A Organização das Nações Unidas (ONU) é uma organização internacional
criada em 24 de outubro de 1945 com o objetivo “de unir todas as nações
do mundo em prol da paz e do desenvolvimento, com base nos princípios da
justiça, dignidade humana e no bem-estar de todos”.
Na base da sua fundação esteve uma
carta – a Carta das Nações Unidas
- cujo conteúdo foi pensado pelos
países aliados com o intuito de definir os princípios que permitissem
a manutenção de uma paz duradora
e a cooperação entre os povos. A
expressão deste pensamento inicia-se com a Declaração do Palácio de
St. James, realizada em 12 de junho
de 1941, e irá assumir a sua forma
final em 1945, quando os representantes de 50 países se reuniram na
Conferência das Nações Unidas sobre a Organização Internacional, em
San Francisco, para redigir a Carta

das Nações Unidas.
Esta foi aprovada em 24 de outubro
de 1945, passando a data a ser
assinalada anualmente como o Dia
das Nações Unidas.
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Atividades comemorativas dos 75 anos da Organização das
Nações Unidas (ONU) e dos 65 anos da adesão de Portugal
O Ministério da Educação promove
um conjunto de iniciativas para assinalar os 75 anos da constituição
da ONU e os 65 anos da adesão de
Portugal a esta organização internacional.
O conjunto de iniciativas propostas tem como objetivos promover
o conhecimento sobre a estrutura e
ação desta organização internacional a nível mundial, bem como co-

nhecer portugueses com uma ação
de maior destaque na ONU ou que
desenvolvem a sua atividade diária
em estruturas da organização.
Fazendo jus à mensagem da ONU
“Construindo o nosso Futuro Juntos”, as iniciativas que integram o
programa divulgado nesta newsletter envolvem alunos de todas as
escolas de Portugal Continental e as
escolas portuguesas no estrangeiro.

Neste momento de apresentação
das atividades, convidamos todas e
todos a iniciarem uma viagem conjunta pela ONU, ajudados pelos
links abaixo indicados, com especial
destaque para a mensagem do seu
Secretário-Geral, António Guterres,
proferida na sequência da Comemoração do 75.º aniversário das Nações Unidas, em 21 de setembro de
2020.

Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável
No final do século XX, os Estados
membros das Nações Unidas uniram-se para juntos acabarem com a pobreza extrema. Foram então criados os 8
Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, tendo em 2015 sido substituídos
pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que contam com 169
metas. Neste vídeo pode descobrir
mais sobre os grandes desafios do
século XXI.

No âmbito da Comemoração dos 75
anos da fundação da Organização
das Nações Unidas (ONU), o Ministério da Educação promove o concurso “Rostos Portugueses na ONU
– 75 anos | 75 imagens”, pretendendo homenagear o Engenheiro António Guterres, o Professor Doutor
Diogo Freitas do Amaral, o Doutor
Jorge Sampaio e a Engenheira Maria
de Lurdes Pintassilgo, junto da população escolar, destacando o seu
importante papel na ONU e, dessa
forma, contribuir para a construção

António Guterres exerceu
funções de primeiro – ministro de Portugal, entre
1995 e 2002, exerceu o
cargo de Alto Comissário
das Nações Unidas para os
Refugiados entre 2005 e
2015. Foi eleito pelo Conselho de Segurança das
Nações Unidas, Secretário-Geral da ONU, cargo que
desempenha desde janeiro
de 2017.

de conhecimento e desenvolvimento de competências dos alunos.
A necessidade de incentivar e assumir as artes visuais como uma área
do conhecimento, fundamental para
o desenvolvimento global e integrado de competências pessoais, sociais, colaborativas e artísticas dos
alunos, em consonância com as diferentes Áreas de Competências do
Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO), constituem finalidades deste Concurso,
que promove o gosto e a fruição

Diogo Freitas do Amaral foi
o único português a presidir à Assembleia Geral da
Organização das Nações
Unidas, cargo que desempenhou entre 1995 e 1996,
deixando uma marca muito
importante na ONU e valorizando de forma muito
significativa a imagem e influência de Portugal.

pela comunicação visual e plástica.
O Concurso “Rostos Portugueses na
ONU – 75 anos I 75 imagens”, decorre entre o dia 30 de outubro de
2020, data oficial de abertura, e o
dia 17 de dezembro de 2020, data
de divulgação dos resultados.
Cabe à DGAE e à DGEstE a sua organização, encontrando-se disponível nos respetivos portais toda a
informação relevante.
(www.dgae.mec.pt; www.dgeste.mec.pt)

Jorge Sampaio foi nomeado
pelo Secretário-Geral das
Nações Unidas, como Enviado Especial para a Luta
contra a Tuberculose, entre
2006 e 2013, e como Alto
Representante da ONU
para a Aliança das Civilizações, de 2007 a 2012.

Maria de Lurdes Pintassilgo
foi embaixadora junto da
UNESCO, de 1975 a 1979,
administrativamente conservou o cargo até 27 de
maio de 1981. Foi eleita,
por quatro anos, membro
do Conselho Executivo da
UNESCO, em 1976.

Alguns Portugueses na ONU

O Concurso “E se eu fosse Secretário(a)-Geral das Nações Unidas?”
constitui-se como outra iniciativa,
pretendendo reforçar junto da população escolar o papel /missão da
ONU e, dessa forma, contribuir para
a construção de conhecimento e
desenvolvimento de competências
dos alunos.
A necessidade de incentivar o bom

uso da língua portuguesa pelos alunos do ensino básico e secundário e
a de assumir as artes visuais como
uma área do conhecimento fundamental para o desenvolvimento
global e integrado dos alunos, constituem finalidades deste concurso,
orientado para duas categorias que
promovem o gosto e a fruição pela
comunicação escrita e pela comuni-

cação visual e plástica.
O concurso decorre entre o dia 30
de outubro de 2020 e o dia 17 de
dezembro de 2020, data de divulgação dos resultados.
Cabe à DGAE a sua organização,
encontrando-se disponível, no seu
portal, toda a informação.
(www.dgae.mec.pt)
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