
  

 

 

                            

VOTO DE CONGRATULAÇÃO E LOUVOR 

PELA ELEIÇÃO DO ENG. ANTÓNIO GUTERRES  

COMO SECRETÁRIO GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS 

 

A Junta de Freguesia da Misericórdia congratula-se pela eleição do Eng. António Guterres para Secretário 

geral das Nações Unidas. 

António Guterres tem as suas raízes familiares no concelho do Fundão. Desde jovem demonstrou deter uma 

capacidade de dedicação ao estudo, o que lhe valeu, em 1965, o Prémio Nacional dos Liceus. Frequentou o 

curso de Engenharia Eletrotécnica no Instituto Superior Técnico, tendo-se licenciado no ano de 1971.  

Militante do Partido Socialista desde 1973, foi nomeado, logo após o 25 de Abril de 1974, chefe de gabinete 

de José Torres Campos, secretário de Estado da Indústria e Energia dos I, II, e II Governos Provisórios. Em 

1976 estreou-se como deputado à Assembleia da República, onde exerceu funções como presidente das 

comissões parlamentares de Economia e Finanças e de Administração do Território, Poder Local e Ambiente. 

Presidiu igualmente à comissão de Demografia, Migrações e Refugiados da Assembleia Parlamentar do 

Conselho da Europa. 

No decorrer da sua carreira política foi ainda eleito cinco vezes presidente da Assembleia Municipal do 

Fundão, entre os anos de 1979 e 1995. Em 1992 foi eleito secretário-geral do PS, tendo vencido as eleições 

legislativas de 1995 e 1999 e chefiado os XIII e XIV Governos Constitucionais. Entre 1995 e 2000 foi 

igualmente presidente da Internacional Socialista. 

Após abandonar o cargo do Primeiro-Ministro, António Guterres assumiu as funções de consultor do 

Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos, entre os anos de 2002 e 2005, ano em que viria a 

ser nomeado para o cargo de Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, posição que manteve 

até 2015. 

 

António Guterres é hoje uma figura nacional incontornável nos roteiros das organizações internacionais, com 

um prestígio assente nas suas qualidades morais e éticas intrínsecas, onde devemos destacar os mais de 10 

anos em que assumiu o cargo de Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, que o colocam na 

posição privilegiada de profundo conhecedor do sistema das Nações Unidas. Nessas funções, enfrentou e 

geriu desafios de proporções inimagináveis, como o drama humanitário da recente vaga de refugiados para a 

Europa (a maior migração desde a Segunda Guerra Mundial), em que, mais uma vez, ficou clara a sua faceta 



  

 

 

                            

humanista de homem incansável na luta pela paz e pelos direitos humanos. Estamos convictos que o Eng.º 

António Guterres, no exercício do cargo de Secretário-Geral das Nações Unidas, contribuirá 

indubitavelmente, de forma ímpar, para a concretização dos objetivos daquela organização, para a 

construção de um Mundo mais justo, unido e solidário e para o reforço do papel e do prestígio de Portugal 

no seio das Nações. 

É uma honra ter como morador da nossa Freguesia da Misericórdia o Engenheiro Antonio Guterres, alguém 

que por mérito e convicção chega a um dos maiores cargos de responsabilidade internacional. 

Esta escolha honra Portugal, os Portugueses e seguramente honrará as Nações Unidas.  

A Assembleia de Freguesia da Misericórdia, reunida em 13 de dezembro de 2016: 

Congratula o Engenheiro Antonio Guterres pela eleição, bem como deseja as melhores felicidades e sucessos 

no desempenho do cargo Secretário-Geral das Nações Unidas. 

 

As/Os eleitas/os do PS na Assembleia e Junta de Freguesia da Misericórdia 

 

A ser aprovado este voto deverá ser enviado para: 

 - Gabinete do Sr. Primeiro Ministro 

 - Presidência da República 

 - Gabinete do Secretário Geral das Nações Unidas 

 - Exma. Sr.ª Presidente da Assembleia de Freguesia da Misericórdia 

 - Eleitos da Assembleia de Freguesia da Misericórdia  

 


