
Religiosas do Sagrado Coração de Maria  
ONG com estatuto consultive especial no Conselho Económico e Social das Nações Unidas desde 2013 e com o 

Departmento de Informação Pública desde 2006.  

 Conferência das ONGs DIP 
 

A 22 e 33 de Agosto, realizou-se a 67ª Conferência das ONGs do DIP das UN, 
com o compromisso de desenvolver um multiculturalismo centrado nas pessoas, a fim 
de tratar das alterações globais. Para avançar com os Objectivos do 
Desenvolvimento  Sustentável , os parceiros da Sociedade Civil foram 
despertados, através de uma  série de mesas redondas, workshops, exposições e 
eventos juvenis. A Conferência atraiu para cima de 2.000 representantes de 
ONGs de mais de 100 Países e resultou num “Apelo à Ação” e numa Declaração 
Juvenil. O Apelo à Ação sublinhou a importância da cooperação internacional e do 
compromisso da sociedade civil, assim como as parcerias com os Estados Membros, o sistema de desenvolvimento das UN e o 
setor privado.         Veja o video……                

 A Cimeira da Ação do Clima Global 2018 
 A Cimeira da Ação sobre o 
Clima Global  teve lugar  de 12 a 
14 de Setembro, em San 
Francisco, juntando líderes de 
todo o mundo, que celebraram os 
avanços sobre a ação climática e 
propuseram compromissos mais 
profundos à escala mundial, para 
impedir alterações climáticas 

perigosas  e cumprir o Acordo de Paris 2015. A Cimeira foi 
um passo colaborativo de chefes de Estado, internacionais e 
locais, de negócios, investidores, sociedade civil, cientistas, 
estudantes, e outros, numa nova onda de mobilização. Estes 
atores uniram-se na esperança de criarem novos compromissos 
através de cinco áreas chave: 1) Sistemas Energéticos 
Saudáveis, 2) Crescimento Económico Inclusivo, 3) 
Comunidades Sustentáveis, 4) Administração da Terra e do 
Oceano e 5) Investimentos na Transformação do Clima. A 
Cimeira abriu a porta a alguns progressos emocioantes, 
incluindo um compromisso de 4 biliões de dólares da parte de 
organizações filantrópicas, para combater as alterações 
climáticas. Mais de 100 líderes comprometeram-se com a 

neutralidade do carbono – ou, tanto quanto possível, a remoção 
das emissões de dióxido de carbono na atmosfera.  
       Veja o video       

         Leia mais......  

 

Notícias Breves das RSCM 
 O 10º Forum Social da JPIC SCM realizou-se no Colégio do Sagrado 
Coração de Maria em Belo Horizonte, Brasil, em meados de 
Setembro, na altura  do 90º aniversário da sua fundação, sob o tema 
Juventude: Construindo Cidadania, Políticas Públicas e Juventude. Durante três 
dias, os estudantes organizaram  e conduziram debates e discussões sobre tópicos  com 
impacto direto na sua vida, com uma abordagem do tema escolhido através das lentes do 
motto do Forum Social:” É possível um Mundo Diferente”. Intolerância, identidade 

de género, raça, intolerância política e suas consequências, ambiente, escassez e falta de água, juventude e o mundo do trabalho 
foram alguns dos temas tratados.                            Leia mais... 
 

 Missão Timor 2018 
Pelo quarto ano consecutivo houve uma iniciativa de voluntariado especial de 

verão, envolvendo as Escolas das RSCM em Portugal, partilhando com a 

comunidade das RSCM em Zumalai, Timor Leste. Uma equipa de 16 

pessoas, incluindo professores, alunos e antigos alunos, esteve lá durante 4 semanas, em Julho/Agosto, como parte da 

“Missão Timor”. A experiência de voluntariado numa comunidade rural, remota, centrou-se em dar aulas de português aos 

jovens e entreter as crianças e jovens em atividades catequéticas e recreativas na paróquia. Graças à parceria, consegiram-se fundos  

de apoio para a construção de um salão multiusos, que será utilizado para diferentes atividades com o povo local.  
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Breves Fatos da Cimeira :  
 

Mais de 70 grandes cidades, com cerca de 425 milhões 
de cidadãos, estão agora comprometidas em usar carbono 
neutro até 2030. Isto levaria a um corte até 2,5% das 
emissões de gás verde por ano. 
 

A transição mais rápida para a uma economia de  carbono 
de baixo teor pode: 
✓ Resultar em 26 triliões de dólares em benefícios 

económicos para todo o mundo até 2030. 
✓ Gerar mais de 65 milhões de novos empregos de 

carbono de baixo teor, em 2030, equivalente a todos os 
trabalhadores, hoje, no Reino Unido juntamente com o 
Egipto.  

✓ Evitar mais de 700,000 mortes prematuras, 
causadas pelo ar poluído, em 2030. 

https://www.facebook.com/UNDPINGO/videos/2353755391331668/
https://www.facebook.com/UNDPINGO/videos/2353755391331668/
https://www.youtube.com/watch?v=YYkReOFlEW8
https://www.globalclimateactionsummit.org/step-up/
http://ubuntuhp3.educacional.com.br/jpic2018/


 Estágio 
 Foi com alegria que acolhemos Claire Buonocore, de Oakland, Califórnia, que está em estágio 
com a nossa ONG RSCM, no período de Setembro a Dezembro de 2018. Claire termina o seu BA em 
Relações Internacionais em 
Marymount Manhattan 
College, em Dezembro. 
Estamos gratas pelo seu 

contributo para o Boletim das UN e a sua ajuda  na atualização 
das notícias da nossa ONG RSCM. 
 

UNGA73  
Durante a 73ª UNGA, no Debate Geral, estiveram presentes 
77 Chefes de Estado, 5 Vice-Presidentes e 44 Chefes de Governo 
juntamente com os líderes nacionais, a participar numa 
maratona de uma semana, nos fins de Setembro. Na sessão de 
abertura, a Presidente da Assembleia Geral, Maria 
Fernanda Espinosa Garcés, sublinhou a importância duma 
ONU mais fortalecida e como o “único fórum global capaz de 
tratar dos múltiplos desafios que o mundo enfrenta, desde a 
resolução dos conflitos ao abrandamento das alterações 
climáticas e  desenvolvimento sustentável”.   
                                                Veja o resumo  
 

Migrações As migrações foram uma das muitas áreas 

focadas na sessão de Alto Nível da 
Assembleia Geral das UN. A nossa 
ONG RSCM teve a oportunidade de 
assistir a vários eventos laterais das UN, centrados nas migrações, 
refugiados, na implementação do Pacto Global sobre Migração, e 
também pelos direitos das crianças que se encontram deslocadas ou em 
áreas de conflito. Os eventos fizeram eco de vários temas consistentes tais 
como, a necessidade de caminhos seguros para as migrações, respeito pelos 
direitos humanos e dignidade humana, parceria sustentável entre todas as 
partes interessadas, apoio às comunidades que chegam, mudança de 

perceção quanto aos migrantes e benefícios económicos para as migrações. UNidos por uma 
Migração Diferente, um evento lateral organizado pela Fundação Política Progressiva  Europeia, acentuou um ponto valioso, “A 
Migração não é sobre números; é, primeiro e antes de tudo, sobre pessoas” Muitos destes eventos são para preparar a Conferência 
Intercontinental para a Adoção  do Pacto Global para uma Migração Segura, Ordenada e Regular, que terá lugar em Marraquexe e 
Marrocos  a 10 e 11 de Dezembro de 2018.                    Veja o video 

Algumas ideias erradas    X                                        Alguns Fatos  (Micrações e UN)       √  

Vem aí uma onda de migrantes para a 
Europa e América do Norte 

De acordo com Organização Internacional para a Migração, são mais os 
migrantes que se têm mudado para outros países do Sul do que para o Norte. 
80%  dos migrantes de África mudam-se para outros países do Continente 
Africano. 

Os Países da África Subsariana estão 
países de origem. 

Muitos estados africanos são países de origem, mas também países de 
transição e destino para pessoas que se mudam dentro do continente. 

A maior parte dos refugiados são acolhidos 
na Europa. 

Nove de 10 refugiados são acolhidos por países em processo de 
desenvolvimento como o  Turquia, Pakistão  e Líbano. 

Os migrantes são um gasto para a 
economia dos países que os recebem. 

Os migrantes pagam para os sistemas de segurança social mais do que 
recebem e contribuem mais que a média para a economia do país de 
destino.   

“ Os emigrantes estão a prejudicar a           
economia do meu país”. 

Embora representem só 3,5% da população global, os migrantes contribuem 
com 9% do Produto Interno Bruto  

As Ajudas Oficiais para o 
Desenvolvimento são a contribuição 
financeira externa mais significativa para os 
países em desenvolvimento. 

O dinheiro enviado pelos emigrantes para as suas famílias que vivem nos 
países em desenvolvimento é três vezes maior do que a Ajuda Oficial para o 
Desenvolvimento ou “ajuda estrangeira”. O total das remessas, em 2017, foi de 
450 biliões. 

 

Alguns comentários da Claire Buonocuore na AG das UN 73 

Mas  que semana! Estou muito contente por ter tido a 
oportunidade de trabalhar com as RSCM e ter participado em 
tantos eventos maravilhosos e emociantes durante a AG das 
UN73. Só numa semana, ouvi uma série de representantes dos 
estados, ONGs, FBOs, e pessoas vindas das bases, falando de 
assuntos como financiamento, migrações, clima, direitos 
humanos, Objetivos dos Direitos Sustentáveis, direitos das 
crianças, ações sobre a paz e capacitação das mulheres. Estes 
eventos deixaram em mim um sentimento inspirado e otimista 
sobre a capacidade da comunidade internacional em tratar de 
temas internacionais. 

 Também tive a oportunidade de estar presente na 
Assembleia Geral, de ouvir os chefes de estado do 
Brasil, Equador,  Estados Unidos, Turquia, Serra 
Leoa, Palestina, Madagáscar e Indonésia e à exceção de 
um, fiquei impressionada com as suas visões no fortalecimento 
dos sistemas das UN e assim  poderem trabalhar para um 
mundo melhor. Tocou-me, particularmente um comentário 
feito num dos eventos laterais a que assisti, sobre a 
responsabilidade de proteger e manter a paz, que se aplica 
bem a todos os assuntos globais, “ temos os meios, 
precisamos de vontade para agir”.  
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https://twitter.com/twitter/statuses/1046900450170159104
https://youtu.be/LL87BK5OSz8

