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A CARTA
DA TERRA
Valores e princípios para a construção de uma
sociedade mais justa, sustentável e pacífica.
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Como você pode participar da Iniciativa da Carta da Terra
1. Divulgue a Carta da Terra e aumente a conscientização sobre ela.
2. Subscreva a Carta da Terra e encoraje as organizações às quais você pertence a também usar e subscrever a
Carta da Terra.
3. Estimule seus governos locais e nacionais a usar e adotar a Carta da Terra.
4. Faça contribuições financeiras em apoio à Carta da Terra Internacional.
5. Comece um grupo de estudos sobre a Carta da Terra e explore como usá-la e aplicar seus princípios em sua casa,
seu local de trabalho, sua comunidade.
6. Utilize a Carta da Terra:
a) em eventos públicos, conferências e oficinas;
b) como um marco de valores para a criação de políticas e planos para o desenvolvimento sustentável em todos os níveis;
c) como um documento de lei branca (soft law) que proporciona uma fundamentação ética para o desenvolvimento de uma lei
sobre meio ambiente e desenvolvimento sustentável.
d) como um guia para avaliar o progresso rumo à sustentabilidade por meio de auditorias e avaliações;
e) para modificar e melhorar as missões das organizações, códigos de conduta, programas, atividades, publicações de negócios e
organizações profissionais;
f) como uma ferramenta educacional para desenvolver a compreensão das escolhas que a humanidade enfrenta e a necessidade de
um estilo de vida sustentável;
g) como um mapa para explorar questões importantes associadas à globalização e ao desenvolvimento sustentável;
h) como um catalisador para diálogos multi-sectoriais, interculturais e inter-religiosos sobre a ética global e seus valores sociais e
ecológicos, bem como suas inter-relações;
i) como um apelo à ação e guia para um estilo de vida sustentável que inspira cooperação, comprometimento e mudança.
Além disso, a CTI está à procura de voluntários, tradutores, patrocinadores de projeto, comunicadores e colaboradores de todos
os tipos.

Você pode encontrar mais sobre a Carta da Terra, como usar, como se envolver, onde encontrar pessoas e recursos, a história da
Carta da Terra, CTI, espaços de trabalho, e muito mais sobre a Carta da Terra em:

www.cartadelatierra.org
ou entrando em contato conosco no seguinte endereço:

Secretaria da Carta da Terra Internacional e
Centro de Educação para o Desenvolvimento Sustentável da Carta da Terra na Upaz
c / o Universidade para a Paz
CEP: 138-6100
San José, Costa Rica
Tel: +506 2205 9000
Fax: +506 2249 1929
Email: info@earthcharter.org

