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Neste número especial vamos focar-nos na experiência da participação na 68ª Conferência da Sociedade Civil nas
UN – Salt Lake City, Utah, de 26 a 28 de Agosto. Da nossa delegação RSCM ONG fizeram parte a Ir. Patricia
Connor, RSCM, a Dra. Yvonne Styles, Chefe e Directora dos Serviços de Aconselhamento do “A Place Called Home”, em
Los Angeles e a Ir. Veronica Brand, RSCM. Juntamo-nos a muitas ONGs crentes de Nova Iorque e a algumas 4.000
pessoas de 138 países de todo o mundo para participar nesta ocasião histórica, - a primeira vez na história dos 74 anos
das UN, que uma conferência das UN se realizou nos EUA mas fora da Sede das UN em Nova Iorque .

68ª Conferência da Sociedade Civil UN - Utah
Com o foco no tema “Construir Cidades e
Comunidades
Inclusivas
e
Sustentáveis”, com especial atenção ao
ODS 11 e à forma única como estas cidades
estão a implementar políticas que
fortalecem a sustentabilidade e a inclusão.
Houve plenários e sessões temáticas e ainda
cerca de 250 workshops liderados por ONGs
durante os 3 dias da Conferência. Os jovens tiveram um
papel essencial no planejamento e condução das sessões e
mais de 40% dos participantes tinham menos de 32 anos. No
plenário de abertura, a Presidente da Câmara de Salt Lake
City, Jackie Biskupsi, apontou algumas formas de trabalho
usadas na sua cidade para ser inclusiva e sustentável. “É
inegável o sinal record que Salt Lake City tem quanto à
defesa dos direitos humanos individuais, à ação pela
emergência no que respeita o clima global e à proteção da
saúde do nosso povo e do nosso meio ambiente… Como
Presidente ofereço-vos o meu compromisso constante para
Senti-me desafiada pelas histórias daqueles e daquelas que
vão ficado para trás. Muitas pessoas maravilhosas vindas
de todo o globo estão, obviamente, apaixonadas e
fortemente comprometidas na construção de comunidades
inclusivas e sustentáveis. Para que NINGUÉM FIQUE PARA
TRÁS. Há muito trabalho a fazer, mas sinto que há muita
esperança nesta Conferência da Sociedade Civil das UN e
que juntos podemos fazê-lo.
Patricia Connor RSCM - PAO

o trabalho contínuo da
nossa vibrante sociedade
civil
e
da
juventude
inspiradora
que
desempenha
um
papel
central na mitigação dos
efeitos em favor das
mudanças climáticas e na
construção de um mundo
sustentável.”
Um dos documentos finais, sublinhava a decisão dos
participantes da Sociedade Civil em assumir um papel ativo
na prossecução do Objetivo do Desenvolvimento
Sustentável (ODS) 11 – cidades inclusivas, sustentáveis e
pacíficas - até 2030 e as suas expectativas quanto à
responsabilidade do Governo e do sector privado. A
declaração oferecia sugestões e compromissos concretos
para a ação. Pela primeira vez os jovens participantes
adotaram um pacto pelo clima.
Veja o video
A beleza da cidade, a simpatia e calor humano dos seus
habitantes e a vossa liderança energética, fez dele uma
experiência inesquecível. Lembrarei sempre os laços de alegria
criados com tantos amigos que pensam como nós. Rimo-nos, e
experimentamos juntas mensagens de esperança. Aprofundei o
meu compromisso na construção de cidades e comunidades
inclusivas e sustentáveis. Aprendi muito e guardarei tudo o
que ganhei para o partilhar com a nossa comunidade e staff.
Dra Yvonne Styles - “A Place Called Home”

Yvonne Styles – Alace Called Home
Algumas iniciativas locais em Salt Lake City para tratar a sustentabilidade
❖ A cidade comprometeu-se a ter Energias Renováveis de Eletricidade a 100% e a reduzir os extratos de carbono na
comunidade, pelo menos em 50% no ano de 2030.
Watch the short Video
❖ Salt Lake County reassentou e arranjou casas para 60.000 refugiados que
vieram de lugares muito diversos como República Democrática do Congo, Síria,
Butão, Sudão do Sul, Somália e Nepal.
❖ Tem sido um sucesso o programa “Habitação Primeiro” que se dirige aos
“sem-abrigo” crónicos, procurando arranjar –lhes alojamento, com o apoio constante de conselheiros que ajudam os
novos residentes a deixar a droga e a procurar emprego. A cidade está a trabalhar com empresas de transportes,
promovendo veículos elétricos, e construindo as estações de carregamento necessárias para esses transportes..

Resposta ao Tráfico Humano nas fronteiras dos EUA/México
Num workshop informativo, a Dra Ana Nogales abordou o tema do tráfico humano nas fronteiras dos
EUA/México, perto de Tijuana, referindo que tem aumentado devido às políticas de emigração, cada
vez mais duras, da parte da atual administração dos EUA. O seu apoio às menina e mulheres vítimas de
violência doméstica e traumas incluiu a criação da “Casa da Família” onde há serviço de
aconselhamento e educação baseada na comunidade e workshops. Acreditando no poder do drama para
uma maior consciência sobre o problema do tráfico humano, ela própria escreveu e dirigiu uma peça
chamada “Não me chamem bebé” que tenta educar e comprometer as audiências sobre este assunto.

Alterações Climáticas : Pequenas Estados Insulares
Seilina Neirok Leem, uma jovem ativista do clima, de Marshall Islands, tinha apenas 16 anos quando
participou na Conferência de Paris sobre o Clima (COP 21) em 2015. Era a delegada mais nova!
Agora com 20 anos, partilhou a sua história num painel sobre “Alterações Climáticas: Cidades e
Comunidades em Ação”, apresentando-se como “uma menina duma pequena ilha com muitos
sonhos”. Falando da urgência de tratar do tema da subida do nível do mar que já ameaça muitas das
Pequenas Estados Insulares em Desenvolvimento, acrescentou que muitos dos 34 atois e ilhas que formam
as Marshall Islands estão apenas um metro acima do nível do mar. Partilhou a sua experiência de marés
dramáticas que obrigam a sua família a arranjar refúgio em lugares mais elevados, o impacto que tem nos
peixes e cereais, provocando a rutura das paredes e destruindo propriedades. Sublinhou a urgência da crise do clima e avisou “se
continuarmos com o nível atual de emissões só nos restam 11 anos.

Realçar o Papel da Sociedade Civil em Monitorizar a Implementação do ODS 11
Como podem as cidades ser inclusivas na abordagem da necessidade de abrigo para os mais
marginalizados? Foram muitas as experiências partilhadas…
Em Manaus, Amazónia, Brasil, o
Na India há um Habitat para a Humanidade iniciou
Instituto
de
problema sério com os
uma campanha de apoio global chamada
Investigação
sem-abrigo de rua. Mas “Solid Ground Campaign”. Tem
Nacional
da
já se fizeram alguns como objetivo apoiar, com a ajuda do
Amazónia está a
progressos com a ajuda governo e comunidades locais, e
desenvolver uma
da organização “Slum Dwellers
assegurar que as
tecnologia social para dar resposta às
International” no reconhecimento e
pessoas
em
necessidades das pessoas que vivem em
na identidade dos “habitantes dos
alojamentos
situações de exclusão. Exemplos:
passeios”, com a criação de Cartões de
informais tenham
“Mãos que falam” – uma app que
Identidade com fotografia, usando
segurança
na
ajuda os deficientes auditivos que andam
códigos de rua e reconhecimento claro da posse da terra..
nas cidades e uma maneira simples de
sua situação.
ajudar as pessoas no acesso e verificação
Leia mais….….
da qualidade da água que utilizam.

Notas Breves das RSCM: Belo Horizonte
Nos primeiros dias de agosto, após o Capítulo Geral das RSCM realizado
em Belo Horizonte, Veronica RSCM teve a chance de fazer várias visitas.
Ela passou dois dias a partilhar sobre o ministério RSCM ONG / JPIC com
quatro noviços da Zâmbia, Zimbábue e Moçambique no Noviciado RSCM em Belo
Horizonte.
Passaram seis meses
desde que a barragem
de
Brumadinho
rebentou, causando a
perda de 270 vidas,
pondo em perigo um
número
indeterminado de meios de
vida, destruindo casas
e propriedades e causando estragos irreparáveis nas mediações
devido ao lixo tóxico das minas e à lama. O desastre da
barragem do Brumadinho continua a gritar por justiça e
responsabilidade da companhia mineira responsável. No
princípio de Agosto, as Irmãs Paré Moreira, Rosinha
Pereira e Veronica visitaram Brumadinho e encontraramse com representantes dos grupos mais comprometidos na
recuperação e apoio, e algumas das pessoas afetadas. Como a
Veronica colabora com outras pessoas no Grupo de
Trabalho da ONG sobre Minas, em Nova Iorque,
esperamos ser capazes de fazer a ponte do apoio que está a ser
feito no local com os projetos das UN para os direitos humanos
em Nova Iorque e Genebra.

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

Veronica, RSCM e a Rosinha, RSCM (Animadora da
JPIC do Brasil) tiveram a oportunidade de visitar dois
projetos nos ministérios das RSCM em Belo Horizonte,
relacionados com os ODSs. No Colégio do Sagrado
Coração de Maria em Belo Horizonte vimos uma
demonstração de uma experiência em que as alunas do
ensino médio aprenderam a fazer três produtos diferentes
baseadas em princípios da sustentabilidade: creme das
mãos, baton para os lábios e desodorizante. As
estudantes agora partilham informação e produtos com as
suas famílias, levando-as a tomar consciência sobre os
perigos dos produtos que ameaçam o ambiente. No Projeto
Vida, em Lagoa, as
duas Irmãs tiveram a
sorte de encontrar o staff
e as alunas com os chefes
da comunidade local, ver
como o projeto de
iniciativa
comunitária
envolvendo as crianças,
levou à recuperação do rio local, muito importante, e para o
ecossistema das margens do rio.
Por favor sigam-nos no Twitter
gosto no Facebook

@RSHMNGO
RSHM NGO.

