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Sensibilizar os jovens para a preparação e autoproteção 
(YAPS) 

Este conjunto de materiais educacionais visa aumentar a autoproteção de crianças de 
7 a 12 anos para os seguintes riscos: tempestades, incêndios florestais, gripe, 
emergências, inundações, deslizamentos de terra e terremotos. Materiais educacionais 
adicionais destinam-se a sensibilizar as crianças para aspectos como: voluntariado, 
educação contra a segurança contra o fogo, riscos domésticos, engajamento social e 
uma maneira segura para a escola. 

Os materiais são divididos em várias categorias: 

1. Folhas de trabalho e os correspondentes comentários metódicos e didáticos 
2. Livros de história 
3. Jogos online 
4. Material de orientação para pessoal de emergência e resposta a desastres 

Esses materiais são o resultado do "sensibilizar os jovens para o projeto de prontidão e 
autoproteção (YAPS), financiado pela União Europeia. O YAPS é um projeto conjunto 
do Escritório Federal Alemão de Proteção Civil e Assistência para Desastres (BBK), 



como contratado principal, Cruz Vermelha Austríaca (ARC), Inspeção Geral Romena 
para Situações de Emergência e Universidade Babes-Bolyai de Cluj ( BBU), Romênia. 

FONTE:http://yaps.online/worksheets/ 

 

 

Cambio climático e segurança alimentar e nutricional 
América Latina e Caribe: gestão do risco de desastres no 
setor agrícola 

Esta publicação elaborada por FAO explica a estreita relação entre o cambio climático, 
a gestão do risco de desastres, a agricultura e a segurança alimentar. Incluir casos de 
implementação de políticas públicas em México, Colômbia, Guatemala e na subregião 
de Centro América, com ações integrales e de impacto a nível local para a resiliencia 
do setor agrícola. 

FONTE:http://www.fao.org/3/I8014ES/i8014es.pdf 

 

Relatório do painel de peritos militares: aumento do 
nível do mar e missão dos militares dos EUA (2ª edição) 

Este relatório analisa a tempo para avaliar os efeitos atuais e projetados do aumento 
do nível do mar acontecendo simultaneamente em uma ampla gama de infraestrutura 
militar dos EUA a nível nacional e mundial, e os efeitos resultantes sobre a capacidade 
dos serviços de treinar, mobilizar, operar e cumprir objetivos estratégicos. Este 
relatório é uma tentativa de apresentar uma compreensão mais clara dos riscos de 
aumento do nível do mar, o que esses riscos significam para as forças armadas dos 
EUA, o que significam para a segurança nacional dos EUA e como construir processos 
que respondam com previsão de riscos futuros. 

Esta segunda edição inclui novas informações divulgadas pelo Departamento de 
Defesa (DoD) desde 2016, a inclusão de análises adicionais sobre a vulnerabilidade das 
infraestruturas de energia e transporte em torno da infraestrutura militar e novos 
mapas que mostram projeções para o aumento do nível do mar e tempestade onde 
aquela militar A infraestrutura reside. O relatório não é uma avaliação exaustiva de 
todos os riscos climáticos e vulnerabilidades que enfrentam as instalações militares - 
como também outros riscos significativos como a seca e os incêndios não fazem parte 



dessa análise. No entanto, o relatório tenta sintetizar pesquisas realizadas pelo DoD, 
Congresso e pesquisadores independentes, explora uma série de estudos de caso, 
analisa o que esses resultados significam para preparação militar, operações e 
estratégia, e estabelece áreas que merecem mais atenção. 

FONTE:https://climateandsecurity.files.wordpress.com/2018/02/military-expert-panel-

report_sea-level-rise-and-the-us-militarys-mission_2nd-edition_02_2018.pdf 

 

FAO recebe contribuições do Brasil para debate sobre 
desafios da segurança alimentar e nutricional 

O Escritório da FAO no Brasil recebeu na terça-feira (27/02) cerca de 35 representantes 
do governo, da sociedade civil e do setor privado para um diálogo sobre os grandes 
desafios da segurança alimentar e nutricional, agricultura familiar e meio ambiente na 
região e as contribuições do Brasil, em consulta nacional prévia à 35ª Conferência 
Regional da FAO para a América Latina e o Caribe, que se realizará na Jamaica, de 5 a 8 
de março. 

A chefe da delegação brasileira será a secretária de Extrativismo e Desenvolvimento 
Rural Sustentável do Ministério do Meio Ambiente (MMA), Juliana Simões, que 
destacou o papel importante do Brasil na conferência, que ocorre a cada dois anos. 
“Temos experiências exitosas a compartilhar. É sempre uma oportunidade para 
reforçar as parcerias, mostrar o que o país vem fazendo e como, também, podemos 
contribuir para o desenvolvimento da agricultura, do meio ambiente, da 
sustentabilidade social com os outros países”, afirmou. 

A secretária ressaltou o tema de biodiversidade, que será abordado durante a 
conferência. “É muito importante para o Ministério do Meio Ambiente fazer este 
diálogo para a inclusão do tema da biodiversidade nas diretrizes da FAO”. 

Durante a 35ª Conferência Regional, os países poderão compartilhar suas experiências 
e fomentar a conservação e uso sustentável da sua diversidade biológica, incluindo 
todas as formas de vida de suas florestas, mares, desertos, planícies e rios. 

“No caso do Brasil vamos ter uma delegação grande, com a participação de diversos 
ministérios que levarão para a conferência uma visão interministerial. O Brasil vai ter 
um papel importante em termos das orientações estratégicas para o trabalho da FAO 
para o próximo biênio na região”, explicou o representante da FAO no Brasil, Alan 
Bojanic. 

Até o momento, a delegação brasileira é composta por 14 representantes do governo, 
além dos representantes da sociedade civil que também participarão da conferência, 
órgão máximo de governo da FAO na região. Sua principal função é definir as 



prioridades de trabalho da Organização para os próximos anos e apresentar os 
resultados dos últimos dois anos. O Ministério das Relações Exteriores (MRE) receberá 
todas as contribuições dos ministérios para a consolidação do documento que será 
apresentado pelo Brasil na conferência. 

Segundo a chefe da Divisão de Temas Sociais do Ministério das Relações Exteriores 
(MRE), conselheira Marise Nogueira, para o Brasil, a conferência não se restringe ao 
aspecto da vida no campo. Dialoga também com políticas públicas que buscam atuar 
em áreas como a garantia da segurança alimentar e nutricional, o empoderamento de 
mulheres e outros grupos, a redução das desigualdades e o trabalho digno. 
“Representa ainda um fórum adequado para reforçar a importância do 
empoderamento de atores sociais como as mulheres rurais, as populações nativas, os 
povos e comunidades tradicionais e quilombolas”. 

Obesidade: uma preocupação para o Brasil 

Um dos temas da conferência regional é a obesidade, hoje uma epidemia na América 
Latina e no Caribe. De acordo com uma estimativa feita pelo Escritório Regional da 
FAO para América Latina e o Caribe, no Brasil, em 2015, 116.976 pessoas morreram 
devido às doenças causadas pela obesidade. 

A secretária adjunta de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do 
Desenvolvimento Social (MDS), Lilian Rahal, destacou a dupla carga da desnutrição. 
Por um lado, a fome que ainda persiste em grupos populacionais específicos e, por 
outro lado, a obesidade que vem avançando a passos largos na região. 

A mesma preocupação foi destacada pela coordenadora-geral do Programa Nacional 
de Alimentação Escolar do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 
Karine Santos, ao comentar que a respeito do consumo de alimentos processados e 
ultra processados no ambiente escolar, desde 2009, o Brasil proíbe a comercialização 
de refrigerantes e alimentos de baixo valor nutricional nas escolas públicas. “Em 2018, 
o Brasil está fazendo uma revisão interna da resolução tendo como base o Guia 
Alimentar para a População Brasileira, do Ministério da Saúde, e estamos diminuindo 
drasticamente o acesso a alimentos processados e ultra processados nas escolas com 
recursos do governo federal”. 

As contribuições da sociedade civil foram consolidadas durante diálogo com os 
representantes deste setor na região realizado no início de fevereiro no Panamá. 
Maria José Costa, secretária de Mulheres Trabalhadoras Rurais da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) manifestou que a pauta 
brasileira deve considerar os jovens rurais e as mulheres rurais como atores-chave 
para o fortalecimento da agricultura familiar. Ela também destacou a importância da 
perspectiva agroecológica. Sobre o trabalho que a FAO desenvolve e a Cooperação Sul-
Sul, a representante da sociedade civil disse que “é fundamental na formação de 
políticas públicas diferenciadas”. 

Ainda sobre a pauta para a conferência, Hur Ben da Silva, chefe da Assessoria 
Internacional da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento 



Agrário (Sead), disse que o Brasil no tema da agricultura familiar é um grande líder em 
termos de volume de recursos e de políticas públicas. “Um setor que para o país tem 
importância econômica e social. É o principal produtor de alimentos”. 

Sobre as questões da agricultura familiar, a conferência também vai abordar a pobreza 
rural. Mais de 40% dos habitantes rurais são pobres e mais de 20% não conseguem 
sequer comprar uma cesta básica de alimentos. 

Clique aqui para obter mais informações sobre a 35ª Conferência Regional da FAO. 

Proteger a biodiversidade na América Latina e no Caribe 

A América Latina e o Caribe têm uma biodiversidade única no mundo. Há um 
verdadeiro tesouro de espécies vegetais e animais fundamentais para a agricultura e a 
alimentação, e que também atraem milhões de pessoas pela sua atração turística. 

Uma das pautas da 35ª Conferência Regional da FAO será a proteção da 
biodiversidade, durante o painel 3 sobre agricultura sustentável e resiliente às 
mudanças climáticas, dia 7 de março. 

A secretária de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável do Ministério do 
Meio Ambiente, Juliana Simões, destacou que a discussão deste tema é de extrema 
importância para o ministério. Também destacou a relevância na agricultura, para que 
haja sistemas mais diversos de produção como a agricultura agroecológica e a 
orgânica. “A transição agroecológica também é um tema que queremos dialogar 
durante a conferência para enfatizar sua importância quando falamos de 
biodiversidade”. 

Juliana também apontou o tema da valorização dos produtos da biodiversidade para 
que possam ganhar valor e mercado. “E, com isso, estamos falando dos nossos povos e 
comunidades tradicionais que fazem o uso desta biodiversidade, que protegem há 
muito tempo estas espécies e que, hoje, precisam de um ganho econômico que gere 
trabalho, renda e que mantenha esta biodiversidade. Estamos contentes em poder 
fazer uma discussão sobre este tema na Conferência da FAO”. 

Para a FAO, a biodiversidade é um fator importante para a consecução da segurança 
alimentar e a melhoria da nutrição. Todos os setores agrícolas – incluindo a produção 
agrícola, a silvicultura, a pesca e a aquicultura – dependem da biodiversidade. No 
entanto, esses setores também têm um impacto na diversidade biológica devido a 
vários fatores diretos e indiretos. Os efeitos da perda de biodiversidade podem 
prejudicar os setores agrícolas e, portanto, são um risco potencial para a segurança 
alimentar e nutrição e para prover funções e serviços vitais do ecossistema. 

A 35ª Conferência Regional da FAO será um espaço fundamental para que o Brasil e os 
outros 32 países membros da FAO compartilhem suas experiências e promovam a 
conservação e uso sustentável de sua diversidade biológica, incluindo todas as formas 
de vida de suas florestas, mares, desertos, planícies e rios. 



O painel ministerial 3 da conferência vai abordar a agricultura sustentável e resiliente 
às mudanças climáticas, com atenção especial a forma como o setor agrícola pode 
continuar aumentando sua produtividade para responder ao aumento da demanda 
mundial de alimentos e, ao mesmo tempo, reduzir a deterioração ambiental, 
incentivar a conservação dos recursos naturais, adaptar-se às mudanças climáticas e 
reduzir as emissões. 

FONTE:http://www.fao.org/about/meetings/larc35/pt/ 

FONTE:http://www.fao.org/brasil/noticias/detail-events/pt/c/1104604/ 

 

 

Quadro de financiamento das mudanças climáticas: um 
roteiro para fortalecer sistematicamente a integração 
das mudanças climáticas no planejamento e orçamento 

Este documento, elaborado pelo Ministério das Finanças do Nepal, está centrado nas 
principais medidas adotadas pelo Governo do Nepal para integrar as mudanças 
climáticas e o financiamento climático nos processos nacionais de planejamento e 
orçamento. Descreve as reformas já implementadas e um mapa rodoviário para onde, 
como e quando as reformas futuras nos processos governamentais e as configurações 
institucionais ocorreriam. Essa estrutura facilitará a integração das políticas e 
estratégias nacionais relacionadas ao financiamento das mudanças climáticas no 
processo de orçamento e ajudará o governo a canalizar todos os projetos climáticos e 
a agilizar os investimentos através do sistema nacional para uma abordagem ampliada 
a longo prazo. 

Uma vez que o Nepal é altamente vulnerável aos efeitos das mudanças climáticas, um 
quadro estratégico para o investimento no clima - e um relacionado às suas 
prioridades nacionais de adaptação, em particular - seria altamente benéfico. Embora 
o GoN tenha adotado medidas diferentes para esse efeito, ainda é necessário muito 
mais trabalho. O quadro de financiamento das alterações climáticas do Nepal pode 
servir como o principal instrumento para essas reformas. 

FONTE:http://www.np.undp.org/content/nepal/en/home/library/environment_energy/climate-

change-financing-framework.html 

 



O caso da resiliência do terremoto: por que estruturas 
mais seguras protegem e promovem a vitalidade social e 
econômica 

Este artigo descreve o risco de terremoto na Califórnia; o impacto econômico potencial 
sobre as empresas locais, habitação, passivos e seguros; e os benefícios econômicos de 
modernizar os edifícios para suportar terremotos. 

Este artigo enfatiza a necessidade urgente de identificar e modernizar edifícios 
vulneráveis. O precedente legal na Califórnia agora coloca responsabilidade sobre os 
proprietários dos edifícios e que os proprietários dos edifícios podem ser 
responsabilizados pela segurança de uma estrutura, mesmo que as jurisdições locais 
não tenham passado por ordenanças específicas que exijam a mitigação de condições 
inseguras. O simples fato de conhecer um edifício pode ser inseguro e não tomar 
medidas pode ser motivo suficiente para atribuir culpa por negligência. 

FONTE:http://usrc.org/files/technicalresource/The%20Case%20for%20Earthquake%20Resili
ence%20-%20White%20Paper.pdf 

FONTE:http://seismicresilienceinitiative.mvinc.net/ 

 

 

Banco Mundial coordena iniciativa de proteção da Bacia 
Amazônica 

Tudo na Amazônia é colossal. Com uma área total estimada em 4 milhões de 
quilômetros quadrados, ela cobre nove países da América do Sul. Sua biodiversidade 
inclui mais de 16 mil espécies de árvores conhecidas. Um quinto de toda a água do 
planeta está lá. Cerca de 22 milhões de pessoas habitam a área da Bacia Amazônica 
e tiram seu sustento dela. 

Uma nova iniciativa para proteção da maior floresta tropical pluvial contínua do 
mundo também chama a atenção pela grandiosidade. O Programa Paisagens 
Sustentáveis da Amazônia compreende cinco projetos em três países da região: um no 
Brasil, dois na Colômbia e o mesmo número no Peru, que representam 83% da Bacia 
Amazônica. Esses foram os primeiros contemplados pela iniciativa, que começa com 
um investimento de 113 milhões de dólares e, aos poucos, pretende se estender aos 
seis países restantes. 

Só o projeto no Brasil, por exemplo, totaliza investimentos de 60 milhões de dólares e 
foi assinado recentemente pelo governo brasileiro, o Fundo Brasileiro para a 



Biodiversidade (FUNBIO) e a Conservação Internacional (CI-Brazil). O Banco Mundial, 
agência executora do Global Environment Facility (GEF), coordena o Programa 
Paisagens Sustentáveis da Amazônia e lidera uma plataforma de intercâmbio de 
conhecimento e monitoramento. 

Duas frentes, um objetivo: conservar a biodiversidade 

Esse esforço tem duas frentes. A primeira é de continuidade ao Programa Áreas 
Protegidas da Amazônia (ARPA), que completou 15 anos em 2017 e consiste na 
principal estratégia brasileira de conservação do bioma (veja mais dados no 
infográfico). Após criar e fortalecer a gestão de mais de 60 milhões de hectares de 
áreas protegidas, o projeto busca conectá-las, apoiar pequenos produtores rurais na 
implementação do Código Florestal e aprimorar o trabalho feito pelos governos dos 
nove estados amazônicos. 

“Com tudo isso, o Brasil contribuirá para a implementação dos compromissos do 
Acordo de Paris, que busca limitar o aumento da temperatura global a 1,5 graus 
Celsius acima dos níveis pré-industriais”, afirma Adriana Moreira, do Banco Mundial, 
coordenadora do ARPA e do programa regional Paisagens Sustentáveis da Amazônia. 

A segunda frente é a de expansão internacional do trabalho desenvolvido desde 2002 
com o ARPA. Um programa que conecta diferentes países obriga as autoridades locais 
a pensar de forma integral a Bacia Amazônica e sua biodiversidade, explica Adriana. “A 
bacia representa uma grande reserva de água potável e essa visão ampla é 
fundamental para a utilização sustentável e a conservação do ecossistema”. 

Levar em conta a biodiversidade e a dimensão humana também faz parte dessa 
iniciativa. Na Colômbia, por exemplo, os projetos do Programa Paisagens Sustentáveis 
da Amazônia têm foco na implantação de polos agroflorestais, espaços de produção 
familiar agrícola que possibilitam a gerar emprego e renda para as populações 
deslocadas pelos conflitos relacionados com o narcotráfico, além de contribuir para o 
processo de paz. 

A exemplo do Brasil, com o ARPA, tanto o Peru quanto a Colômbia estão criando 
fundos de financiamento a longo prazo do sistema de áreas protegidas da Amazônia. 
Assim, será possível que esse trabalho de grande escala mantenha a sustentabilidade 
ao longo do tempo. 



FONTE:http://www.worldbank.org/pt/news/feature/2018/02/22/brasil

programa-arpa 

 

http://www.worldbank.org/pt/news/feature/2018/02/22/brasil-amazonia-
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Plano de ação e relatório de melhoria da preparação 

para todos os perigos 

Este relatório é uma revisão dos atuais sistemas de resposta de emergência, incluindo 
notificações e avisos, no estado do Havaí e faz recomendações para melhorias. Este 
relatório resume a abordagem utilizada para realizar pesquisas, reunir informações e 
organizar informações para tomada de decisão e resolução de problemas.  

Este relatório foi encomendado em resposta a um falso alerta de mísseis que foi 
enviado ao público no Havaí. Em 13 de janeiro de 2018, o Ponto de Aviso do Estado da 
Agência de Gerenciamento de Emergência do Hawai'i (HI-EMA) ativou erroneamente 
um alerta de míssil balístico de alerta de perigo civil (CDW) em todo o estado através 
do Sistema de alerta e alerta público integrado da Agência Federal de Gerenciamento 
de Emergências (iPAWS). Conforme projetado, o iPAWS distribuiu automaticamente a 
mensagem CDW através do alerta de emergência sem fio (WEA) para telefones 
celulares e através do sistema de alerta de emergência (EAS) para estações de rádio e 
televisão. Embora tenham sido feitos esforços para notificar o público de que a 
mensagem era de fato um falso alerta de mísseis, levou a HI-EMA 38 minutos para 
enviar uma segunda mensagem na WEA e EAS ao público que a primeira mensagem 
era um alerta falso. A equipe da HI-EMA teve que criar um código de evento para 
distribuir a mensagem de alerta falso subsequente durante a confusão que se seguiu 
porque essa capacidade não fazia parte do sistema de alerta original. A falha em ter 
sistemas em vigor em resposta a um alerta falso foi o principal fator contribuinte para 
o atraso e as falhas resultantes da comunicação interna e externa. 

FONTE:https://dod.hawaii.gov/wp-content/uploads/2018/02/Preparedness-Report-18FEB2018.pdf 

 

Construindo a resiliência climática em contextos frágeis: 
principais achados da pesquisa BRACED no Sudão do Sul 

Melhorando a resiliência às mudanças climáticas no Sudão do Sul 

Este artigo é uma síntese dos principais achados da pesquisa realizada com o portfólio 
BRACED. O documento faz uma série de recomendações para futuros trabalhos e 
pesquisas. O objetivo de toda a pesquisa realizada foi influenciar e fortalecer a entrega 



da programação BRACED no Sudão do Sul e programação nacional e subnacional 
relacionada com o clima no futuro. 

A pesquisa descobriu uma série de descobertas. Em primeiro lugar, as mudanças 
climáticas e os conflitos estão mal correlacionados no Sudão do Sul. Em segundo lugar, 
há um amplo conhecimento da seca e do sorgo resistente às inundações no nível 
local. Em terceiro lugar, muitas comunidades acreditam que a inundação e a seca são 
enviadas por Deus e têm baixos níveis de poder para enfrentá-la. Em quarto lugar, que 
as mulheres são profundamente afetadas por um clima em mudança dada a 
dependência dos recursos naturais. Finalmente, o regime de posse da terra e a gestão 
de áreas comuns podem oferecer oportunidades para dividendos de paz e resolução 
de conflitos. 

As descobertas acima mencionadas oferecem uma oportunidade para várias partes 
interessadas no Sudão do Sul trabalharem juntos para produzir mudanças 
significativas. Essas mudanças precisarão ocorrer em níveis micro, meso e macro, a fim 
de serem de natureza transformadora. 

FONTE:https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/building_climate_resilience_in_fragil

e_contexts-key_findings_of_braced_research_in_south_sudan.pdf 

 

Seguro de inundação baseado em índice (IBFI) em Bihar 

Este breve descreve a implementação do seguro de inundação baseado em índice 
(IBFI) em países com grandes comunidades de pequenos agricultores para garantir aos 
agricultores contra perdas de inundações. O resumo descreve os objetivos do esquema 
IBFI em Bihar, Índia e identifica os principais desafios e recomendações. 

Um esquema do IBFI está atualmente sendo testado na Índia e em Bangladesh para 
aumentar a capacidade de enfrentamento a curto prazo dos agricultores pequenos 
contra o risco de inundação. Duzentos agricultores estão matriculados neste programa 
piloto em aldeias ao redor do distrito de Muzzafarpur, na Índia. Esta abordagem 
inovadora visa agilizar e apertar os pagamentos de seguros efetivos, de modo que o 
dinheiro atinja os agricultores afetados em tempo hábil. O projeto integrou técnicas 
avançadas de modelagem numérica para modelar padrões de inundações de longo 
prazo, dados de detecção remota de alta resolução e modelos estatísticos para 
determinar os limiares de inundação, o que poderia desencadear pagamentos rápidos 
de compensação. Soluções eficazes de ponta a ponta estão sendo desenvolvidas em 
colaboração com uma série de organizações e especialistas de órgãos do governo 
central e estadual, empresas privadas de seguros. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/57238_1newibfidocument11.pdf 



 

Mapeamento Integrado de Riscos Participativos 
e Colaborativos para Melhorar a Resil iência a 
Desastres 
 

As lacunas de conhecimento crítico impedem seriamente os esforços para a 

construção da resiliência de desastres em todos os níveis, especialmente em países 

menos desenvolvidos propensos a desastres. A deficiência de informação é mais séria 

nos níveis locais, especialmente em termos de informação espacial sobre riscos, 

recursos e capacidades das comunidades. Para enfrentar este desafio, desenvolvemos 

uma abordagem metodológica geral que integra processos de mapeamento 

participativo baseados na comunidade, que tem sido amplamente utilizado por 

governos e organizações não governamentais nos campos de gestão de recursos 

naturais, redução de risco de desastres e desenvolvimento rural, com emergentes 

técnicas colaborativas de mapeamento digital. Demonstramos o valor e o potencial 

dessa abordagem de mapeamento participativo e colaborativo integrado, realizando 

um estudo piloto na bacia do rio Karnali, mais baixa em declive no oeste do Nepal. O 

processo envolveu uma ampla gama de partes interessadas e cidadãos não 

interessados para co-produzir informações geográficas localmente relevantes sobre 

recursos, capacidades e riscos de inundação de comunidades selecionadas. Os novos 

mapas da comunidade digital são mais ricos em conteúdo, mais precisos e mais fáceis 

de atualizar e compartilhar do que os produzidos pelas VCAs convencionais, uma 

variante da Avaliação Rural Participativa (PRA), que é amplamente utilizada pelos 

vários governos e organizações não governamentais. 

FONTE:http://pure.iiasa.ac.at/id/eprint/15141/ 

 

Primer: Usando informações climáticas para 
gerenciamento de risco climático 

Este documento sobre informações climáticas tem como objetivo definir melhor a 
informação climática como um recurso, esclarecer seu uso e aplicação e melhorar a 
compreensão de fontes credíveis para gerenciamento de risco climático (CRM). O guia 
deve ajudar os especialistas em desenvolvimento a determinar quais informações 



climáticas são apropriadas para diferentes contextos e objetivos de 
desenvolvimento. O guia visa tanto os especialistas que não consideraram 
anteriormente como a variabilidade e a mudança climática podem afetar seus 
programas, bem como especialistas técnicos. 

FONTE:https://www.climatelinks.org/sites/default/files/asset/document/2017_USAID_Primer-Using-

Climate-Info-for-CRM.pdf 

 

Países negociam primeiro acordo ambiental da América 
Latina e Caribe 

Delegações de 24 países latino-americanos e caribenhos deram início nesta semana 
(28/02), na Costa Rica, a uma nova rodada de negociações sobre o que poderá ser o 
primeiro acordo ambiental da região. Dirigentes deverão discutir os últimos detalhes 
para a finalização do documento, que trata dos direitos de acesso à informação, 
participação política e reparação. 

Promovido pela Comissão Econômica da ONU para a América Latina e o Caribe 
(CEPAL), o encontro marca a nona sessão de negociações do acordo sobre o princípio 
10 da Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. A diretiva aborda 
os chamados “direitos de acesso” — a dados e informações sobre atividades que 
ameaçam comunidades, à participação em processos decisórios e de gestão ambiental 
e à reparação, por meio de mecanismos jurídico-legais que garantam o ressarcimento 
de danos e perdas de recursos. 

“A expectativa da nona reunião é clara: revisar os assuntos pendentes e adotar o texto 
final, um resultado que esperamos celebrar no domingo, 4 de março (quando se 
encerra a rodada de negociações)”, afirmou o diretor da Divisão de Desenvolvimento 
Sustentável e Assentamentos Humanos da CEPAL, Joseluis Samaniego, durante a 
abertura da reunião. A comissão desempenha a função de secretariado técnico do 
processo de elaboração do tratado. 

Também presente, o representante da sociedade civil chilena, Tomás Severino, 
defendeu que o tratado seja legalmente vinculante. “Temos uma grande 
responsabilidade com nossos concidadãos. Chegou o momento de terminar esse 
acordo. Devemos ser ousados para concluir (as negociações) com um acordo 
vinculante e robusto”, disse. 

Para Irene Murillo, representante da sociedade civil costa-riquenha, “os direitos de 
acesso à informação ambiental, de participar em tomadas de decisões e de acesso à 
justiça ambiental são vitais para levar para o mundo real os direitos humanos a um 
meio ambiente saudável”. “Isso (o acordo) realmente pode mudar a vida das pessoas 
em nossas países”, ressaltou. 



O embaixador do Chile na Costa Rica, Miguel Ángel González, lembrou que qualquer 
decisão de uma autoridade em matérias ambientais deve não apenas considerar 
critérios técnicos de governo, mas também incluir uma análise participativa do que 
essa deliberação significa para o território e para as populações envolvidas. 

“O Chile sempre argumentou que esse instrumento tem de estabelecer um padrão 
alto, a fim de definir uma visão de longo prazo e com um senso de direção sobre até 
onde queremos avançar”, disse o diplomata. 

O Ministro do Ambiente e Energia da Costa Rica, Edgar Gutiérrez, enfatizou que o 
processo de negociação é o mais importante a nível internacional sobre direitos 
humanos e meio ambiente, conforme reconheceu o relator especial da ONU sobre o 
tema, John Knox. 

“Encorajo e convido vocês a trabalhar para a região, para a democracia ambiental, com 
um espírito construtivo, positivo e progressista, procurando a flexibilidade para 
concordar com um acordo que possa assegurar a esta e às futuras gerações a proteção 
do meio ambiente, a proteção da vida e da integridade pessoal”, acrescentou o 
dirigente. 

CEPAL divulga livro sobre negociações 

Durante o primeiro dia da rodada de negociações, a CEPAL lançou o livro “Acesso à 
informação, participação e justiça em assuntos ambientais na América Latina e no 
Caribe: rumo ao cumprimento da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável” 
(título em tradução livre do espanhol para o português). A publicação traz uma revisão 
de leis e marcos institucionais sobre os direitos de acesso nos 33 países da região. 

O documento foi elaborado com base em dados reunidos pelo Observatório do 
Princípio 10 na América Latina e no Caribe. O livro já foi disponibilizado em meio 
online. Para acessá-lo gratuitamente. 

FONTE:http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43301/4/S1701021_es.pdf 

FONTE:http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm 
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INFORMAÇÕES 

        PROMOTOR BRASIL 

          http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/Home/viewalladvocates#page-3 

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

          https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio 

          INFORMATIVOS UNISDR 

         http://www.eird.org/camp-10-15 

         PREVENTIONWEB 

        http://www.preventionweb.net/english/ 

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

         http://www.mi.gov.br/web/guest/cidades-resilientes 

         CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE DESASTRES - PARANÁ 

         http://www.ceped.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=16 

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL SP 

         http://www.defesacivil.sp.gov.br/  

          SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL – RIO DE JANEIRO 

         http://www.rj.gov.br/web/sedec/exibeconteudo?article-id=4173185  

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DE MINAS GERAIS 

        http://www.defesacivil.mg.gov.br/index.php/ajuda/page/280-programa-minas-mais-  

resiliente-edital-de-chamamento-publico-n-01-2016-resultado-de-analise-das-propostas 

 

 

 


