
 Religiosas do Sagrado Coração de Maria - ONG com estatuto consultivo especial 

no Conselho Económico e Social das Nações Unidas desde 2013 e com o Departamento de de 

Informação Público desde 2006. 

Comissão para o Desenvolvimento Social - CsocD 59 
 "Uma transição socialmente justa para o desenvolvimento 
sustentável: o papel das tecnologias digitais no desenvolvimento 
social e no bem-estar de todos" foi o tema da reunião de 2021 da Comissão 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento Social, realizada de 8 a 17 de 
Fevereiro. Embora o tema tenha sido escolhido em Fevereiro de 2020, não poderia 
ter sido mais relevante, dado o contexto da pandemia global da COVID, um ano 
mais tarde. Todas as sessões, excepto a de abertura e encerramento, foram 
realizadas virtualmente. Como foi observado muitas vezes durante a Comissão, 
num mundo onde 3 mil milhões de pessoas ainda não estão em linha, a inclusão 
digital precisa de ser nomeada e 

reconhecida como um direito humano.  O roteiro de cooperação digital lançado pelo 
Secretário-Geral da ONU Antonio Guterres em 2020 apelou à acção para CONECTAR, 
RESPEITAR e PROTEGER todas as pessoas na era digital e destacou o objectivo da 
conectividade universal até 2030, altura em que todos deverão ter acesso seguro e acessível à Internet. O apelo para colmatar o 
fosso digital foi reconhecido na resolução aprovada por consenso no final da reunião da Comissão.     

A acompanhar as sessões oficiais e integrante do CSocD59 esteve o Fórum da Sociedade Civil organizado pelo Comité de 
Desenvolvimento Social das ONGs. Três sessões temáticas exploraram a importância da inclusão digital: 1)  na educação, 
e da protecção social, 2) o financiamento do desenvolvimento que promove a igualdade e 3) a importância da boa governação 
na protecção dos direitos humanos, respeitando a privacidade e prevenindo o abuso.  
                                                                                                                                                        Leia mais….              Veja o video  

Servindo através da Divisão Digital 

 A 15 de Fevereiro, a Justice 
Coalition of Religious - o 
nosso grupo de ONG 
religiosas na ONU - 
organizou um evento 
paralelo virtual durante o 

CSocD59. O evento destacou o 
papel dos religiosos a nível mundial em 
colmatar a lacuna tecnológica e em 
responder à necessidade de inclusão digital em áreas remotas 
e sub-serviços. Através de apresentações virtuais, power-
points e pequenos vídeos, foi explorado o ministério das 
mulheres religiosas na Nigéria, Zâmbia, Colômbia, Equador e 
Filipinas, destacando o impacto positivo da tecnologia digital 
e os desafios a ela associados.  Desde os sistemas de água 
movidos a energia solar e o acesso à Internet até ao ensino e 
educação digital dos pais, o importante papel das religiosas foi 
destacado em contextos onde muitos jovens são facilmente 
"deixados para trás". 

 Ficámos encantados com a partilha da 
Sr.Coltrida Mooya RSCM sobre a 
experiência da Escola Especial St 
Mulumba em Choma, Zambia, que 
atende às necessidades das crianças com 
deficiências visuais, auditivas, mentais ou 
outras deficiências físicas.  A esta sessão 
virtual juntaram-se a nós muitos RSCM 
de todo o mundo.  Como a Sr. Frances 

Gussenhoven escreveu para a JCoR, "O trabalho que a sua 
equipa está a fazer ter-me-ia parecido impossível, se eu não 
tivesse visto parte desta apresentação. Estou espantada com 
o que tem sido feito, mesmo para os deficientes, para os pais: 
- Máquinas Braille, criação de sistemas de água, ensino e 
criação de equipas para alargar os projectos para o futuro, 
Hurray!...Parabéns e obrigado!"      
             Veja a apresentação da Coltrida RSCM      
                                                     

 

"A América está de volta"... 

A 19 de Fevereiro, os EUA voltaram oficialmente a aderir ao Acordo Climático 
de Paris.  A Associação das Nações Unidas dos EUA celebrou o evento como parte 
da sua Cimeira de Envolvimento Global.  Falando no evento, o Secretário-Geral, 
Antonio Guterres, salientou a urgência do momento actual, observando que os EUA 
têm um papel decisivo a desempenhar na abordagem da crise climática durante este ano 
crucial. Destacou três aspectos importantes: a) a necessidade de uma coligação verdadeiramente global para atingir 
emissões líquidas zero até 2050; b) a importância de os principais emissores reforçarem os seus compromissos concretos e c) a 
necessidade de construir economias verdes que sejam mais equitativas e sustentáveis quando "melhor construídas" a partir da 
COVID.  Citou a necessidade de colmatar a lacuna financeira e alinhar os investimentos com o Acordo de Paris.   Apelando a um 
maior sentido de urgência por parte de todos nos esforços para reduzir as emissões. o Enviado Especial do Presidente dos 
EUA para o clima, John Kerry, observou que os EUA voltam a juntar-se ao esforço internacional para o clima com 
"humildade e ambição", tendo estado ausentes da mesa durante 4 anos.                        Veja o video
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https://news.un.org/en/story/2021/02/1084162
https://streamable.com/2cwtps
https://drive.google.com/file/d/1ym2-1AQSgQreT-faJ86g-5rUgY1VLIUt/view?usp=sharing
http://webtv.un.org/search/ant%C3%B3nio-guterres-un-secretary-general-at-the-2021-global-engagement-summit-celebrating-america%E2%80%99s-re-entry-into-the-paris-agreement/6233806897001/?term=Paris%20Agreement&sort=date


Seis dias depois, a recentemente confirmada Representante Permanente dos EUA 
junto das Nações Unidas, Linda Thomas-Greenfield, apresentou as suas 
credenciais ao Secretário-Geral da ONU e fez eco das palavras proferidas pelo Presidente 
Joe Biden no seu discurso a outros líderes ocidentais na sessão Especial Virtual da 
Conferência de Segurança de Munique sobre o tema "Renovar a Cooperação 
Transatlântica, Enfrentar os Desafios Globais". "O Multilateralismo está de volta; 
a América está de volta..."                 Veja o video

 

 
UNODC –Relatório global sobre o tráfico de pessoas 

The 2020 UNODC O Relatório Global 
2020 do UNODC sobre o Tráfico de 
Pessoas foi lançado a 2 de Fevereiro - o 
último relatório bienal de uma série 
mandatada pela Assembleia Geral da 
ONU através do Plano de Acção 
Global da ONU contra o Tráfico de 
Pessoas, de 2010.   Fornece uma visão 
geral dos padrões e fluxos de tráfico a 
nível global, regional e nacional, com base 
em casos reais detectados por 148 estados 
membros. Quatro capítulos temáticos 
exploram o recrutamento e exploração de vítimas, padrões de tráfico 
de crianças, tráfico para trabalho forçado e padrões emergentes na 
utilização da tecnologia da Internet por parte dos traficantes.  O 
relatório revela que os traficantes se tornaram cada vez mais adeptos 
da utilização da Internet para as suas operações de tráfico. Os 
resumos dos processos judiciais revelam que a "caça" 
(perseguição activa de uma vítima nas redes sociais) e a "pesca" 
(utilização de anúncios de emprego atraentes para atrair 
potenciais clientes) são duas estratégias cada vez mais utilizadas 
para o recrutamento e exploração de vítimas.  Os traficantes 
comercializam as suas vítimas como mercadorias com valores 
monetários atribuídos às vítimas que vão desde algumas centenas de 
dólares, (equivalente a algumas gramas de metanfetaminas) até 
25.000 dólares.                       Leia mais..... 

Notícias RSCM

A defesa constitui uma parte importante do 
envolvimento colaborativo de ONGs na ONU, apesar 
de ter tido de "se tornar virtual" durante a pandemia da COVID. 
Nos últimos meses, Veronica RSCM tem representado a 
ONG RSCM em pequenos grupos que fazem "visitas" virtuais 
a embaixadas de Estados membros da ONU, reunindo-se com 
pessoal sénior das Missões Permanentes da Colômbia, 
França, Santa Sé e Portugal. Levantaram-se algumas 
preocupações específicas, tais como os impactos negativos da 
exploração mineira nas comunidades indígenas da Amazónia no 
tempo da COVID e as áreas de colaboração identificadas.  
Congratulamo-nos com o facto de Portugal ter um forte 
enfoque na juventude e de o país ter aceite servir como Vice-
Presidente da Mesa da Comissão para o 
Desenvolvimento Social para 2021/22.               Leia mais... 

 

• A nossa ONG RSCM pôde também apresentar 
conjuntamente duas declarações escritas e uma declaração 
oral durante a Comissão para o Desenvolvimento 
Social, salientando barreiras particulares ligadas à exclusão 
digital e fazendo recomendações para abordar esta questão.   

• A comunidade RSCM em St. Joseph's Secondary 
School, Chivuna, Zâmbia, organizou uma pequena 
gravação vídeo abordando os problemas enfrentados na 
Zâmbia rural em termos de acesso digital e acessibilidade 
económica. Ficámos encantados por este vídeo apresentando 
um professor da Escola Secundária St. Joseph's, ter sido 
incluído no vídeo combinado de vozes globais e mostrado 
durante a primeira sessão do Fórum da Sociedade Civil.  
                                                       Veja o video 

 

• No dia 27 de Fevereiro Verónica RSCM fez 
uma apresentação no Dia da Área da 
América de Oeste sobre o tema "Os 
Objectivos de Desenvolvi-mento 
Sustentável da ONU através da 
lente do Capítulo Geral RSCM 
2019: revelando a ternura de Deus, 
respondendo aos gritos da Terra e dos 
que estão nas margens". 

Factos rápidos sobre o tráfico de pessoas - 

relatório do UNODC. 

• Globalmente, um terço das vítimas totais de 
tráfico de seres humanos detectadas são crianças, 
sendo 19% meninas e 15% rapazes.  

• Nos países de baixos rendimentos, as crianças 
constituem metade das vítimas de tráfico de seres 
humanos detectadas.  

• Para além da exploração sexual (72% das 
meninas vítimas) e do trabalho forçado 
(66% dos rapazes), as crianças são exploradas 
para mendicidade e actividades criminosas 
forçadas, tais como o tráfico de droga.  

• Os migrantes constituem 65% das vítimas 
detectadas na Europa Ocidental e do Sul. 

• Quando grupos criminosos organizados 
estão envolvidos em casos de tráfico de seres 
humanos, muito mais vítimas são traficadas, 
muitas vezes por períodos mais longos, através de 
distâncias maiores e com mais violência. 

• Os países de origem são mais propensos a 
condenar os seus próprios cidadãos (95%), 
enquanto os países de destino tendem a 
condenar mais estrangeiros (52%). 

• O número de pessoas condenadas por tráfico 

de pessoas por cada 100.000 habitantes quase 

triplicou desde 2003. 

 

Distribuição       
Conselho Geral;  Provinciais e Regionais;  Animadoras JPIC;  Grupo de 

Internacional de Escolas RSCM  Grupo de Interessadas no  Boletim     

Tradução  -  Maria Luisa Pinho, RSCM

 Siga-nos no   Twitter  @RSHMNGO 
                               e   visite-nos no Facebook -  RSHMNGO 

 

http://webtv.un.org/search/linda-thomas-greenfield-united-states-following-her-presentation-of-credentials-to-the-un-secretary-general-security-council-media-stakeout/6235372458001/?term=linda%20thomas%20greenfeld&sort=date
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