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Abertura da Assembleia Geral das UN – AG 68 
 

Os meados de Setembro marcaram a abertura da 68ª Assembleia Geral das 
Nações Unidas e trouxe um aumento de actividade na zona da Sede das UN, 
em Nova Iorque. Começou com a Oração Interconfessional, preparada pela 
Missão da Santa Sé, na véspera da sessão de abertura e continuou durante 
duas semanas com encontros ao mais alto nível e o Debate Geral que 
envolveu muitos Chefes de Estado e delegações de 194 países membros. A 
zona da Rua 42 foi uma zona de alta segurança. Como ONGs pudemos 
participar em actividades específicas em que nos inscrevemos. O tema da 68ª Assembleia Geral é “A Agenda do 
Desenvolvimento post 2015: Pôr mãos à Obra!” Foi escolhido para promover um maior compromisso com os 
Estados Membros no processo de elaborar uma planificação  tendo em vista eliminar totalmente a pobreza e 
assegurar o desenvolvimento sustentável quando chegarem ao fim, em 2015,  os actuais ODMs. 
http://www.un.org/News/Press/docs/2013/sgsm15288.doc.htm ;   http://americamagazine.org/content/all-things/go-peace  
 
Comissão para o Desenvolvimento Sustentável – Encontro Final 
 

20 anos depois de ter sido criada a seguir à Cimeira da Terra, em 1992,  a Comissão para o Desenvolvimento 
Sustentável das UN, o primeiro organismo das UN criado para promover o desenvolvimento sustentável, teve a sua 
última reunião a 20 de Setembro. Este encontro conclusivo sumarizou e celebrou algumas das lições aprendidas 
durante os seus 20 anos de história. Inclui uma vasta lista de novas iniciativas e tratados, a inclusão alargada das 

vozes da sociedade civil e experiência e trata de assuntos variados, relacionados com as 
florestas, estados de pequenas ilhas, fronteiras  planetárias e a procura de mais modelos de 
consumo e de produção sustentáveis. 
 
O fim da UNCDS aconteceu para dar lugar ao seu sucessor 
que tem mais poderes, o  Forum Político de Alto-Nível para 
o Desenvolvimento Sustentável. Como afirmou o recém-

eleito Presidente da 68ª Assembleia Geral, John Ashe de Antigua e Barbuda, na 1º 
sessão realizada a 24 de Setembro: “A decisão da Rio+20 de estabelecer um fórum 
político de alto nível é um passo poderoso na continuidade do desenvolvimento 
sustentável para a agenda post 2015. O Forum será um espaço para a comunidade 
internacional abordar e coordenar todas as questões do desenvolvimento sustentável. Como guardião da 
sustentabilidade, pode vir a ser uma plataforma para os líderes reflectirem as prioridades de hoje, não isoladamente 
mas holisticamente.” http://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/ciencia-e-ambiente/3328-desenvolvimento-sustentavel-pais-

participa-no-1-forum-de-alto-nivel ; http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1211   
http://www.un.org/en/development/desanews/sustainable/high-level-political-forum.html  

 
A Laureada com o Prémio Nansen Refugee do UNHCR (Alto Comissariado das UN para os Refugiados) - 2013 
 

Pela primeira vez foi nomeada para o Nansen Refugee Award de 2013, uma Irmã 
Católica, de nacionalidade congolesa, Irmã Angelique Namaika. Foi reconhecida 
pelo seu trabalho exaustivo com mulheres e raparigas deslocadas, traumatizadas 
e forçadas a deixar as suas casas por grupos armados no Noroeste da República 
Democrática do Congo. RDC). Durante os últimos 10 anos ajudou milhares de 
mulheres e fez a diferença nas vidas das suas famílias e comunidades, usando 
uma combinação de actividades entre gerações, cursos de desenvolvimento de 
artes, estágios de analfabetismo e conselho psicológico. A cerimónia da entrega 

do prémio foi no dia 30 de Setembro. http://www.acnur.org/t3/portugues/informacao-geral/premio-nansen/  

http://www.unhcr.org/nansen/503625396.html;  
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Construir a Paz com a Juventude 
A Aliança de Civilizações das UN (UNAOC) colaborou com o programa A 
Educação Primeiro (EF), uma organização educativa privada, para 
oferecer uma Escola de Verão na última semana de Agosto no EF 
Campus (antiga Marymount), propriedade em Tarrytown, Nova Iorque. O 
programa destinava-se a formar jovens líderes de todo o mundo para 
trabalharem juntos na procura de soluções conjuntas para alguns dos 
mais urgentes desafios mundiais. Foram selecionados 100 jovens de 94 
países para participarem neste programa de uma semana. Os tópicos 

cobriram as questões: Negociação para a construção da paz e cooperação, o uso dos media para uma mudança 
social positiva, desenvolvimento de  uma cidadania global responsável e dum apoio efectivo. Um dos dias foi passado 

nas Nações Unidas. http://www.einpresswire.com/article/165400099/100-global-youth-leaders-visit-the-united-nations-to-

listen-to-and-engage-on-critical-international-issues  
 
O Encontro de Alto Nível da AG sobre deficiência e desenvolvimento, 23 de Setembro, 2013  
 

As RSCM estiveram bem representadas no Encontro de Alto Nível da Assembleia Geral sobre 
Deficiência e Desenvolvimento, onde os líderes mundiais se comprometeram a trabalhar juntos 
em políticas nacionais e internacionais, que possam realçar e promover o desenvolvimento em 
situações de  deficiência. Este é o primeiro encontro de alto nível sobre este assunto em que 
participaram também 800 representantes de organizações de pessoas com deficiências. A 
Assembleia Geral adoptou um documento que é um marco, apelando à implementação de 
medidas de forma a assegurar uma vida com dignidade para todos. Até agora, 134 países 
aprovaram ou concordaram com a Convenção dos Direitos 
de Pessoas com Deficiências (CRPD), que saiu em 2007. Alguns fatos mencionados: 

     http://www.inclusive.org.br/?p=25332 ;  http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=45905&Cr=disability&Cr1=#Uj2X-sYU9ig ;  
 

EDUCAÇÃO DE ADULTOS – O MÓDULO DAS UN 
 
No início de Setembro de 2013 a Ir. Anne Murphy, RSCM, veio às UN com oito 
das suas alunas do ALBA Programme of All Hallows College, em Dublim. A 
experiência de estágio que fez com nas UN com as RSCM em 2008 e 2009 
levou-a a organizar um curso para adultos com o grau de Mestrado. O curso 
chama-se “A Irlanda e as Nações Unidas” e trata temas como justiça global e 
direitos humanos. Setembro de 2013 foi a segunda vez que a Anne trouxe um 

grupo daquelas que se matricularam neste módulo de uma semana, nas Nações Unidas. As RSCM estiveram em 
evidência nestes três dias do programa de orientação das UN chamado Parceria para a Justiça Global. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Eventos que se seguem e a ter em conta:  
 
Diálogo de Alto Nível sobre Migração  
Internacional e Desenvolvimento  3-4 Outubro 2013 
Tema: A migração como motor de desenvolvimento  
http://www.onu.org.br/migracao-evento-na-onu-reune-150-paises-para-discutir-
desafios-da-questao/ 

 
Dia Internacional da Jovem -  11 de Outubro 2013 
Tema: Inovar a Educação da Jovem 
http://dayofthegirlsummit.org/210/  

 
 

 Mais de 1 bilião de pessoas ou 15% da população mundial são portadoras de deficiência. Representam o 
grupo minoritário maior e com menos regalias. Muitas delas são de países em desenvolvimento. 

 Cerca de 93 milhões de crianças são portadoras de deficiência, leve ou forte. 

 A OMS calcula que apenas 42% de raparigas com deficiência terminaram o ensino básico. 

 Metade das pessoas portadoras de deficiência não podem pagar cuidados de saúde. 

Com votos de Paz e bênção, 
Veronica 

Pela ONG RSCM 
 

 
Distribuição: 

Conselho Geral; 
 Provinciais e Regionais; 

Animadoras JPIC ;   
Rede Internacional de Escolas RSCM 

Grupo de Interessadas no Boletim 
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