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DELIBERAÇÃO 

Nº 75/2016 
 

Reunião ordinária da Assembleia Municipal  
Realizada em 24 de Novembro de 2016 

 
 

CONGRATULAÇÃO 

PELA NOMEAÇÃO DE ANTÓNIO GUTERRES PARA SECRETÁRIO-GERAL DA ONU 

 

António Manuel de Oliveira Guterres foi Alto-Comissário das Nações Unidas para os 
Refugiados (ACNUR) entre Junho de 2005 e Dezembro de 2015, liderando uma das 
principais organizações humanitárias do mundo, com cerca de dez mil funcionários, 
distribuídos por 125 países. 

Durante o seu mandato enquanto ACNUR, promoveu reformas profundas, 
aumentando a capacidade de resposta e a eficácia da Organização em tempos 
particularmente difíceis, marcados pela mais profunda crise de refugiados da última 
década, resultantes de conflitos nomeadamente na Síria, Sudão do Sul, Iraque e 
Iémen. 

Para além da sua experiência em funções públicas e governativas, passou pelo 
exercício de vários mandatos como Deputado na Assembleia da República, 
desempenho do cargo de Secretário-geral do Partido Socialista em 1992 e de 
Primeiro-ministro de Portugal entre 1995 e 2002, a faceta humanista de António 
Guterres, foi ainda marcada por traços menos mediáticos, como a Fundação do 
Conselho Português para os Refugiados e a fundação da DECO, bem como por vários 
projetos dirigidos a comunidades desfavorecidas de bairros sociais de Lisboa, durante 
os anos 70. 

No passado dia 6 de Outubro, o Conselho de Segurança da ONU votou por 
unanimidade e aclamação a resolução que recomendou à Assembleia-geral da ONU a 
designação de António Guterres como novo secretário-geral da ONU, decisão 
retificada no dia 13 de Outubro pela mesma Assembleia, de novo por unanimidade e 
aclamação.  

António Guterres, português, é hoje um cidadão do Mundo, facto que muito nos 
orgulha. 

Assumirá no próximo dia 1 de Janeiro e durante cinco anos, o mais alto cargo da 
Diplomacia Mundial assumindo, com independência, a difícil tarefa de evitar o 
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aparecimento, agravamento ou extensão de conflitos que coloquem em perigo a 
manutenção da paz no mundo, como refere a Carta das Nações Unidas. 

 

Assim, a Assembleia Municipal do Barreiro, reunida em 24 de Novembro de 2016, 
delibera: 

1. Saudar António Guterres pela nomeação para o cargo de Secretário-geral da 
Organização das Nações Unidas; 
 

2. Remeter o presente voto ao próprio e à imprensa nacional e local. 

 

Aprovada por unanimidade. 

 

Barreiro, 24 de novembro de 2016 
 

 

 
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
FREDERICO PEREIRA 

 


		2016-12-03T03:07:27+0000
	FREDERICO FERNANDES PEREIRA




