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Fazemos parte da solução
O mês de Maio trouxe muitas recordações da nossa
O dia 22 de Maio marcou o Dia
interligação global e da importância crescente
Internacional da Biodiversidade,
da nossa responsabilidade partilhada para
comemorando o dia em que a
enfrentar a crise climática e a recuperação da
COVID 19 de uma forma coerente e integrada.
Convenção sobre a Diversidade
"Tudo está interligado", disse o Papa Francisco.
Biológica foi adoptada, em 1992.
Nesta edição d0 Boletim da ONU, analisamos
Proteger a biodiversidade do
algumas formas de podermos ser parte da solução,
planeta significa proteger as suas
seja influenciando a mudança política global ou
florestas, uma vez que são o lar
implementando iniciativas a nível local.
de 68% das espécies de mamíferos, 80% das espécies anfíbias e 75%
--------------------------------------------------------------das espécies de aves. Embora as florestas sejam essenciais para a
---------------------------------------------------------vida
da maioria dos seres vivos, as florestas e a sua biodiversidade estão ameaçadas pela desflorestação e degradação
das florestas. A desflorestação tem um impacto negativo na biodiversidade, nas pessoas e no planeta e também
ameaça a realização dos ODS, Na sua mensagem para o Dia Internacional, o Secretário-Geral da ONU, António
Guterres, apelou à comunidade mundial para "travar a maré" da desflorestação. Disse que inverter a perda da
biodiversidade pode melhorar a saúde humana, realizar o desenvolvimento sustentável e também abordar a
emergência climática.
Veja o vídeo breve….
Leia mais...

Relatório da AIE – Cabaz energético

Apesar dos progressos significativos alcançados na
Factos rápidos sobre Biodiversidade
última década na melhoria do acesso
• Há mais organismos individuais vivos numa colher de
à electricidade e no aumento da
sopa de terra do que pessoas na terra.
utilização de energias renováveis, o
• Estamos a perder espécies a uma taxa 1.000 vezes maior
mundo ainda está longe de atingir o
• Estima-se que nos últimos 30 anos se tenham perdido 420
objectivo de energia moderna
milhões de hectares de floresta - a área da Índia e de
sustentável, fiável e acessível para
Portugal em conjunto - devido à desflorestação.
todos até 2030. Como observou este
•
A expansão agrícola é responsável por cerca de 73% da
mês o Secretário-Geral, Antonio Guterres, no seu
desflorestação tropical,
relatório de progresso sobre os ODS, "a energia
• 80 % das pessoas que vivem nas zonas rurais dos países
limpa e sustentável deve estar no centro da
em desenvolvimento dependem de medicamentos tradicionais
resposta da COVID-19 e da luta contra as
à base de plantas para os cuidados de saúde básicos.
alterações climáticas". Um relatório recente
produzido pela Agência Internacional de Energia
• Nos oceanos, 2/3 da vida marinha está ameaçada pelo
salientou o impacto que a pandemia da COVID 19 teve
excesso de pesca e outras pressões.
nas tendências globais
em matéria de energia e emissões durante 2020. O consumo de combustíveis fósseis diminuiu
até 8,6% (petróleo) e 4% (carvão), enquanto que as energias renováveis - em grande parte eólica
e solar - permaneceram em grande parte as mesmas. A boa notícia é que no ano passado os
combustíveis e tecnologias com baixo teor de carbono aumentaram a sua quota no cabaz
energético global para mais de 20%.
Leia mais sobre ODS 7

As alterações climáticas como motor da migração
As alterações climáticas e a degradação ambiental são
reconhecidas como sendo importantes motores de migração.
O Pacto Global para Migração (GCM) de 2018 (GCM)
comprometeu os estados membros da ONU a assegurar que
"o desespero e a deterioração dos ambientes não obriguem [as
pessoas] a procurar um meio de subsistência noutro lugar
através da migração irregular". Os governos também se
comprometeram a enfrentar os factores adversos da
migração, bem como a aumentar a disponibilidade de vias de
migração regular para as pessoas afectadas por catástrofes
súbitas e lentas, alterações climáticas e degradação ambiental.
Num recente webinar realizado em Maio, representantes do
Grupo de Acção da Sociedade Civil em diferentes regiões
do mundo partilharam as suas perspectivas sobre as
Veja o vídeo breve……

alterações
climáticas
como um dos principais
motores das migrações e
as iniciativas que estão a
ser tomadas para as
enfrentar. Embora as
alterações
climáticas
não sejam o único factor
a influenciar a decisão
de migrar, questões relacionadas com o clima, tais como
inundações, seca prolongada, desertificação, e o aumento
cada vez mais frequente de acontecimentos atmosféricos
muitas vezes contribuem para o aumento das desigualdades
sociais e económicas, “empurrando” a migração.

ODS em acção - Reciclagem de resíduos

Semana Laudato Si

O Centro Comunitário de Transferência de Resíduos de Dzivarasekwa no
Zimbabwe é um local onde os membros da comunidade local podem levar os seus materiais
de resíduos e ser imediatamente pagos pelas empresas de reciclagem. O programa, que
proporciona uma fonte adicional de rendimento e subsistência à comunidade, está também
a servir para aumentar a sensibilização para a importância da protecção ambiental. Ao
mesmo tempo, está a ajudar a reduzir a quantidade de resíduos produzidos pela
comunidade. O conceito de "economia circular" é cada vez mais importante, à medida que
enfrentamos a realidade crescente dos materiais residuais.

Semana Laudato Si realizou-se de 16 a 24 de Maio, celebrando o sexto aniversário
da publicação da encíclica em 2015 e encerrando o ano do Aniversário declarado pelo
Papa Francisco. Amplamente citada por cristãos e não-cristãos, a encíclica oferece-nos
muito alimento para reflexão e oração, acção e advocacia. Laudato Si, Cuidando da
nossa Casa Comum, fala da necessidade urgente de nos juntarmos aos nossos esforços
em prol da justiça económica, social, e ambiental. No dia 25 de Maio, o Vaticano
encerrou a semana com o lançamento da Plataforma de Acção de Laudato Si'. Servindo de centro de acção e interacção,
a Plataforma visa capacitar todas as pessoas de boa vontade a tomar "medidas decisivas, aqui e agora" para enfrentar a crise
ecológica através de uma viagem de sete anos rumo à sustentabilidade, no espírito da encíclica do Papa Francisco.
Veja o vídeo breve
Visite a Plataforma de Acção Laudato Si

RSCM Briefs
A Semana Laudato Si
foi celebrado em todo o
Instituto, tendo os Animadores
de JPIC assumido um papel
fundamental ao
convidarem
irmãs
e
colaboradores
a
participar. Foi promovida uma
série de webinars, organizados
conjuntamente pelo Dicastery
on Integral Development, a
Comissão JPIC dos USG e
UISG e o Movimento Católico Global Climate
Movement. Os animadores foram encorajados a partilhar
sobre as iniciativas e actividades levadas a cabo nas suas áreas
locais. E relatar algumas das actividades realizadas. Ver a
página Web do Instituto e os relatos dos meios de
comunicação social para mais detalhes
Leia mais..
Entre as muitas respostas
recebidas estava a história
inspiradora da recente
divulgação da Irmã Rita
Pessoa, RSCM, às comunidades
rurais na área circundante de
Mairi, Bahia, Brasil. Com base
na
sua
formação
em
Radiestesia, ajudou numerosas
comunidades rurais a identificar
as pessoas dotadas de sensibilidade ao movimento da água
subterrânea e a ensinar-lhes como identificar locais
apropriados para a plantação de árvores de fruto perto dos
cursos de água subterrâneos.
Isto está a ajudar as
comunidades locais neste terreno árido a aumentar a sua
colheita de fruta, a melhorar as fontes locais de alimentos e a
contribuir para o rendimento familiar através da venda de
fruta à fábrica de polpa alimentar comunitária.
Veja o vídeo

RSCM Colegio - N. S. do Rosario no Porto
assumiu o compromisso como Comunidade Educativa
(professores, estudantes e seus pais) de participar na
Maratona de Cartas anual da Amnistia Internacional,
A participação tem sempre um efeito muito positivo em
ajudar a exercer pressão em casos específicos de violação dos
direitos humanos que
são denunciados pela
Amnistia. Assinaturas
e mensagens em linha
chegam
aos
seus
destinos e ajudam a
pressionar
os
responsáveis
pela
resolução das vidas de muitos activistas dos direitos humanos.
Ao mesmo tempo, o projecto ajuda a promover a
sensibilização e a acção em prol dos direitos humanos em toda
a comunidade escolar. .
No Brasil, o 18 de Maio marca o Dia Nacional de
Combate ao Abuso e
Exploração
Sexual
de
Crianças e Adolescentes. A
mobilização teve de assumir uma
forma diferente este ano, devido
às restrições da COVID. A equipa
do "Projecto Vida", o projecto
social RSCM em Carapina, ES
reuniu-se para elaborar materiais
informativos para exibição em
locais públicos e para divulgar as boas práticas de prevenção.
O objectivo era sensibilizar e mobilizar a comunidade para os
meios de prevenção, abordando os riscos a que os jovens estão
expostos, e as formas de denunciar e abordar o crime. Foi
destacado o papel de apoio da família e da comunidade na
redução da vulnerabilidade.
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