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News from the 

Saudações e os melhores votos para o Novo Ano! 
Nesta edição do Boletim das UN realçamos alguns dos eventos que tiveram lugar durante o período de 
transição de Secretário-Geral, já que o mandato de 10 anos do 8º Secretário-Geral, Ban-Ki-Moon, terminou e a 
responsabilidade do cargo passou para António Guterres. Na sua  mensagem de  Ano Novo, o novo Secretário-
Geral fez um forte apelo à humanidade:   “Façamos de 2017 um ano em que todos -cidadãos, governos, 
dirigentes – procurem superar as suas diferenças.. Seja através da solidariedade e da compaixão nas nossas 
vidas cotidianas, seja através do diálogo e do respeito independentemente das divergências políticas. Seja por 
via de um cessar-fogo num campo de batalha ou mediante entendimentos conseguidos à mesa de 

negociações para obter soluções políticas…O bem supremo da paz deve ser o objetivo comum, A dignidade e a esperanca, o progresso 
e a prosperidade – enfim tudo o que valorizamos como família humana – depende da Paz. Mas a Paz depende de nós. Apelo a todos 
para que partilhem comigo este compromisso para com a Paz hoje e todos os dias.Façamos de 2017 um ano de Paz.” 
 

 Homenagem ao Secretário-Geral cessante: Ban Ki Moon. 
No dia 12 de Dezembro, a Assembleia Geral 
reuniu em sessão especial para prestar tributo 
ao Secretário-Geral cessante, Ban-Ki-Moon e 
testemunhar o juramento do atual Secretário-
Geral, António Guterres. O papel importante 
desempenhado pelo Secretário-Geral cessante, 
durante o seu mandato de 10 anos, foi 
destacado pelo Presidente da Assembleia Geral 
(PAG), representantes de todos os grupos regionais e dos 
estados membros. Os pontos altos dos seus 10 anos em 
exercício, destacados pelo PAG, incluíram os esforços 
incessantes sobre as alterações climáticas, a sua visão e 
determinação para conseguir um mundo mais justo, próspero 
e seguro através da adoção da Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável; o seu apoio à igualdade de 
género e a capacitação das mulheres. Noutro evento 

comemorativo na Sede das UN para o Dia 
Internacional da SIDA, Ban-Ki-Moon foi 
homenageado pela sua contribuição na luta contra 
o HIV/SIDA e presenteado com o 
UNAIDS Award for Leadership (Prémio de 

Liderança), pelas suas fortes palavras e ações 
incarnando o seu compromisso com as pessoas mais 

afetadas pelo HIV. Ao apresentar o Prémio, o Diretor 
Executivo das UN para a SIDA, referiu que, nos 10 anos do 
seu mandato, as pessoas portadoras do vírus da SIDA capazes 
de aceder ao tratamento antiviral, aumentou 6 vezes mais, o 
número de pessoas que morreram com doença relacionadas 
com a SIDA diminuiu para metade, e o número de novas 
infeções de HIV entre as crianças foi reduzido em dois terços. 
               Leia mais …                            O Dia Internacional de SIDA 

 
António Guterres: 9º Secretário-Geral das Nações Unidas presta juramento  
Numa sessão solene da Assembleia Geral, a 12 de Dezembro, o novo Secretário-Geral das 
Nações Unidas prestou juramento, testemunhado por 193 estados membros, o Presidente e o 
Primeiro Ministro de Portugal, chefes de várias Agências das UN e membros da Sociedade 
Civil. Na sua primeira comunicação à Assembleia Geral, fez um solene apelo à paz, à 
promoção do desenvolvimento sustentável como centro do trabalho das Nações Unidas e a 
realização da necessária reforma das Nações Unidas. Sublinhou a importância do trabalho pela igualdade de género nas 

realizações das UN e realçou os valores fundamentais a reforçar no trabalho das UN. “Queremos 
que o mundo que os nossos filhos vão herdar seja definido pelos valores inscritos na Carta das UN: 
paz, justiça, respeito, direitos humanos, tolerância e solidariedade”, disse, sublinhando: “ O nosso 
dever é trabalharmos juntos para passarmos do ter medo uns dos outros, para confiar uns nos 
outros". Poucos dias depois, António Guterres deu um passo importante ao atacar o desequilíbrio 
de género nas posições do staff com a nomeação de Amina Mohammed,da Nigéria, como Vice 
Secretária-Geral das UN e Maria Luíza Ribeiro Viotti, do Brasil, como sua Chefe de Gabinete. 
Ambas tiveram papeis de destaque no trabalho para o Rio + 20 e na liderança do processo para os 

Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. Ambas mostraram sempre um forte apoio no compromisso da Sociedade Civil 
nos processos das UN.                                                                                                     Leia mais…                     Veja o video 

Voluntários Jovens para o Desenvolvimento Sustentável   
O Dia 5 de Dezembro é o Dia Internacional do Voluntariado para ao Desenvolvimento Económico 
Sustentável.  A comemoração em 2016 teve por base promover o voluntariado de base e levar os 
jovens a envolver-se em projetos de desenvolvimento. Com os Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável na sua fase de implementação, houve um impulso dado pelo Secretário-Geral, Ban-Ki- 
Moon para incluir as gerações jovens em projetos sustentáveis, pois ele acredita  que a Agenda 2030 

pertence à juventude de hoje. O evento realizado na Sede das UN  destinou-se a mostrar iniciativas dos voluntários. 
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http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=55786#.WFmDs9IrKW8
http://www.unaids.org/en/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2016/november/20161130_PR_moving-forward-together
http://www.unmultimedia.org/radio/portuguese/2016/12/especial-as-expectativas-sobre-o-futuro-da-onu-com-antonio-guterres/index.html#.WIyrTdIrIXA
http://webtv.un.org/topics-issues/un-secretary-general/watch/secretary-general-designate-ant%C3%B3nio-guterres-appointment-process-of-the-secretary-general-designate-general-assembly-60th-plenary-meeting/5244650403001


Fatos Breves – do Relatório Global 2016 sobre 
Tráfico de Pessoas da UNODC  
 158 países (88%) já consideraram crime o 

tráfico de pessoas de acordo com o Protocolo 
de Palermo, quando comparado com apenas 
18% em 2003. 

 Mulheres e meninas perfazem 71% das vítimas 
do tráfico de Pessoas, abaixo dos 84% em 2004. 

 Entre 2012 e 2014 foram detetadas mais de 
500 redes de tráfico diferentes. 

 As vítimas de tráfico são de 137 nacionalidades 
e foram detetadas em 106 países do mundo. 

 As crianças são, globalmente, 28% das vítimas 
do tráfico, mas  64% na África subsariana. 

 Dos 136 países que dispõem de dados, os níveis 
de perseguição e condenação continuam a 
estar baixo. 40% dos países denunciaram 10 ou 
menos condenações por ano.  

Preparado por 
Veronica Brand RSCM & Iman Habib 
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Tradução portuguesa por Maria Luisa Pinho, RSCM. 

Portuguese translation  by Maria Luisa Pinho, RSCM. 
 

 Fundo das Nações Unidas para Atividades das 
Populações (UNFPA) foi realçado como um ator chave 
na mobilização das jovens gerações para a ação nas 
suas comunidades. Elas  apoiam centros juvenis em 
todo o mundo, onde há programas de estágio para dar 
às jovens gerações as necessárias ferramentas para 
arranjar empregos e continuar a sua educação, ao 
mesmo tempo que também abordam questões ligadas 
ao género, deficiências e HIV/SIDA.  

 A Rede da Juventude pela Paz, uma organização envolvida 
em programas civis e políticos, falou sobre o progresso 
feito com o alargamento das políticas para os jovens. Um 
marco recente é a Resolução do Conselho de Segurança 
2250, de 2015, que apela à crescente representação de 
jovens nas tomadas de decisão a todos os níveis. 

 Saba Ismael, uma 
jovem do Nordeste 
Paquistanês, falou sobre a 
Aware Girls, uma organização 
liderada por voluntários que 
capacitam mulheres e meninas 
através da educação. Os 
voluntários dirigem clubes de 
meninas pelo país, na 

esperança de protelar a idade de casamento das meninas e 
aumentar os níveis de instrução no Paquistão. 

Como agentes de mudança, os jovens voluntários são críticos 
quanto à realização da Agenda 2030 e, em troca, devem ser 
reconhecidos, ter lugar à mesa das decisões e direito a 
recursos financeiros.                 Leia mais…. 

 Dia Internacional dos Migrantes 

O Dia Internacional dos Migrantes ocorre, anualmente, no dia 18 de Dezembro. Este ano, a 
Organização Internacional para a Migração (OIM) promoveu um festival de cinema sobre a 
migração para abordar um vasto leque de questões urgentes que, atualmente, a comunidade 
internacional enfrenta. Os filmes exibidos foram: “The Price of Nuestros Sueños” realizado 
por Perla Liberato de 18 anos, “Wallah – je te jure” de Marcello Merletto e “How We 
Choose”, da UN TV. Cada filme aumentou a consciência para a necessidade de fortalecer as 
estruturas globais para o alojamento  do número espantoso de refugiados e Pessoas 
Internamente Deslocadas no Mundo (PIDs) Jan Eliasson, o cessante Vice Secretário-Geral, 
falou sobre o acontecimento, assegurando que , “A Migração está precisamente no topo da 
agenda internacional”:  Embora as questões ligadas à Migração tenham  sido alvo de 
contenção durante anos, foram  aumentadas pela crise de refugiados da Síria e aumento de 
tráfico de pessoas, impedindo a paz e a segurança a nível global. O Secretário-Geral, Ban-Ki-
Moon, serviu-se do Dia dos Migrantes como uma plataforma para apelar à comunidade 
internacional “para agir globalmente para uma migração segura, regular e ordeira como uma 

contribuição para a construção de um mundo de paz, prosperidade, dignidade e oportunidade para todos”:               Veja o vídeo 
que celebra os 65 anos da OIM.”               

 
Lançamento de Alto Nível do Relatório 
Global 2016 sobre Tráfico de Pessoas 

O terceiro Relatório Global sobre Tráfico de 
Pessoas  mandatado pela Assembleia Geral das 
UN em 2010, como parte do seu Plano de Ação 
Global contra o Tráfico de Pessoas e preparado 
pelo Departamento das Nações Unidas para 
Drogas e Crime (UNODC) foi lançado a 21 de 
Dezembro, num evento de alto nível, onde estiveram presentes 3 RSCM. 
Numa sala superlotada, vários oradores falaram sobre a ameaça 
emergente de grupos armados responsáveis pelo tráfico de pessoas, 
obrigando mulheres e meninas à escravatura sexual e a casamentos 
forçados, enquanto os rapazes são forçados a combater. Nadia Murad, 
Embaixadora da Boa Vontade para a Dignidade dos Sobreviventes do 
Tráfico Humano, relembrou a sua experiência de escravatura sexual com o 
ISIS e fez um forte apelo à ação contra a impunidade e pelo julgamento 
dos criminosos. A UNODC apresentou as conclusões do relatório (Veja 

Fatos Breves para algumas estatísticas). Pela primeira vez, o relatório da UNODC  explora as ligações entre o conflito, a migração 
e o tráfico de pessoas, revelando o aumento de vítimas de tráfico em países como a Síria, Iraque e Somália detetados na Europa, 
Ásia e Médio Oriente.           Leia mais….        Escute Nadia  no Conselho de Segurança.                  Veja o video -  OIT 2016  

         

http://www.un.org/youthenvoy/2014/12/secretary-generals-message-international-volunteer-day/
https://vimeo.com/173534870
https://www.youtube.com/watch?v=5hCBz4Xt0JI&feature=youtu.be
https://criancasatortoeadireitos.wordpress.com/2016/12/28/quase-um-terco-das-vitimas-de-trafico-sao-criancas-relatorio-da-onu/
http://webtv.un.org/search/nadia-murad-basee-taha-unodc-goodwill-ambassador-on-trafficking-in-persons-in-conflict-situations-security-council-7847th-meeting/5255419222001?term=unodc
https://www.youtube.com/watch?v=O08gxU-1K20&feature=youtu.be

