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 72ª Assembleia Geral da Nações Unidas 

No dia 12 de Setembro teve lugar a abertura da 72ª sessão da Assembleia das UN (AG) com o 
actual Presidente da AGNU 72, Miroslav LajcàK da Eslováquia, que identificou as prioridades 
chave para este ano. A semana de alto nível juntou os chefes mundiais de todos os 193 estados 
membros, e abordou o tema escolhido, “Centrar-se nas pessoas: lutar pela paz e uma 
vida digna para todos num planeta sustentável”. Além de intervenções diversas 
durante o Debate Geral, realizaram-se alguns acontecimentos especiais de alto nível incluindo 
Migração, alterações climáticas, recursos para África e Médio Oriente, compromisso com a 
juventude, prevenção da exploração sexual e tratamento do vírus da SIDA. Ainda além dos 
eventos na Sede das UN, houve muitos eventos laterais organizados pelos estados membros, 
pelos departamentos das UN e pela sociedade civil. Os dias de abertura foram, de modo 

especial, um tempo vivo de discussão e debate com um objectivo único – Paz para todos.                    Leia mais…   
                                                                                                                  Veja o video  - mensagem do Secretario Geral, Antonio Guterres. 

Acolher o Estrangeiro e Direitos e Necessidades das Mulheres e das Meninas Refugiadas 

No dia 21 de Setembro participamos em acções centradas nas necessidades dos refugiados. A primeira acção 
foi organizada pela Cáritas e pelos Serviços de Apoio Católico com o tema “Acolher o Estrangeiro: Dar 
uma vida melhor aos refugiados nos países de acolhimento”. O painel destacou muitas questões 
relacionadas com os refugiados e as  Comunidades que os acolhem. As Comunidades não podem cuidar 
dos outros se não são capazes de cuidar de si próprias. Há também necessidade de uma maior aceitação 
social dos refugiados, menos xenofobia. À medida que a aceitação social aumenta, aumenta, também a 
vontade de partilhar informação e alimentar amizades. 

. O segundo acontecimento do dia, intitulado Dar atenção aos 
Direitos Humanos e às Necessidades das Mulheres e 
Meninas Refugiadas, acolhidas pela UNICEF, pelo Plano 
Internacional, pela Comissão para as Mulheres Refugiadas, e pela Missão Permanente da 
Zâmbia. Nesta sessão, sublinhou-se, de modo particular, a necessidade de dar atenção ao 
género baseado na violência sexual, sobretudo em relação às meninas. As mulheres e meninas 
são mais de metade dos refugiados. Em situações de vulnerabilidade, o casamento infantil 
pode agradar aos pais como uma promessa de protecção para as suas filhas. Porém, estas 
meninas são ainda menores que precisam de ser tratadas como seres humanos, com os seus 
direitos – não apenas como uma extensão 
dos membros da família dos seus maridos. 

As mulheres e meninas devem ter tanto acesso à informação e a serviços como os 
homens.                      

Em ambos os painéis a necessidade de comunicação e colaboração foi vista como a 
chave para poder proporcionar um ambiente seguro para as pessoas que fogem de 
suas casas. Como disse o Ministro da Administração Interna da Zâmbia: “ 
Não há ninguém que queira deixar a sua casa. Quando alguém se vê forçado a tal, 
há uma responsabilidade a ajudá-lo, a que não se pode escapar.”      
                                                                                                                   Veja o Video 

Tráfico de Seres Humanos:   
Uma avaliação do Plano de Acção Global 
Ocorreu um Encontro de Alto Nível, de dois 
dias na Assembleia Geral das UN, de 27 a 28 de 
Setembro, para enaltecerr o progresso feito, desde 
que foi aprovado o Plano de Acção Global para 
Combater o Tráfico de Pessoas, em 2010. Teve 
também o objectivo de abordar  os contínuos 
desafios e falhas na implementação  e fortalecer as 
parcerias. Os estados membros fizeram declarações, 
reiteraram os compromissos e aprovaram uma Declaração política, 
previamente negociada. Durante as principais sessões e eventos laterais no decorrer 
de dois dias, alguns sobreviventes do tráficoo humano partilharam o seu valioso 
testemunho e representantes da Sociedade Civil destacaram algumas iniciativas 
específicas ao combate do flagelo do tráfico de seres humanos.      
                       Leia mais…                                          Um ‘blog’ interessante    
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Alguns factos sobre a escravatura 
moderna  
• Durante os últimos 5 anos, 89 milhões 

de pessoas viveram sujeitas a alguma 
forma de escravatura moderna. 

• Mulheres e Crianças são despropor-
cionadamente atingidas pela 
escravatura moderna, perfazendo 71% 
do total das vítimas. Uma em 4 
vítimas é criança.  

• Em 2016 calcula-se que 15 milhões de 
pessoas foram forçadas a casar e 
uma em cada destas 3 vítimas era 
uma criança.  

• 84% dos obrigados a casar sem o seu 
consentimento são mulheres e 
meninas. 

• Entre os forçados ao comércio da 
exploração sexual, 99% são mulheres 
e meninas. 

• 90% das crianças envolvidas no 
trabalho infantil vivem em África ou 
na Região da Ásia - Pacífico. 

 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=57767#.Wc1i3mhSw2x
https://twitter.com/antonioguterres/status/910145868359098368
https://youtu.be/_YD12AbSdrw
http://www.unmultimedia.org/radio/portuguese/2017/09/assembleia-geral-da-onu-analisa-plano-para-combater-trafico-humano/#.WdvZ4mhSw2w
https://gsijpoffice.com/2017/09/28/high-level-meeting-of-the-general-assembly-on-the-appraisal-of-the-united-nations-global-plan-of-action-to-combat-trafficking-in-persons-september-27-and-28-2017/


     Contrabando de Migrantes: Tráfico de Pessoas 

 Nos princípios de Setembro, a nossa 
Coordenadora da JPIC, Irmã Mary Jo 
McElroy, RSCM, representou a nossa ONG, 
participando numa Sessão Temática no 
Centro das UN em Viena, Áustria. Este 
encontro de dois dias que abordou o tema 
“Contrabando de migrantes, tráfico de 
pessoas e formas de escravatura 
contemporâneas”, fez parte do trabalho e 
consulta  preparatórios para o Pacto Global 
sobre Migração, a ser acordado pelos estados 
membro, em 2018. Como disse a Mary Jo : 
“Tem sido a nossa preocupação durante 
muitos anos e continua a ser; afecta todos os 
países onde estamos presentes, com 

exemplos chocantes nas notícias de todos os dias.”.  

O trabalho foi dividido em trés Sessões. A primeira focou-se sobre o 
“Contrabando de Migrantes”; a segunda sessão sobre “Tráfico de 
pessoas e Formas de Escravatura Contemporâneas”, e a terceira 
sobre “Identificação Apropriada, Protecção e assistência aos 
Migrantes e Vítimas de Tráfico”. Numa sessão especial com os Co-
Facilitadores das UN do Pacto Global e representantes da Sociedade Civil, a 
Irmã Mary Jo apresentou uma declaração oral em nome da nossa ONG 
RSCM.                                    Leia mais                                     Veja o video 

                                  

BREVES   :   ONG RSCM 

Sentimo-nos felizes por 
acolher Nolie Wagner, de 
Granville, Ohio, matriculada num 
programa em Relações 
Internacionais do Marymount 
Manhattan College. Ela vai 
estar connosco no período de 
Setembro a Dezembro de 2017. Já 
contribuiu para o nosso Boletim 
das UN, participou em múltiplos 
encontros de grupos ONGs das 
UN , e também ajudou a actualizar 
os meios sociais da ONG RSCM. Bem vinda, Nolie! 

21 de Setembro é o Dia 
Internacional da Paz – 
um dia em que nos unimos 
com todas as pessoas em  
todo o mundo, em reflexão, 
oração e acção pela Paz. As 
RSCM juntaram-se a outras 
131 ONGs para assinarem a 
“Joint Statement”  

(Declaração conjunta) preparada pelos Quakers, apelando 
à comunidade internacional e à Assembleia Geral das Nações 
Unidas para aceitarem os compromissos para a paz incluídos 
na Agenda 2030 e centrarem-se num trabalho de longa 
duração, para desenvolver sociedades pacíficas, justas e 
inclusivas.  

                       Leia a declaração 

A tradição de manter um Forum 
Social JPIC em cada ano já foi 
estabelecida pela Rede de Escolas 
RSCM no Brazil. Este ano, o 
“Colégio do Sagrado Coração de 
Maria” em Brasília, adoptou uma 
nova maneira de actuar, organizando 
um importante evento de três dias. 
Todas as turmas foram convidadas a 
preparar uma sessão informativa para uma turma de nível 
diferente no Colégio, usando meios criativos para áatar um 
tema relacionado com a Sustentabilidade. 

 
27 de Setembro o Papa Francisco lançou a Campanha sobre 
a Migração "Partilha a Viagem", promovida pela Caritas 
Internationalis para incentivar a cultura do encontro entre 
migrantes, refugiados e as comunidades que os acolhem, onde 

possamos ver as pessoas de 
braços e espírito abertos. No dia 
do lançamento, a Veronica, 
RSCM, foi convidada para a 
recepção na Missão da Santa Sé 
nas UN e a um encontro com o 
Arcebispo Paul Richard 
Gallagher, Secretário para 

as Relações com os Estados.  
            Leia mais                                         Veja o video 
 
 

 

“Foi de grande ajuda para mim estar com outras 
Religiosas que têm experiência de encontros como 
este. (representantes de ONGs das UN, e 
representantes da Vivat e Talitha Kum de 
Roma). Levou-me a apreciar o enorme trabalho 
feito pelos religiosos/as, quer pelas Congregações 
individualmente, quer através de conferências de 
religiosos/as em muitos países.  Também estou 
muito grata pelo envolvimento das Igrejas Cristãs 
que se preocupam com situações de Tráfico e 
cuidam dos Migrantes e Refugiados. O Papa 
Francisco diz que vem de uma família de 
migrantes. Diz: ’Só pela educação das pessoas 
para uma verdadeira solidariedade, seremos 
capazes de ultrapassar a ‘cultura do desperdício’ 
que não diz apenas respeito aos alimentos, mas às 
pessoas que são postas de lado pelos nossos 
sistemas técnico-económicos que colocam 
produtos no lugar de pessoas’.  

Ao regressar, senti-me feliz por sair do comboio e 
ir directa para um encontro organizado por uma 
nova aliança de associações de ONGs, no Norte do 
País de Gales, que trabalha com imigrantes, vendo 
a importância do trabalho conjunto e também da 
mudança de atitude de intolerância presente na 
nossa sociedade”.  

Ir. Mary Jo McElroy RSHM 

Distribuição: 
Conselho Geral;  Provinciais e Regionais; Animadoras 

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

Tradução portuguesa  

por Maria Luisa Pinho  RSCM. 

 
 

Preparedo por 
Veronica Brand RSCM & Nolie Wagner 

http://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/ts5_rshm.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B15R4oT4e-AackgzTDJweDl4VXc/view?usp=sharing
http://quakerservice.ca/wp-content/uploads/2017/09/20170921-International-Day-of-Peace-Statement-.pdf
http://www.caritas.org/2017/09/pope-launches-caritas-share-the-journey-campaign/
https://www.youtube.com/watch?v=z7GOduLAWSM

