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No decorrer das últimas duas semana, a Sede das UN em New York esteve sob uma apertada segurança
porque todos os Chefes de Estado e de Governo se reuniram lá para a Abertura da 74ª Assembleia Geral.
Realizaram-se também, durante o programa, 4 Cimeiras importantes, com particular atenção sobre as
Alterações Climáticas, a primeira Revisão de 4 anos dos progressos sobre os Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável, o Financiamento necessário para os conseguir e o Plano para os
cuidados Universais da Saúde. Neste âmbito, partilhamos algumas das experiências em eventos da
nossa ONG RSCM, relacionados com as ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS, muitas das quais realizadas longe das
barricadas da policia, e em áreas de forte segurança.
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Alguns factos sobre as alterações climáticas
o Os últimos 4 anos foram os mais quentes
desde se iniciarem os registos.
o As temperaturas de inverno no Ártico
subiram cerca de 3 graus desde 1990.
o
A Cimeira do Clima

O gelo do verão no ártico diminuiu
aproximadamente 12% por década, durante
1979 a 2018.
As emissões de dióxido de carbono
atingiram um record elevado em 2018.
Como a disponibilidade da água vai piorando
e os níveis do mar sobem , calcula-se que em
2050, haverá um aumento adicional de 143
milhões de migrantes devido às alterações
climáticas; sendo 80% mulheres e
crianças.

o
Em 23 de Setembro realizou-se, por iniciativa do Secretário-Geral das
UN, António Guterres, um encontro tendo em vista incentivar à
o
ação. Participaram 65 chefes de estado e governos, assim como os
líderes de governos sub-nacionais, representantes de ONGs e
empresários selecionados. Nas suas notas introdutórias, António
Guterres apelou aos estados para declararem situação de emergência
climática e despertou para uma necessidade urgente de redução das
emissões de carbono em 45% antes de 2030. Nas palavras que
dirigiu à Cimeira, a jovem de 16 anos, e ativista, Greta Thunberg,
disse que “os governantes estão a falhar”. Fez notar que “ o mundo está a despertar, e a mudança vai chegar quer queiramos ou
não”. Numa mensagem por vídeo, o Papa Francisco apelou à humanidade para dar uma resposta honesta, responsável e corajosa
às alterações climáticas.
Leia mais….

Cimeira do Clima: algumas conclusões positivas
• 77 países comprometeram-se a atingir zero emissões
até 2050 e 70 comprometeram-se a
desenvolver os seus compromissos com o
Tratado de Paris de 2015 no próximo ano.
•

•

87 grandes empresas – com uma média
anual de emissões diretas equivalente a 73
plantas de carvão – comprometeram-se a ter em conta
os desafios do clima nas operações que realizam.

•

Alguns dos maiores fundos de
pensões e seguradores do
mundo, responsáveis pela direção de mais de $2
triliões em investimentos, uniram-se para
formar o Asset Owner Alliance.

•

Uma coligação de agências de preservação do
meio ambiente lançou a Global Campaign for
Nature (Campanha Global pela Natureza) num
esforço de manter, pelo menos 30% do planeta ,até
ao ano de 2030, no seu estado natural, abordando
por isso as crises gémeas das alterações climáticas e
a rápida perda da biodiversidade.

Num total de 2000 cidades comprometeram-se a
colocar os riscos climáticos no centro das suas tomadas
de decisão, planos e investimentos.
Veja o video

Ação dos Povos pelo Clima

Clima e Migração

Durante 20 a 27 de Setembro cerca de 7,6 milhões de
pessoas encheram as ruas numa luta pelas alterações
climáticas. Esta iniciativa liderada pela juventude
representou a maior mobilização climática da história, e
representou um forte apelo aos estados membros. A nossa
ONG RSCM esteve representada com 250 mil pessoas que
percorreram Manhattan no dia 20 de Setembro.

Um Mundo em movimento para uma
Alteração do Clima realizada no Truman
Center, incluiu uma conferência pela deputada
e Alta Comissária da UNHCR, Kelly T.
Clements. A deputada Clements debateu
atuais estratégias utilizadas pela UNHCR para
ajudar mais de 25 milhões de refugiados
através da jurisdição da UNHCR. As
estratégias debatidas alargavam-se aos parceiros do setor
privado, incentivando-os a encontrar estratégias inovadoras a
longo prazo, e a procurar informação local sobre essas
estratégias. Clements também reconheceu que, com a crise do
clima a tornar-se cada vez mais intensa, haverá uma possível
necessidade para novas classificações, a fim de incluir aqueles
que fogem das crises climáticas.

Restauração do Clima
Mesmo antes da semana do Clima, a Foundation for Climate Restoration (Fundação
para a Restauração do Clima) organizou o primeiro Forum para a Restauração do Clima,
fazendo todo o possível para que a Sociedade Civil, as UN, a comunidade científica, a tecnologia,
os artistas e o sector privado unissem forças para lutar pela restauração do nosso Clima atingindo
os níveis da pre-industrialização, até 2050. O CEO da organização, Rick Parnell, reforçou que
temos de adotar soluções viáveis que já existem, para utilizar nesta campanha. Isto foi também
sublinhado nas apresentações do Dr. Leslie Field, da ICE 911, uma organização que criou material para mitigar a perda da
proteção solar da terra, e Greg Kats do Blue Planet (Planeta Azul) uma empresa que atualmente produz carbono NEGATIVO
concreto! Ainda neste painel estiveram presentes muitos líderes do movimento pelo clima de Marchon, Create 2030, e o
fundador da #Futurecoalition, que fez um forte apelo à audiência para se juntar nos seus locais, na #Climatestrike, no dia 20
de Setembro..
Leia mais

Notícias "Breves" RSCM

Acolhemos Dejah Bradshaw, uma
senior do Marymount Manhattan
College, que vem de Filadélfia e que
começou o seu estágio com a nossa
ONG RSCM no início de Setembro.
Está a continuar os Estudos
Internacionais, em Política e
Direitos Humanos e tem um
interesse
especial
em
pessoas
deslocadas e clima, um tópico que irá
constar da sua tese.

Enquanto decorria a
Assembleia Geral das
UN em New York,
decorriam em Roma, Itália, dois
importantes encontros da JPIC/ONG
com temas afins. Talitha Kum, a rede
global contra o tráfico de seres
humanos das Religiosas de 48
países comemorou o seu 10º
Aniversário e realizou a Assembleia
Geral ,de 21 a 27 de Setembro. A Mary
Genino,
RSCM
participou
no
primeiro dia..
Leia mais…
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Tradução - Maria Luisa Pinho RSCM

A Coordenadora da JPIC , Mary Jo
McElroy, RSCM, participou, no
Seminário da JPIC sobre Minas,
que teve lugar em Roma de 25 a 27 de
Setembro, com outras 35 religiosas de
outras congregações da Rede JPIC e
organizações afins de 14 países do
mundo.
Leia a declaração
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