
 

 

 
 
Sobre a organização 
O Centro Inter-religioso de Desenvolvimento para Sustentabilidade (CIDS) , com sede 
em Jerusalém, acessa a sabedoria coletiva das religiões do mundo para promover a 
coexistência, paz e sustentabilidade através da educaçāo e açāo. CIDS promove e 
 manifesta uma visão inter-religiosa para sustentabilidade ambiental incentivando a 
cooperaçāo e formaçāo de líderes religiosos, professores, e comunidades sobre 
questões ecológicas. 
 
Objetivos Estratėgicos 
Os objetivos estratėgicos da CIDS em 2013 estāo engajados nas atividades que: 
 
1. Alavancam conquistas do ano passado para desenvolver o alcance e o impacto da 
CIDS, em conjunto com as organizações ; 
 
2. Capitalizam o crescente interesse nestas atividades para definir efetivamente nosso 
público-alvo; 
 
3. Desenvolvem a capacidade organizacional e diversificam suas fontes de receitas para 
permitir um crescimento saudável. 
 
Canais de açāo:  2013 
1. A iniciativa Planeta Unido pela Fe & Ciencia usa video de teleconferência para envolver 
os principais líderes espirituais do mundo com os mais respeitados líderes  científicos 
nos domínios do clima, ecologia, e biodiversidade. Videos de encontros destaques serāo 
promovidos globalmente e campanhas de mídia online serāo lançadas em paralelo, para 
promover e envolver comunidades de todo o mundo. 
 
2. Projeto Inter-religiosa/Eco para Mulheres: trazendo mulheres Cristās,Mulçumanas, 
Judias, e Druzas juntas para encontros, workshops e plantaçāo de árvores visando gerar 
uma açāo ambiental, fortalecendo os laços entre as comunidades, e a superaçāo de 
conflitos inter-religioso. Desenvolvendo um plano de açāo em sustentabilidade 
ambiental ajudará os participantes a trazer a mudança para a comunidades deles. 
 
 



 

 

3. Conferencias Inter-religiosas/Ambiental  proporciona um forum para lideres religiosos 
e cientistas para falar da intersecao da religiao e as questoes ambientais. CIDS 
organizou, em conjunto com nossos parceiros, quatro conferencias inter-religiosas e 
ambientais. As conferencias receberam uma ampla cobertura da midia em mais de 60 
meios de comunicacao internacionais . 
 
4. Inclusao Online Sobre Fe e Ecologia: o CIDS iniciou uma campanha de midia social 
baseado no video, "Nos temos somente uma casa: Lideres religiosos do mundo todo 
abordando a crise ecologica." O video inclui depoimentos de lideres religiosos do 
mundo sobre ecologia e protecao ao nosso meio ambiente, incluindo o Dalai Lama, 
patriarca ecumenico Bartholomew, e o chefe Rabino Jonathan Sacks. Alem disso, o CIDS 
reuniu a maior colecao de video sobre religiao e ecologia. A colecao pode ser acessada 
clicando aqui. 
 
5. Eco Turismo na Terra Sagrada: Atraves dos seus projetos de turismo eco-educacional 
em Israel, o CIDS continuara a engajar grupos em Israel abordando a conexao entre 
ecologia, Israel, e se desejado, ensinamentos religiosos. Os sites destes dois ramos 
podem ser vistos separadamente clicando em Passeios Eco Israel e Seminarios Eco . 
Estes ramos geram rendas para o CIDS. 
 
6. Workshops de Fe e Ecologia  para estudantes de Religiao traz junto estudantes 
Mulcumanos, Cristaos e Judeus para uma serie de workshops interativos. O programa 
cultivara jovens lideres que avancarao em causa comum da sustentabilidade ambiental. 
Atraves do objetivo compartilhado da sustentabilidade ambiental, estudantes irao 
promover a coexistencia e a tolerancia religiosa. 
 
Suportes e Status Organizacional  
O suporte atual inclui a fundacao Julia Burke (Hawai), a fundacao Konrad Adenauer 
(Alemanha), a fundacao Familia Sinton (Sao Francisco), a fundacao Opaline (Sao 
Francisco), o Britanico Shalom/Salaam Trust, Embaixada Alema em Israel,  e fiscalmente 
 patrocionado nos E.U.A. em Los Angeles com base em Jumpstart 501 (c)3. 
 
Sumario 
O CIDS esta satisfeita por ter implementado uma gama de projetos em parceria com 
inumeras fundacoes, doadores privados, e clientes pagantes. Nos planejamos continuar 
nosso trabalho na intersecao entre religiao e ecologia e a colaboracao sera bem-vinda 
para permitir a continuacao dos objetivos estrategicos e os projetos descritos acima. 

http://www.interfaithsustain.com/

