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1. A Antecessora da ONU

Sociedade das Nações

 A Sociedade das Nações era também conhecida como Liga 
das Nações

 Foi idealizada a partir dos 14 Pontos de Wilson

 Foi criada na sequência da Conferência da Paz de 1919, em 
Versalhes

 Incapaz de evitar a 2.ª Guerra Mundial, extinguiu-se dando 
lugar à ONU

 Tinha sede em Genebra, na Suiça 
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2. A Criação da ONU

 A Organização das Nações Unidas (ONU) foi fundada 
oficialmente a 24 de Outubro de 1945, na Conferência 
de São Francisco, na Califórnia, por 51 países, logo 
após o fim da 2.ª Guerra Mundial. 
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3. Os principais documentos da ONU

 A Carta das Nações Unidas (1945)

 A Declaração Universal dos Direitos 
do Homem (1948)
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4. A sede da ONU

Nova Iorque
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5. As línguas oficiais

  Árabe

  Castelhano

  Chinês

  Francês

  Inglês

  Russo
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6. Os objectivos da ONU
   1. Manter a paz  e a segurança  internacionais e para esse fim: tomar 
medidas colectivas eficazes para prevenir e afastar ameaças à paz e reprimir os 
actos de agressão, ou outra qualquer ruptura da paz e chegar, por meios 
pacíficos, e em conformidade com os princípios da justiça e do direito 
internacional, a um ajustamento ou solução das controvérsias ou situações 
internacionais que possam levar a uma perturbação da paz

   2. Desenvolver relações de amizade entre as nações baseadas no respeito 
do princípio da igualdade de direitos e da autodeterminação dos povos, e tomar 
outras medidas apropriadas ao fortalecimento da paz universal

   3. Realizar a cooperação internacional, resolvendo os problemas 
internacionais de carácter económico, social, cultural ou humanitário, 
promovendo e estimulando o respeito pelos direitos do homem  e pelas 
liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou 
religião

   4. Ser um centro destinado a harmonizar a acção das nações para a 
consecução desses objectivos comuns
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7. A bandeira da ONU
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8. Os membros da ONU

 Actualmente a ONU é constituída por 192
Estados-Membros

 Apenas os estados podem ser membros plenos e 
participar na Assembleia Geral

 Outros organismos intergovernamentais e 
algumas entidades legalmente reconhecidas podem 
participar, como observadores, com direito a intervir 
mas sem direito a voto
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9. Os órgãos principais

 Assembleia Geral

 Conselho de Segurança

 Conselho Económico e Social

 Conselho de Tutela

 Tribunal Internacional de Justiça

 Secretariado
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9. Os órgãos principais

 Assembleia Geral 
• Discute quaisquer questões que afectem a paz e a segurança e 
formula recomendações a esse respeito 

• Inicia estudos e formula recomendações visando promover a 
cooperação política internacional, o desenvolvimento do direito 
internacional e a sua codificação, o reconhecimento dos direitos 
humanos e das liberdades fundamentais 

• Recebe e aprecia os relatórios do Conselho de Segurança e dos 
demais órgãos das Nações Unidas

• Elege os dez membros não-permanentes do Conselho de Segurança 
e os 54 membros do Conselho Económico e Social

• Participar com o Conselho de Segurança na eleição dos juízes do 
Tribunal Internacional de Justiça e, por recomendação do Conselho 
de Segurança, nomeia o Secretário-Geral

• Examina e aprova o orçamento das Nações Unidas
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9. Os órgãos principais

 Conselho de Segurança
As suas funções e atribuições são:

• Manter a paz e a segurança internacionais 

• Examinar situações controversas ou susceptíveis de provocar atritos 
internacionais

• Formular planos para o estabelecimento de um sistema para a 
regulamentação dos armamentos

• Solicitar aos Estados membros a aplicação de sanções económicas ou 
outras medidas que não impliquem o uso de força, mas que sejam 
capazes de evitar ou deter a agressão

• Empreender uma acção militar contra um agressor

• Recomendar à Assembleia Geral a nomeação do Secretário-Geral 

• Apresentar relatórios anuais e especiais à Assembleia Geral
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9. Os órgãos principais

 Conselho Económico e Social
As suas funções são:

• Encarregar-se, sob a supervisão da Assembleia Geral, das actividades 
económicas e sociais das Nações Unidas 

• Elaborar ou iniciar estudos, relatórios e recomendações a respeito de 
assuntos de carácter económico, social, cultural, educacional e conexos 

• Promover o respeito e a observância dos direitos humanos e das 
liberdades fundamentais para todos 

• Negociar acordos com as Agências Especializadas, definindo as 
relações destas com as Nações Unidas

• Coordenar as actividades das Agências, mediante consultas e 
recomendações às mesmas, bem como mediante recomendações à 
Assembleia Geral e aos membros das Nações Unidas

• Realizar consultas com organizações não-governamentais 
competentes a respeito de assuntos em estudo no Conselho
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9. Os órgãos principais

 Conselho de Tutela

Ao Conselho de Tutela, competia:

• A supervisão da administração dos territórios sob 
regime de tutela internacional

• Promover o progresso dos habitantes dos territórios 
sob tutela e desenvolver condições para a progressiva 
independência estabelecimento de governo próprio
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9. Os órgãos principais

 Tribunal Internacional de Justiça

• É o principal órgão judiciário da Organização das 
Nações Unidas

• É composto por quinze juízes chamados “membros” 
do Tribunal 

• Tem sede em Haia, na Holanda, sendo por isso 
igualmente conhecido por Tribunal de Haia 
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9. Os órgãos principais

 Secretariado

• Presta serviço aos outros órgãos das Nações Unidas e 
administra os programas e políticas que elaboram

• O seu chefe é o Secretário-Geral, que é nomeado pela 
Assembleia Geral, por recomendação do Conselho de 
Segurança

• O Secretário-Geral dirige um quadro internacional de 
funcionários, cujo recrutamento obedece aos mais 
elevados padrões de eficiência, competência e 
integridade

• No desempenho das suas funções, é exigido ao 
Secretário-Geral e ao seu quadro de funcionários 
imparcialidade perante todos os governos e Estados
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10. Os organismos especializados

  FAO, Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação

  FMI, Fundo Monetário Internacional

  FIDA, Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola

  AID, Associação Internacional de Desenvolvimento

  BIRD, Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento

  OACI, Organização da Aviação Civil Internacional

  OIT, Organização Internacional do Trabalho

  OMI, Organização Marítima Internacional

  OMM, Organização Meteorológica Mundial

  OMS, Organização Mundial da Saúde

  ONUDI, Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial

  UIT, União Internacional de Telecomunicações

  UNESCO, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura

  UPU, União Postal Universal
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11. Principais realizações da ONU

• Manutenção da paz e da segurança internacionais

• Promoção do desenvolvimento

• Protecção dos Direitos do Homem

• Promoção da descolonização

• Prestação de ajuda humanitária às vítimas de conflitos ou 
de acidentes naturais

• Reforço do Direito Internacional

• Protecção do ambiente

• Combate ao tráfico de droga 
     


