Press-Release
Proteção e Segurança de comunidades religiosas
em análise em Conferência Inter-Religiosa em Lisboa a 7 março
A Catedral Lusitana de S. Paulo em Lisboa à Rua das Janelas Verdes, será palco a 7 de
março próximo, a partir das 14h30, de uma Conferência com a participação de líderes
religiosos e oradores internacionais.
A Conferência terá como oradores Dany Choueka (Security and Crisis Center of European
Jewish), Elizabeta Kitanovic (Secretária Executiva da CEC para os Direitos Humanos),
Sofia Caseiro (Professora Universitária) e Iúri Rodrigues chefe da Divisão de Análise na
Polícia de Segurança Pública. A entrada é livre para todos os interessados.
A iniciativa insere-se no âmbito do projeto Internacional «Safe and Stronger
Communities in Europe» apoiado pela Comissão Europeia. Os membros promotores do
projeto a nível Europeu são o Centro de Segurança e Gestão de Crises do Congresso
Judaico Europeu, a Conferência de Igrejas Europeias, a Organização Faith Matters e a
União Budista Europeia. Os objetivos do projeto são entre outros a proteção de locais
de culto e salvaguarda da liberdade de religião na Europa.
O evento é promovido pelo Conselho Português de Igrejas Cristãs (COPIC) que
implementa o projeto em Portugal até março de 2023 em colaboração com a
Conferência de Igrejas Europeias que é uma comunhão de 114 Igrejas em 40 países
Europeus. Da parte da manhã haverá uma sessão de formação destinada aos membros,
trabalhadores e líderes das Igrejas em Portugal. Também no dia 8 de março, no Porto e
na Igreja Metodista do Mirante haverá da parte da manhã uma sessão de formação
sobre o tema a partir das 10h00.
Para o presidente do COPIC, D. Jorge Pina Cabral, a temática da segurança e da proteção
da liberdade religiosa na Europa e em Portugal, ganha mais atualidade com o atual
contexto de insegurança provocado pela guerra na Ucrânia que agrava ainda mais
posições extremistas e discursos de ódio e de divisão que constituem desafios
crescentes para as comunidades religiosas e sociedade como um todo. No atual
contexto de violência a promoção da cooperação entre as Igrejas e Religiões e as forças
de segurança é um forte contributo para a educação e promoção da paz.
Para mais informações e consulta:
COPIC : geral@copic.pt / TM : 918521990 / www.copic.pt
www.ceceurope.org/human-rights/safer-and-stronger-communities-in-europe

