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Sistemas resilientes, comunidades resilientes 

Resilient Systems, Resilient Communities surge da rede de pesquisa interdisciplinar da 
Universidade de Alberta, Intersections of Sustainability, que enfoca a relação entre a 
governança da água, a mudança climática e os futuros da comunidade. O objetivo da 
rede de pesquisa é trazer uma abordagem de todo o sistema para o desenvolvimento 
de pesquisas críticas e orientadas a soluções em parceria com agências 
governamentais, parceiros acadêmicos, organizações cívicas, formuladores de 
políticas, atores da indústria e organizações não-governamentais. 

Esta coleção de ensaios de membros da rede estende esses objetivos, fornecendo um 
compêndio de trabalho que envolve o pensamento de resiliência, um conceito que 
continua a desempenhar um papel central nos círculos acadêmicos e de formulação de 
políticas. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/publications/view/57953?&a=email&utm_source=pw_email 

 

Fundo de População da ONU e Itaipu firmam parceria 
para melhorar saúde em 54 municípios do Paraná 

A Itaipu Binacional e o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) firmaram na 
sexta-feira (27) uma parceria para promover ações de saúde pública em 54 municípios 
do oeste do Paraná. Cooperação também beneficiará cidades da província argentina 
de Misiones, na região de fronteira com o Brasil. Projeto terá atividades voltadas para 
a educação sexual dos jovens. 



“Traremos boas práticas e experiências bem-sucedidas na resolução de um problema 
que faz com que o capital humano de muitos países não seja devidamente 
aproveitado, que é a gravidez na adolescência”, explicou o representante do UNFPA, 
Jaime Nadal, durante cerimônia de formalização da parceria, na sede da Itaipu, em 
Curitiba. 

Segundo o dirigente, trabalhar com essa temática nas áreas da Tríplice Fronteira traz 
desafios particulares, uma vez que envolve lidar também com a migração 
transfronteiriça e outras questões que colocam jovens e adolescentes em situação de 
risco. 

A aliança entre a agência da ONU e a empresa fortalecerá os programas já 
desenvolvidos na região pela Itaipu, por meio do seu grupo de trabalho em Saúde. 
“Queremos melhorar o acesso de adolescentes à discussão sobre sexualidade, 
violência sexual e gestação não planejada”, completou o consultor do organismo, Luiz 
Fernando Ribas. 

Para o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Marcos Stamm, “esta é uma parceria alinhada 
com a promoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que compõem a 
Agenda 2030 das Nações Unidas”. 

O UNFPA e a hidrelétrica vão detalhar um plano de trabalho para os próximos dois 
anos, com atividades, prazos e orçamento. Uma das ideias em pauta é criar um selo de 
qualidade para municípios e estabelecimentos de saúde que adotem uma série de 
parâmetros no atendimento a jovens e adolescentes. 

O Fundo de População das Nações Unidas foi criado pela Assembleia Geral da ONU em 
1969 e tem a missão de garantir que cada gravidez seja desejada, cada parto seja 
seguro e cada jovem alcance seu pleno potencial. 

FONTE:http://www.unfpa.org.br/novo/index.php/noticias/ultimas/1858-fundo-de-populacao-da-

onu-e-itaipu-se-unem-em-acoes-de-saude-publica 

 

Rede Brasil é eleita representante da América Latina em 
conselho do Pacto Global da ONU 

 



Cerimônia de nomeação dos representantes dos Conselhos Regionais das Redes Locais. 
Foto: Rede Brasil do Pacto Global 

A Rede Brasil foi nomeada representante da América Latina no Conselho Global das 
Redes Locais, uma das instâncias que compõem a nova estrutura de governança do 
Pacto Global da ONU. 

O anúncio foi feito durante o Fórum Anual das Redes Locais que aconteceu nos dias 23 
e 24 de abril, em Buenos Aires, Argentina. A Rede Brasil foi representada na cerimônia 
pelo seu secretário executivo, Carlo Pereira. 

Além da América Latina, que conta com 15 redes locais, outras quatro regiões do 
mundo nomearam seus representantes que farão parte do conselho, que por sua vez 
elegerá um representante que fará parte do Conselho do Pacto Global, instância 
máxima da iniciativa que tem como presidente o secretário-geral da ONU, Antônio 
Guterres. 

Recentemente, Guterres nomeou dois vice-presidentes para o Conselho: a nigeriana 
Bola Adesola, diretora-executiva do banco britânico Standard Chartered, e o holandês 
Paul Polman, presidente-executivo da Unilever. 

O Pacto Global é uma iniciativa desenvolvida pelo ex-secretário-geral da ONU Kofi 
Annan com o objetivo de mobilizar a comunidade empresarial internacional para a 
adoção, em suas práticas de negócios, de valores fundamentais e internacionalmente 
aceitos nas áreas de direitos humanos, relações de trabalho, meio ambiente e 
combate à corrupção refletidos em dez princípios. 

Essa iniciativa conta com a participação de agências das Nações Unidas, empresas, 
sindicatos, organizações não governamentais e demais parceiros necessários para a 
construção de um mercado global mais inclusivo e igualitário. Atualmente, há mais de 
12 mil organizações signatárias articuladas por cerca de 150 redes no mundo. 

FONTE:http://pactoglobal.org.br/rede-brasil-e-eleita-representante-da-america-latina-no-conselho-

global-das-redes-locais-do-pacto-global-da-onu/ 

 

 

Iniciar estrutura de aprendizagem de fundos: janela de 
antecipação de crises 

A janela de antecipação do Start Fund procura mitigar danos e perdas para as 
comunidades em risco de crise. Isso é feito permitindo e incentivando os membros do 
Start Network a monitorar o risco e agir com base nas previsões. Através da janela de 



antecipação do Start Fund, as organizações não-governamentais podem responder a 
mudanças no risco, como a previsão de chuvas extremas ou uma provável crise 
política. Um elemento-chave dessa abordagem requer uma tomada de consciência 
coletiva, ou análise colaborativa de riscos, em torno da situação prevista e do seu 
potencial impacto humanitário. 

Essa estrutura aborda três necessidades principais de aprendizado e geração de 
evidências. Estes são o uso da aprendizagem para ajudar a medir o desempenho, 
desenvolver o conhecimento e direcionar a adaptação quando apropriado. Atender a 
essas necessidades ajudará a garantir altos níveis de responsabilidade para as 
principais partes interessadas; membros, doadores e as comunidades com quem os 
membros da Rede trabalham. Essa estrutura pode ser usada por membros e doadores 
que buscam entender como aprendemos e antecipamos as evidências. Ele também 
pode ser usado por outros profissionais de ação antecipada, baseados em previsão, 
que buscam desenvolver abordagens para medir a ação antecipada. 

FONTE:https://start-network.app.box.com/s/m0fwfxjykj5i9dd2qqfefmyit5nj5pz9 

 

O que importa para as trajetórias de recuperação das 
famílias após o terremoto de Gorkha? Um estudo de 
painel de dois anos 

Para entender o que importava para a recuperação a curto e longo prazo, este estudo 
seguiu os mesmos domicílios 10 semanas, um ano e dois anos após o terremoto de 
Gorkha no Nepal. A análise explorará quais fatores são mais importantes para o 
enfrentamento de curto prazo e a recuperação a longo prazo, a fim de melhorar a 
resposta humanitária e o planejamento de programas de recuperação após desastres 
agudos. 

Em abril de 2015, um terremoto de magnitude 7,8 atingiu o Nepal, matando mais de 9 
mil pessoas, destruindo ou danificando seriamente mais de 800 mil casas e deslocando 
aproximadamente 2,8 milhões de pessoas. Onde choques como terremotos não 
podem ser facilmente evitados, fortalecer a capacidade de se preparar, responder e 
recuperar é fundamental para manter os ganhos de desenvolvimento, apesar 
deles. Neste contexto, a resiliência pode ser pensada como a combinação de 
capacidades pré-existentes e as respostas usadas para lidar e recuperar no 
rescaldo. Em última análise, a capacidade das famílias de manter o seu bem-estar a 
longo prazo em face de choques depende da combinação das suas capacidades e do 
modo como são utilizadas. 

FONTE:https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GhorkaEarthquake_Recovery_Mercy
Corps_April2018_0.pdf 



 

ONU e 16 bancos elaboram primeiro guia sobre 
mudanças climáticas para o setor financeiro 

Dezesseis bancos dos quatro continentes, entre eles os brasileiros Itaú Unibanco e 
Bradesco, uniram-se à Iniciativa Financeira da ONU Meio Ambiente na elaboração de 
uma metodologia desenvolvida para aumentar o entendimento das instituições 
financeiras sobre o impacto das mudanças climáticas e da ação pelo clima em seus 
negócios. 

Esse entendimento é fundamental para permitir que os bancos sejam mais 
transparentes sobre sua exposição aos riscos e oportunidades relacionados ao clima, 
em linha com a Força-Tarefa sobre Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima 
(TCFD, na sigla em inglês). 

Também ajudará nas estratégias dos bancos para se beneficiar da transição para uma 
economia de baixo carbono e em seu engajamento com clientes nesse sentido. 
Segundo a ONU Meio Ambiente, esse ponto é essencial uma vez que os riscos e 
oportunidades relacionados ao clima surgem no setor financeiro principalmente nos 
serviços para clientes. 

A metodologia e os materiais de apoio são o primeiro produto de um processo de 
colaboração promovido nos últimos dez meses. A iniciativa reuniu diversas áreas das 
instituições financeiras, incluindo risco de crédito, testes de estresse, sustentabilidade 
e desenvolvimento de negócios, com cientistas e especialistas em risco e gestão de 
investimentos. 

Além de Itaú Unibanco e Bradesco, os bancos que estão liderando o trabalho e 
adotando a metodologia são ANZ, Barclays, BBVA, BNP Paribas, Citi, DNB, National 
Australia Bank, Rabobank, Royal Bank of Canada, Santander, Société Générale, 
Standard Chartered, TD Bank Group e UBS. 

Eles são orientados pelas consultorias Oliver Wyman, Mercer e Acclimatise, e apoiados 
por cientistas do Instituto Internacional de Análise de Sistemas Aplicados (IIASA) e do 
Instituto Potsdam de Pesquisas sobre o Impacto Climático (PIK). 

“Muitos desafios ambientais que o mundo enfrenta hoje, especialmente as mudanças 
climáticas, podem ser atribuídos a uma causa fundamental: o pensamento de curto 
prazo. Os mercados financeiros podem se tornar um catalisador da ação para a 
sustentabilidade, mas, para isso, precisam se orientar mais para o longo prazo”, disse 
Erik Solheim, chefe da ONU Meio Ambiente. 

“A beleza das diretrizes é encorajar organizações a considerar e divulgar os impactos 
de longo prazo. Precisamos dessa mudança de perspectiva para atingir o 



desenvolvimento sustentável. É por isso que, como ONU Meio Ambiente, estamos 
contentes de estar trabalhando com líderes tão comprometidos da indústria 
financeira.” 

A metodologia fornece a primeira orientação publicamente disponível projetada 
especificamente para os bancos realizarem avaliações prospectivas de riscos e 
oportunidades relacionadas ao clima, conforme previsto pela TCFD. Mais 
especificamente, a metodologia ajuda os bancos a aplicarem os mais avançados 
cenários globais de mudanças climáticas disponíveis hoje — como aqueles 
desenvolvidos por PIK, IIASA e Agência Internacional de Energia (AIE) — para avaliar 
riscos e oportunidades que a transição econômica de baixo carbono pode apresentar 
às suas carteiras de empréstimos. 

“Quando publicamos as nossas recomendações menos de um ano atrás, fomos 
deliberados em ver os bancos e outras instituições financeiras não apenas como 
consumidores de informações relacionadas ao clima, mas como preparadores e 
emissores de tais informações”, declarou Christian Thimann, copresidente da Iniciativa 
Financeira da ONU Meio Ambiente, vice-presidente da TCFD e executivo-sênior da 
seguradora AXA. 

“Fizemos isso para enfatizar o papel fundamental que as instituições financeiras terão 
que desempenhar tanto na salvaguarda da estabilidade financeira quanto no 
financiamento da descarbonização econômica”, completou. 

“Isso é fácil de entender. A parte difícil é encontrar formas eficazes, mas práticas, de as 
instituições financeiras tomarem tais medidas, realizarem as avaliações necessárias e 
as divulgarem de forma significativa. Sou grato pela contribuição que este grupo está 
fazendo hoje para esse fim.” 

A metodologia foi elaborada a partir dos conhecimentos, procedimentos e modelos de 
avaliação de risco já utilizados pelos bancos; e tem como objetivo permitir 
avaliações informadas de como as exposições ao risco — e a novas oportunidades 
potenciais — podem se desenvolver no futuro, sob vários cenários de mitigação 
climática. 

A iniciativa também permite às instituições examinar os riscos e oportunidades em 
uma série de lugares e setores, e fornece visões de longo prazo que vão além do 
horizonte de testes de estresse de dois ou três anos. 

Segundo a ONU Meio Ambiente, o progresso feito por meio da publicação dessas 
diretrizes é fundamental. “Através deste esforço altamente colaborativo de cientistas, 
profissionais de risco e especialistas em sustentabilidade, estabelecemos uma 
metodologia inovadora que servirá para sustentar a tomada de decisões e a alocação 
de recursos mais conscientes dos riscos climáticos”, disse John Colas, sócio e vice-
presidente da consultoria Oliver Wyman. 



“Esperamos que esta metodologia seja ainda mais fortalecida, à medida que as 
práticas evoluírem e surgirem dados novos e mais granulares de profissionais da 
indústria, corporações, formuladores de políticas e cientistas do clima.” 

Trabalho adicional ainda é necessário entre os setores e áreas de especialização para 
desenvolver melhores práticas. A maioria dos cenários publicamente disponíveis não 
se destina à avaliação de riscos financeiros. Juntas, a comunidade científica e as 
instituições financeiras poderiam melhorar a granularidade dos modelos e avançar nas 
variáveis de risco financeiro geradas. 

Também é importante o engajamento dos bancos e dos mutuários, de modo que as 
informações aprimoradas no nível do mutuário se tornem disponíveis. Assim como o 
desenvolvimento de testes de estresse macroeconômico em instituições financeiras, as 
avaliações e projeções do clima continuarão melhorando ao longo do tempo. 

A metodologia estará disponível no site www.unepfi.org/tcfd-for-banks. 

Seminários online serão realizados às 5h e 11h (horário de Brasília) em 15 de maio 
para os interessados em saber mais sobre a nova metodologia. 

Entre os palestrantes, estão especialistas em gestão de risco e investimentos da 
consultoria Oliver Wyman, cientistas especializados em mudanças climáticas do PIK e 
do IIASA, que forneceram os cenários-base para as metodologias, e representantes dos 
bancos participantes. 

Para se registrar no webminar, é necessário enviar e-mail para Peter Cripps no 
endereço events@environmental-finance.com. 

FONTE:https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/16-banks-and-united-
nations-produce-first-guidance-help-banking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

           

 

 

 

 


