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Transporte e mudança climática: colocando a resistência 
da Argentina ao teste 

Verónica Raffo, Pablo Iribarren Santos e Yohannes Yemane Kesete 

Você imagina ter que evacuar sua vila de barco porque a única estrada que leva você à 
sua escola e traz as mercadorias é inundada? 

Em fevereiro de 2018, a ficção tornou-se realidade para alguns moradores da província 
de Salta, no norte da Argentina, depois que fortes chuvas causaram a transbordamento 
do rio Bermejo e Pilcomayo. A inundação resultou em uma fatalidade, exigiu a 
evacuação de centenas de moradores e lavou um trecho da Rota Provincial 54, deixando 
a aldeia de Santa Victoria del Este completamente encalhada. 

Da mesma forma, um segmento da Rota Nacional 5 em um dos principais corredores do 
Mercosul está intransitável há mais de um ano devido ao excesso de fluxos para a lagoa 
do Picasa. A expansão da lagoa está forçando 4.000 veículos por dia a fazer um desvio 
de 165 km, e adiciona um dia de trânsito para os 1.560 trens de carga que circulam todos 
os anos entre Buenos Aires e Mendoza. A inundação está arrastando a economia para 
trás e inflacionando os altos custos logísticos - situação agravada pelos conflitos entre 
as províncias sobre como lidar com o excedente de água. 

De fato, um  recente estudo do Banco Mundial  calculou o custo de danos e interrupções 
como estes a uma taxa estimada de 0,34% do PIB por ano para inundações ribeirinhas, 
mais 0,32% do PIB para inundações urbanas. 

Para enfrentar esses riscos, o Ministério dos Transportes da Argentina iniciou um 
diálogo com o Banco Mundial para explorar formas de reduzir a vulnerabilidade da 
rede. Com financiamento do  Fundo Global para Redução e Recuperação de Desastres 
(GFDRR) , nossa equipe iniciou um projeto de assistência técnica que fornecerá novos 



insights importantes sobre a magnitude e a localização dos riscos atuais e futuros de 
inundações nas rotas de transporte multimodal da Argentina. ferrovias e hidrovias) e 
formulará recomendações para a redução de riscos. O estudo incluirá três componentes 
principais: 

1. Avaliação de vulnerabilidade : identificação sistemática de todos os nós de 
transporte e links que são vulneráveis aos riscos de inundação. 

2. Avaliação de criticidade : no caso de um evento climático, quais partes da rede 
são mais essenciais para manter a conectividade? Responder a essa pergunta 
pode ajudar muito a priorizar, gerenciar e alocar recursos. 

3. Desenvolvimento de uma ferramenta de visualização de dados on -  line  para 
garantir que as descobertas do estudo possam ser usadas amplamente e para 
apoiar a tomada efetiva de decisões. 

Essas atividades envolvem a combinação de conjuntos de dados no clima e na rede de 
transporte para avaliar os riscos atuais e futuros. Isso nos permitirá simular possíveis 
falhas e interrupções e avaliar como elas podem impactar os fluxos de passageiros e 
cargas. As análises serão usadas para estimar o impacto macroeconômico dos danos 
relacionados ao clima na infraestrutura de transporte, observando os quadros regionais 
e nacionais. 

Esta iniciativa é uma alta prioridade para o Ministério dos Transportes, na medida em 
que complementará e ampliará os engajamentos que visam integrar as considerações 
sobre mudança climática no desenvolvimento de infraestrutura. Além dessa assistência 
técnica, o Banco Mundial também está tornando a adaptação às mudanças climáticas 
parte integrante de sua carteira de empréstimos. O Projeto Corredor de 
Desenvolvimento Northwestern Road de US $ 300 milhões  , por exemplo, incluirá 
padrões aprimorados de projeto e introduzirá regimes de manutenção de estradas mais 
rigorosos para aumentar a resiliência climática.   

Desastres como o de Santa Victoria del Este tendem a se tornar mais frequentes sob o 
efeito da mudança climática, e seu impacto nas pessoas e na economia continuará a 
crescer. Para enfrentar esse desafio, é hora de governos e doadores internacionais 
ampliarem seu apoio ao planejamento de resiliência. Os esforços da Argentina para 
avaliar minuciosamente o risco climático e identificar respostas apropriadas são 
definitivamente um passo na direção certa. 

FONTE:http://blogs.worldbank.org/transport/transport-and-climate-change-putting-argentina-s-
resilience-test 

 

Investindo em infraestrutura informada para o risco para 
apoiar a resiliência a enchentes 



Este resumo de política recomenda o investimento em infraestrutura como uma 
maneira econômica de garantir a resiliência a enchentes, mas deve ser informada sobre 
os riscos e fazer parte de uma estratégia integrada de gerenciamento de 
enchentes. Apesar de ser uma questão global, o gerenciamento efetivo de riscos de 
inundação é altamente complexo e não existe uma solução única para todos os tipos de 
implementação universal. 

Principais recomendações 

 O desenvolvimento deve ser restrito em zonas de risco, e incentivos para o 
desenvolvimento que levam à urbanização de áreas de risco devem ser evitados. 

 Devem ser tomadas providências para práticas efetivas de gestão de risco de 
inundação em larga escala, incluindo proteção suave (controle de erosão, 
alargamento de rios, áreas de retenção natural) e proteção de diques (diques, 
reservatórios e outras características de construção). 

 A proteção técnica deve ser usada para salvaguardar os assentamentos 
existentes, em vez de encorajar novos ativos nas várzeas. 

 Devem ser fornecidos códigos de construção claros e atualizados que mitiguem 
o risco de inundação, e as comunidades devem aderir a eles. 

 Permitir que as comunidades aumentem a autoproteção e a redução de riscos 
por meio de incentivos e subsídios. 

Também disponível em espanhol: Invertir en infraestructura that responda a los riesgos 
para fomentar la resiliencia ante las inundaciones   

FONTE:http://repo.floodalliance.net/jspui/bitstream/44111/2235/1/04%20Zurich%20-
%20Spanish%20-%20FINAL-with%20links-reduced.pdf 

 
Uma estratégia para a governança da segurança cibernética no 
Brasil 
O presente estudo explora a institucionalização da agenda de segurança cibernética no 
Brasil e busca identificar oportunidades para cooperação multissetorial. Para esse fim, 
analisa-se os principais momentos e processos que marcaram o desenvolvimento da 
atual arquitetura de segurança cibernética no país, destacando-se as tensões que 
surgiram com a introdução da agenda como prioridade associada à segurança nacional. 
A descrição do ecossistema de governança da segurança cibernética permitiu a 
identificação de oportunidades sólidas de cooperação entre os diferentes setores 
envolvidos com a agenda, tanto no campo técnico (criptografia e resposta a incidentes), 
quanto na elaboração de legislações, políticas e campanhas de conscientização. 
 

FONTE:https://igarape.org.br/wp-content/uploads/2018/09/Uma-estrate%CC%81gia-para-
a-governanc%CC%A7a-da-seguranc%CC%A7a-ciberne%CC%81tica-no-Brasil.pdf 

 



 

 

 

 

 

Partners for Action (P4A) - Construindo redes 
colaborativas 

O objetivo principal do projeto é envolver diversos grupos de partes interessadas para 
compartilhar conhecimento, atender às necessidades de informações e conduzir ações 
para promover a resiliência a enchentes no Canadá, em face das mudanças climáticas e 
condições climáticas extremas. 

FONTE:https://indexinsuranceforum.org/sites/default/files/Factsheet_15%20UNEPFI%20Canada_LY0
4.pdf 

 

EVENTOS 

 

Fórum Técnico de 2018 Alavancando o Processo de 
Monitoramento da Estrutura de Sendai (SFM) em Apoio à 
Implementação da Agenda 2030 e do Acordo de Paris 

Organizado pelo Escritório das Nações Unidas para Redução de Risco de Desastres 
(UNISDR) 

com o apoio do Governo da Alemanha 

1. Introdução e Antecedentes 

Um importante componente do Marco de Sendai para Redução do Risco de Desastres 
(2015-2030) é o processo inclusivo e abrangente de monitoramento e elaboração de 



relatórios que permite que os países, bem como organizações regionais e governos 
locais, monitorem o progresso global para atingir as sete metas acordadas. monitorar o 
progresso na implementação de estratégias e planos nacionais, regionais e locais de 
redução de riscos. Este relatório é suportado pelo Sendai Framework Monitor, 
desenvolvido e gerenciado pela UNISDR. 

O Processo de Monitoramento do Sendai Frameworkfoi lançado em um workshop 
técnico realizado em Bonn em dezembro de 2017. Este Fórum Técnico de 2018 
proporcionará uma oportunidade para revisar os progressos significativos feitos até o 
momento no monitoramento e relato da implementação do Marco de Sendai, com uma 
atenção especial à Meta E ( Aumentar substancialmente o número de países com 
estratégias nacionais e locais de redução do risco de desastres até 2020) e também a 
coerência das ações com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, bem 
como com o Acordo de Paris. Esta revisão será a base para destacar os pontos fortes e 
fracos do Processo SFM e ajudar a identificar ações que possam fortalecer ainda mais o 
monitoramento da implementação do Marco de Sendai nos níveis nacional, regional e 
local.   

Os 38 indicadores para medir a implementação das metas globais da Estrutura de Sendai 
foram acordados pelos Estados Membros através do Grupo de Trabalho de Especialistas 
Intergovernamentais Abertos sobre Indicadores e Terminologia em Relação à Redução 
do Risco de Desastres (OIEWG). O Relatório da OIEWG, endossado pela Assembleia 
Geral da ONU em fevereiro de 2017 (A / 71/644), solicitou à UNISDR que fornecesse 
orientação técnica contínua para apoiar os Estados Membros na operacionalização 
desses indicadores e metas e indicadores relevantes de os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

O OIEWG também solicitou à UNISDR que desenvolvesse o Sendai Framework Monitor 
para permitir que os Estados Membros informassem sobre o progresso feito na 
implementação das metas globais do Marco de Sendai e as metas e indicadores 
relacionados de outras estruturas internacionais, como a Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável e Acordo de Paris. O Sendai Framework Monitor também 
oferece aos Estados Membros a possibilidade de definir metas e indicadores definidos 
nacionalmente para medir a implementação de estratégias nacionais de redução do 
risco de desastres. 

Este Fórum Técnico de 2018 revisará o progresso relacionado ao Processo de 
Monitoramento da Estrutura de Sendai. Os participantes aprenderão sobre o Sendai 
Framework Monitor, incluindo seus requisitos de entrada de dados, recursos analíticos 
e níveis de aplicação (global, regional, nacional, local). O trabalho atual desenvolvido 
pelos países para relatar o progresso na implementação da Estrutura de Sendai, e o 
trabalho realizado pelas organizações internacionais e regionais relevantes para apoiar 
os Estados Membros nesse esforço também será revisado e discutido pelos 
participantes. O Fórum Técnico também analisará os cronogramas de relatórios, bem 
como os requisitos dos dados de linha de base para o período 2005-2015. 

2. 2018 Objetivos do Fórum Técnico 



A UNISDR está organizando este Fórum Técnico de 2018 para: 

 Analise o progresso feito no Processo de Monitoramento da Estrutura de Sendai, 
incluindo a implementação do Sendai Framework Monitor, a implementação de 
bancos de dados de perda de desastres e identifique áreas onde a assistência 
técnica pode ser necessária.  

 Proporcionar um espaço para compartilhar experiências através da 
apresentação de estudos de caso sobre monitoramento e relatórios, com foco 
em sucessos, desafios e sugestões de melhorias no processo. 

 Analise a contribuição do Sendai Framework Monitor para relatar os ODS 
relevantes e o possível uso para monitorar o progresso na implementação do 
Acordo de Paris (atividades de adaptação). 

 Analisar os progressos realizados na consolidação do acesso e utilização de 
estatísticas relacionadas com desastres, bem como dados geoespaciais, para 
apoiar a monitorização da implementação do Quadro de Sendai. 

3. Resultados esperados 

Este Fórum Técnico de 2018 proporcionará aos participantes uma oportunidade de 
aprender mais sobre a coleta de dados e relatórios sobre a implementação da Estrutura 
de Sendai, bem como discutir e revisar questões relevantes, incluindo a coerência da 
Estrutura de Sendai com outras agendas globais (ODS e Acordo de Paris).  

Os seguintes tópicos serão abordados nas sessões: 

 Revisão do progresso até o momento da implementação e uso do Sendai 
Framework Monitor, bem como do banco de dados contábil de perda de 
desastres 

 Identificação de ações que possam fortalecer ainda mais o monitoramento da 
implementação do Marco de Sendai nos níveis nacional, regional e local. 

 Discussões temáticas e setoriais, incluindo desagregação de dados, classificações 
de perigos, infraestrutura crítica, serviços básicos, ativos produtivos e desastres 
de início lento. 

 Coerência com a agenda de desenvolvimento sustentável para 2030 e com o 
Acordo de Paris. 

 Introdução de pesquisas e atividades relevantes realizadas pela ONU e outras 
organizações internacionais, bem como por partes interessadas. 

4. Público Alvo 

O Fórum Técnico de 2018 visa: 

 Os Pontos Focais Nacionais do Marco de Sendai, bem como a equipe de RRD e 
especialistas que lideram a implementação e o monitoramento do Marco de 
Sendai nos níveis Nacional, Regional e Local. 

 Equipe sênior e de nível técnico dos Escritórios Nacionais de Estatística (NSOs), 
bem como outros guardiões de dados setoriais nacionais relevantes. 



 Pessoal sênior e de nível técnico das Nações Unidas e de outras organizações 
internacionais e regionais, bem como representantes das partes interessadas 
(setor privado, academia, ONGs, etc.) envolvidos na implementação do Marco 
de Sendai, Agenda de Desenvolvimento 2030 e Acordo de Paris . 

A participação será limitada a 110 participantes, portanto, a aplicação antecipada é 
incentivada. Aplicativos atrasados podem não ser acomodados. 

Convite para enviar uma proposta de apresentação 

Convidamos todos os interessados em contribuir para este Fórum Técnico de 2018 a 
enviar uma proposta de apresentação sobre qualquer um dos tópicos listados abaixo, 
usando o formulário anexo que precisa ser enviado para o seguinte e-mail: unisdr-
bonn@un.org. O prazo final para envio de propostas é 12 de outubro de 2018. O Comitê 
Organizador revisará as propostas assim que forem recebidas. Por isso, solicitamos aos 
participantes interessados em fazer uma apresentação para envio antecipado. 

Tópicos de apresentação 

1. Sucessos e desafios na utilização do Sendai Framework Monitor e na organização do 
processo de coleta, relato e validação de dados nos níveis nacional, regional e local 

2. Contribuições temáticas e setoriais para o monitoramento da implementação do 
Marco de Sendai, incluindo desagregação de dados, classificações de perigos, 
infraestrutura crítica, serviços básicos, ativos produtivos e desastres de início lento. 

3. Progressos realizados na consolidação do acesso e uso de estatísticas relacionadas a 
desastres (incluindo a Parceria Global para Estatísticas Relacionadas a Desastres), bem 
como oportunidades de acesso e uso de dados geoespaciais e espaciais. 

4. Progressos na garantia da coerência na implementação do Marco E de Sendai Meta, 
com a agenda de desenvolvimento sustentável para 2030 e o Acordo de Paris (mais 
especificamente no desenvolvimento de Planos Nacionais de Adaptação - NAPs). 

Idioma do Fórum Técnico 2018 

Os idiomas de trabalho de todas as atividades do Fórum Técnico de 2018 serão o inglês. 

Como se inscrever e prazo de inscrição 

Por favor, observe que o prazo para inscrição para todos os participantes interessados 
é 9 de novembro de 2018, usando o link abaixo. Os participantes confirmados receberão 
uma carta convite com informações adicionais, incluindo a agenda e logística. Observe 
que o apoio financeiro limitado estará disponível apenas para participantes 
selecionados de países em desenvolvimento. Será dada prioridade aos participantes que 
representarem PMDs e SIDS que tenham submetido uma proposta de apresentação 
selecionada pelo Comitê Organizador. 



Financiamento Apoio aos participantes cuja proposta de apresentação 
é selecionada pelo Comitê Organizador 

Graças ao apoio prestado pelo Governo da Alemanha, a UNISDR poderá oferecer apoio 
a um número limitado de participantes de países em desenvolvimento (prioridade para 
LDCs e SIDS) que tenham apresentado uma proposta de apresentação que seja 
selecionada pelo Comitê Organizador. O apoio cobrirá o custo da viagem (bilhete de ida 
e volta - tarifa mais econômica - entre o aeroporto de partida internacional em seu país 
de residência e aeroporto vizinho em Bonn) e / ou acomodação durante a duração do 
evento conforme as regras da ONU e regulamentos. 

Seguro de Vida e Saúde 

A vida / grande seguro de saúde é de responsabilidade do participante ou de sua 
instituição ou governo. O organizador não assumirá qualquer responsabilidade pela vida 
e pelo seguro de saúde principal, nem por despesas relacionadas com tratamento 
médico ou eventos acidentais. 

Ponto de contato 

Para assuntos técnicos e de logística, além de outras questões, envie um e-mail para: 
unisdr-bonn@un.org 

FONTE:https://www.123formbuilder.com/form-4215120/APPLICATION-TECHNICAL-FORUM-
2729NOV2018 

 

A  

Plataforma África-Árabe para a Redução do Risco de 
Desastres 
 A Plataforma África-Árabe para a Redução do Risco de Desastres, intitulada "Rumo a 
um desenvolvimento sustentável informado e com risco de desastres", será realizada 
de 09 a 13 de outubro de 2018 em Tunis, na Tunísia. 
O Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres (UNISDR), em 
cooperação com a Liga dos Estados Árabes e da Comissão da União Africano e 
organizado pelo governo da Tunísia, vai organiza a Plataforma África-Árabe sobre a 
Redução de Risco de Desastres, composto do 7º Plataforma Regional da África e 6ª 
Reunião de Alto Nível e 4ª Conferência Árabe sobre Redução do Risco de Desastres. 
 
FONTE:https://www.unisdr.org/conference/2018/afrp-acdrr 

 



 



 

 

 



                  

 

O I SEREDE – I Seminário Paranaense de Pesquisa em Redução de Risco de Desastre é 
um evento que tem como objetivo promover a reflexão acerca da área da Redução de 
Risco de Desastre – RRD.  O primeiro SEREDE acontecerá em Curitiba, nas dependências 
da Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUC/PR (Rua Imaculada Conceição, 1155 
- Prado Velho), de 7 a 9 de novembro de 2018. 

O evento possibilitará uma discussão aprofundada da RRD, em um contexto atualizado, 
global e diversificado, por meio de palestras, apresentação de trabalhos e 
pôsteres. Serão apresentadas as pesquisas coordenadas pelo Centro Universitário de 
Estudos e Pesquisas sobre Desastres – CEPED/PR com o apoio da Companhia de 
Saneamento do Paraná – SANEPAR, por meio do Termo de Cooperação realizado em 
2016. 

FONTE:https://www.even3.com.br/serede 

 

 

 

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 

                    


