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Missão do Programa Pontes para Palestina
O Programa Pontes para Palestina objetiva promover a paz e segurança, crescimento sustentável,
regras de lei e bom governo como componentes vitais nos Territórios Palestinos. O Programa é
uma iniciativa a longo prazo construindo iniciativas para facilitar o diálogo e relações construtivas
dentro dos Territórios Palestinos e entre o Brasil e os Palestinos. Pontes para Palestina obtêm
experiências, instrumentos e conceitos que com êxito tem sido testado na relação BrasileiroPalestino, usando-o onde aplicável nas raras condições políticas e econômicas nos Territórios
Palestinos.

Pontes para Palestina – Iniciativa do Setor Privado
As Pontes para Palestina – Iniciativa do Setor Privado (BP – PSI) objetiva promover o
desenvolvimento econômico nos Territórios Palestinos após uma possível retirada Israelense da
Cisjordânia. Há três principais e componentes complementares do projeto: 1)facilitação de
retirada; 2) reconstrução Econômica; e, 3) Promoção de Investimento. BP – Iniciativa do Setor
Privado facilitação de retirada trilha inicialmente objetivos de forjar níveis de contatos de trabalho
entre as duas partes em ordem para discutir as vantagens para ser transferido e outras
modalidades relevantes à retirada. O componente do projeto de reconstrução econômica focaliza
em apoiar um ambiente receptivo para o setor privado Palestino, especificamente em relação à
abertura de bens na Cisjordânia. Finalmente, a pista de promoção de investimento focará na
mobilização Brasileira, doações internacionais e recursos do setor privado no objetivo de criar
uma base importante para crescimento econômico sustentável nos Territórios Palestinos.

Projeto de Diálogo Pontes para Palestina
O Projeto de Diálogos é apontado em trazer Palestinos e Israelenses que normalmente não se
encontram e encoraja-los a falar uns com os outros e "pensar fora da caixa" em endereçar
soluções para os problemas. Os encontros estão sendo organizados ao longo de três caminhos,
incluindo o “Comércio”, “Profissionais” e “Estudantes”, e, tomados juntos, eles terão coberto uma
grande parte dos Palestinos e Israelenses nos Territórios da Palestina e Israel, ao longo da
diáspora. O valor e impacto de cada encontro é para 1) demonização num nível pessoal desde
que muitos participantes nunca tenham se engajado com o outro lado; 2) melhor entendimento
do outro e dos próprios temores, percepções e posições; e/ou 3) novo e melhor-desenvolvido
meios de endereçar soluções finais.
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