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75TH ANNIVERSARY OF THE UNITED NATIONS

In 2020, the United Nations (UN) is commemorating its 75th anniversary.  
To mark this symbolic date, the largest international organisation in the 
world has launched the ‘UN75’ initiative, which aims to promote deep 
reflection on international cooperation and the role the UN will play in 
the future. In this context, the organisation challenges all those active  
in society: governments, civil society, universities and non-governmental 
organisations, among others, to contribute to a huge global conversation, 
which will take place throughout 2020. The aim is to involve people from all 
regions of the planet, to listen to their hopes and fears, and to learn from their 
experiences, in order to construct a global vision for 2045, the year that will 
mark the centenary of the United Nations. 
The United Nations was officially established on 24 October 1945, when the 
United Nations Charter was ratified by the Soviet Union, Republic of China, 
France, United Kingdom, United States and by most of its other signatories. 
For that reason, United Nations Day is celebrated on  24 October.
The term ‘United Nations’ was coined by the US president Franklin  
D. Roosevelt during the Second World War. Despite the heightened divisions  
in existence at its origin and those that developed during the Cold War 
period, the UN continued to grow and remained true to its mission, which  
is increasingly relevant in the light of the immense changes faced by the  
world and the global population in the 21st century.
Today, the UN has 193 member states and serves as a global forum in  
which countries can discuss the most complex issues of humanity, 
including problems relating to war and peace. Over recent decades, the 
organisation has helped put an end to countless conflicts and promoted 
reconciliation in several countries such as Cambodia, El Salvador, 
Guatemala, Liberia, Mozambique, Namibia, Sierra Leone, Tajikistan and 
East Timor, among others.
As well as maintaining peace and international security, the United Nations 
also protects human rights and the environment, provides humanitarian 
aid, promotes sustainable development and defends international law. 
2016 will be remembered as the year the 2030 Agenda, composed of 
17 Sustainable Development Goals (SDG), came into force. This lengthy 
and ambitious agenda approaches various aspects of sustainable 
development (social, economic, environmental) and promotes peace, 
justice and effective institutions, offering a common vision for 2030  
for all populations and for the planet.
The UN has its headquarters in New York, in the United States, and has 
a presence all over the world, with regional offices in Geneva, Vienna, 
Nairobi, Santiago de Chile and Bangkok, among others. The organisation 
also promotes multilingualism, recognising six official languages: Chinese, 
Russian, Arabic, Spanish, English and French, the last two of which are also 
its working languages. The current Secretary-General of the UN is the 
Portuguese António Guterres.
Over the course of its 75 years of life, the United Nations, along with  
its specialised agencies, funds, programmes and employees, has been 
awarded the Nobel Peace Prize a total of eleven times. 

António Ferrari
Communication Advisor for Portugal

United Nations Regional Information Centre



Em 2020, a Organização das Nações Unidas (ONU) 
comemora o seu 75º aniversário. Para assinalar 
esta data simbólica, a maior organização inter-
nacional do mundo lançou a iniciativa «UN75», 
que pretende promover uma profunda reflexão 
sobre a cooperação internacional e o papel da 
ONU no futuro. Neste contexto, a organização 
desafia todos os agentes da sociedade: governos,  
sociedade civil, universidades, organizações  
não-governamentais, entre outros, a contribuírem 
para um grande debate ao nível mundial que  
terá lugar ao longo do ano de 2020. O objetivo  
é envolver o público de todas as regiões do planeta,  
ouvir as suas esperanças e receios, e aprender 
com as suas experiências, para a construção de 
uma visão global para 2045, ano que marcará  
o centenário das Nações Unidas. 
A Organização das Nações Unidas foi fundada 
oficialmente a 24 de outubro de 1945, dia em 
que a Carta das Nações Unidas foi ratificada  
pela União Soviética, República da China, França,  
Reino Unido, Estados Unidos e pela maioria dos 
outros signatários. Por essa razão, o Dia das 
Nações Unidas é comemorado a 24 de outubro.
O termo «Nações Unidas» foi criado pelo presi-
dente dos Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, 
durante a Segunda Guerra Mundial. Apesar 
das acentuadas divisões que estiveram na sua 
origem e das decorrentes durante o período 
da Guerra Fria, a ONU continuou a crescer e a 
manter-se fiel à sua missão, que é cada vez mais 
relevante face às enormes transformações que 
o mundo e a população mundial enfrentam no 
século XXI.
Hoje, a ONU tem 193 Estados-membros e serve 
como fórum global no qual os países podem  
discutir as questões mais complexas da Humani-
dade, incluindo problemas relacionados com  
a guerra e a paz. Ao longo das últimas décadas,  

a organização ajudou a pôr fim a inúmeros  
conflitos e a promover a reconciliação em vários 
países como o Camboja, El Salvador, Guatemala, 
Libéria, Moçambique, Namíbia, Serra Leoa,  
Tajiquistão e Timor-Leste, entre outros.
Além de manter a paz e a segurança interna-
cionais, as Nações Unidas protegem também os  
direitos humanos e o meio ambiente, fornecem 
ajuda humanitária, promovem o desenvolvimento 
sustentável e defendem o direito internacional. 
2016 ficará na história como o ano da entrada 
em vigor da Agenda 2030, constituída por 17 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 
Esta agenda alargada e ambiciosa aborda várias  
dimensões do desenvolvimento sustentável  
(sócio, económico, ambiental) e promove a paz, 
a justiça e instituições eficazes, compreendendo 
uma visão comum para 2030 para todos os povos 
e para o planeta.
A ONU tem sede em Nova Iorque, nos Estados  
Unidos e está presente um pouco por todo o  
mundo, com escritórios regionais em Genebra,  
Viena, Nairobi, Santiago do Chile, Banguecoque,  
entre outros. A organização promove também  
o multilinguismo, reconhecendo seis línguas  
oficiais: o chinês, o russo, o árabe, o espanhol,  
o inglês e o francês, as duas últimas são também  
idiomas de trabalho. O atual secretário-geral da 
ONU é o português António Guterres.
Ao longo dos seus 75 anos de vida, as Nações  
Unidas, juntamente com as suas agências  
especializadas, fundos, programas e funcionários 
foram distinguidas onze vezes com o Prémio  
Nobel da Paz. 

António Ferrari
Assessor de Comunicação para Portugal

Centro Regional de Informação das Nações Unidas

75º ANIVERSÁRIO DA
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS
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