MUNICÍPIO DO BARREIRO
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
DELIBERAÇÃO
Nº 12/2016
Reunião ordinária da Assembleia Municipal
Realizada em 25 de fevereiro de 2016

MOÇÃO
CANDIDATURA DO ENG. ANTÓNIO GUTERRES A SECRETÁRIO GERAL DA ONU
A Organização das Nações Unidas (ONU) foi criada em Outubro de 1945, após
o fim da Segunda Guerra Mundial, com a intenção de impedir outro conflito
como aquele.
Na altura da sua fundação tinha 51 estados membros e hoje tem 193.
A Organização das Nações Unidas tem como objetivos essenciais manter a
segurança e a paz mundial, promover os direitos humanos, auxiliar no
desenvolvimento económico e progresso social, proteger o meio ambiente e
promover ajuda humanitária em casos de fome, desastres naturais e conflitos
armados.
Na estrutura organizativa das Nações Unidas, o Secretário-geral, nomeado
pela Assembleia Geral, é o seu mais alto responsável. É o porta-voz e líder da
ONU, devendo pautar a sua atuação pelos princípios de independência e
imparcialidade.
O atual Secretário-geral, Ban Ki-moon, termina o seu mandato no dia 1 de
Janeiro de 2017.
O Eng. António Guterres exerceu o cargo de Alto Comissário das Nações
Unidas para os Refugiados (ACNUR) entre 15 de junho de 2005 e 31 de
dezembro de 2016, de forma exemplar, conforme tem sido unanimemente
reconhecido pela comunidade nacional e internacional.
Antes de ser Alto Comissário da ONU, o Eng. António Guterres, para além das
causas sociais a que sempre se dedicou, ocupou e desempenhou relevantes
cargos/funções políticas Nacionais e Internacionais, tais como Secretário Geral
do Partido Socialista, Presidente da Internacional Socialista, Presidente da
Assembleia Municipal do Fundão, Deputado na Assembleia da República e 1º
Ministro dos XIII e XIV Governos Constitucionais.
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Face ao exposto e considerando a forma como o Eng. António Guterres
cumpriu as suas funções como Alto Comissário das Nações Unidas para os
Refugiados, há que reconhecer que reúne todas as condições para vir a
exercer novas e mais elevadas funções, contribuindo para a aproximação entre
os povos, as culturas, a defesa da paz, a promoção dos valores da
solidariedade e de uma maior justiça social a nível global, com tolerância e
respeito pela diferença que as culturas e a relação entre os povos representam.
Assim, a Assembleia Municipal do Barreiro, reunida em 25 de Fevereiro
de 2016, delibera:
-Manifestar o seu apoio à Candidatura do Engº António Guterres a Secretário
Geral das Nações Unidas por se tratar de um cidadão, português como nós,
que nesta fase conturbada da vida do mundo, tem a capacidade de promover o
diálogo de diferentes culturas e civilizações, de contribuir para a paz entre
povos, e de dar um contributo necessário, urgente e imprescindível para que,
com melhor distribuição dos recursos disponíveis e mais justiça social, se
possa melhorar a situação dos mais desfavorecidos, marginalizados e
esquecidos.
Aprovado por maioria, com 11 votos a favor, do PS, do PSD e do MCI, e 18
abstenções, da CDU, do BE e do MRPP.

Barreiro, 26 de fevereiro de 2016
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