
Religiosas do Sagrado Coração de Maria - ONG com estatuto consultivo especial 

no Conselho Económico e Social das Nações Unidas desde 2013 e com o Departamento de 
Informação Pública desde 2006. 

Década da Restauração do Ecossistema : 

 O Dia Mundial do Ambiente, a 5 de Junho, marcou o 
lançamento da Década das Nações Unidas para a restauração 
do Ecossistema sob o tema: "Reimaginar, recriar, 
restaurar": Acções urgentes para o ambiente mundial e a 
restauração dos ecossistemas".  A iniciativa global da ONU 
sobre restauração de ecossistemas foi solicitada por uma 
resolução da Assembleia Geral da ONU em 2019 como parte 

de um esforço para ajudar na recuperação de 
ecossistemas que foram degradados ou destruídos, bem 
como na conservação dos ecossistemas que ainda estão 
intactos. A resolução pressiona para uma acção urgente, pois 
nunca houve uma necessidade tão urgente de reanimar os 
ecossistemas danificados como agora. "Os ecossistemas 
suportam toda a vida na Terra. Quanto mais saudáveis forem 

os nossos ecossistemas, 
mais saudável será o 
planeta - e a sua 
população". A Década da 
ONU sobre a 
Restauração dos 
Ecossistemas 2021-

2031 apela a acções para reimaginar, recriar, e restaurar, ao 
mesmo tempo que se previne, pára, e inverte a degradação dos 
ecossistemas em todos os continentes e em todos os oceanos.   
          Ver o pequeno vídeo   Somos instados a tornarmo-
nos parte da solução, fazendo algo para remediar a situação. 
Convidamo-lo a agir, comprometendo-se a "Restaurar o 
Planeta".                  Ver o pequeno vídeo

 

Nomeação do Secretário-Geral da ONU 

A 18 de Junho, o Secretário-Geral das Nações Unidas António Guterres foi 
reconduzido para um segundo mandato de cinco anos por aclamação de 193 
membros da Assembleia Geral das Nações Unidas. Ele tinha sido previamente nomeado 
pelo seu país, Portugal, e apoiado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas.  
Nenhum dos 7 candidatos independentes ao cargo foi apresentado por um Estado 
membro da ONU, pelo que a recondução foi amplamente antecipada.  

No seu discurso, após ter prestado juramento de posse, o Secretário-Geral Antonio 
Guterres disse: "Estamos verdadeiramente numa encruzilhada, com escolhas 
consequentes perante nós. Os paradigmas estão a mudar. As antigas ortodoxias estão 

a ser invertidas.... A pandemia revelou a nossa vulnerabilidade partilhada, a nossa interligação e a necessidade 
absoluta de acção colectiva. É minha intenção servir com humildade. Darei tudo de mim para assegurar o florescimento 
da confiança entre e entre nações, grandes e pequenas, para construir pontes e para me empenhar incessantemente na 
construção da confiança. Procurarei também inspirar a esperança de que podemos dar a volta às coisas, de que o 
impossível pode ser possível".                                     Leia mais  

Trabalho Infantil 

 A comemoração do Dia Mundial 
contra o Trabalho Infantil (12 de 
Junho) assumiu um significado extra 
este ano, pois 2021 foi declarado pelas 
Nações Unidas como o Ano 
Internacional para a Eliminação 
do Trabalho Infantil. Em Agosto de 
2020, a Convenção nº 182 da 
Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) sobre as Piores Formas de Trabalho Infantil tornou-
se a primeira norma internacional de trabalho a alcançar a ratificação 
universal por todos os 187 Estados membros da OIT.  No entanto, os 
frutos deste feito histórico ainda estão por confirmar no terreno.  Um 
recente relatório conjunto da OIT e da UNICEF revela que o 
número de crianças envolvidas em trabalho infantil aumentou nos 
últimos 4 anos, apesar de décadas anteriores de declínio do número.  
Agora, a crise da COVID-19 ameaça ainda mais inverter anos de 
progresso na resolução do problema.  Embora o trabalho infantil seja 
mais predominante entre os rapazes do que entre as raparigas, o fosso 
entre os sexos diminui quando são tidas em conta 21 horas por semana 
de tarefas domésticas levadas a cabo por raparigas.            Leia mais            
                                                                       Ver a historia de David…                  

Boletim da ONU  #  121                                   RSCM na ONU                                      Junho 2021 
 

 

 

 

  

Sabia que  

• A nível mundial, 160 milhões de crianças 
estão envolvidas em trabalho infantil; e 79 
milhões delas realizam trabalhos perigosos   
 

• A África Subsaariana é a região com 

maior prevalência (23,9%) e o maior 

número de crianças em situação de trabalho 

infantil (89 milhões)  

• Há 3 vezes mais trabalho infantil nas 
zonas rurais do que nas zonas urbanas, sendo 
a agricultura o sector mais comum.  
 

• 89 milhões de crianças entre os 5 e os 11 
anos de idade estão envolvidas em trabalho 
infantil; um terço delas são meninas.   

• Existem 237 milhões de crianças a nível 
mundial que não possuem uma certidão de 
nascimento e, por conseguinte, carecem de 
uma identificação legal, o que as coloca em 
maior risco de trabalho perigoso e de 
tráfico de crianças   

https://youtu.be/XhjN8Xux2I4
https://youtu.be/kLz4vPLNHfM
https://news.un.org/pt/story/2021/06/1754132
https://news.un.org/pt/story/2021/06/1753172
https://www.youtube.com/watch?v=TGSapeK8PZc


Eliminar a Violência e o Assédio no mundo do trabalho  
 A 25 de Junho, o primeiro tratado internacional sobre violência e assédio no mundo do 
trabalho - conhecido como Convenção 190 (C190) da OIT - entrou em vigor.  A 
Convenção protege os trabalhadores da violência e do assédio. O Comité de ONG para pôr 
fim ao tráfico de pessoas juntamente com três outros comités de ONGs em que a ONG 
RSCM é um participante activo está a estabelecer uma parceria com a OIT para reforçar o 
apelo aos estados membros para ratificarem e implementarem a Convenção.   
                                                                                                                                      Aprenda mais  
 

Geração Igualdade  

O Forum para a Igualdade de Geração foi um encontro global que teve lugar em Paris 
de 30 de Junho a 2 de Julho e envolveu quase 50.000 pessoas num formato principalmente 
virtual para gerar acções para o rápido avanço da justiça de género. . Vinte e seis anos após a 
histórica Quarta Conferência Mundial sobre a Mulher, de 1995 e a adopção da Declaração e 

Plataforma de Acção de Pequim, o Fórum foi concebido para avaliar os progressos realizados no sentido da igualdade entre os 
sexos, com incidência na aceleração de novas acções. Acontecendo num momento crítico em que o impacto do género da COVID 
19 tem sido amplamente reconhecido em todo o mundo, o Fórum lançou um Plano de 
Aceleração Global para a Igualdade de Género.  O plano foi concebido por seis 
Coligações de Acção - parcerias multi-stakeholder que identificaram as acções mais críticas 
necessárias para alcançar a igualdade de género em áreas específicas que vão desde a violência 
baseada no género e justiça económica até à tecnologia e justiça climática. Os compromissos 
assumidos pelos governos, doadores e empresas, durante o Fórum, totalizaram 40 mil milhões 
de dólares. Isto representou "a maior infusão colectiva de sempre de recursos na igualdade 
global de género"                Leia mais….. 

RSCM Briefs 

Durante o mês de Junho, 

a ONG RSCM trabalhou 

de perto com outros 

representantes de ONG 

na ONU para organizar 

dois eventos 

paralelos virtuais 

ligados à eliminação do 

trabalho infantil.  Um foi 

organizado pela ONG Mining Group - e centrou-se na questão 

do trabalho infantil nas minas de coltan, na República 

Democrática do Congo.  Um relato das irmãs do Bom 

Pastor deu um testemunho concreto sobre o trabalho que 

estão a fazer com a comunidade local para oferecer 

alternativas à exploração mineira, incluindo a educação das 

crianças. Outros membros do painel destacaram o papel da 

OIT, a importância da defesa local e global, e o envolvimento 

dos accionistas com as empresas envolvidas. O segundo 

webinar foi organizado conjuntamente pelo Comité de ONG 

para acabar com o tráfico de pessoas e pelo Comité de ONG 

sobre Migração e abordou a questão  "Melhorar os 

Resultados para 

Crianças Migrantes em 

Risco de Tráfico" com o 

contributo do Relator 

Especial sobre Tráfico de 

Crianças, da missão 

mexicana à ONU, e da 

UNICEF e a voz de um 

sobrevivente do tráfico de 

crianças 

  

 

 
O modelo da ONU continua a ser um elemento importante 
e enriquecedor do programa educacional mais amplo de 
muitas escolas da nossa Rede Global de Escolas RSCM.  
Nos dias 15 e 16 de Junho, realizaram-se Conferências 
Modelo da ONU nas 3 escolas de RSCM em Portugal.  
Veronica RSHM foi convidada a contribuir com um pequeno 
vídeo como parte da sessão de Abertura, falando sobre o 
papel do RSHM como uma ONG na ONU.   A Conferência 
do SAGRADO MUN de 2021, em Lisboa, centrou-se nas 
consequências pós-pandémicas e nos problemas 
relacionados com os refugiados. Os estudantes assumiram os 
papéis de estados membros específicos e aprenderam a 
importância do diálogo e do debate na abordagem de 
importantes questões globais a partir de diversas 
perspectivas e experiências. Como um professor expressou, 
"O Sagrado MUN foi um sucesso. Os estudantes eram 
verdadeiros Delegados da ONU. Eles entraram no espírito 
da discussão e da resolução de problemas".   

        
         Leia o artigo sobre 
a primeira Conferencia 
SAGRADO MUN em  
Fatima. 

 

Um extracto do discurso de encerramento do líder 
estudantil do Comité Económico e Social do CSCM de 

Lisboa “Faço votos para que este espaço de negociação, 
apresentação de resoluções e de debate tenha 
proporcionado a oportunidade a todos para, tal como nos 
diz o tema do ano, lançarem redes de esperança, que 
promovam a melhoria das relações entre os Estados e que 
estas tenham em mente a dignidade e a melhoria de 
condições de vida de todos os Homens.” 

Distribuição       
Conselho Geral;  Provinciais e Regionais; 

 Animadoras JPIC;  Grupo de Internacional de Escolas RSCM;   
 Grupo de Interessadas no  Boletim            

Tradução -  Maria Luisa Pinho  RSCM 

https://www.youtube.com/watch?v=7VAvVD2K1R4
https://www.onumulheres.org.br/forum-geracao-igualdade/index.html
https://drive.google.com/file/d/1-u6PvkUQfvwAc8DwyNEMGwVDr0ElYYME/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-u6PvkUQfvwAc8DwyNEMGwVDr0ElYYME/view?usp=sharing

