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Saudações a todos!
Abril trouxe um cheirinho a primavera e novos rebentos nas árvores junto da Sede das Nações Unidas, em Nova
Iorque. Para a nossa RSCM ONG foi um mês de participação activa em muitos eventos e sessões relacionados com
Sustentabilidade. O tema deste nosso Boletim da ONU foca-se neste tema e nas suas ligações com as Alterações
Climáticas. Em conjunto com outras ONGs procuramos acompanhar de perto o processo intergovernamental que
conduz à definição de uma agenda para o Desenvolvimento post 2015 e os objectivos do desenvolvimento sustentável. O Grupo de
Trabalho Aberto teve o seu 10º encontro durante a primeira semana de Abril. Ouviram o feedback dos estados membros e da
sociedade civil sobre o documento das “áreas de foco” que os parceiros produziram. Em meados de Abril, participei, juntamente
com outras duas ONGs de religiosos no Forum da Sociedade Civil que se realizou no Banco Mundial, em Washington. Aqui os
assuntos foram explorados no contexto do tema “Desafios Globais; soluções globais”. Os encontros deram muitas oportunidades
de partilha por rede e informação, ajudando-nos a aprofundar “o nosso respeito pela terra e a nossa responsabilidade pela sua
sustentabilidade”. (Declaração do Capítulo Geral 2013)
Os melhores votos de um santo tempo de Páscoa,

Veronica Brand, pela RSCM ONG
ALTERAÇãO CLIMÁTICA 2014 – 5º Relatório do Painel
O Painel Intergovernamental sobre as Alteração Climática que foi estabelecido há mais
de 25 anos, reuniu-se em Berlim, de 7 a 14 de Abril de 2014. O relatório apresentado
mostra a evidência científica conclusiva que a actividade humana está a causar mudanças
sem precedentes no clima da Terra, com emissões de estufa globais a crescer mais
depressa nos últimos 10 anos do que em cada uma das 3 décadas anteriores. O relatório
afirma que as emissões continuam a crescer a um ritmo sem precedentes apesar das
políticas “verdes” procurarem reduzir a alteração climática. O Painel conclui que é urgente
uma acção em forma de medidas mais fortes a nível institucional e tecnológico, assim como uma mudança de
comportamento para que o mundo limite o aumento da temperatura média para 2 graus Celsius e a transição para um
futuro de baixo carbono. É vital que, até o fim de 2015 as UN aprovem um novo e universal Acordo do Clima.
http://www.ipcc.ch/ http://www.un.org/climatechange/summit2014/

Créditos de Carbono e a Taça do Mundo – Brasil
O Governo do Brasil está a promover uma campanha de “carbono neutro” para o Campeonato Mundial
de Futebol a realizar em Junho-Julho, encorajando os projectos brasileiros que tenham créditos de
carbono a doá-los para diminuir as emissões da construção, renovação, transportes públicos e outras
fontes de emissões de dióxido de carbono durante o evento desportivo, trocando-os por publicidade.
Calcula-se que é necessário um mínimo de um milhão de créditos, equivalente à retirada das estradas
durante um ano, de quase 300.000 de veículos de passageiros. Espera-se que esta iniciativa aumente a consciência sobre as
questões das alterações climáticas e inspire outros países a fazer compromissos semelhantes quando tiverem grandes
eventos.
http://www.un.org/climatechange/blog/2014/04/16/brazil-kicks-off-carbon-neutral-goal-for-fifa-world-cup/
https://www.ambienteenergia.com.br/index.php/2014/04/mma-chama-empresas-para-doar-creditos-de-carbono-na-copa-mundo/23999

Acabar com a Pobreza - Partilhar a Prosperidade
Ao longo destes últimos 12 meses, o Secretário-Geral das UN e o Presidente do Banco
Mundial uniram-se para actuar numa frente unida contra a pobreza e os conflictos em
algumas das áreas do mundo mais pobres e mais vulneráveis. Visitaram juntos as zonas
de conflicto na região dos Grandes Lagos e no Mali, tendo em vista acabar com o
conflicto e contribuir para a reconstrução da paz. A 1 de Abril, Ban-ki-Moon e Jim Yong
Kim foram juntos ao painel dos líderes da juventude Millennial, durante os Encontros
da Primavera, em Washington, para falar do objectivo de acabar com a pobreza por
volta de 2030, fazendo um forte apelo para a acção. Houve ainda duas sessões em
conjunto focadas na forma como atingir os objectivos de “Partilhar Prosperidade” e avançar “Para uma cobertura
universal da Saúde até 2030”.http://live.worldbank.org/sharing-prosperity-delivering-results;
https://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47580

Harmonia com a Natureza
A 22 de Abril a Assembleia Geral das UN comemorou o Dia Internacional da Mãe Terra realizando o 4º
Diálogo Interactivo sobre a Harmonia com a Natureza. O Presidente da AG recordou que a actual população
mundial consome 50% mais recursos do que o planeta pode fornecer. “A sustentabilidade das gerações
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Debate Temático de Alto Nível
“Assegurar Sociedades estáveis e Pacíficas” foi o tema de um debate temático recente organizado
pelo Presidente da Assembleia Geral das UN. Um dos objectivos era identificar formas concretas
onde sociedades estáveis e pacíficas possam contribuir para um processo de trabalho contínuo em
vista de um desenvolvimento sustentável no contexto da agenda de desenvolvimento no post 2015. Baseando-se na experiência prática do seu país na última década, como a “melhor prática” a partilhar, a
Representante Permanente de Timor Leste nas UN, a Sra. D. Sofia Borges, acentuou a importância da paz e estabilidade
como parte integrante ao desenvolvimento no seu país, desde que se tornou o primeiro novo estado soberano do Séc. 21.
Como afirmou no seu discurso o Secretário-Geral, Ban-ki-Moon, “a paz duradoura necessita desenvolvimento inclusivo. E o
desenvolvimento sustentável, se é para manter e florescer, necessita de paz, estabilidade e fundamentos sólidos que vêm
dos direitos humanos”. http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47639#.U1p1_vldVrw

Dia das Raparigas nas TIC
Esperava-se mais de 100 países, entre eles o Reino Unido, Portugal e a Zâmbia, para participar na
celebração deste ano no Dia das Raparigas nas TIC a 24 de Abril. O dia é uma iniciativa global organizada
pela agência das telecomunicações das UN para despertar a consciência e criar um ambiente global que
capacite e encoraje as raparigas a explorar carreira nas tecnologias da informação e comunicação (TIC). O
número de raparigas em idade escolar que optam por estudar disciplinas relacionadas com as tecnologias
está a diminuir em muitos países em todo o mundo. A Agência de telecomunicações das UN está
comprometida em chefiar um papel catalisador que a tecnologia pode desempenhar na criação de oportunidades de
grande alcance para mulheres e raparigas. O tema da celebração deste ano foi “Expandir Horizontes, Mudar Atitudes”.
http://girlsinict.org/international-girls-ict-day-2014

Modelo UN nas Escolas
Nos meses de Março e Abril, duas Escolas da Rede Internacional de Escolas RSCM que
estavam a celebrar os 90 e 60 anos da sua fundação, comprometeram-se activamente na
organização de Conferências Modelo UN nos seus respectivos países. Marymount High
School Los Angelos focalizou-se no tema “Inflamar a Justiça” na sua 8ª Conferência, com
delegadas de 12 escolas da zona, fazendo a ligação do trabalho pela justiça com o carisma de fundação das RSCM. O
objectivo era inspirar as participantes com outras para fazer um mundo melhor e tornarem-se comunicadoras efectivas e
defensoras globais, inflamando a justiça pelos outros para o mundo e para o futuro. No último fim de semana de Abril,
Marymount Medellin (Colômbia) acolheu 250 estudantes de 14 escolas para a sua Conferência MSMUN sobre o tema
“Torna possível o impossível”. http://www.mhs-la.org/page/News-Detail?pk=723463; http://wuf7.unhabitat.org/wuf7medellin
http://www.marymount.edu.co/es/noticias/573-el-marymount-en-el-7%C2%B0-foro-urbano-mundial-wuf-7.html
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