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Objetivos do Projeto
Os objetivos da estratégia de divulgação e disseminação 
do projeto são os seguintes:

Aumentar a conscientização sobre os métodos e práti-
cas do PROSECUW em resposta a ataques terroristas e 
crimes de ódio em locais de culto;

Explorar os resultados do projeto promovendo o método 
geral e as realizações como um exemplo para iniciativas 
futuras na Europa;

Garantir a sustentabilidade do projeto, informando os 
tomadores de decisão e afetando as suas decisões/
políticas.

Informação sobre o Projeto

Grupos Alvo

Principais resultados

Os locais de culto em toda a Europa e em todo o mundo nos 
últimos anos passaram a correr cada vez mais perigo dev-
ido a ataques terroristas e ao aumento dos crimes de ódio. 
Estes lugares servem não apenas indivíduos, mas também 
famílias e pessoas necessitadas. Portanto, é essencial que 
as pessoas possam sentir-se seguras em tais lugares e isso 
deve ser uma prioridade para as várias partes interessadas 
locais e nacionais. Uma das várias maneiras de melhorar a 
proteção e segurança em locais de culto é o envolvimento da 
comunidade nos esforços de proteção.
O principal objetivo do projeto é estabelecer uma coop-
eração entre autoridades públicas e líderes religiosos e 
congregações com vista a uma melhor compreensão das 
ameaças à segurança, promoção de atividades de sensibili-
zação e criação de manuais para a partilha de boas práticas 
e ferramentas relevantes entre as partes interessadas da 
União Europeia.

Decisores de políticas – Autoridades Nacionais, Regionais e Locais

Líderes das agências de aplicação da lei/líderes religiosos

ONGs e outras organizações da sociedade civil

Líderes Religiosos

Público em geral, especialmente nos países participantes do projeto

Relatório Transnacional de Mapeamento e Investigação do projeto PROSECUW

Plataforma de e-learning e materiais e ferramentas pedagógicas

Capacitação para beneficiários e partes interessadas.

Centros PROSECUW para Capacitação, Empoderamento e Colaboração de 

Atores Comunitários e Educacionais

Parceiros do projeto PROSECUW:
Center for Social Innovation (CSI) - Chipre (Líder do projeto/)

Akademie Klausenhof (AK) – Alemanha 

Universidade Lusofona (COFAC) – Portugal

Research and Education in Social Empowerment and Transformation (RESET) – Chipre

Center of Ecumenical, Missiological and Environmental Studies 
'Metropolitan Panteleimon Papageorgiou' (CEMES) – Grécia

www.akademie-klausenhof.de

www.csicy.com

www.ulusofona.pt

www.resetcy.com

www.cemes-en.weebly.com
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