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Comemorando o 75º Aniversário da ONU
O mês de Setembro marcou a abertura da Assembleia Geral da ONU - AGNU 75. Não havia sirenes,
as ruas estavam bloqueadas e os guardas assinalavam a chegada de chefes de estado e outros
dignatários. Pelo contrário, a 75ª Assembleia Geral da ONU abriu com um espírito sóbrio de
colaboração socialmente distante. A reunião de Alto Nível para comemorar o 75º Aniversário
das Nações Unidas realizou-se virtualmente, seguida pelo Debate Geral ao longo da semana. Cada
Chefe de Estado ou de Governo falou a partir da sua própria capital, através de um discurso prégravado que foi introduzido pelo representante permanente do país nas cimeiras temáticas e eventos
de alto nível da ONU em Nova Iorque. As cimeiras temáticas e os eventos de alto nível preencheram
os dias 22 a 30 de Setembro. A primeira Declaração da AGNU, a primeira a ser negociada virtualmente, foi adoptada por consenso.
A declaração assume 12 fortes compromissos e termina dizendo "O que hoje acordamos afectará a sustentabilidade do nosso
planeta, bem como o bem-estar das gerações durante décadas vindouras. Através de uma acção global revigorada e com base
no progresso alcançado nos últimos 75 anos, estamos determinados a assegurar o futuro que desejamos. Para o conseguir,
mobilizaremos recursos, trabalharemos os nossos esforços e mostraremos uma vontade política e uma liderança sem
precedentes. Trabalharemos com parceiros para reforçar a coordenação e a governação global para o futuro comum das
gerações presentes e futuras" .... Por conseguinte, não estamos aqui para celebrar. Estamos aqui para tomar medidas. Guiados
pelos propósitos e princípios da Carta, estamos aqui para assegurar o futuro que queremos e as Nações Unidas de que
precisamos"
Veja o video….
e um outro

A ONU a 75 : Um milhão de vozes
Em Janeiro de 2020, a ONU lançou uma consulta global para
assinalar o seu 75º Aniversário. Desde então, mais de 1
milhão de pessoas estiveram directamente envolvidas,
respondendo a inquéritos e participando em diálogos sobre as
suas esperanças e receios para o futuro, e as suas prioridades
para a cooperação global através das Nações Unidas. No
contexto da crise da COVID, a prioridade imediata expressa
em todas as regiões foi a melhoria do acesso aos serviços
básicos:
cuidados de saúde, água,
saneamento e educação. Foi salientada
a
necessidade
de
uma
maior
solidariedade
internacional
para
enfrentar a pobreza, a desigualdade e o
aumento do emprego, com destaque
para os locais mais duramente atingidos
pela pandemia. As prioridades a médio e
longo prazo centraram-se no impacto
das alterações climáticas e na nossa incapacidade de controlar
a destruição da natureza.
Apesar de muitos dos inquiridos não estarem muito
familiarizados com a ONU, 87% acreditam que a cooperação
internacional é vital para enfrentar os desafios enfrentados
actualmente, e é mais crucial do que nunca no tempo da
COVID. Eles apelaram a uma maior diversidade de vozes a ser
incluída, mais transparência e um maior envolvimento com as
comunidades a nível local. Os grupos s da sociedade civil

apresentaram declarações conjuntas com recomendações
concretas para a reforma da ONU.
Leia mais…
O Momento ODS é um evento anual
durante a Assembleia Geral da ONU
que foi mandatado pelos Chefes de
Estado e de Governo na declaração
política feita na Cimeira do ODS no
ano passado. Em vez de fornecer um
relatório
abrangente
sobre
a
implementação, o seu objectivo é
fornecer um instantâneo do progresso e
um "check-in anual do ODS" que possa galvanizar a acção.
A 18 de Setembro o Secretário-Geral da ONU, Antonio
Guterres, convocou o primeiro Momento ODS de sempre com
um pequeno evento de alto nível com participantes na ONU,
que foi transmitido via web e incluiu a participação virtual.
"Este Momento anual da ODS é uma oportunidade para
demonstrar que, como uma família unida de nações, temos o
que é preciso para erradicar a pobreza e a fome, enfrentar as
alterações climáticas, concretizar a igualdade de género e
alcançar todos os 17 objectivos globais", disse ele. Os chefes
do PNUD, Mulheres da ONU e Ambiente da ONU
apresentaram conjuntamente um retrato do progresso da
Agenda 2030 e nos ODSs. Isto foi complementado por um
programa envolvente de 3 dias de nível virtual e partilha de
boas práticas - a "Zona de Acção dos ODS"
Leia Mais...

Compromisso dos Líderes pela Natureza
Os líderes mundiais de 76 países, incluindo o Reino Unido, Canadá e toda a União Europeia,
comprometeram-se a inverter a perda de biodiversidade até 2030, num "Leaders Pledge for Nature"
de 10 pontos, lançado durante a AGNU em Nova Iorque. Pedem que 30% das áreas terrestres e oceânicas
do planeta sejam protegidas até 2030, colocando a crise climática no centro dos planos de recuperação
económica pós-pandémica. Neste compromisso estão incluídos compromissos para reduzir a
desflorestação, promover a gestão sustentável da terra e das florestas, acabar com as práticas de pesca
insustentáveis, reduzir significativamente a poluição, acabar com os subsídios prejudiciais, acabar com os
crimes ambientais, e a transição para a produção sustentável de alimentos.
Veja o video

Leia mais...

Cimeira da ONU sobre Biodiversidade.
"A humanidade está a fazer guerra à natureza e precisamos de reconstruir a nossa relação com ela",
disse António Guterres, Secretário-Geral da ONU nas suas observações de abertura na Cimeira da
ONU sobre Biodiversidade realizada a 30 de Setembro. Observando que a guerra à natureza levou ao
aparecimento de doenças mortais como o VIH/SIDA, o Ébola e a COVID 19, salientou o facto de que a
perda da Biodiversidade não pode ser vista separadamente como uma questão ambiental. Pelo contrário,
abrange a economia, a justiça social e os direitos humanos, resultando frequentemente em tensões e
conflitos geopolíticos. Observando que nenhuma das metas de biodiversidade fixadas há 10 anos para
2020 foi plenamente atingida, elogiou as iniciativas de colaboração que estão actualmente a ser lançadas
e exortou os Estados-Membros a reforçar estes esforços e a enviar "fortes sinais de liderança" para
"dobrar a curva da perda de biodiversidade".
Veja o video
No decurso da cimeira de um dia, falaram 48 Chefes de Estado e de Governo, muitos dos quais se comprometeram a agir.
Realizaram-se dois Diálogos de Líderes e Chefes de 4 Agências das Nações Unidas participaram numa "conversa à lareira" virtual,
observando que o tempo para a humanidade "poluir o nosso caminho para a riqueza" já passou. Nas suas observações finais, a
Secretária-Geral Adjunta, Amina Mohammed observou que investir na natureza é investir num futuro sustentável e apelou a "uma
maior ambição e acção para salvar a frágil estrutura da
vida do planeta".
Veja o video
Factos rápidos sobre a perda de biodiversidade.
•
é um movimento de proporções
épicas liderado por África que foi
•
iniciado há 13 anos com o plano de
cultivar um 'muro de árvores' de
8.000 km que se estende por 11
•
países em toda a largura de África na
região do Sahel. O objectivo era restaurar a terra e
proporcionar um futuro a milhões de pessoas que vivem
onde a desertificação avança mais rapidamente, - na
região muito seca que se estende do Senegal ao Djibuti,
onde as temperaturas estão a aumentar 1,5 vezes mais
•
rapidamente do que a média global. Nos últimos 50 anos,
a degradação da paisagem, as alterações climáticas e o
rápido aumento das populações têm sido frequentemente
os principais motores de conflito. A Grande Muralha
•
Verde tem como objectivo reunir as pessoas, restaurar
as terras degradadas e promover o desenvolvimento
sustentável. Já não se trata simplesmente de plantar
árvores. Visa também unir a África, diminuir o carbono
e prevenir a migração forçada.
Veja o Trailer do filme

A Grande Muralha Verde

A dependência da humanidade em relação à
biodiversidade é amplamente reconhecida e a natureza é
crítica para a concretização e sucesso de 14 dos 17 ODS,
A taxa de extinção das espécies está a acelerar, com cerca de
um milhão de espécies actualmente ameaçadas ou em perigo
de extinção,
O apoio financeiro governamental potencialmente
prejudicial ao ambiente e que ameaça a biodiversidade está
estimado em cerca de 500 mil milhões de dólares por ano quase seis vezes o apoio financeiro total de todas as fontes para
a conservação e protecção da biodiversidade.
Os povos indígenas constituem menos de 5% do total da
população humana, no entanto gerem um quarto da superfície
terrestre mundial, com cerca de 80% da biodiversidade do
nosso planeta.
As soluções baseadas na natureza podem fornecer
aproximadamente um terço das soluções necessárias para
alcançar os objectivos de mitigação do clima do Acordo de
Paris.

A iniciativa “Laudato Tree” é um movimento de jovens, inspirado por Laudato Si e apoiado pelo
Papa Francisco, para plantar e proteger 7 milhões de árvores como parte da Grande Muralha Verde.
Leia mais

RSCM Breves…
Tempo de Criação.....
- A colaboração entre a equipa
RSCM JPIC e o grupo de
comunicação RSCM trouxe um
renovado compromisso durante o
Tempo da Criação, de 1 de
Setembro a 4 de Outubro. As
actividades foram apresentadas nos
canais de comunicação social RSCM pois as irmãs e
colaboradores em todo o mundo deram especial atenção
ao apelo do Papa Francisco para celebrar o 5º aniversário
de Laudato Si em conjunto com outros. A Veronica
RSCM foi convidada a fazer uma breve apresentação
sobre alterações climáticas, ecologia integral e Laudato Si
no Dia de Missão da Área Americana de Leste.

Veja o video

És minha irmã
#YouAreMySister é uma campanha lançada pela UISG
para destacar o papel das religiosas em todo o mundo que
estão envolvidas em iniciativas para combater a COVID
19. Estamos felizes por Delva Piedade de Oliveira
RSCM, do Brasil ter sido
apresentada no primeiro
videoclip realizado. Delva
faz parte da iniciativa
inter-congregacional que
abrange a área mais
remota da Amazónia e que
tem sido fortemente afectada pelo coronavírus.
Veja o video
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