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TEMPO  Editorial

Associamo-nos às celebrações do 75.º aniversário 
das Nações Unidas com esta edição da nossa revista 
Tempo que conta com a presti mosa colaboração do nosso 
embaixador, José Pedro Machado Vieira, a que também 
se associam o Nobel da Paz José Ramos-Horta e Bruno 
Lencastre da UNDP.
As Nações Unidas, organismo internacional sucedâneo da 
Sociedade das Nações, procurou na sua génese a correção 
de alguns aspetos menos positi vos da então organização 
internacional.
Com início promissor fi ca, no entanto, marcada desde 
logo com o entendimento diverso das forças vencedoras 
da 2.ª guerra terminada em 1945.
Entendemos por isso, que a Portugal tenha sido vedado 
o seu acesso ao lado dos países fundadores, por força 
do bloqueio por parte da então União das Repúblicas 
Socialistas Soviéti cas, que com o seu poder de veto, 
limitou o apoio claro dos Estados Unidos e Inglaterra a 
essa nossa legiti ma pretensão.

A 14 de dezembro de 1955, foi fi nalmente permiti do 
a Portugal, membro fundador da Aliança Atlânti ca, 
a adesão a este importante insti tuto da diplomacia 
mundial.
Em 1958, Adriano Moreira participante na Assembleia 
Geral de então, em delegação presidida por Paulo Cunha, 
produz um relatório*, dando conta que a parti r da década 
de 60, Portugal teria sérias difi culdades neste areópago. 
Em contas simples, a Carta das Nações Unidas preconiza a 
defesa do fi m da perspeti va imperialista europeia.
O Professor Adriano Moreira em 1958, percebendo os 
novos ventos que sopram, entende claramente esse 
senti do da Carta!
Nações Unidas! 
Papel relevante teve nos seus 75 anos, permiti ndo um 
espaço de diálogo, muitas vezes de surdos, provocando, 

*Com base no expendido seria convidado no início da década de 
60 para ministro do Ultramar, onde teria possibilidade de aplicar 
as reformas que preconizava. Impossibilitado de o fazer na sua 
plenitude que obrigava ao reconhecimento das independências 
pretendidas, abandona o cargo, regressando à ati vidade de docência 
sendo Professor Catedráti co em inúmeras universidades. Na políti ca 
portuguesa, o regresso ocorre na década de 80 como presidente do 
CDS.

Acácio de Brito
Presidente da CAP da Escola Portuguesa de Díli
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salvo melhor e douta opinião, que, não obstante não 
perscruto, o melhor de si, com a materialização do 
processo conducente à independência de Timor-Leste.
Timor e as suas gentes no quoti diano de uma luta sofrida, 
Portugal, que nunca se esqueceu da sua responsabilidade 
e as Nações Unidas enquanto espaço e lugar de busca 
de entendimentos, aparentemente difí ceis de encontrar, 
são a melhor das homenagens a estes seus 75 anos, 
inteligidas no esforço abnegado e sofrido de tantos, que 
se materializou no dia 20 de maio de 2002.

“O poder da palavra 

desafi a a palavra do poder.”
Adriano Moreira
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omemorações dos 75 

anos da ONU

“Seja-me permiti do formular votos para que a Organização das Nações Unidas, dado o seu carácter universal, 
nunca deixe de ser aquele "fórum", aquela elevada tribuna, do alto da qual se ajuíza, com verdade e com justi ça, 
sobre todos os problemas do homem. Em nome desta inspiração e por este impulso histórico é que foi assinada a 
26 de Junho de 1945, já a caminhar-se para o fi m da terrível segunda guerra mundial, a Carta das Nações Unidas 
e começou a ter vida, a 24 de Outubro seguinte, a vossa Organização. Pouco depois, aparece o seu fundamental 
documento que foi a Declaração Universal dos Direitos do Homem (10 de Dezembro de 1948), do homem como 
indivíduo concreto e do homem com o seu valor universal. Este documento consti tui uma pedra miliária, posta 
na longa e di� cil caminhada do género humano. É necessário medir o progresso da humanidade não somente 
pelo progresso da ciência e da técnica — do qual se evidencia toda a singularidade do homem em confronto 
com a natureza — mas simultaneamente pelo primado dos valores espirituais e pelo progresso da vida moral, 
precisamente neste campo que se manifesta o pleno domínio da razão, através da verdade nos comportamentos 
da pessoa e da sociedade, e também o domínio sobre a natureza; e triunfa silenciosamente a consciência humana, 
conforme diz o anti go ditado: Genus humanum arte et rati one vivit (o género humano vive pela arte e pela razão).”

DISCURSO DO PAPA JOÃO PAULO II
NA ASSEMBLEIA GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS

vati can.va - © Copyright - Libreria Editrice Vati cana

Nova Iorque, 2 de Outubro de 1979
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TEMPO Reflexão 

“Andam a miar pelos telhados. Sempre atentos. A olhar para a rua. Lá de cima. Onde ninguém lhes chega. Muito 
ágeis na esquiva. A saltar daqui para ali. Espreitando pelas mansardas. A entrar e a sair pelas janelas. Desdenhando 
as portas de toda a gente. A fugir da água fria. Quando chove, desaparecem. No mau tempo, ninguém sabe onde 
se esconde tanto gato. A lutar pela vida. Fazendo surtidas ocasionais para abastecimento. E conseguindo quase 
sempre. Uma espinha caridosa que alguém lhes deita. Ou coisa melhor que furtam. E esperam, a miar baixinho. 
Porque sabem que a chuva passa. O calor volta. Os telhados são de novo habitáveis. Bons para espreguiçar para 
aquecer o sol nascente. Em colónia, se necessário. Dando sapatadas ocasionais uns nos outros. A rebolar. Mirando 
mais alto. Cheios de arreganho porque o sol os aquece. Lá de cima. Nos telhados onde ninguém lhes chega . O rabo 
alçado. O dorso arqueado. Cheirando os ventos. Correndo para onde há peixe. E a festejar o pescador. Esfregando 
o pêlo nos sapatos do mestre. Porque sabem de instinto quem manda na traineira. Não perdem tempo com mais 
ninguém. Lambe a mão que segura o leme. Para o lado ameaçam. Saltam. Arranham. A defender o peixe. Dando 
sapatadas até nos companheiros. Mirando nesse caso com meiguice. Envolvendo a insídia numa cabriola. Dormindo 
por metades. Um olho sempre aberto. As unhas escondidas, mas prontas. Rápido na fuga. Dispostos a reconsiderar.  
Revisionistas natos. Sempre informada de novas pescas, novas traineiras, e novos mestres. E do peixe que há na 
rede. A mudar no gosto conforme os cardumes. Aceitando a sorte da faina. Estirados ao sol nascente. Que aquece 
sempre. E gosta de reverência. Espera por ela. Lá estão a miar e lamber a mão de quem segura o leme. Esfregando 
o lombo nos pés do patrão do barco. Oferecidos. Enquanto o peixe dura. E cheira o sol. E não chove. Porque então 
desaparecem. E ninguém sabe onde se esconde tanto o gato. Mas sabe-se que não faltam à chamada. Pode contar-
se com eles. Desde que o sol nasça. Que o calor volte. Que os telhados sejam outra vez hospitaleiros. Miam de novo 
com alegria. Correndo. A dar sapatadas uns nos outros, mas com meiguice. Para o lado, ameaçam. Com arreganho. 
Dentes prontos. Unhas rápidas. Reverenciando o dono. Dúplices. Inquietantes. Nervosos. Pouco certos. Mas com 
préstimo.”

In Este é o Tempo, Adriano Moreira, p.180/181, 2014

Os gatos
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Os gatos

Foto: Miguel A. Lopes/Lusa,2019-rr.sapo.pt 
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O reconhecimento do caráter fulcral do multilatera-
lismo e, consequentemente, o desejo do seu reforço no 
mundo, não é simplesmente mais um aspeto do posicio-
namento português no contexto internacional: a impor-
tância dessa modalidade de relacionamento é, para nós, 
um autêntico pilar da política externa. No seio de siste-
mas multilaterais, países como o nosso podem atingir um 
número significativo de objetivos e desenvolver os seus 
potenciais de forma única e exponencialmente produtiva. 
As políticas soberanistas, protecionistas e unilaterais 
têm posto em questão, sob diversas formas, a necessi-
dade ou utilidade do multilateralismo. Esta abordagem 
é rapidamente contrariada pela evidência dos desafios 
globais, cuja solução apenas está prometida através de 
abordagens que transcendem fronteiras e, até, os agen-
tes clássicos da política internacional. Destes desafios são 
exemplos a crise climática, o combate à pobreza ou, como 
estamos a ser duramente relembrados, as questões sani-
tárias. Todos compreendemos hoje que qualquer situa-
ção pandémica se apresenta irresolúvel quando enfrenta-
da por um único Estado.

Perante dificuldades na cooperação face a ameaças co-
muns, ou desinvestimento na definição de regimes nor-
mativos e de cooperação, todos saímos prejudicados.
A determinação e força com que o Secretário-Geral das 
Nações Unidas tem pautado a sua intervenção, para além 
do seu papel essencial e cimeiro na salvaguarda do mul-
tilateralismo oferece um sinal, não apenas de esperança, 
mas de reforço da evidência que o multilateralismo não 
pode ser abandonado, mesmo face às suas inevitáveis 
falhas. É que a promessa do multilateralismo efetivo é, 
precisamente, não deixar ninguém para trás.  
Com efeito, o multilateralismo ao que almejamos é assen-
te no Direito Internacional – portanto, efetivo – tomando 
por substrato os princípios da Carta das Nações Unidas e 
projetando um conceito abrangente e transversal de paz, 
permitindo que direitos humanos e desenvolvimento sus-
tentável sejam realizados. Neste âmbito, Portugal apoia 
o sistema das Nações Unidas tanto a nível político como 
financeiro, contribuindo para a concretização de uma am-
biciosa agenda, plenamente alinhada com os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável. Ao nível da União Eu-
ropeia, cuja Presidência do Conselho atualmente assumi-
mos, secundamos plenamente os esforços para defender, 
criar e implementar normas e Acordos Internacionais nos 

Portugal e o empenho 
no multilateralismo

TEMPO  Multilateralismo e Cooperação
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Portugal e o empenho 
no multi lateralismo

mais variados domínios, desde a Convenção das Nações 
Unidas sobre Direito do Mar ao Acordo de Paris. Acresce 
a todo este esforço o ensejo de estender o multi latera-
lismo a novas realidades como a proteção de dados ou a 
inteligência arti fi cial. No entanto, a nossa defesa das Or-
ganizações Internacionais não impede que reconheçamos 
as suas incompletudes e que incenti vemos a que sejam 
reformadas sempre que necessário, isto é, sempre que a 
sua efi cácia e efi ciência benefi ciem com um exercício de 
revisitação das suas bases.
A escolha entre interesses nacionais e multi lateralismo é 
assim um exercício de divisão conceptual falseado, como 
comprova o posicionamento português: o empenho na 
esfera multi lateral pode antes ser a via régia para a con-
creti zação dos interesses nacionais. 

José Pedro Machado Vieira

Embaixador de Portugal em Díli

Foto: Susana Vieira, 2021
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Que Nações Unidas temos hoje?

É com alguma irritação e tristeza que digo que não 
celebramos o 75º aniversário da ONU em circunstâncias 
de festividades, de sucesso. Na realidade, nos últimos 10 
ou 15 anos, a ONU tem vindo a ser confrontada com uma 
situação internacional cada vez mais degradada, com 
crises que se instalaram no mundo, desde o conflito sem 
fim do Congo, Darfur, Iraque, Iémen, Síria, Líbia. Crises 
com implicações como o fluxo de milhões de refugiados 
que atravessaram o mediterrâneo em direção à Europa e 
que, apesar de não traduzirem o receio de infiltração de 
terroristas, tiveram consequências para a própria paz e 
segurança na Europa. Com grandes fricções sociais que 
levou a extrema direita a ganhar poder na Europa. E no 
meio disto tudo vem o covid-19.

A ONU saiu definitivamente debilitada com a eleição 
de Trump que tomou posse no mesmo mês que o 
secretário-geral António Guterres. Se houvesse uma 
parceria diferente entre ambos, mais a UE, podiam a 
partir daquele período continuar políticas anteriores 
de Obama, de reforçar o multilateralismo, tratados 
internacionais e de maiores apoios à ONU. Mas Trump 
entra e partiu com a louça toda: Acordo de paris, acordo 
de desnuclearização do irão, Pacific Partnership, lançou 
a guerra de tarifas contra Europa, China e Canada. O SG 
vê-se completamente descalço porque, quer queiramos 
quer não, uma ONU sem a liderança americana, sem forte 
parceira com os Estados Unidos, não tem dinheiro, deixa 
de ter peso. o peso moral do SG não é suficiente, tem que 
ser apoiado por hard power.

Mas, nesse caso, justifica-se agora voltar a reforçar o 
multilateralismo?

É cada vez mais necessário repensar e reforçar o 
multilateralismo. Repensar no sentido de que os desafios 

de hoje surgem em várias dimensões que não são apenas 
a dimensão de segurança convencional. Não são sequer 
a dimensão do terrorismo transfronteiriço, cada vez mais 
sofisticado. Mas há a questão das pandemias e do próprio 
ambiente. É necessário aprender com os erros. Os erros 
que deteto na questão do covid-19 são sobretudo erros 
que resultam da falta de liderança mundial, de novo 
responsabilizo a liderança americana que foi um desastre 
total. E não se viu sequer solidariedade intraeuropeia.

É necessário reforçar os centros médicos de investigação 
e prevenção de epidemias, com forte investimento 
de milhares de milhões para modernizar e capacitar 
instituições regionais de saúde publica. São precisos 
grandes centros de investigação médica nas várias regiões 
do mundo. 

Pensa que são justificadas as críticas constantes à ONU? 
Acha que as pessoas se esquecem que a ONU é só a 
soma das suas partes?

A ONU é a soma das suas partes. O SG da ONU não é o 
presidente do mundo, não tem o orçamento do mundo. 
Quanto muito tenta ser o porta-voz dos povos do mundo, 
transmitir as suas ansiedades, medos e preocupações e 
procura mobilizar quem de direito e quem tem poder, soft 
power e hard power. 

O falhanço ou a debilidade da ONU é a debilidade da 
liderança mundial. E isso nota-se na falta de orçamento, 
com a maior parte dos Estados membros a não pagarem 
a sua quota, deixando a organização sem dinheiro. Critica-
se a ONU em tempos de crise, responsabiliza-se a ONU 
pelas crises, mas naqueles períodos em que a situação 
é de acalmia, nega-se apoio à ONU, corta-se orçamento, 
não se paga as quotas. E depois quando há uma crise a 
ONU não consegue e não pode acudir, porque há falta de 
meios, é também criticada e responsabilizada. Quando a 

situação corre bem, poucos dão crédito disso à ONU. 

Prémio Nobel da Paz e ex-Presidente da República José Ramos-Horta foi durante anos a 
principal voz de Timor-Leste junto das Nações Unidas, denunciando os abusos cometidos 
pela Indonésia no território. Por ocasião do 75º aniversário da Organização das Nações 
Unidas, conversou com o jornalista da Lusa, António Sampaio, sobre o momento que vive 
a organização. 

José Ramos-Horta 
... à conversa com António Sampaio

TEMPO  Entrevista a José Ramos-Horta
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Cada país reivindica gloria e crédito.

A ONU atuou bem na gestão da pandemia da covid-19?

A OMS, do meu ponto de vista, teve um papel excecional, 
nas circunstâncias que sabemos e quando a própria China, 
no início, não sabia o que fazer. Quando a administração 
Trump ataca a OMS, como pau mandado da china, isso 
não é verdade. Os líderes da OMS e da própria ONU têm 
que ser muito comedidos a lidar com todos os países, dos 
grandes aos pequenos. Lidam com 194 países, esses são 
os patrões. Para a OMS era importante ter acesso à China, 
para isso tem que ser comedido nas declarações, apesar 
de ter dúvidas. Se não fecham a porta. E o país mais 
representado na ONU, incluindo na OMS, são os EUA, 
numa quota fixada de acordo com a contribuição anual.

E agora,  que se pode fazer para corrigir essas 
debilidades?

Embora acredite que se deve expandir o número de 
membros permanentes do Conselho de Segurança, para 
ser mais representativo e justo, procurando um equilíbrio 
mundial e geográfico, isso não vai resolver a eficácia da 
ONU. E pode até complicar ainda mais as decisões. 

Tudo sempre depende das lideranças nacionais, regionais. 
Quando a Europa tem líderes visionários, carismáticos, 
que apontam o caminho da Europa, como ocorreu no 
pós-guerra, e também nos Estados Unidos reconstruíram, 

democratizaram e unificaram a Europa. Agora olhamos 
para a liderança e não temos esse cenário.

E no caso de Timor-Leste? Foi mesmo um caso de 
sucesso?

Continuo a dizer que fazendo o balanço 2000 -2021, 
o balanço é francamente positivo. Pelo menos aquilo 
que alguns pressagiavam de que TL poderia resvalar 
para guerra civil, instabilidade crónica, não aconteceu. 
Tivemos uns sobressaltos, sobretudo 2006-2008, mas 
no país a tranquilidade e a paz estão conquistadas e 
enraizadas. A cultura democrática está enraizada apesar 
das grandes divergências que decorreram de 2017 até 
hoje, com incidentes de pequena monta no parlamento, 
mas que nunca resvalaram para a população em geral. 
Isto são grandes conquistas. A presença física da ONU 
foi uma presença dissuasora de conflitos e de garantia 
de segurança entre 1999 até 2002 e depois com outras 
missões, ajudou muito na construção do Estado. O papel 
da ONU na estabilização de apoio a um país não pode 
ser limitado por considerações de ordem burocrática e 
formais, do CS ou de Nova Iorque. Em TL, a ONU graças 
à liderança dos vários SG - e pelo facto de países como 
Austrália, Portugal e outros sempre batalharem por 
presença visível da ONU - ajudou muito a dar-nos tempo e 
espaço para líderes timorenses irem acertando as agulhas 
e limando arestas.
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Resgatar
aEsperança

TEMPO Resgatar a Esperança por ocidentais, cujos interesses contraditórios ti nham 
sido a causa das sofridas e não esquecidas duas guerras 
mundiais.
Em segundo lugar, a certeza que de que a democracia 
global e o vasto manifesto de princípios e valores 
invocados implicariam o fortalecimento da paz e o 
desenvolvimento humano que, infelizmente, esqueceu 
que a descolonização não deixou raízes democráti cas nas 
suas colónias.

No entanto, e apesar da difi culdade que a ONU atravessa, 
importa não esquecer e não menosprezar os dois grandes 
princípios, não escritos, mas inspiradores do direito 
estabelecido:

i. O Mundo único, isto é, sem divisões de interesses a que 
no passado ti nham imposto o recurso à guerra;

ii. A Terra, casa comum dos homens, implicando uma 
responsabilidade sem exceções sobre a sua conservação, 
e aproveitamento, como consequência;

Não obstante, e logo após a criação 
desta nova ordem mundial - que 
consti tuiu um enorme avanço para a 
Humanidade – e enquanto se falava de 
liberdade, dos seus valores e sonhos 
de futuro, o mundo pragmati camente 
evoluiu no senti do contrário. A ordem 
da ONU foi afetada e seriamente 
constrangida pela imposição dos Pactos 
Militares, como a NATO e o Pacto de 
Varsóvia, que a ultrapassaram, e que 
tornaram muitas nações víti mas da real 
politi k, independentemente do que 
se falava nos salões de Nova Iorque e 
Genebra e que, infelizmente, Timor-
Leste conhece muito bem.

Importa destacar que a própria Ordem 
da ONU está refém de mecanismos 
internos que favoreceram, e ainda 

favorecem, determinados países em detrimento de 
outros, como facilmente se verifi ca pela composição do 
Conselho de Segurança e o direito de veto dos membros 
permanentes. Só esta disti nção faz passar a ideia de que 
há membros de primeira e membros de segunda.

Neste senti do, a composição da ONU, em especial 
do Conselho de Segurança, parece-nos claramente 
desajustada face à evolução que o mundo teve desde 
o fi nal da Segunda Grande Guerra. Face à confi guração 
global que tende a caminhar para a divisão do mundo 
em várias regiões que acertam posições comuns, parece-
nos que, em vez de países, deveriam estar representadas 

“Todos os homens, independentemente da etnia, 
cultura ou religião, nascem com igualdade de direitos”. 
Entre os muitos avanços proclamados pela Carta da ONU, 
talvez seja este o mais revolucionário. Não por ter sido a 
primeira vez que foi falado ou escrito, mas por, fi nalmente, 
ter sido aceite por todas as nações. E, assim, desde 1945 
está convencionado que todo o ser humano, seja de onde 
for, que origem tenha ou que religião professar, nasce com 
os mesmos direitos, incluindo, como 
expressamente o disse Jeff erson 
na Declaração de Filadélfi a, o igual 
direito à felicidade.

E, desse modo, sob a cinzas da 
Segunda Grande Guerra, uma das 
maiores tragédias da Humanidade, 
as potências vencedoras sentaram-
se à mesa e recuperaram o que 
já ti nha sido tentado com a 
Sociedade das Nações, ou seja, uma 
organização onde todos ti vessem 
voz, que privilegiasse o diálogo 
e a concertação entre Estados, 
preservando as gerações futuras do 
fl agelo da guerra. O futuro parecia 
estar traçado, o sonho da criação 
de um mundo novo, sem colónias 
e com o desenvolvimento humano 
assegurado para todos, era aceite por 
todas as nações e, a parti r desse momento, passaria a 
ser direito escrito em vários documentos fundadores da 
ONU, como a Carta da ONU, os Convénios, Declarações e 
outros.

No entanto, e independentemente da grandeza dos 
ideais proclamados e a larga tradição cultural em que se 
estribaram, a Carta da ONU nasceu com defeitos originais 
que, em grande parte, explicam a situação fragilizada em 
que a Organização se encontra.

Em primeiro lugar, a Carta foi redigida exclusivamente 
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regiões. No caso da Europa, esta desconformidade com a 
realidade atual é muito clara. Não parece haver qualquer 
explicação plausível e atual para que a França tenha um 
assento de membro permanente com direito a veto. Em 
seu lugar, devia estar a União Europeia, que aglomera 
países e que se apresenta com uma unidade que pode 
equilibrar o poder dos grandes países. O mesmo para a 
Inglaterra que, com o BREXIT e inexplicavelmente nas 
mãos de governantes inquietantes, optou pelo caminho 
da sua crescente irrelevância nos assuntos globais, 
escolhendo colocar-se à mercê de países como a Arábia 
Saudita, Rússia e outros estados extrati vos que, a parti r de 
agora, contam com um parceiro mais “fl exível” e menos 
“constrangido” pelos princípios e valores europeus.

Não que a União Europeia não tenha as suas culpas 
neste triste processo que culminou no BREXIT. A União 
Europeia, nascida sob a infl uência das democracias cristãs 
que defendiam o respeito do princípio da subsidiariedade 
em relação aos Estados Membros, transformou-se, com 
o passar das décadas, numa super-burocracia altamente 
interventi va, que despertou reações que levaram à 
enorme desconfi ança dos povos europeus e à saída do 
Reino Unido. A União Europeia também sai enfraquecida 
deste processo e, nessa medida, urge fazer uma enorme 
refl exão sobre a evidente descrença crescente por parte 
dos povos europeus com a sua governança. A União 
Europeia, talvez o maior projeto de paz e desenvolvimento 
da humanidade, deve centrar a sua ação interna e externa 
naquilo que a diferencia dos outros, no fomento da 
democracia, do estado de direito e no fortalecimento da 
ligação entre os eleitos e os eleitores, assegurando que 
o sistema democráti co não seja corroído e se mantenha 
como a melhor opção disponível.

Para que a democracia progrida, é fundamental que 
prove aos povos que as suas vidas melhoram, por essa 
via. Tudo o resto tem de vir depois. É cada vez mais claro, 
sobretudo pela análise do posicionamento de outras 
potências, que se trata de uma luta urgente a travar a 
nível global. E a União Europeia é o único parceiro global 
que verdadeiramente pode apelar, com meios fi nanceiros 
e humanos, a estes valores no mundo. É por isso, e só 
isso, que se disti ngue dos demais, e como tal, tem esta 
responsabilidade global que muitas vezes parece estar 
esquecida, elegendo outras prioridades, igualmente 
importantes, mas não disti nti vas, em concorrência 
com outros parceiros que nunca lutarão pelos regimes 
democráti cos como a União Europeia lutará.

Regressando à ONU, voltando à rigidez dos seus 
procedimentos e aos constrangimentos impostos pelo 
direito de veto dos membros permanentes, e à sua 
responsabilidade por introduzir enormes limitações no 
modo como a ONU poderia ter imposto o seu mandato 
na Ordem Mundial sonhada no pós Segunda Grande 

Guerra. Este adormecimento imposto durante décadas, 
estas amarras estatutárias, conduziram a que outras 
organizações, ou grupos de países - muitos sem base 
jurídica escrita, como por exemplo o G7, fossem criados 
para que debatessem respostas mais ágeis, com menos 
constrangimentos burocráti cos ou organizacionais. 
Muitas destas organizações ou fóruns foram criados, 
assentes na perceção de que, reunindo noutra sede, 
seria sempre mais fácil conciliar estratégias, encontrar 
soluções e tomar decisões com mais agilidade, mas com 
pouca preocupação com as especifi cidades globais que 
eram deixadas para trás por não se reunirem com todos 
na ONU.

É precisamente contra este movimento que os Estados 
têm de lutar e de recentrar o debate onde ele deve 
acontecer, isto é, na organização que é o seio do concílio 
entre nações. Lutar contra o afastamento e criar regras 
e condições para que seja possível conciliar todas as 
especifi cidades globais, soberanias nacionais e valores 
disti ntos de cada povo. Muitos se preocupam com 
o globalismo, que não é mais do que uma teoria de 
interdependência, e esquecem-se das especifi cidades 
culturais, religiosas, da forma como se faz o comércio, 
e outras, e que são de uma grande importância para a 
reorganização da ordem mundial. É fundamental aceitar 
que cada povo tem a sua voz e que a voz de todos é capaz 
de vencer a voz dos poderes, sobretudo daqueles que 
imaginam poder agir solitários. E a ONU é, e pode ser, 
tudo isto, mas com muito mais força.

A grande maioria dos povos não é do liberalismo de Wall 
Street nem do pragmati smo estrutural de Pequim, mas 
sim do mundo que falta inventar. Daquele que tem o 
homem e a sua dignidade no seu umbigo. Como Camões, 
Pessoa, Da Vinci, Confúcio ou Rumi sempre falaram. A 
grande maioria dos povos é do mundo que falta.

E é nesta nova dinâmica, assente nos valores com que 
enriquecemos o património comum da humanidade e 
que esperamos que sejam os alicerces da ordem mundial, 
que se tem de encontrar uma resposta para o tema da 
inserção no mundo pós-ocidental, reformulando e 
resgatando a utopia da ONU que é, acima de tudo, uma 
ideia maravilhosa.

Bruno de Lencastre

31 de janeiro de 2021

UMA KOMUNIKASAUN - Casa das Comunicações Edifí cio 
que está prestes a ser concluído e que irá dar melhores 
condições de trabalho aos jornalistas e ajudá-los a aproximar 
o Parlamento Nacional do povo de Timor-Leste.
A construção do novo centro de imprensa é fi nanciada ao 
abrigo de um programa da União Europeia para apoiar 
a descentralização em Timor-Leste, implementado e co-
fi nanciado pelo PNUD.

Fotos: Susana Vieira, 2021



Portugal e a 
ONU 

O primeiro pedido de adesão à ONU, apresentado por 
Portugal em Agosto de 1946, (e que viria a ser rejeitado 
pelo veto da URSS e o voto negativo da Polónia, alegando 
que Portugal havia mantido relações de amizade com a 
Itália e a Alemanha durante a guerra) deve ser interpretado 
como uma estratégia de adaptação do Estado Novo ao 
novo sistema internacional do pós-guerra, iniciada ainda 
antes da guerra terminar, em 1943, com o embargo à 
venda de volfrâmio e a cedência de bases, nos Açores, 
aos anglo-americanos. O processo passou pela adesão à 
OECE e pela celebração de um acordo para a exploração e 
exportação de urânio e a adesão de Portugal à NATO em 
1949. 
A neutralidade portuguesa que, numa primeira fase, era 
muito “rigorosa” (explicada, em grande parte, pelo receio 
de uma beligerância espanhola ao lado das potências 
do Eixo) passou a ser “colaborante” a partir de 1943, 
afastada a hipótese de uma invasão alemã da Península 
e perspetivando-se uma vitória aliada. Esta mudança é 
visível quando, em Agosto de 1943, ao responder a um 
pedido feito ao abrigo da aliança luso-britânica, o Governo 
português aceita ceder bases açorianas ao Governo 
inglês ou quando, em Junho de 1944, após um duro e 
longo processo negocial, Portugal decreta finalmente 
um embargo à exportação de volfrâmio ou quando, em 
Novembro de 1944, celebra um acordo entre os governos 
de Portugal e dos Estados Unidos que concede a estes 
autorização para a construção e utilização de uma base 
aérea e naval nos Açores. Desta mudança estratégica 
resultou a adesão à OECE, a celebração de um acordo 
para a exploração e exportação de urânio e a adesão à 
Nato, como membro fundador. Salazar, no discurso na 
Assembleia Nacional intitulado “Portugal, a guerra e a 
paz”, logo após a rendição da Alemanha, afirmou que 
“finda a guerra, acabou também a neutralidade, e Portugal 
é como outro qualquer, um país membro da comunidade 
internacional”. No entanto, como logo de seguida notou, 
Portugal, dada a sua anterior neutralidade, não estava 
entre os países que nesse momento se dedicavam 
“à delicada tarefa de definir o estatuto regulador da 
comunidade das nações”. O interesse na adesão à ONU 
pode ser evidente na descrição de algumas manobras 
diplomáticas levadas a cabo pelo presidente do Conselho 
em finais de 1945 que tinham em vista a escolha de 

TEMPO Adesão de Portugal à ONU Lisboa como sede da Organização das Nações Unidas, 
caso se abandonasse a ideia de a sede da ONU ficar nos 
Estados Unidos. Outro exemplo revelador do interesse 
do Estado Novo na adesão de Portugal às Nações Unidas 
são as manobras diplomáticas realizadas em Novembro 
de 1945, no sentido de que Portugal e os outros estados 
neutros, que faziam parte da SDN (Sociedade das Nações)
e que desejavam aderir à ONU, o fizessem contornando 
o provável veto soviético, através de uma incorporação 
automática aquando da liquidação da SDN e da 
transferência dos seus valores para as Nações Unidas.

De novembro de 1945 até junho de 1946, a diplomacia 
portuguesa deu claros sinais do interesse de Portugal em 
aderir à ONU: procuraram-se apoios para uma eventual 
candidatura e concertaram-se posições com outros 
países na mesma situação (Suécia, Suíça e Irlanda) dado 
que todos partilhavam o mesmo receio: o veto russo. O 
problema só poderia ser resolvido de duas maneiras: ou 
através de um acordo mais vasto entre os grandes, como 
aquele que viria a ser alcançado em 1955, ou através de 
um acordo direto e bilateral entre o país interessado em 
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aderir e a União Soviética. O regime decidiu avançar, 
mesmo com a perspetiva de um eventual veto russo 
que apenas poderia ser negociado se Portugal tomasse 
a iniciativa de reatar relações diplomáticas com a Rússia, 
hipótese que não se colocava. O receio de isolamento 
internacional e de não corresponder à tomada de 
iniciativa anglo-americana pesaram mais do que o receio 
do veto russo. Oito dias antes da votação no Conselho de 
Segurança, o Comité Membership publicou um relatório 
sobre as posições dos membros no Conselho que fazia 
antever o pior cenário. Os delegados da Grã-Bretanha, 

Estados Unidos, França, China, Holanda e México, 
declaram apoiar a adesão de Portugal, mas a URSS e 
a Polónia levantam sérios entraves. A Grã-Bretanha 
sustentava o seu apoio na tradicional aliança e na amizade 
existente entre os dois países, referindo também o apoio 
português durante a guerra com a cedência das bases nos 
Açores e mencionava o asilo oferecido pelas autoridades 
portuguesas a milhares de refugiados vítimas do nazismo. 
O delegado britânico lembrava ainda que nos Acordos 

de Potsdam, o seu país, os Estados Unidos e a URSS 
concordaram em apoiar os pedidos de adesão à ONU dos 
países neutros. Dos quatro países neutros apenas entrou 
um: a Suécia.
O veto soviético às candidaturas de Portugal e da Irlanda 
constitui, assim, um importante sinal na mudança 
das relações entre os antigos aliados. A votação 
das candidaturas dos países neutros vinha revelar o 
afastamento interaliado e reforçava a ideia de uma 
divisão do globo em dois blocos. Acontece que, neste 
novo quadro, Portugal tal como a Irlanda não eram 

neutrais. É esta posição que explica o veto soviético. O 
elevado número de candidaturas rejeitadas pela URSS nos 
primeiros anos de vida da ONU explica-se pela lógica de 
Guerra Fria que emerge logo a partir de 1946. De facto, 
entre 1946 e 1950, apenas nove estados viram aprovados 
os seus pedidos de adesão às Nações Unidas. A Guerra da 
Coreia teve também um impacto direto nas novas adesões 
e entre 1950 e 1955 nenhum pedido foi aceite. Somente 
nesse ano, uma negociação entre a União Soviética e os 

Conselho de Segurança vota a adesão de Portugal à ONU (1955) Foto: ONU - rr.sapo.pt
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Estados Unidos permitiu a adesão em bloco de 16 países. 
A 14 de dezembro de 1955, o Conselho de Segurança da 
ONU votou favoravelmente a entrada de um conjunto 
de países na Organização. Para além de Portugal, foram 
também admitidos vários países europeus, como a Itália, a 
Áustria, a Espanha e a Finlândia, mas também a Roménia, 
a Hungria e a Bulgária, assim como outros países asiáticos 
e africanos. 
Portugal tinha o direito de aderir à ONU, dada a sua 
neutralidade durante a II Guerra Mundial, e a diplomacia 
portuguesa havia, em 1946, alegado a seu favor o facto 
de ter colaborado com os Aliados bem como permitir a 
utilização da Base das Lajes no decorrer da guerra, para 
além de ter o apoio britânico e americano.  Por outro 
lado, tinha sido admitido na NATO, em 1949, o que era 
considerado uma peça estratégica de defesa do Atlântico 
e no então chamado “Mundo Livre”. Porém, 9 anos 
mediaram o primeiro pedido e a admissão, num cenário 
de clima tenso entre os EUA e a URSS. A alteração do 
contexto geopolítico mundial, após a morte de Estaline, 
facilitou um novo clima de desanuviamento entre as 
superpotências: a chamada “coexistência pacífica”. Vários 
apelos para a admissão generalizada de todos os países 
na ONU e a incompreensão da recusa da entrada de 
Portugal nesta organização levou os americanos a incluir 
esse debate nas negociações com a União Soviética. 
Por outro lado, Salazar, que nunca tinha sido partidário 
do multilateralismo e dos fóruns internacionais, 
compreendeu que era necessária alguma adaptação aos 
novos cenários geopolíticos mundiais.
É numa sessão especial da Assembleia Geral realizada 
em 14 de dezembro de 1955 que Portugal é admitido na 
ONU, embora a declaração de aceitação, para Portugal, 
das obrigações constantes da Carta tenha sido depositada 
junto do Secretário-Geral a 21 de fevereiro de 1956 (data 
da entrada em vigor para Portugal).
A entrada de Portugal na ONU significava uma exposição 
internacional para a sua política ultramarina, que era 
motivo de constante debate e crítica por parte da 
comunidade internacional. A Carta das Nações Unidas 
previa a autodeterminação dos territórios administrados 
por potências coloniais. Portugal tentara esquivar-
se a estas cláusulas, transformando as “colónias” em 
“províncias ultramarinas” de uma única nação, do Minho 
a Timor. O surgimento do movimento dos Não-Alinhados, 
formado em grande parte por ex-colónias europeias, e a 
independência de vários países africanos, em 1960, teve 
como consequência a formação de um bloco, na Assembleia 
Geral, que questionava constantemente as políticas 
portuguesas em África e exigia a autodeterminação dos 
territórios.
O início da guerra na Guiné, em Angola e em Moçambique, 
colocou Portugal sob pressão crescente da comunidade 
internacional, tanto mais que os próprios EUA eram 
abertamente partidários de soluções políticas para 
os conflitos e apresentaram várias propostas de 

descolonização que o regime português sempre rejeitou. 
A posição de Portugal na ONU foi, portanto, muito frágil 
e contestada até 1974. Só então readquiriu gradualmente 
prestígio nos fóruns internacionais, reforçado com a 
adesão à CEE em 1987 e reconhecida recentemente, em 
2016, com a eleição de António Guterres para Secretário-
Geral da Organização. 
Portugal ao empenhar-se, quer na defesa do 
multilateralismo quer no sistema da Organização das 
Nações Unidas e suas agências especializadas, apresenta 
alguns marcos importantes na sua participação e destaca-
se como: membro eleito não permanente, nos biénios 
1979-1980, 1997-1998 e 2011-2012 no Conselho 
de Segurança; membro eleito do ECOSOC (Conselho 
Económico e Social das Nações Unidas) por um mandato 
de três anos (2015-2017); membro ativo e participante 
nas principais agências e programas especializados da 
organização, funcionando em Portugal escritórios ou 
Comissões Nacionais da OIT - Organização Internacional 
do Trabalho, da UNESCO - Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura, da UNICEF (Fundo 
das Nações Unidas para a Infância) e da FAO (Organização 
das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura); 
membro eleito do Conselho dos Direitos Humanos, por um 
mandato de três anos, até 2017;  elemento do Conselho 
dos Direitos Humanos (que substituiu a Comissão dos 
Direitos Humanos), para o qual  foi eleito nos triénios 
de: 1979-1981, 1988-1993 e 2000-2002; presidente da 
Assembleia Geral das Nações Unidas com Diogo Freitas 
do Amaral, na 50.ª Sessão, entre 1995-1996; desempenho 
de António Guterres, entre 2005 e 2015, nas funções de 
Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados 
ou de Miguel Serpa Soares nas funções de Subsecretário-
Geral das Nações Unidas para Assuntos Jurídicos. 
A 13 de outubro de 2016, António Guterres foi aclamado 
pela Assembleia Geral como Secretário-Geral das Nações 
Unidas para um mandato de cinco anos que teve início 
a 1 de janeiro de 2017. Considerado para alguns como o 
“utópico pragmático”, foi o primeiro português galardoado 
com o Prémio Internacional Carlos Magno (2019) pelo seu 
reconhecido trabalho na promoção da unidade na Europa, 
uma distinção que já coube a Churchill, a Merkel e ao Papa 
Francisco. Em fevereiro de 2021, Guterres, ao  receber e 
partilhar com uma ativista franco marroquina, Latif Ibn 
Zhaten, o Prémio Zayed para a Fraternidade Humana, 
uma iniciativa inspirada no encontro, há dois anos, entre 
o Papa Francisco com um dos mais importantes líderes 
muçulmanos, o grande imã de Al-Azhar - afirmou que 
“não deve haver espaço para o ódio no futuro” o que, ao 
mesmo tempo, traduz o espírito dos esforços pioneiros 
para avançar o diálogo inter-religioso e promover uma 
humanidade comum, além de estimular o trabalho vital 
da ONU no combate à pobreza e impedir que a religião 
seja instrumento de beligerância.

Gisela Castro
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TEMPO Embaixadores da Boa Vontade

Muitas celebridades são convidadas e nomeadas 
para Embaixadores da Boa Vontade da ONU. A sua missão 
é tornar visíveis as causas e as iniciativas dos vários 
organismos da ONU para o Desenvolvimento Sustentável: é 
visitar projetos em diferentes contextos geográficos, fazer 
contactos com governantes locais e diferentes meios de 
comunicação social, participar em ações de sensibilização 
em escolas e universidades, falar sobre temáticas sociais 
e humanitárias, estar presente, participar e coorganizar 
reuniões de trabalho com os decisores políticos, manter 
contactos regulares com diplomatas, deputados e 
governo, trabalhar com os meios de comunicação social, 
promover campanhas de angariação de financiamentos 
para determinados projetos, divulgar os problemas de 
países em desenvolvimento, participar em debates e 
conferências a convite do organismo das Nações Unidas 
de quem são Embaixadores e de outrs, em linha com a 
missão da ONU. 
Os Embaixadores da Boa Vontade entregam esperança 
ou promovem os ideais de uma entidade para outra, ou 
a uma população. Celebridades, cientistas, escritores, 
ativistas, entre outros, têm na sua missão dar maior 
visibilidade à promoção da ajuda humanitária, ou da 
ajuda ao desenvolvimento. As missões não envolvem 
necessariamente credenciais diplomáticas no exterior, 
pois os Embaixadores da Boa Vontade não têm passaporte 
diplomático, não são remunerados nem têm viagens 
pagas, mas os lucros do seu trabalho estão convertidos 
em algo muito mais valioso: salvar e dignificar a vida 
humana, por exemplo. Porque ainda existem demasiadas 
pessoas sem acesso às coisas mais básicas como a água 
numa torneira, a luz, a um caderno para a escola, a um 
sono sem ser perturbado por uma bala ou por violência.
Eis alguns nomes de pessoas que usam a sua imagem 
para dar visibilidade aos grandes objetivos e a praticas 
humanitárias da ONU:
Catarina Furtado, atriz e apresentadora, é Embaixadora 
da Boa Vontade do Fundo das Nações Unidas para a 
População, UNFPA, desde 2000. Realiza um trabalho de 

proximidade em diferentes países, nas áreas da Saúde, 
incluindo a sexual e reprodutiva, Igualdade de Género, 
Violência sobre as Mulheres, Discriminação, Envolvimento 
Masculino, Mutilação Genital Feminina, Maternidade 
Segura, Maternidade/Paternidade Adolescente, 
Planeamento Familiar, entre outras. A UNFPA é um fundo 
da ONU dedicado ao acompanhamento da evolução da 
população mundial e à melhoria da condição da mulher. 
Catarina Furtado tem viajado por vários países como 
Timor-Leste, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e 
Príncipe, e as suas experiências têm sido documentadas 
em ´Príncipes do Nada´ de que é coautora. Entre outras 
causas, Catarina apoia uma parteira timorense que 
recebeu formação do UNFPA para ajudar na troca de 
conceitos das parteiras tradicionais para os métodos 
saudáveis e higiénicos atuais, salvando vidas de mães e 
bebés. A Maternidade de Díli também foi apadrinhada, a 
seu pedido, pelo ex-futebolista Rui Costa.
 

Angelina Jolie, atriz, é Embaixadora da Boa Vontade da 
Agência da ONU para Refugiados, a ACNUR, desde 2011. 
Em prol dos refugiados esteve no Haiti, Afeganistão e 
Jordânia. Em 2020, dirigiu um debate sobre a educação 

de crianças e jovens refugiados após a pandemia 

EMBAIXADORES DA 
BOA VONTADE
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país, onde uma em cada cinco crianças foi fisicamente 
atacada nos colégios e verificar como o Fundo 7 apoia 
crianças em situações de risco.
Entre outras atividades, participou de campanhas contra 
o HIV e já visitou, em missão, a Serra Leoa e a Papua 
Nova Guiné, entre outros. É embaixador da campanha 
TOGETHERBAND, um movimento global criado para 
promover os “17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável” da ONU. O ex-atleta foi escolhido para 
trabalhar com a terceira meta, que engloba saúde e 
bem-estar. Beckham trabalhará para ajudar a arranjar 
recursos para a World Child Cancer, uma organização que 
visa o acesso igualitário ao melhor tratamento e cuidado 
possível para crianças com cancro.

Shakira, cantora, é Embaixadora da Boa Vontade do 
Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, desde 
2003, tendo atuado em campanhas contra a AIDS e em 
projetos sobre educação e proteção infantil. Promove 
projetos de igualdade de acesso das crianças à educação, 
ao criar condições para uma educação de qualidade na 
Colômbia.

Ricky Martin, cantor, é Embaixador da Boa Vontade do 
Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, em 
2003. No entanto, desde 1984, o cantor já atuava em 
causas humanitárias da Unicef, trabalhou em campanhas 

Foto: EFE | Naciones Unidas, 2015-prensa.com

da Covid-19, onde se destacaram não só os riscos de 
retrocessos na educação de refugiados por causa da 
pandemia, mas também o facto de vários governos 
incluirem os refugiados em respostas pós-pandemia e 
da necessidade de observar compromissos assumidos no 
Pacto Global sobre os Refugiados.

Audrey Hepburn, atriz, foi Embaixadora da Boa Vontade 
da Unicef, desde 1988 até à sua morte em 1993. Hepburn 
foi uma das primeiras estrangeiras a divulgar o sofrimento 
das crianças na Somália e as péssimas condições de 
vida da Etiópia. O seu trabalho humanitário foi muito 
inspirador. Na função de embaixadora da UNICEF, Fundo 
das Nações Unidas para a Infância, Hepburn realizou nos 
últimos cinco anos de vida mais de 50 viagens: Sudão, 
El Salvador, Vietname, Etiópia, Somália, entre outros, 
desenvolvendo um valioso trabalho humanitário. Após a 
sua morte em 1993, a família criou uma fundação em sua 
memória, entidade que recolhe fundos para programas 
educativos em África.

David Beckham, ex-jogador de futebol, é Embaixador da 
Boa Vontade do Fundo das Nações Unidas para a Infância, 
UNICEF, desde 2005. No início de 2020, Beckham lançou o 
seu próprio fundo, em parceria com a Unicef, o “7: Fundo 
Beckham Unicef” para ajudar a proteger as crianças 
mais vulneráveis, que estejam em perigo. A sua viagem à 
Indonésia, em 2018, foi para ajudar o Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (UNICEF) a combater o bullying no 

Foto: Emmert Don/Gety, 1019 -expresso.pt

Foto: © UNICEF/UNI40127/Isaac, 2017-unicef.org.au

Foto: Unicef/Nickerson, 2015-news.un.org
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a favor dos direitos infantis e tenta erradicar o turismo 
sexual e tráfico de crianças. Após o tsunami no sudeste 
asiático, Ricky Martin visitou a Tailândia em janeiro de 
2005. 

Christina Aguilera, cantora, é Embaixadora da Boa 
Vontade Contra a Fome do Programa Mundial de 
Alimentos das Nações Unidas, PAM, em 2010. No mesmo 
ano, viajou para o Haiti para participar em projetos de 
distribuição de alimentos no país.

Orlando Bloom, ator, é Embaixador da Boa Vontade 
do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, 
desde 2009. Participa na Unicef desde 2007 tendo sido, 
dois anos depois, foi formalmente convidado para a 
representar como Embaixador da Boa Vontade. Bloom, 
entre outras ações, visitou escolas em regiões remotas 
do Nepal e Sarajevo.

Foto: GenteIAPI2016-eluniverso.com

Foto: Business Wire, 2015-businesswire.com

Nicole Kidman, atriz, foi nomeada Embaixadora da Boa 
Vontade do Fundo de Desenvolvimento das Nações 
Unidas para a Mulher, UNIFEM, em 2006. A atriz centra a 
atenção para questões de género, como violência contra 
a mulher e violações dos direitos das mulheres.

Nicolas Cage, ator, é Embaixador da Boa Vontade para a 
Justiça Global do Gabinete das Nações Unidas contra a 
Droga e o Crime, UNODC. O ator, durante anos, envolveu-
se profundamente na causa das crianças-soldado: os 
menores que são recrutados como combatentes por 
grupos armados e forças militares em muitos lugares do 
mundo. Viajou como embaixador da ONU a África, Uganda 
e Quénia, reuniu-se com vítimas do crime organizado, 
tendo definido este mal como “uma infeção mortal” que 
se expande com rapidez por todo o mundo e que só pode 
ser combatido por uma frente internacional comum, já 
que as redes ilegais são muito poderosas para qualquer 
Estado enfrentar sozinho.

Gisela Castro

Fotografia: © Unicef UN0316510/Prinsloo-news.un.org 

Foto: Timothy A. ClaryIAFP,2006-lavozdegalicia.es

Fotografia: Imagem 28, 2010-hola.com
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TEMPO  Agenda 2030

No documento emanado pela Organização das 
Nações Unidas, “Transformando o Nosso Mundo: A 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”, 
encontra-se uma vasta panóplia de objeti vos e metas a 
ati ngir, cuja concreti zação visa garanti r o bem-estar do 
planeta Terra e dos seres que nele coabitam, sem excluir 
ninguém. Independentemente do grau de ambição 
expresso ou, sequer, da viabilidade da consecução de 
alguns objeti vos, importam as linhas orientadoras e o 
“mindset” que subjaz ao documento.
A ONU, ao propor a Agenda 2030 e vê-la subscrita pelos 
países membros, alertou para os grandes perigos para a 
sustentabilidade na Terra. Simultaneamente, desafi ou, 
quer a tomada de decisões conscientes por governantes 
de todo o mundo, quer o uso efeti vo de competências 
cogniti vas multi disciplinares na implementação de 
práti cas alternati vas menos invasivas no que respeita a 
recursos naturais, focando-se no progresso humanitário, 
numa óti ca de acesso dos direitos básicos a todos. Com 
efeito, delineou dezassete objeti vos de desenvolvimento 
sustentável cruzando dimensões sociais, económicas, 
ambientais e cientí fi cas. 
Para a tomada de decisão ao nível micro, ou macro, é 
condição sine qua non ter-se conhecimento associado 
a competências refl exivas, associati vas, interpretati vas, 
de entre outras. É, numa primeira instância, neste 

alargamento de conhecimentos múlti plos e treino de 
capacidades que a educação assume um papel crucial. 
Seja na descoberta de mundos novos, na aplicabilidade 
das aprendizagens, na interpretação da história da 
humanidade, no espírito críti co e investi gati vo, na 
intervenção social e cívica, no manuseamento e expressão 
de técnicas, ou no contacto com a natureza, cabe à 
educação alertar, ensinar e moti var para a intervenção 
asserti va, individual e coleti va, das futuras gerações 
governantes.
Analisando a Agenda 2030, são muití ssimo valorizados 
aspetos como, sustentabilidade, biodiversidade, 
saneamento, proteção e restabelecimento de 
ecossistemas, e o uso de novas técnicas e tecnologias. 
Por exemplo, no objeti vo “Indústria, inovação e 
infraestruturas”, preconiza-se a uti lização de materiais 
resilientes, a industrialização inclusiva e a inovação, 
conferindo-se, portanto, signifi cati va importância à 
investi gação cientí fi ca e tecnológica como alavancas das 
soluções aos desafi os económicos e ambientais.
É, neste senti do, que se cruzam as metas delineados no 
perfi l dos alunos à saída da escolaridade na disciplina de 
Física e Química (e de outras, com certeza), com as metas 
elencadas na Agenda 2030. Efeti vamente, em áreas de 
competências como “Pensamento críti co pensamento 

criati vo”, “Raciocínio e resolução de problemas”, 

“Entre as metas da 
Agenda 2030e os domínios 
da Física e Química”
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Foto:  Jennifer Rocha Vargas Fogaça-preparaenem.com

“Entre as metas da 
Agenda 2030 e os domínios 
da Física e Química”

“Bem estar, saúde e ambiente” ou ”Saber cientí fi co, 
técnico e tecnológico”, são múlti plas as metas que 
apelam a comparação, interpretação, associação, análise, 
investi gação, compreensão ou pesquisa, terminologias 
que podem e devem, em graus adequados à fase etária, 
desenvolver a vontade de perceber mais sobre este 
mundo que é de todos e, consequentemente, questi onar 
ações e procurar criar alternati vas locais e globais.
É, assim, inerente à lecionação, sem deixar de ser essencial, 
que os professores contribuam para o alcance das metas 
da Agenda 2030, designadamente através do estí mulo 
conti nuado e exigente em prol da capacitação cogniti va 
pessoal dos discentes. Urge também que os alunos 
entendam a aplicabilidade práti ca entre as diligências da 
ONU e as metas que ati ngem na Escola. 
Convocar e correlacionar múlti plas literacias (cientí fi cas, 
humanísti cas, artí sti cas, …), que os alunos vão adquirindo, 
e promover a reconfi guração das realidades envolventes, 
requer, por parte dos docentes, uma atualização de 
conhecimentos e um trabalho colaborati vo interdisciplinar, 
contí nuo e ciente, que os enriquece e que se espelha na 
formação dos discentes. 
Decorre naturalmente das considerações parti lhadas 
que a lecionação de Física e Química, num intrínseco 
compromisso com a Agenda 2030, concorre inerente 
e criteriosamente para a autonomia responsável e 

consequente, bem como para a consciencialização e 
qualifi cação dos jovens, no senti do da miti gação dos 
impactos ambientais que se vivem na atualidade, através 
da sua compreensão e na preparação para a consecução 
de planos mais efi cazes. 
É esse o compromisso e o desafi o permanente para 
alunos e professores… mudar de paradigma! 

 Helena Esparteiro e Teresa Lopes

Departamento de Matemáti ca e Ciências Experimentais
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É um facto que, inúmeras vezes, os nossos alunos nos 
surpreendem, e muito, pela positi va! Desta vez, tornou a 
não ser uma exceção à regra. O concurso” E se eu fosse 
Secretário(a)-Geral das Nações Unidas” decorreu numa 
fase do ano escolar (meados do primeiro período) em que 
os discentes estavam a estudar para os testes, a realizar 
trabalhos, a preparar apresentações... o trabalho era mais 
que muito, para conseguirem  alcançar o sucesso escolar 
pelo qual nos pautamos enquanto comunidade educati va.
Quando o concurso foi apresentado a todos os diretores 
de turma e coordenadores da escola, as turmas tomaram 
conhecimento do mesmo, sabendo que podiam parti cipar 
os quatro ciclos de ensino, em duas modalidades 
diferentes: desenhos ou textos.
Enaltece-se e muito se valoriza a parti cipação dos 
docentes  na moti vação que inculcaram aos seus alunos.
Destaca-se  signifi cati vamente a parti cipação dos discentes 
pois esta ultrapassou todas as expectati vas,“arregaçando 
as mangas“ e envolvendo-se ati vamente na elaboração 
dos trabalhos solicitados; aí é inequívoco pensar que a 
responsabilidade, a parti cipação, a excelência, a exigência 
e a inovação  são “a resultante das forças“ designadas por 
valores que têm interiorizados.

As áreas de competências, linguagens e textos, 
informação e comunicação, pensamento críti co e criati vo, 
saber cientí fi co, técnico e tecnológico, desenvolvimento 
pessoal, autonomia e sensibilidade estéti ca e artí sti ca, 
fazem também parte dos domínios dos nossos alunos.
Por estas razões, entendemos que, enquanto escola, 
estamos numa caminhada onde os sucalcos da estrada 
começam a deixar de existi r, as forças de atrito a 
minimizarem-se e a estrada a tornar-se gradualmente 
mais lisa e polida!

TEMPO  Em busca de um sonho

Um sonho…
que eventualmente 
se pode tornar 

realidade!
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“A cor, o que é afi nal?
Energia, no essencial.
É emissão de fotões,
é um salto de electrões,
absorções, emissões,
ou também interacções
entre a luz e a matéria.
Pode ser sublime, etérea.
Ela é interferência
é período, é frequência
ela é excitação,
e logo desexcitação,
ela é inspiração
na paleta do pintor.
Afi nal o que é a cor?
É o vermelho de Almada?
É o azul de Chagall?
Seja ela tudo ou nada,
a cor é fundamental.
Seja no azul do mar,
que às vezes é cor de breu,
seja no azul do céu
ou no verde de um olhar,
seja no roxo dos montes,
seja no cinza das fontes,
nas searas amarelas,
perturbantes de tão belas,
seja no verde das plantas,
no colorido das mantas,
seja em janelas, portadas,
seja em telhados, fachadas,
em azulejos, vitrais
ou em tantas coisas mais,
a cor é fundamental.
O que é a cor afi nal?
Energia, no essencial.”

Helena Marques Esparteiro
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TEMPO  Concurso “Se eu fosse Secretário-Geral da ONU”

Concurso: 
E se eu fosse Secretário-Geral 
da ONU
“Se eu fosse Secretário-Geral 
das Nações Unidas, pulverizava 
a terra com amor e carinho.”

Filipe Martins, 3º ano

Os textos abaixo publicados foram os textos distinguidos no concurso “E se eu fosse Secretário(a)-Geral das Nações 
Unidas?”, um concurso destinado a todos os alunos do ensino básico e secundário da rede de escolas portuguesas no 
estrangeiro (EPE).  
Após terem sido apreciados e selecionados por um júri interno da EPD, os textos foram enviados para a DGAE, em 
Portugal, que atribuiu, no primeiro escalão (1º ciclo), o 2º e o 3º lugares, respetivamente aos alunos Filipe Martins e 
Catarina Gomes. No quarto escalão (ensino secundário) foi atribuído o 1º lugar ao texto da aluna Tália Santos (11ºano) 
e o 2º lugar ao texto da aluna Lola Ferreira Ruak (12ºano). 
Estas distinções encheram de orgulho alunos e professores e provam que o trabalho  desenvolvido na EPD vem 
respondendo aos desafios da escola no século XXI, formando jovens conscientes e capacitados para pensar os 
problemas do seu tempo e intervir socialmente. Não é só a qualidade da expressão escrita que valoriza estes textos, 
é também, ou sobretudo, o olhar humanista neles inscrito, a preocupação dos seus autores com o mundo à sua 

volta, com a dignidade do ser humano e a mensagem de esperança que nos deixam, a nós, leitores. Muito obrigado, 

Carolina, Filipe, Tália e Lola.
Isabel Salsinha

Coordenadora do Departamento de Línguas 
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Se eu fosse Secretária-Geral das Nações Unidas queria melhorar as condições 
de vida das pessoas, dos animais e ao mesmo tempo respeitar a natureza.
Se eu for Secretária-Geral das Nações, não vai haver mais guerra entre países. 
Não vai haver mais poluição. 
Vamos dar aos países mais pobres comida e mais comida. 
Arranjar as casas mais pobres e dar casa a quem não tem, proteger os animais, 
distribuir a educação por todos e construir mais hospitais.
Se eu for Secretária-Geral das Nações Unidas, visitarei todos os países para 
verifi car que toda a ajuda é distribuída por quem precisa.
As crianças vão ser protegidas SEMPRE independentemente da origem, da cor, 
da raça e religião.
Se eu fosse Secretária-Geral das Nações Unidas, a liberdade com responsabilidade 
iria ser a arma que eu uti lizaria. Seria a arma do presente e futuro. 

Carolina Santos Costa Gomes 
3º ano, turma D

Se eu fosse Secretário-Geral das Nações Unidas seria um inventor.
Inventava máquinas para limpar o ar.
Inventava máquinas que limpassem a terra.
Inventava máquinas que limpassem o mar.
Inventava geradores não poluentes.
Inventava carros que não poluem.
 Inventava formas de dar comida às pessoas.
Inventava formas de proteger os mais pobres.
Inventava formas de dar água potável a todos.
Inventava formas de dar comida aos animais.
Inventava formas de não haver guerras.
 Inventava formulas para as pessoas se entenderem.
Inventava formulas para que todos fossem felizes.
Se eu fosse Secretário-Geral das Nações Unidas, pulverizava a terra com 
amor e carinho.
Assim, nada mais era preciso fazer.
Assim, a paz nasceria naturalmente.
Assim, viveríamos felizes.

Filipe Marti ns
3º ano, turma D

Concurso: 
E se eu fosse Secretário-Geral 
da ONU ...

...

25



A Organização das Nações Unidas (ONU) celebrou este ano 75 anos. Ao longo destes anos, ti vemos apenas nove 
Secretários-Gerais. Desde 2017, temos como nosso Secretário-Geral o senhor António Guterres. O Secretário-Geral é 

nomeado pela Assembleia Geral, depois de ser recomendado pelo Conselho de Segurança e é um cargo de enorme 

importância e não muito fácil, uma vez que implica lidar com inúmeros desafi os e problemas. Não existe nenhum 
critério específi co para o cargo, no entanto, a duração do mandato é de cinco anos, renovável uma vez, e o Secretário-

...

...
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Sempre quis ser Secretária-Geral das Nações Unidas. Parece cliché, mas sempre acreditei que o meu lugar no mundo 

seria num cargo de poder em que eu lutasse por algo  grande como os direitos humanos. Eu, como Secretária-Geral 

das Nações Unidas, uti lizaria  todo o meu poder para propagar o mundo justo. Um mundo em que a economia não 
nos  impedisse de ter sensibilidade pelo próximo e onde os interesses de todos fossem atendidos. Parece um mundo 

utópico, irrealista? Nós como Seres Humanos temos a  brilhante capacidade de tornar realidade o que nós idealizamos, 

por mais utópico que  seja. Então porque é que os líderes mundiais conti nuam tão preocupados com o  crescimento 
económico dos seus países? Porque é que a economia é tão priorizada em  países em que a população ainda tem altas 

taxas de analfabeti smo? 
Assim, o meu principal plano está na Educação. Afi nal a ideia de que a  educação é a base das sociedades desenvolvidas, 
não é puro misti cismo pois o poder de uma  sociedade instruída vale muito mais do que qualquer exploração de 
petróleo. Então,  tentaria uniformizar o sistema educati vo no mundo inteiro, para que todos estejamos na  mesma 
página. Claro que o conteúdo lecionado seria variável, adaptado às diferentes realidades através de uma rede de 

escolas e até universidades ao redor do mundo que visaria promover a  cooperação internacional e mundial. Haveria 

programas que permiti ssem intercâmbios, concursos e  debates para criar uma geração de jovens verdadeiramente 
empenhada e solidária. Poderia também  haver aulas para a geração adulta, nos países em desenvolvimento, para 

impedir diferenças abissais entre gerações. Estas aulas deveriam ter um teor mais práti co,  ajudando economias locais, 
explicando a importância de uma série de conceitos para ajudar a vida na comunidade. 

Nesse senti do, seriam necessários voluntários dispostos que, na minha opinião, deveriam ser jovens adultos, 
empenhados e moti vados pela possibilidade de fazerem a  diferença. Estes, que muitas vezes têm problemas de se 
encaixar no mercado de trabalho,  recolheriam, portanto, benefí cios para eles, pois trar-lhes-ia experiência, um senso 
de  ajuda para com o próximo e o senti do da vida. Para os países em guerra ou ditaduras, deveriam ser estabelecidos 
acordos, para que os interesses da população fossem defendidos. Esta seria a minha prioridade. 

Este programa de um sistema educacional único procuraria também explorar o  máximo de cada um, não havendo 

apenas disciplinas teóricas. Poderia haver disciplinas práti cas que fomentassem a importância da agricultura e do meio 
ambiente, em que  alunos poderiam ajudar agricultores locais a melhorar 

as suas plantações, ou até mesmo  criar as suas próprias produções, por 

exemplo. Mesmo aqueles que têm que abandonar os  estudos, poderiam 

ajudar de alguma forma. 

Sei que é um plano ambicioso, que exige toda uma burocracia que nem sequer  

passa pela minha cabeça sonhadora de uma jovem de 16 anos, porém, se 

nós conseguirmos idealizar algo,  também o conseguiremos transformar em 

realidade. E se um dia, realizar o meu sonho de  infância, então eu tornarei 

este projeto uma realidade, custe o que custar. 

Tália Santos, Nº18
turma 11ºB

TEMPO  Concurso “Se eu fosse Secretário-Geral da ONU”



Geral não pode ser originário de um dos estados-membros permanentes do Conselho de Segurança (China, França, 

Rússia, Reino Unido e Estados Unidos da América). Tendo isto em consideração, eu poderia ser a Secretária-Geral das 

Nações Unidas, sendo assim a primeira mulher a ser nomeada. E se eu fosse? Quais seriam os meus projetos? O que 

eu faria de diferente?

Neste momento, em que estamos a enfrentar uma pandemia e, consequentemente, crises fi nanceiras, o principal 
foco será, de certeza absoluta, combater a desinformação sobre a Covid-19 e promover a solidariedade, a compaixão 

e a cooperação internacional, de forma a suprimir a transmissão da Covid-19, a erradicação da pobreza, o cessar-

fogo global e a redução das desigualdades. Num segundo momento, na fase de recuperação pós-Covid-19, o foco 

será chamar a atenção dos estados-membros para o reforço dos sistemas de saúde, da proteção social, dos serviços 

públicos, desenvolver economias mais sustentáveis e sociedades mais resilientes, prontas para enfrentar os desafi os 
globais. 

E como jovem que sou, saliento a importância da informação. Existem diversos confl itos e crises, acontecendo em 
dezenas de países (Síria, Iémen, Madagáscar, Moçambique, Eti ópia, Somália, etc.) e, infelizmente, a maioria das 
pessoas não tem conhecimento disso. Logo, acho que se devia tornar, por exemplo, o site da ONU mais acessível para 

adolescentes, para poderem perceber e saber melhor o que está a acontecer no mundo. Estes jovens preocupam-se 

com o mundo, daqui a alguns anos serão os futuros líderes mundiais e é 

de grande importância que tenham interesse pelos acontecimentos e pela 

realidade mundiais. 

Em suma, se eu for Secretária-Geral das Nações Unidas, seguirei os passos 

dos meus antecessores e darei o meu máximo para cumprir os objeti vos 
traçados. Trabalharei como porta-voz dos interesses dos povos do mundo, 

principalmente dos mais pobres e vulneráveis e, sempre que necessário, 

terei de “levar à atenção do Conselho de Segurança qualquer assunto que 

possa ameaçar a manutenção da paz e a segurança internacional”, como diz 

a Carta das Nações Unidas.

Lola Wojtyla Ruak, n.º 9
 turma 12ºA

Foto: Sala da Assembleia Geral da ONU Joe Penney - Reuters
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a Liberdade, Justiça, Desenvolvimento e Solidariedade 
são valores pelos quais vale a pena viver e trabalhar.
Jorge Sampaio, Alto Representante para a Aliança das 
Civilizações recebe o Prémio Nelson Mandela que tem 
como objetivo reconhecer as ações dos que dedicam 
as suas vidas ao serviço da Humanidade. Atualmente, 
António Guterres, como Secretário-Geral desde 2017,  
tem vindo a distinguir-se na Política, Paz e Igualdade entre 
os homens. Muito determinado, tem como plano central 
do seu trabalho lutar pela dignidade humana e servir 
como mediador da Paz, construindo pontes de união para 
reformas e inovações.

Luís Ribeirinho

A ONU, abreviatura de Organização das Nações 
Unidas, está sediada em Nova York, EUA. Foi fundada em 
24 de Outubro de 1945, em S. Francisco da Califórnia, 
tendo completado 75 anos, no passado ano de 2020.
Composta por vários Estados-Membros, inicialmente 51, 
são neste momento, 193. 
   A sua fundação teve como fundamento as consequências 
da Segunda Guerra Mundial e impedir que outra tragédia 
semelhante viesse a assolar o mundo. Assim, teve como 
objetivo manter a segurança e a paz mundial, promover 
os direitos humanos, contribuir para o desenvolvimento 
económico e cultural dos povos, o progresso social, a 
proteção do meio ambiente e a ajuda humanitária em 
casos de catástrofes naturais, conflitos armados e outros 
que conduzem à miséria das populações.
A 1 de Março de 1965, Portugal aderiu à Organização 
das Nações Unidas, para a Educação, Ciência e Cultura-
UNESCO. 
Mas Portugal não era bem visto internacionalmente por 
causa da política colonial, tendo deixado a Organização 
em 1972.
Após a Revolução de 25 de Abril e restabelecidas asligações 
diplomáticas com vários países, Portugal reingressou à 
UNESCO, sendo nomeada, como Embaixadora, Maria de 
Lurdes Pintassilgo, em Julho de 1975.
Mas Portugal também contou com mais portugueses 
que se empenharam na construção de um espírito de 
realização coletiva: Diogo Freitas do Amaral que presidiu 
à Assembleia Geral, entre 1995 e 1996, com contribuições 
para a vida democrática portuguesa  e para a integração 
de Portugal na Europa, com a divulgação pelo mundo que 

TEMPO  Rostos Portugueses na ONU

Fotos:
Freitas do Amaral-Cláudio Vaz, 

2010-pt.wikipedia.org
Jorge Sampaio-http://mobile.

cm-loule.pt/-2014
Maria de Lurdes Pintassilgo-

capazes.pt, 2017
António Guterres-tecnico.

ulisboa.pt,2018

Rostos Portugueses
na ONU
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Rostos Portugueses 

na ONU

Maria de Lurdes Pintassilgo Freitas do Amaral Jorge Sampaio

António Guterres



Trabalhos selecionados pela EPD no âmbito do 
Concurso “Rostos Portugueses na ONU”

Concurso 

“Rostos Portugueses na ONU”

Reinard Sarmento 6ºB Sergio Soares 4ºA

Neil Quaresma 8ºB
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Concurso 

“Rostos Portugueses na ONU”

O aluno Catarino Bere foi premiado com uma Menção Honrosa pela 
parti cipação no concurso “Rostos Portugueses na ONU”– Escola 
Portuguesa de Díli -CELP.
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TEMPO  A ONU e as Artes

      A ONU 
                e as Artes
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Promovidas pelas Nações Unidas, sobretudo pelo seu 
organismo Unesco (Organização das Nações Unidas para 
a Educação, Ciência e Cultura), as Artes, “desempenham 
um papel importante na partilha de conhecimento e 
promoção da curiosidade e do diálogo”:
“A arte diz o indizível; exprime o inexprimível, traduz o 
intraduzível” – Leonardo da Vinci.
Assinaladas há 18 anos, nas mais variadas formas de 
expressão artística e linguística, as Artes são agora 
celebradas pela Unesco em dia próprio – o dia 15 de abril 
– Dia Mundial da Arte.
A comemoração do Dia Mundial da Arte é recente e foi 
aprovada apenas em 2012 pelos comités nacionais da 
IAA (International Art Association), com o objetivo de 
promover a consciência da atividade artística no mundo. 
A sua proposta de aprovação foi aceite por unanimidade 
em 16 de abril de 2019, pelo Conselho Executivo da 
Unesco durante a sua 206ª Reunião do Conselho em 
Paris. A escolha do dia 15 de abril foi feita para associar as 
comemorações do Dia Mundial da Arte com a celebração 
da data de nascimento de Leonardo da Vinci e, deste modo, 
homenagear o grande génio artístico do Renascimento e 
de todos os tempos, mantendo para sempre associados 
estes dois acontecimentos. 
Nesta data celebra-se por todo o mundo a criatividade 
e a diversidade cultural, o desenvolvimento, a difusão 
e o desfrutar da arte, celebra-se as belas-artes. O 
Conselho Executivo da Unesco decidiu que, a partir de 
2020 e sempre que possível, o Dia Mundial da Arte será 
comemorado com jornadas internacionais.
Sendo celebrada a importância da Arte em todas as 
áreas da vida humana, são reconhecidos também os seus 
benefícios na promoção da saúde. No âmbito das Nações 
Unidas, também a OMS (Organização Mundial de Saúde), 
de acordo com um estudo realizado, aponta a importância 
e o benefício das artes na recuperação ou prevenção de 
algumas doenças. 

Benefícios da arte na 
saúde
De acordo com o relatório do estudo realizado pela 
OMS, que analisou mais de 900 publicações sobre 

o envolvimento em atividades artísticas na busca da 
promoção do bem-estar, as artes podem complementar 
e dar mais qualidade aos protocolos de tratamento. O 
relatório analisou os benefícios para a saúde, da prática 
ativa ou passiva, de diversas categorias de artes e, nas 
artes cénicas, incluiu a música, dança, canto, teatro e 
cinema. Nas artes visuais, considerou o artesanato, design, 
pintura e fotografia. Segundo a directora regional da OMS 
para a Europa, Pirska Östlin, o estudo “mostra maneiras 
pelas quais as artes podem enfrentar desafios de saúde 
perversos ou complexos como diabetes, obesidade e 
problemas de saúde mental”. Acrescentou ainda que as 
artes consideram a “saúde e o bem-estar num contexto 
social e comunitário mais amplo e oferecem soluções que 
a prática médica comum até agora não conseguiu abordar 
de maneira eficaz”.
O relatório destaca que algumas intervenções artísticas, 
para além de produzirem bons resultados, são mais 
económicas que os tratamentos médicos e, como 
podem ser adaptadas para pessoas de diferentes origens 

culturais e com dificuldades de diversa ordem, como 



*Candido Portinari, um artista plástico brasileiro, criou o painel “Guerra 
e Paz” que é uma das obras mais importantes do espólio artístico da 
Organização das Nações Unidas.
Portinari dedicou cinco anos da sua carreira à criação deste painel, fazendo 
mais de 200 desenhos que deram origem às setenta representações de 
personagem nas telas, cada uma com 14 x 10 metros. A primeira tela 
mostra a guerra, enquanto na segunda se podem ver momentos de paz. 
Os painéis foram oferecidos à ONU em 1956 e instalados na sua sede de 
Nova York: “Guerra” está na entrada da Assembleia Geral, enquanto a 
“Paz” foi colocada na saída. O objetivo destas telas é lembrar ao mundo e 
aos líderes mundiais do trabalho desenvolvido por esta organização para 
cultivar a paz e erradicar as guerras no mundo.

Foto: DIVULGAÇÃO, 2019 -brasil247.com
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intervenções artísticas, também seriam uma alternativa 
para envolver grupos minoritários e com maiores 
dificuldades. Vários países desenvolvem agora sistemas 
de prescrições sociais e artísticas para onde os médicos 
encaminham os pacientes para a prática de atividades 
artísticas.
As artes podem assim influenciar a saúde de forma positiva 
e a atividade artística pode complementar protocolos 
de tratamento, conhecidos que são os benefícios do 
uso de diferentes expressões artísticas na prevenção ou 
recuperação de determinadas doenças.
Sendo a arte um dos patrimónios da humanidade, da nossa 
identidade, sentimento e cultura como seres humanos, é 
de salientar que a arte educa, transforma, consciencializa 
e, falando-nos do nosso tempo, quem somos e para onde 
vamos, difunde ideias e acções que ajudam a melhorar a 
nossa perspetiva da realidade.
Para a ONU, o desenvolvimento da arte é um meio de 
alcançar um mundo livre e pacífico. As celebrações do 
Dia Mundial da Arte são também a promoção e proteção 
da liberdade artística, ajudam a reforçar os laços entre 

a criação artística e a sociedade. A celebração do dia 15 
de abril de cada ano visa a reunião de nações, culturas, 
países e continentes através da paz, da educação artística 
e do diálogo, que são, aliás, dos mais importantes valores 
da Unesco, ressaltando a educação artística nas escolas, 
na medida em que a cultura abre caminho para uma 
educação inclusiva.

José Neves 



TEMPO  Educação para a Felicidade

As Artes na Promoção 
da Educação para a 
Felicidade: 
Papel da ONU

Quem é que no mundo não quer ser feliz? Vários estudos 
mencionam a enorme relevância das Artes como meio de 
promoção do bem-estar, da saúde e da felicidade, a qualidade 
de vida (e.g. Ogier, 2018; Silva, 2015), mas apesar da enorme 
relevância de tais temas, num período em que mais do que 
nunca se sente a necessidade de reforçar projetos humanistas 
assentes em modelos e estratégias que reforcem a construção 
dos sentimentos, constatamos que a avaliação do contributo 
da educação para a felicidade,  tende a ser negligenciada, o que 
dificulta a maior divulgação e desenvolvimento de estratégias 
que promovam a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. 
Como temos vindo a promover as artes baseadas na 
comunidade e a educação para a felicidade? Como temos vindo 
a analisar aquilo que põe em perigo as nossas identidades, os 
nossos direitos fundamentais e como podem as artes alertar 
para as violações desses direitos e consequentemente, impedir 
a promoção da felicidade dos seres humanos? 
Uma das grandes Organizações que lutam pela qualidade de 
vida dos seres humanos é a Organização das Nações Unidas 
(ONU), cujas Comissões de Consolidação da Paz ajudam a 
promover aconselhamento estratégico e orientação política, 
administrando o Fundo de Consolidação da Paz e servindo 
o secretário-geral na coordenação das agências das Nações 
Unidas nos seus esforços de consolidação da paz. (https://
unric.org/pt/missao-da-onu/). Destaca-se o papel do Fundo 
das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) para de forma mais 
eficaz proteger as crianças. A criação de conteúdos artísticos 
tem sido uma enorme fonte de receitas para esse setor e as 
Artes têm tido um forte impacto nesse aspeto. 
Por outro lado, a OMS (Organização Mundial de Saúde) aponta, 
que trazer Arte para a vida das pessoas, oferece uma dimensão 
adicional de como é possível melhorar a saúde física e mental. 
Acrescenta ainda que desde o nascimento até ao fim da vida, 
a arte pode influenciar a saúde de forma positiva, pois verifica-
se que crianças pequenas com pais que leem histórias antes 
de dormir descansam mais durante a noite e têm melhor 
concentração na escola. As artes possuem um caráter estético 
e estão intimamente relacionadas com as sensações e emoções 
dos indivíduos, desde a pintura, a dança, a música, o cinema 
etc. Têm também uma função social muito importante, porque 
expõem características históricas e culturais de determinadas 
sociedades sendo o reflexo da essência humana e hoje em 
dia, com o desenvolvimento tecnológico, a arte pode também 
ser criada através de ferramentas tecnológicas, através 
de softwares específicos denominada web art. Contudo, 
se o desenvolvimento das emoções e das capacidades 

cognitivas são dimensões integrantes da educação artística, 
não menos importantes são as dimensões da preservação 
cultural, do conhecimento das identidades e patrimónios e do 
entendimento crítico da informação que as novas tecnologias 
nos proporcionam (Eça, 2014). 
As autoras baseiam as suas considerações nas suas experiências 
como especialistas na área das Expressões Artísticas e da 
Literatura, e sabem que essas áreas não ficam por aí, pois se 
todo o ser humano está numa busca permanente da felicidade, 
para que as artes e literatura possam proporcionar liberdade, 
alegria e prazer a quem as desenvolve (sejam crianças, jovens 
ou adultos), é necessário que os professores se envolvam mais 
com as questões sociais e culturais, recorrendo a abordagens 
de aprendizagem de serviço, mais comprometidas com as 
necessidades do quotidiano das comunidades (Moura, 2002; 
2019). Uma outra proposta é fazer uma avaliação rigorosa 
do valor dos processos de intercâmbio cultural cada vez mais 
ampliados e intensificados; das identidades que se multiplicam 
e do crescente número de pessoas que se preocupam com 
o reconhecimento e a valorização da sua própria identidade. 
Neste cenário, espera-se que a formação de professores da 
educação básica e especificamente das Artes e da literatura 
promovam uma maior consciência de si e dos outros, bem 
como o aprofundamento de investigações sobre métodos e 
estratégias de ensino inovadoras e coerentes com os princípios 
de uma educação que busque normas, atitudes, princípios, 
valores que incentivem a busca pelo conhecimento de si e 
do outro, numa perspetiva construtiva, de relações pacíficas 
e convivência democrática, de reconfiguração da cidadania, 
da defesa dos direitos humanos, eficaz cooperação entre os 
povos, da resposta às necessidades individuais e coletivas, e 
consequentemente da promoção da felicidade.

Flor Gomes 
Anabela Moura 

Instituto Politécnico de Viana do Castelo/ CIEC.UMinho 
Ana Saldanha

FLUP/ ESE-IPVC 
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TEMPO  Desporto e Desenvolvimento Sustentável

Desporto e 
Desenvolvimento 
Sustentável!
Quando falamos de Desporto e Educação Física, 
falamos de participação, de gente, de globalização! 
Falamos ainda de culturas, de tradições! Estas atividades, 
pelas suas caraterísticas únicas, reúnem indivíduos, 
comunidades e países e, ao fazê-lo, muitas vezes são 
eliminadas as divisões culturais, étnicas e nacionais que 
em muito contribuem para os males mais emergentes das 
sociedades modernas! 

Na nossa Escola, quer durante as aulas de Educação 
Física, quer durante as diversas atividades de desporto 
escolar organizadas pelo grupo disciplinar de Educação 
Física, é bem visível esta faceta aglutinadora do Desporto 
e da Educação Física, através do saudável espírito 
de camaradagem entre alunos e alunas de diversas 
nacionalidades, desde Portugal a Timor-Leste, passando 
pelo Brasil, pela Coreia do Sul, por Cuba, por Cabo Verde, 
entre outros!

Sabendo da importância do fenómeno desportivo, a 
Organização das Nações Unidas (ONU), na sua Agenda 
2030 para o Desenvolvimento Sustentável, reconhece 
e apresenta o desporto e a Educação Física como 
vetores importantes e facilitadores do desenvolvimento 
sustentável! Os Estados-Membros, o sistema das Nações 
Unidas, as federações desportivas internacionais, as 
escolas públicas e outras partes interessadas têm vindo 
a estabelecer e a desenvolver estruturas normativas 
orientadoras para que o desporto e a educação 
física possam ser usados como uma plataforma para 
alcançar resultados de desenvolvimento mais amplos e 
sustentáveis!

Enquanto os países a nível mundial lutam neste momento 
com os muitos impactos prejudiciais que a pandemia 
COVID-19 lhes trouxe, a comunidade do desporto e da 
educação física pode (e deve) redobrar os seus esforços 
para contribuir para a concretização dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), particularmente em 
áreas como a saúde e bem-estar, educação de qualidade, 
paz, justiça e instituições eficazes.

ODS 3: Saúde e Bem-Estar
A inatividade física prolongada também pode levar a um 
aumento na prevalência de doenças não transmissíveis 
bem como contribuir para o aumento da necessidade de 
serviços de saúde mental, dado o papel da atividade física 
na regulação do stress e outros perigos.
Assim, é, portanto, importante garantir o acesso seguro 
a serviços regulares de desporto e atividade física, de 
acordo com as recomendações da Organização Mundial de 
Saúde, para que desta forma se possam evitar problemas 
de saúde, quer do foro psicológico quer do foro físico. 

ODS 4: Educação de Qualidade
O Desporto e a Educação Física podem ensinar valores 
como justiça, espírito de equipa, igualdade, disciplina, 
inclusão, perseverança e respeito, e têm o poder de 
contribuir para a aprendizagem de valores, criando assim 
condições para o desenvolvimento de habilidades sociais 
necessárias para uma cidadania responsável! 
Também podem ainda fornecer caminhos para a 
educação de alguns jovens marginalizados, refugiados e 
das comunidades que os hospedam, que frequentemente 
não têm oportunidades de educação!

ODS 16: Paz, Justiça e Instituições Eficazes
O Desporto e a Educação Física também surgem como 
um importante veículo para a prevenção da violência e 
do crime, apoiando os esforços de consolidação da paz e 
de resolução pós-conflito, bem como para a promoção de 
ambientes protetores e inclusivos que podem contribuir 
para combater e prevenir o extremismo! 
Ambos nos ensinam habilidades para a vida e valores 
muito importantes como são a tolerância e respeito, o 
trabalho em equipa, a inclusão social e a coesão social, 
para que desta forma possamos criar espaços seguros para 
os jovens interagirem e se desenvolverem positivamente. 
O Desporto e a Educação Física também podem 
construir para a resiliência de crianças e jovens diante da 
instabilidade, bem como aumentar sua rejeição à violência 
e ao crime, promovendo a prevenção de conflitos e a 
coexistência pacífica.

Bruno Torres
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Foto: Comunicação, 2018-gdestorilpraia.pt



TEMPO  Eventos

EXAME DE ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS DO BNU

REUNIÃO DE PREPARAÇÃO DO ANO LETIVO JANTAR DE INÍCIO DO ANO LETIVO 20/21 
36
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VISITA DO PRESIDENTE DA CAP DA EPD-CELP RUY CINATTI 
AO INSTITUTE OF BUSINESS (IOB) 

FORMAÇÃO DE PORTUGUÊS 
DIRIGENTES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO JUVENTUDE E DESPORTOS

ROTEIRO TURÍSTICO DE DÍLI PARA OS NOVOS PROFESSORES 
DA EPD 

REABILITAÇÃO DO MURO E PARQUE LÚDICO-DESPORTIVO

FESTA  DE NATAL DA EPD 

ALMOÇO DE NATAL DA EPD

VISITA DA PROVEDORIA DOS DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

FORMAÇÃO - PLANO DE PREVENÇÃO E EMERGÊNCIA DA EPD

VISITA DO DR. RAMOS HORTA À 
EPD

ATIVIDADE PASSEIO NO COMBOIO 
TURÍSTICO DA ASSOCIAÇÃO 
EMPRESARIAL DAS MULHERES DE 

TIMOR-LESTE



Foto: Susana Vieira, 2020

Atividade da Biblioteca “O Ponto” em articulação 
com as turmas do 5º e 6º ano da professora 

Susana Vieira.

Exposição de trabalhos realizados no âmbito da atividade da 
Biblioteca “Semana do Amor e da Amizade” em articulação 
com as turmas do 6ºA e 6ºC da professora Susana Vieira.

Foto: Márcia Morais, 2020

A exposição para comemoração 

dos Direitos Humanos.

A exposição foi realizada 

pela turma do 12° D - Curso 

Profissional de Técnico de 
Turismo, no âmbito da disciplina 

de Área de Integração.
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TEMPO  Exposições

, Rita Silva  - 8ºA



Foto: Susana Vieira, 2021

Foto: Susana Vieira, 2020

Fotos: Susana Vieira, 2021

Exposição intitulada “Despertar para a Ciência” com 
trabalhos dos alunos do 7ºB, em articulação com o 
Grupo I do Pré-Escolar, orientados pelas professoras 
Julieta Jesus e Otília Silva.

Foto: Flor Gomes, 2020
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Aldeia de Natal-Exposição de trabalhos realizados nas aulas de EV 

e ET da professora Susana Vieira, com as turmas do 5º e 6º ano. 

Árvore e Presépio pelas turmas de professora Flor Gomes.

Exposição de Presépios sob orientação da                   

professora Flor Gomes com as turmas do 8ºA 

e 8ºB.
a  - 8ºA



TEMPO  Projetos

Pr o j e t a r  é . . . 
investi gar, aprender pen���
�����, ����������
�������, ��������� ��������
������� � �������.

Construir uma base sólida de conhecimentos dá ao aluno ferramentas para arti cular e consolidar aprendizagens adquiridas.



Pr o j e t a r  é . . . 
investi gar aprender, pen���, 

����� ����������, 

������� ���������, ��������, 

������� � �������.
Construir uma base sólida de conhecimentos dá ao aluno ferramentas para arti cular e consolidar aprendizagens adquiridas.



TEMPO Parlamento dos Jovens

A temáti ca abordada no programa Parlamento dos Jovens 2019/2020 foi “Violência Domésti ca e no Namoro”. Os 
Projetos de Recomendação do básico e do secundário, elaborados na fase de conclusão do programa,  serviram de  
base à proposta das seguintes medidas que foram submeti das para apreciação:

- Reforço da o da 
sensibilização, através da sensibiliz , através da 

distribuição de recursos educati vos distribuição de recursos educati vos distribuição de recursos educati vos 
às escolas, a começar na educação pré-olas, a c na educ

escolar, de modo a contribuir para a formação de , de modo tribuir para a f
cidadãos mais conscientes e tolerantes na aceitação mais conscien es e toleran

do outro, independentemente do meio sociocultural e pendentemente do meio , independentemente do meio 
económico em que nasceram.
- Disponibilizar consultas de acompanhamento 
psicoterapêuti co em todos os Centros de Saúde e Hospitais, 
de modo a melhor apoiar a população no cuidado da de modo a melhor apoiar a população no cuidado da de modo a melhor apoiar a população no cuidado da 
mente e na gestão de emoções, privilegiando a área da mente e na gestão de emoções, privilegiando a área da mente e na gestão de emoções, privilegiando a área da 

psicologia ao nível da prevenção.
- Tratamento e terapia obrigatória para todos os - Tratamento e terapia obrigatória para todos os 

indivíduos identi fi cados como agressores, 
bem como para as víti mas de violência.

- Reforço da 
sensibilização, através da sensibilização, através da 

Básico
Secundário

José Bonincenha  - 9ºB, Carlen Cunha  - 9ºB, Inês Silva  - 8ºA Celeste Ximenes  - 10ºB, Rita Silva  - 8ºA, Tália Santos  - 10ºB

“A situação de pandemia de COVID-19, causada pelo novo coronavírus, e as medidas tomadas neste âmbito em 
Portugal, nomeadamente as relati vas à restrição de circulação e ao isolamento social, impediram o desenvolvimento 
de ações previstas no calendário da edição 2019/2020 do programa Parlamento dos Jovens. Na sequência da proposta 
apresentada pela equipa do Programa Parlamento dos Jovens, em arti culação com as enti dades parceiras do Programa, 
a Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto deliberou, na sua reunião de 22 de maio de 2020, que no 
ano leti vo 2020/2021 será manti do o tema do ano anterior. Neste senti do, as escolas já selecionadas mantêm-se, e 
independentemente de terem concluído a parti cipação, foram incenti vadas a conti nuar a abordagem do tema.“
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- Criar organizações 
que prestem orientação aos que prestem orienem orienque prestem orientação aos que prestem orientação aos 

agressores e apoio psiquiátrico/agressores e apoio psiquiátrico/
psicológico, em colaborção com insti tuições psicológico, em colaborção com insti tuições 

públicas;
-Aumentar a carga horária da disciplina de a horária 

Educação Para a Cidadania e incluir um tema/capítulo Educação Para a Cidadania e incluir um tema/capítulo 
obrigatório onde será abordado especifi camente a obrigatório onde será abordado especifi camente a 
violência domésti ca e no namoro;violência domésti ca e no namoro;
- Desenvolver ati vidades relacionadas especifi camente - Desenvolver ati vidades relacionadas especifi camente 
com a violência domésti ca e no namoro no Dia com a violência domésti ca e no namoro no Dia 

Internacional de Combate à Violência contra a de Combate à Violência c
Mulher.

Na sequência da votação das melhores Na sequência da votação das melhores votação das 
medidas, elegeram-se os jovens medidas, elegeram-se os jovens eram-se os 

deputados da EPD.ados da EPD



Assim, as coordenadoras do programa Parlamento dos Jovens da Escola Portuguesa de Díli – CELP – Ruy Cinatti  , 
conti nuam a abordagem ao tema, tendo realizado duas ati vidades no mês de dezembro:

Campanha "Cria e usa a tua pulseira", em que a Escola Portuguesa 
de Díli, se associou à campanha ati vista “Orange the World” 
promovida pela ONU, pela Eliminação da Violência contra as 
Mulheres. Ao longo de 16 Dias de Ati vismo contra a Violência de 
Género  (25 de novembro – 10 de dezembro), os alunos foram 

convidados a criar e usar uma pulseira cor de laranja, como forma 
de refl exão e tomada de posição sobre a temáti va em causa.

Divulgação de um vídeo durante os intervalos, no dia 
25 de novembro – Dia Internacional para a Eliminação 
da Violência contra as Mulheres, consti tuído por 
uma montagem de curtas metragens que aborda a 
temáti ca da violência domésti ca e no namoro. As 
curtas metragens foram reti radas do site da APAV 
(Associação Portuguesa de Apoio à Víti ma), site que 
se encontra disponível para consulta na internet em 
apav.pt.

As ati vidades realizadas foram desenvolvidas no âmbito da Comemoração do Dia Internacional para a Eliminação 
da Violência Contra as Mulheres e ti veram como principais objeti vos sensibilizar a comunidade educati va para o 
reconhecimento e recusa de situações de violência e discriminação e o reconhecimento da existência de estereóti pos 
e suas possíveis consequências negati vas, objeti vos estes que vão ao encontro dos objeti vos estratégicos do Plano 
Educati vo da EPD 2020/2024.
Sendo o Parlamento dos Jovens uma iniciati va importante que priveligia o debate de temas da atualidade e incenti vador 
da refl exão, da criação de ideias e empreendedorismo, as coordenadoras do programa elaboraram uma proposta por 
parte da Escola Portuguesa de Díli  para apresentar no Parlamento Nacional da República Democráti ca de Timor-Leste, 
no senti do de dinamizar a iniciati va a nível local. Toda a dinâmica do projeto seria semelhante à já desenvolvida, 
porém, os respeti vos Projetos de Recomendação, seriam apresentados pelos alunos representantes da EPD numa 
Sessão Nacional no Parlamento Nacional da República Democráti ca de Timor-Leste.

“Seria fantásti co que o Parlamento de Timor-
Leste aceitasse a proposta da EPD. Temos a 
certeza que seria uma ati vidade enriquecedora 
para os nossos alunos, Deputados do Parlamento 
e também cidadãos deste país, já que veriam o 
interesse dos jovens pelas organizações políti cas 
e governamentais. É importante realçar o papel 
destas ati vidades como motor de refl exão sobre 
os temas da atualidade e como preparação 
para o futuro!”

Márcia Morais
Otí lia Paula Silva
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TEMPO Construindo o Nosso Futuro Juntos

Construindo o Nosso 
Futuro Juntos

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.

(António Guterres, 2020, Nações 

Unidas)

O projeto “Construindo o 
nosso Futuro Juntos” – no âmbito 
da comemoração dos 75 anos da 
ONU, surgiu numa altura em que 
tanto se fala desta organização. 
Através deste, as crianças 
tiveram a oportunidade 
de desenvolver uma 
série de atividades 
que lhes permitiu, 
de forma lúdica, 
aprender o que é 
a ONU. A história 
da Organização 
das Nações 
Unidas (ONU) e o 
motivo pelo qual 
foi criada cativou 
as crianças do 
princípio ao fim. 
Palavras como 
Paz, capacetes azuis 
ou mesmo UNICEF 
eram praticamente 
desconhecidas de todas 
e o interesse manifestado 
pelas crianças foi uma constante 
no desenrolar do projeto.  Este 
visou desenvolver uma série de atividades 
transversais, promotoras de aprendizagens inovadoras, 
integradas nas diferentes Áreas de Conteúdo, das 
Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar. 
Constituiu ainda a oportunidade de desenvolver relações 
interpessoais e partilha de experiências pedagógicas, 
entre grupos da educação pré-escolar, da Escola 
Portuguesa de Díli.
No contexto específico de Timor Leste, país da CPLP, 
é importante despertar nas comunidades educativas 
o interesse por trilhar um caminho, em que estejam 
inerentes novos desafios à educação. O projeto 

constituiu a oportunidade de as crianças desenvolverem 
novas aprendizagens, relativas ao conhecimento do mundo 
que as rodeia, contribuindo para a sua formação pessoal 
e social, como futuros cidadãos críticos e participativos 
numa sociedade, que se quer democrática e aberta ao 

mundo exterior. “A abordagem ao 
Conhecimento do Mundo 

implica também o 
desenvolvimento de 

atitudes positivas 
na relação com 

os outros, nos 
c u i d a d o s 
c o n s i g o 
próprio, e a 
criação de 
hábitos de 
respeito pelo 
ambiente e 
pela cultura, 

evidenciando-
se assim a sua 

i n t e r - r e l a ç ã o 
com a área de 

Formação Pessoal e 
Social. As crianças vão 

compreendendo o mundo 
que as rodeia quando 
brincam, interagem e 
exploram os espaços, 
objetos e materiais. 
Nestas explorações, 
vão percebendo a 
interdependência entre 
as pessoas e entre estas 
e o ambiente. Assim, 

vão compreendendo a 
sua posição e papel no 

mundo e como as suas ações 
podem provocar mudanças 

neste. Uma abordagem, 
contextualizada e desafiadora 

ao Conhecimento do Mundo, vai 
facilitar o desenvolvimento de atitudes 

que promovem a responsabilidade partilhada 
e a consciência ambiental e de sustentabilidade. 

Promovem-se assim valores, atitudes e comportamentos 
face ao ambiente que conduzem ao exercício de uma 
cidadania consciente face aos efeitos da atividade humana 
sobre o património natural, cultural e paisagístico” 
(Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, 
pág. 85.)
No decorrer do projeto foram desenvolvidas ações de 
sensibilização para o tema, nomeadamente a visualização 
de dois vídeos, um com o secretário-geral António 
Guterres, numa mensagem alusiva aos 75 anos da ONU, 

proferida em Língua Portuguesa e um outro vídeo, 

A 

ONU 
AOS 

OLHOS DAS 
CRIANÇAS...

“A ONU são muitos países! “(Luís – 
5 anos)

“ A ONU são países amigos!” (Helcesteel – 6 anos)
“A ONU são países juntos!” (Mau – 5 anos)

“A ONU é países contra a guerra!” (Fiorella – 6 
anos)

“ONU tem tropa que é capacete azul!” (Sofia – 5 
anos)

“A ONU ajuda o planeta Terra!” (Lavínia – 5 
anos)

“A ONU ajuda todos!” (Geovanio – 5 
anos)

“A bandeira da ONU é cor azul 

com branco!” (Mirabelle – 
5 anos)

E SE 
EU FOSSE 

SECRETÁRIO(A)-GERAL DA 
ONU?

- “ Que todas as pessoas no mundo 
tenham casa”. (Aurora - 6 anos)

-“Todas as crianças possam ir a escola”. 
(Ângela – 5 anos)

-“ O planeta também chora”. (Neiva – 5 
anos)

-“Paz para todos”. (Diltirocel – 5 naos)
-“Pensava no Planeta”. (Xavi – 6 anos)
-“Não à violência”. (Graciela – 5 anos)

- “ Não deitar lixo para o chão”. 
(Clarício – 5 anos)

- “Cuidar do ambiente”. 
(Elda – 5 anos)

44



em desenho animado, a explicar às crianças o que é a 
Organização das Nações Unidas. De entre as atividades 
realizadas, destacam-se a visualização de imagens, 
conversas alusivas ao tema, elaboração de cartazes, 
realização de fichas pedagógicas, concurso do desenho 
para o cartaz “ONU promove a paz”, pintura, expressão 
motora e ações de interculturalidade. 
Neste pressuposto, o projeto desenvolveu um conjunto 
de ações que levaram a uma mudança de atitudes e à 
incrementação de novos conhecimentos relativos a esta 
organização internacional, que é responsável por mediar 
conflitos entre países, disseminar a cultura de paz entre 
as nações, defender o respeito pelos direitos humanos e 
promover o desenvolvimento sustentável e económico 
dos países e a cooperação entre eles.

“Paz em todo lar, toda rua, toda aldeia, todo país — esse 
é o meu sonho. Educação para toda criança do mundo. 
Sentar numa cadeira e ler livros com todas as minhas 
amigas, numa escola, é um direito meu. Ver todo o ser 
humano com um sorriso de felicidade é o meu desejo. 
Eu sou Malala. Meu mundo mudou, mas eu não.”

(Malala, 2013, Entrevista à BBC) 

Cláudia Costa
Filomena Dias

Mensagem do Secretário-Geral, no âmbito da Comemoração dos 75 anos da ONU

Declaração dos Direitos das Crianças  - ONU

Grupo B e H envolvidos no Projeto

Todos unidos contra a violência no Mundo

Secretário-Geral da ONU, António Guterres, 
discursa em português

“A nossa Pátria é a 
Língua Portuguesa”
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TEMPO  A Música como Mensagem de Paz

A música engloba aspetos que identificam a cultura de um 
povo, de uma região, de um país ou de um continente, 
patrocinando a interculturalidade que faz ultrapassar as 
fonteiras dos países agregando-os como patronos dessa 
cultura. Não é possível confinarmos a música celta aos 
países de origem celta, pois esta disseminou-se pelos 
países e povos vizinhos. O mesmo se pode dizer da música 
árabe e da música cigana, que influenciaram outros povos 
e respetivas culturas musicais. Para o atual Secretário 
-Geral da ONU, Eng. António Guterres, “a música é a 
grande mensagem de paz, não tem língua e é ouvida por 
toda a gente, todos a compreendem e a vivem. A arte 
em geral e a música, em particular, são instrumentos 
fundamentais para lutar pela paz no mundo”, declaração 
feita na comemoração do Dia de Portugal, de Camões e 
das Comunidades Portuguesas, a 10 de junho, na sede da 
ONU. 
No âmbito da comemoração do 75º aniversário da 
ONU a Escola Portuguesa de Díli foi desafiada em várias 
iniciativas, entre as quais, gravar a interpretação de um 
tema musical português, para integrar o Concerto de 
comemoração dos 75 anos da ONU.
Este evento, promovido pelo Ministério da Educação, 
numa parceria da DGAE e da DGEstE, apresentou um 
concerto musical que procurou promover a música 
como linguagem de cooperação global entre os povos e 
constituir-se como estratégia pedagógica promotora de 
uma visão do mundo mais solidária.
O concerto teve a participação das seguintes escolas:

Escola Portuguesa de Díli – Centro de Ensino e Língua 
Portuguesa Ruy Cinatti;
Escola Artística de Música do Conservatório Nacional;
Conservatório de Música de Loulé – Francisco Rosado;
Instituto Gregoriano de Lisboa;
Orquestra Sinfónica e Coro do Conservatório de Música 
do Porto;
Coro de Pais e Encarregados de Educação do 

Conservatório de Música do Porto.
Foi transmitido online, no dia 18 de dezembro de 2020 
às 17h00 de Portugal – 4h00 do dia 19 de dezembro em 
Timor-Leste. Ainda pode assistir ao concerto através das 
seguintes ligações:

bit.ly/ONU75anos   
https://www.youtube.com/watch?v=LYr1jftHdfY&t=601s

Idílio Fernandes

MÚSICA
A música como 
mensagem de 
paz
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TEMPO  Intercâmbios

Nas aulas de Educação Visual, sob a orientação da 
professora Flor Gomes, as turmas do 7º ano e do 8º ano estão 
a desenvolver trabalhos de projeto artístico/cultural para 
intercâmbio com duas escolas em Portugal. As Escolas de 
Portugal são: Escola EB2,3 de António Feijó em Ponte de Lima 
e a Escola Básica de Carteado Mena em Darque, de Viana do 
Castelo. Os trabalhos partilhados serão em formato de filme 
com todas as atividades realizadas pelos alunos.
Também estão a realizar um projeto de intercâmbio cultural, 
duas salas do ensino Pré-escolar acompanhadas pelas 
Educadoras Sofia Moreira e Cláudia Costa, com a Escola 
Superior de Educação de Viana do Castelo.

Fotografias: Flor Gomes
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O Centro de Formação da Escola Portuguesa de Díli 
(CFEPD) divulgou o seu plano de atividades para o ano 
de 2021. Este integra um conjunto de iniciativas que se 
pretende desenvolver ao nível interno e ao nível externo.
Entre Setembro e Dezembro de 2020 foi concluída uma 
ação de formação para docentes e realizado um curso 
de português, actividades que constavam do plano de 
2019/2020, mas que tiveram que ser adiadas devido 
ao encerramento da escola, na sequência da catástrofe 
natural de 13 de março de 2020 e da declaração do estado 
de emergência em Timor-Leste, a partir igualmente do 
mês de março. Assim, 5 docentes da EPD e 7 docentes 
do PCAFE concluíram com sucesso a Oficina de Formação 
“A Transversalidade da utilização dos fantoches na 
educação”. O Curso de Português para os funcionários 
do BNU, de nível de proficiência B1, foi também realizado 
e concluído com sucesso neste período, tendo contado 
com a participação de 20 formandos.

No Plano Interno estão previstas um conjunto de ações 
de formação para docentes, em várias modalidades de 
formação, estando algumas delas já acreditadas pelo 
Conselho Científico-Pedagógico de Formação Contínua 
(CCPFC) e outras a aguardar a respetiva acreditação. 
Neste momento estão acreditadas as seguintes ações de 
formação:

i)“Planificação de Unidades Didáticas e Produção de 
Materiais em Ensino de PLNM” – oficina de formação de 
50 horas, para os grupos de recrutamento 110, 220, 300;

ii)“Assemblagem – repensar, recusar, reduzir, reutilizar e 
reciclar” - oficina de formação de 50 horas, para os grupos 
de recrutamento 100 e 110;

iii)“Folha de cálculo – nível básico” – curso de formação 
de 25 horas para todos os grupos disciplinares; Este curso 
foi disponibilizado pelo CFAE MarcoCinfães, mas será 
dinamizado por um formador da EPD;

TEMPO Centro de Formação

iv)“Formação docente para a disciplina de Português 
– EPE”, curso de formação de 25 horas, em e-learning, 
para os grupos 200, 210, 220, 300. Esta ação de formação 
resulta de um protocolo estabelecido entre a DGAE e a 
Universidade Nova de Lisboa (FCSH). Já está a decorrer 
e destina-se aos professores de português das escolas 
portuguesas.

A Escola Portuguesa de Díli irá participar no Plano de 
Capacitação Digital de Docentes, desenvolvido no âmbito 
do Plano de Ação para a Transição Digital.  A Direção-Geral 
da Educação (DGE), em colaboração com um conjunto 
de especialistas, irá dinamizar a 2.ª edição do Curso de 
Formação de Formadores para a Capacitação Digital dos 
Docentes, com a duração de 35 horas. Esta formação 
decorrerá entre os dias 2 de março e 27 de Abril de 2021, 
em e-learning, e nela participará um docente da EPD, cujo 
perfil cumpre os requisitos requeridos pela DGE e pela 
equipa do Plano de Transição Digital. Com este Curso, 
pretende-se capacitar um formador, tendo em vista a 
posterior dinamização da formação para professores da 
EPD, na área das competências digitais. Esta formação 
decorrerá numa fase posterior, na modalidade de oficina 
de formação (50 horas), prevendo-se a realização de 
oficinas de formação em níveis de proficiência digital 
distintos e, sempre que possível, por áreas disciplinares 
afins. Estas formações estão todas acreditadas pelo 
CCPFC.
No âmbito da implementação do Plano de Contingência 
para os Regimes de Aprendizagem (Presencial, Misto 
e à Distância), o CFEPD promoveu uma ação de curta 
duração, “Utilização das ferramentas Classroom e Meet”, 
para todos os docentes da EPD.
Ainda no plano interno serão realizadas algumas atividades 
de formação, para o pessoal docente e não docente, que 
serão dinamizadas pelo Gabinete Médico da EPD. Prevê-
se também a realização de alguns Workshps, que podem 
abranger diversas áreas, e que pretendem ser um espaço 
de partilha de conhecimentos entre docentes.

No Plano Externo estão previstos alguns Cursos de 

Centro de Formação
da Escola Portuguesa de Díli
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Ação de Formação - “A Transversalidade da 
uti lização dos fantoches na educação”- pela 
professora/Formadora, Susana Vieira.

Fotos: Susana Vieira, 2021

Português, para algumas enti dades ti morenses e para a 
comunidade em geral. Estes cursos de português serão 
divulgados na página da escola.
A abertura de inscrições para as ações de formação 
de docentes e para os cursos de português será 
atempadamente divulgada na página da EPD. 
O plano de ati vidades do CFEPD é um documento em 
aberto, que poderá ser atualizado com novas iniciati vas, 
sempre que tal se justi fi car. 

Margarida Oliveira

Coordenadora do Centro de Formação



A Escola Portuguesa de Díli, uma vez mais, reforçou a 
orientação escolar, integrando os serviços de psicologia, 
com o interesse em apoiar o desenvolvimento pessoal de 
cada aluno e o seu percurso profi ssional, fortalecendo a 
sua formação como cidadão.

O serviço de psicologia 
e orientação vocacional 
iniciou o novo ano 
leti vo de 2020/2021 
com duas novas 
turmas, consti tuídas 
por alunos da mesma 
faixa etária, mas com 
gostos e preferências 
muito díspares.
Com o recomeço do 
2º período, deu-se 
início às sessões de 
grupo com o intuito 
de orientar e atender 
às necessidades de 
orientação vocacional dos alunos, com vista a prevenir 
as difi culdades diante de uma escolha de carreira e 
descobrindo, assim, a vocação e apti dão de cada aluno.
Nas primeiras sessões, foram realizadas ati vidades no 
senti do de os alunos refl eti rem sobre eles próprios e 
sobre o mundo que os rodeia, nunca esquecendo os 
seus interesses, competências, infl uências e valores, bem 
como as oportunidades de formação a nível académico 
ou de trabalho.

Com o intuito de ajudar o aluno no seu sucesso escolar, 
nas sessões, também estão a ser abordados hábitos e 
métodos de estudo, em que o aluno abarca um conjunto 
de estratégias orientadoras e procedimentos que, depois 
de mecanizados, ajudam em muito o aluno no seu 
processo de estudo, de maneira a que este seja mais 
efi caz. Estas estratégias auxiliarão o aluno diariamente, 

na planifi cação diária do seu estudo, na gestão do tempo 
e local onde estuda, assim como na elaboração de um 
horário de estudo ou trabalho.
A moti vação para o estudo é um dos componentes mais 
importantes em todo o processo de aprendizagem. 

Deste modo, é muito 
importante que o aluno 
tenha plena noção 
dos seus objeti vos 
enquanto estudante e 
refl ita sobre as ati tudes 
e comportamentos 
que pretende adotar 
enquanto aluno, 
equacionando o 
mais adequado para 
manter-se moti vado a 
fi m de alcançar os seus 
objeti vos.

Durante o 2º período, 
nas sessões de 
orientação, iremos 

avaliar, analisar, esclarecer e informar o aluno, assim como 
examinar as suas áreas de interesses, apti dões específi cas 
e gerais, com o intuito de o aluno ter conhecimento dos 
vários grupos de áreas profi ssionais e das áreas para 
que cada um está mais vocacionado. Assim, de forma 
consciente, ao identi fi car atributos pessoais, o aluno 
poderá escolher um curso ou saída profi ssional que o 
sati sfaça pessoal e profi ssionalmente.
Desta forma, o serviço de psicologia e orientação 
vocacional da Escola Portuguesa de Díli tenta ir ao 
encontro de cada aluno, das suas moti vações, das suas 
aspirações, das suas reais apti dões, encorajando-o a 
descobrir, em plena liberdade, onde poderá desenvolver 
cada vez mais e melhor as suas caraterísti cas, tanto numa 
perspeti va pessoal, como profi ssional.  

Maria Odete Santos

A Orientação Profi ssional 
e Vocacional 
na Escola Portuguesa de Díli

TEMPO Serviço de Psicologia e Orientação Profi ssional

importante que o aluno 
tenha plena noção 

enquanto estudante e 

e comportamentos 
que pretende adotar 
enquanto aluno, 
equacionando o 
mais adequado para 

Foto: Susana Vieira, 2021
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