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Fim à violência contra a Mulher
O dia 25 de Novembro foi o Dia Internacional para a Eliminação da Violência
contra as mulheres e o início dos “16 Dias de Activismo contra a Violência do
Género” Na sua mensagem para este Dia, A Directora Executiva das Mulheres das
UN, Phumzile Milambo-Ngcuka, sublinhou o facto da violência contra as mulheres
e raparigas ser uma violação contra os direitos humanos – contra as famílias, as
comunidades, as nações e a humanidade. Afirmou que “calcula-se que uma em
três mulheres estarão sujeitas a violência durante a sua vida e uma em três
raparigas irão casar em crianças antes dos 18 anos”. Apelou aos líderes mundiais a
darem uma resposta proporcional à violência que ameaça a vida das mulheres e
das raparigas e tomem as medidas necessárias para impedir e acabar com esta situação. A comemoração oficial na Sede
das UN, em Nova Iorque, foi marcada por uma representação teatral “Feridas até à Morte”, que deu voz às mulheres
através de uma série de monólogos baseados em relatórios actuais sobre crimes de morte de mulheres em todo o
mundo. http://saynotoviolence.org/16days2013 http://saynotoviolence.org/commit
https://www.un.org/en/events/endviolenceday/

http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/end-violence-against-women;

Conferência das UN sobre Alterações Climáticas e a Lacuna de Emissões em 2013
No início de Novembro a UNEP divulgou o Relatório da Lacuna de Emissões em 2013, uma vez que os líderes
preparavam o Encontro de Varsóvia para a última Conferência das UN sobre Alterações
Climáticas. O relatório envolveu 44 grupos de cientistas em 17 países e foi coordenado pelo
Programa Ambiental das UN (UNEP). Os resultados apontaram a urgência duma acção global
de grande alcance para reduzir o déficit de emissões e manter a subida da temperatura global
abaixo dos 2 graus C. Depois de dias de negociações difíceis em Varsóvia, a Conferência sobre
Alterações Climáticas – COP 19 – conseguiu estabelecer um caminho que leve os governantes
a trabalhar um texto preliminar sobre um novo acordo universal sobre o clima para substituir
o Protocolo de Kyoto de 1997. Chegaram também a acordo sobre a criação de um mecanismo
internacional sobre os impactos extremos e adversos da alteração climática nos países em
desenvolvimento, e formas de mobilizar o financiamento para apoiar acções nos países em
desenvolvimento a fim de restringir s emissões e adaptar as alterações climáticas.
http://www.oestadoce.com.br/noticia/alerta-global-relatorio-sobre-lacuna-de-emissoes-2013
http://www.domtotal.com/noticias/detalhes.php?notId=689182
http://envolverde.com.br/noticias/pnuma-necessario-reduziremissoes/
http://www.unep.org/publications/ebooks/emissionsgapreport2013/portals/50188/emissionsgapreport_pressrelease.pdf

Grupo Aberto de Trabalho – Objectivos de Desenvolvimento Sustentável
O Grupo Aberto de Trabalho formado por 30 grupos de estados membros das UN, apoiados por 40
diferentes Agências das UN, realizou a sua quinta sessão de 25 a 27 de Novembro como parte do
processo do compromisso para a formulação dos Objectivos do Desenvolvimento Sustentável.Os
temas abordados focaram-se em: crescimento económico sustentável e inclusivo, política macroeconómica, e energia. As sessões da manhã começavam com um compromisso com as ONGs da Sociedade Civil e os CoPresidentes do Grupo de Trabalho. As ONGs de todo o mundo ofereceram ideias construtivas e propostas concisas. Foi
muito importante e consistente o facto de terem considerado os objectivos com base nos direitos humanos. As sessões
foram ricas, informativas e desafiantes. http://www.beyond2015.org/open-working-group-sdgs

Energia Sustentável para Todos
Há dois anos atrás, o Secretário-Geral lançou o desafio Energia Sustentável para
Todos como uma iniciativa global que mobilizasse todos os sectores da sociedade
tendo em vista o apoio a três objectivos interligados: (1) garantir o acesso universal
a serviços modernos de energia; (2) duplicar o ratio global de melhoria na eficiência
da energia e (3) duplicar a partilha da energia renovável na energia global mista.

Durante o encontro em Nova Iorque, a 27 de Novembro, o SecretárioGeral das UN, Ban-Ki-Moon e o Presidente do Grupo do Banco
Mundial, Jim Yong Kim, anunciaram um esforço dos governos, agências
internacionais, sociedade civil e sector privado para mobilizar o
financiamento que irá dar acesso a serviços de energia moderna para
iluminação, soluções limpas para cozinhar, e energia para uso produtivo
em países em desenvolvimento, assim como aumentar a eficiência
energética, sobretudo nos países de mais alto consumo de energia. Os
Países menos Desenvolvidos deram um grande passo que leve ao
acesso à energia sustentável que esteja no centro da Agenda de
desenvolvimento no Post-2015.
http://www.beyond2015.org/openworking-group-sdgs
http://www.unfoundation.org/what-we-do/campaignsand-initiative/initiatives/sustainable-energy-for-all/

A Iniciativa da Semente

Alguns factos rápidos sobre
Energia









Globalmente, 1.2 biliões de pessoas não
têm acesso a eletricidade
2.8 biliões de pessoas usam, em suas casas,
lenha e outras biomassas para cozinhar e
se aquecerem
Fogões de cozinha e combustível mais
modernos podem reduzir as emissões CO2
em 25/50% e poupar milhares de vidas
O sector do transporte é responsável por
25% por emissões de gás verde
A energia renovável foi responsável por
18% da energia global mista em 2010
O programa do Brasil “Luz para Todos”
lançado há 10 anos já atingiu 15 milhões de
beneficiários.

A iniciativa da Semente é uma parceria global
para a acção sobre o desenvolvimento sustentável que saiu da Cimeira Mundial sobre o
Desenvolvimento Social, em 2002. Apoia iniciativas inovadores de pequena escala, que
integram no seu plano, benefícios sociais e ambientais. Um dos 34 vencedores recentes em
2013, foi uma iniciativa de Moçambique camada MoWosa, que procura capacitar mulheres de
zonas rurais que vivem na pobreza. Implica o uso de telemóvel que fornece aos comerciantes
informais, na maioria mulheres, informações rápidas e actualizadas sobre preços, pagamentos e entregas. Os preços
dão um pequeno lucro e serviços à medida, necessários a empresas com base em pequenas comunidades.
http://www.mowoza.com/index.php/community-pulse/
http://www.unep.org/NewsCentre/Default.aspx?DocumentID=2752&ArticleID=9673&l=en

Dia Mundial da SIDA 2013
O vencedor do Prémio Nobel da Paz Defensor Global UNAIDS para a
Discriminação Zero, Daw Aung San Suu Kyi, está a lançar a campanha
“#discriminaçãozero” para o Dia Mundial da SIDA – Dia 1 de Dezembro 2013. Ao
mesmo tempo, há novas recomendações da Organização Mundial de Saúde
(OMS) que se centram em necessidades específicas de adolescentes cujo número
aumentou até ao Dia Mundial da SIDA deste Ano. Muitos dos adolescentes entre as idades dos 10 e os 19 anos que
vivem com VHI estão nessa situação e não recebem os cuidados e apoios necessários a uma boa saúde e prevenção de
transmissão. Mais de milhões de adolescentes estão em risco de infecção. A OMS refere que há 50% de aumento no
relatório de mortes por HIV neste grupo, comparado com os 30% de diminuição na população geral de 2005 a 2012.
http://www.who.int/campaigns/aids-day/2013/en/index.html
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2013/hiv-adolescents-20131125/en/index.html

Onde a ONG RSCM chega
No final de Outubro a Rita Arthur esteve em Inglaterra a representar a nossa ONG em encontros
da Família Alargada SCM: (1) o quarto fim de semana das FASCM, em Penmaenmawr, e (2) com os
membros da FASCM de Marymount School em Kingston. Estes encontros foram uma oportunidade
de partilha de notícias das UN sobre o trabalho da ONG, a situação dos ODM, e os planos das UN
no post-2015 “Criar o Futuro que Queremos” para que todos tenham vida. A 16 de Novembro, a
Veronica também partilhou uma apresentação com a FASCM da PAL, em Tarrytown, Nova Iorque,
fazendo a ligação entre os desafios do primeiro ministério do Padre Gailhac, os compromissos dos
últimos Capítulos Gerais e o ministério actual da ONG RSCM. No dia anterior, partilhou o ministério da ONG RSCM com
os funcionários e o corpo docente de Marymount School of New York, durante uma sessão de Desenvolvimento
Profissional.

Com votos de um Santo Advento
Veronica
Pela equipe da ONG RSCM
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