin@eurostep.org
Site: www.eurostep.org

Fórum Social Mundial
Um espaço internacional de reflexão e
organização que se opõe às políticas neoliberais
e busca construir alternativas para priorizar o
desenvolvimento humano em cada país e nas
relações internacionais. O Fórum Social Mundial
realiza um encontro todos os anos nas mesmas
datas do Fórum Econômico Mundial. O primeiro
e segundo Fóruns foram realizadas em janeiro
de 2001 e 2002, em Porto Alegre, Rio Grande do
Sul – onde também se realizará o III FSM, de 23
a 28 de janeiro de 2003.

E-mail: fsm2002@uol.com.br
Site: www.forumsocialmundial.org.br

Guia do Mundo 2001-2002
Obra de referência atualizada a cada dois anos,
incluindo a história, mapas e estatísticas de todos
os países e regiões do mundo. A última edição
contém uma avaliação do século XXI sobre os
principais temas globais, do ponto de vista
ambiental e do desenvolvimento social. A versão
impressa está disponível em espanhol, inglês,
português e italiano.
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Ajude o Social Watch a identificar
outras fontes relevantes.

Escreva para:
Social Watch c/o IteM
Juan D. Jackson 1136
11200 Montevideo, Uruguay
Fax: +598-2-411-9222

E-mail: socwatch@socialwatch.org
Site: www.socialwatch.org

No Brasil, envie para Observatório da
Cidadania, escrevendo para o Ibase:
Av. Rio Branco, 124/ 8º andar – Centro
CEP 20040-001 – Rio de Janeiro-RJ
Fax: +55-21-3852 3517

E-mail: observatorio@ibase.br
Site: www.ibase.br

Imposto Tobin
Proposta de taxar as transações financeiras nos
mercados de câmbio estrangeiros, por meio de
cooperação multilateral, e utilizar as receitas para
atender necessidades ambientais e humanas. Um
imposto desse tipo moderaria a volatilidade dos
mercados financeiros e restauraria a soberania
econômica nacional. (O nome vem de James
Tobin, um economista da Universidade de Yale
que ganhou o prêmio Nobel.)
Alguns links importantes:

Halifax Initiative
E-mail: info@halifaxinitiative.org
Site: www.halifaxinitiative.org

Tobin Tax Initiative
CEED/IIRP
E-mail: cecilr@humboldt1.com
Site: www.ceedweb.org/iirp

Wedo (Organização de Mulheres para o
Ambiente e o Desenvolvimento)
Trabalha ativamente para aumentar a visibilida-
de das mulheres, seu papel e a liderança na
elaboração de políticas públicas, por meio de
campanhas a favor da paz, gênero, direitos
humanos, justiça ambiental e econômica.
Desenvolve trabalho de advocacy em âmbito
nacional, regional, na ONU e nas instituições
financeiras internacionais; e também realiza
ações locais.

E-mail: wedo@wedo.org
Site: www.wedo.org

World Watch Institute
Voltada para a pesquisa de políticas públicas. Seu
relatório anual The State of the World 2002
(Estado do Mundo 2002) inclui capítulos sobre
as mudanças climáticas, agricultura, produtos
químicos tóxicos, turismo sustentável,
população, conflitos de recursos e governança
global, com atenção especial para a Cúpula
Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável da
ONU, realizada em Johannesburgo, África do Sul,
em agosto-setembro de 2002.

E-mail: worldwatch@worldwatch.org
Site: www.worldwatch.org

WTO Watch (Observatório da OMC)
Centro de informação mundial sobre temas de
comércio, OMC e desenvolvimento sustentável.
Também oferece recursos de multimídia.

Site: www.wtowatch.org

Saprin (Rede Internacional de Revisão
Participativa do Ajuste Estrutural)
Rede mundial de organizações que questiona a
imposição de programas de ajuste estrutural
(PAEs). Trabalha com grupos da sociedade civil
de 15 países para  determinar o impacto real dos
programas de reforma econômica impulsionados
pelo FMI e Banco Mundial e traçar alaternativas.
Sustenta que os PAEs tiveram conseqüências
desastrosas para a maioria das populações dos
mais de 80 países em que foram aplicados.

E-mail: secretariat@saprin.org
Site: www.saprin.org

Suns (Monitor do Desenvolvimento Norte-Sul)
Serviço diário de artigos que monitora negociações
internacionais a partir de Genebra. NGONET e Rede
do Terceiro Mundo lançaram um CD-ROM com
todos os documentos publicados pelo Suns, desde
1982, relacionados à Rodada Uruguaia do Gatt e
sua continuação, incluindo a OMC e AMI.

E-mail: suns@igc.org
Site: www.sunsonline.org

Rede do Terceiro Mundo (Third World Network)
Realiza pesquisas sobre temas econômicos,
sociais e ambientais relacionados; oferece uma
plataforma que representa os interesses e
perspectivas do Sul nos fóruns internacionais,
como conferências e processos da ONU. Entre
suas atividades recentes estão: a publicação do
boletim diário Suns, em Genebra; a publicação
quinzenal Third World Economics e a revista
mensal Third World Resurgence; a publicação
do Third World Network Features; livros sobre
questões econômicas e ambientais, organização
de diversos seminários e workshops.

E-mail: twnet@po.jaring.my
Site: www.twnside.org.sg

Rede do Terceiro Mundo na América Latina
Publica  mensalmente Revista del Sur e a
quinzenalmente Tercer Mundo Económico.
Os artigos da Rede do Terceiro Mundo estão
disponíveis em formato eletrônico, através das
redes APC, na conferência <twn.features> em inglês,
em espanhol na conferência <redtm.analisis>.

E-mail: redtm@chasque.apc.org
Site: www.redtercermundo.org.uy

Rede do Terceiro Mundo na África (TWN Africa)
E-mail: twnafrica@ghana.com
Site: twnafrica.org


