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Convite para responder o questionário 
Do que se trata? 

O Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastre (UNISDR) está 
lançando uma pesquisa para captar boas práticas e o progresso dos governos locais com 
relação à redução de risco de desastres. Através dessa pesquisa, nós pretendemos: 

Saber mais sobre os riscos de desastres da sua cidade e as medidas adotadas para 
gerenciar e comunicar informações sobre estes; 

Saber mais sobre o plano/estratégia de redução de riscos de desastres local e sobre a 
implementação de ações de redução de riscos de desastres na sua cidade; 

  Coletar informações sobre a experiência do seu governo local na redução de risco de 
desastres, e identificar boas práticas. 

Por que participar? 

Ao participar desta pesquisa, sua cidade tem a oportunidade de mostrar boas práticas 
e sua contribuição para a implementação de marcos globais incluindo o Marco de 
Sendai para a Redução de Riscos de Desastres, a Nova Agenda Urbana, e os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável. 

Os resultados serão publicados no Relatório de Avaliação Global (GAR) 2019 e relatórios 
relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.  As boas práticas 
identificadas serão promovidas em várias formas de publicações e eventos tal como a 
Plataforma Global de Redução de Riscos de Desastres 2019. 

Qual é o público-alvo? 

Governos locais 

Qual é o prazo? 

15 de julho de 2018 

Quanto tempo é necessário para responder o questionário? 



Para preencher o questionário, você precisará de apenas 25 minutos. Você será 
convidado a fazer o upload do plano/estratégia de Redução de Risco de Desastres da 
sua cidade ao final da pesquisa, caso este esteja disponível. 

Agradecemos pela sua colaboração! 
 
Cordiais saudações, 
 
Equipe UNISDR 

QUESTIONÁRIO: https://www.surveymonkey.com/r/QCNTPGJ?lang=pt 

 

 

FAO e Brasil completam 10 anos de parceria com mais de 
US$ 50 milhões em investimentos regionais 

Há quase uma década, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 
Agricultura (FAO) e o governo do Brasil combatem a fome e fortalecem a produção 
agrícola de países da América Latina e Caribe. Em parceria com a Agência Brasileira de 
Cooperação do Ministério das Relações Exteriores (ABC), o organismo da ONU mantém 
um programa de cooperação trilateral e Sul-Sul que já investiu mais de 50 milhões de 
dólares. 

Para fazer um balanço dos resultados dos últimos dez anos e discutir novas frentes de 
atuação, o diretor regional da FAO, Julio Berdegué, foi a Brasília nesta semana para a 
reunião do comitê consultivo do programa de cooperação. A vinda do dirigente foi sua 
primeira visita oficial ao Brasil, desde que assumiu seu atual cargo em julho de 2017. 
Encontro ocorrido nos dias 25 e 26 de junho teve a participação de representantes do 
Itamaraty e outras instituições brasileiras. 

A parceria entre a agência das Nações Unidas e o Brasil executa projetos na área de 
alimentação escolar, fortalece a cadeia de valor do algodão, dá apoio às estratégias 
nacionais de segurança alimentar e nutricional, promove o diálogo com a sociedade 
civil e divulga políticas agroambientais. Outra estratégia é a implementação da 
Iniciativa América Latina e Caribe sem Fome 2025. O programa de cooperação também 
visa à criação da Rede Latino-Americana de Políticas Públicas. 

Brasil: referência para a região 

Nos últimos 20 anos, o Brasil alcançou novos níveis de desenvolvimento por meio de 
uma série de políticas públicas de sucesso nas áreas de segurança alimentar e 
nutricional, erradicação da fome, alimentação escolar, direito humano à alimentação 
adequada, desenvolvimento rural e fortalecimento da agricultura familiar. As 



estratégias transformaram o país em uma referência, despertando o interesse da 
comunidade internacional, particularmente na América Latina e Caribe. 

Esta foi a base para o programa de cooperação com a FAO — compartilhar experiências 
e aprendizagens do Brasil com outras nações da região. A ABC é a instituição 
responsável pela coordenação, negociação, aprovação e monitoramento das 
atividades, das quais participam diferentes ministérios parceiros. Fica a cargo do 
organismo da ONU estimular, organizar, promover, executar, monitorar e acompanhar 
os projetos nos países parceiros. 

Entre as pastas federais e instituições brasileiras que apoiam a ABC e a FAO, estão os 
Ministérios do Desenvolvimento Social (MDS), Meio Ambiente (MMA) e Integração 
Nacional (MI), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), a Secretaria 
Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário (SEAD) e o Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). 

FONTE:http://www.fao.org/in-action/programa-brasil-fao/noticias/ver/pt/c/1142548/ 

 

ONU promove mobilização em prol da Mata Atlântica em 
17 estados brasileiros 

Até abril de 2019, a ONU Meio Ambiente e a Associação Nacional de Órgãos Municipais 
de Meio Ambiente (ANAMMA) promoverão atividades de mobilização e formação nos 
17 estados que abrangem o bioma da Mata Atlântica. Projeto teve início no mês passado 
e realizou encontro nesta sexta-feira (29) no Rio de Janeiro. O objetivo é levar 
conhecimento e conscientização sobre a implementação da Lei 11.428/2006, conhecida 
como a Lei da Mata Atlântica. 

A iniciativa da agência das Nações Unidas se divide em duas frentes. A primeira é de 
capacitação, com o oferecimento da décima edição de um curso online e gratuito, 
realizado pela Ambiental Consulting. Desde 2012, a instituição realiza esse tipo de 
formação, como parte do Projeto de Proteção da Mata Atlântica, em parceria com o 
Ministério do Meio Ambiente. Entre 2015 e 2016, a entidade promoveu o treinamento 
com a Fundação SOS Mata Atlântica, no Projeto de Fomento à Elaboração dos Planos 
Municipais da Mata Atlântica (PMMA). 

O segundo eixo do programa da ONU Meio Ambiente traz a Consulta Pública de 
Percepção Ambiental, uma ferramenta para tornar o cumprimento dos PMMAs mais 
colaborativo. Os PMMAs são um instrumento de planejamento previsto pela Lei da Mata 
Atlântica, que determina a sistematização de estratégias e objetivos de conservação. 
Por meio de uma parceria da SOS Mata Atlântica e do Instituto Paulo Montenegro, a 
consulta tem o intuito de fortalecer a participação do público, levando ao cidadão a 
oportunidade de refletir e se manifestar sobre os temas ambientais abordados. 



Ao mesmo tempo, a ferramenta apresenta ao gestor público e ao Conselho de Meio 
Ambiente do município o resultado do que é bem e mal avaliado em sua cidade, no olhar 
dos habitantes. Essas percepções apontam demandas prioritárias na elaboração de 
políticas públicas. 

Por meio do curso online, as atividades da ONU Meio Ambiente darão apoio às 
prefeituras para a elaboração do PMMA. A agência também deverá acompanhar 
aproximadamente mais 15 municípios para que sejam capilarizadores da inciativa. Para 
o lançamento do projeto, serão promovidos 17 encontros nas Assembleias Legislativas 
de cada estado, com apoio das Frentes Parlamentares Ambientalistas. Os eventos visam 
à integração dos atores públicos do Executivo e Legislativo, Ministério Público, ONGs e 
parceiros. 

FONTE:http://pmma.etc.br/ 

 

'Narco-desmatamento' pode aumentar os riscos de 
desastres na América Central 

De Sebastian Rodriguez  

Quando La Mosquitia, uma região densamente arborizada na costa caribenha de 
Honduras, começou a experimentar inundações incomuns, David Wrathall, um 
especialista em clima e desastres que estava morando lá, foi para a floresta dar uma 
olhada. 

O que ele encontrou foi uma surpresa: grandes seções de floresta foram cortadas por 
gangues de tráfico de drogas e transformadas em fazendas de gado destinadas a lavar 
os lucros das drogas ilegais. 

"Quando fui ver o que estava acontecendo, encontrei novos piquetes muito extensos, 
muitos prédios com grande segurança e grandes fazendas enfiadas nas grandes 
florestas", disse Wrathall, hoje professor de perigos naturais da Universidade do Estado 
de Oregon. 

Com as florestas que por muito tempo absorveram chuvas fortes, a região de La 
Mosquitia começou a enfrentar riscos de enchentes cada vez mais agudos - e agora se 
encontra entre os cinco principais centros da América Central para o que é 
crescentemente conhecido como narcotráfico, ou a perda de florestas para as drogas. 
atividade relacionada. 

Tal desmatamento é um problema crescente na região, particularmente em Honduras e 
na Guatemala, disse Wrathall recentemente na Universidade da Costa Rica. 



Sem florestas que agem como um "escudo" natural contra condições climáticas 
extremas e ajudam a regular as chuvas, as comunidades estão se tornando mais 
vulneráveis a desastres naturais, disse ele. 

E com grupos de drogas que operam na área, as comunidades também se encontram 
mais constrangidas em onde podem viajar - tornando mais difícil a fuga para locais mais 
seguros durante desastres, disse ele. 

"A terra é tomada por traficantes de drogas. Eles não têm espaço para crescer. Todas as 
suas atividades, suas casas, suas estradas e seu uso da terra estão confinados a um 
pequeno espaço. Se houver uma inundação, eles não têm capacidade de resistência, 
"Wrathall disse à Thomson Reuters Foundation em uma entrevista. 

Mais drogas, menos floresta 

Bernardo Aguilar, diretor executivo da Fundação Neotrópica, uma organização com sede 
na Costa Rica que promove o manejo comunitário de recursos naturais, disse que o 
tráfico de drogas é hoje um dos maiores problemas enfrentados pelas florestas na 
América Central. 

"O tráfico de drogas se tornou uma das principais causas do desmatamento na região 
porque as rotas de transporte foram estabelecidas em toda a região da América 
Central", disse Aguilar, um cientista. 

Segundo um estudo publicado no ano passado na revista Environmental Research 
Letters, o tráfico de cocaína poderia ser responsável por cerca de 30% do desmatamento 
na América Central. 

Os traficantes de drogas cortam as florestas para criar pistas de pouso para pequenos 
aviões, construir estradas clandestinas e lavar dinheiro em fazendas de criação de 
animais, segundo um estudo de 2015 publicado na revista Science. 

"Os narcotraficantes estão lavando enormes quantias de dinheiro com a pecuária, que 
é uma indústria que não é muito bem regulamentada na América Central", disse a 
geógrafa da Universidade Estadual do Texas, Jennifer Devine, que estudou o problema. 

Os focos para o narcotráfico na América Central incluem a Reserva da Biosfera da 
Guatemala e La Mosquitia, na fronteira entre Honduras e Nicarágua, disseram os 
cientistas. 

Em menor escala, a região de Jiquilisco, em El Salvador, a região de Osa, na Costa Rica, 
e a reserva de Darién, no Panamá, também são afetadas, afirmaram. 

A América Central cobre apenas 2% do território mundial, mas abriga 12% da 
diversidade biológica do planeta, a maior parte em florestas, disse Aguilar. 



Mas o desmatamento é um grande problema, com o governo hondurenho admitindo 
que a Reserva do Rio Plátano, por exemplo, perdeu 39.000 hectares de floresta ao longo 
de cinco anos de 2006 a 2011 - o equivalente a dois campos de futebol por hora. 

Onde gastar? 

Em toda a América Central, o dinheiro investido no combate ao tráfico de drogas é 
geralmente gasto em rifles, em vez de mudanças de políticas, disse Devine. Mas 
melhorar instituições governamentais fracas nos países pode ser uma forma mais eficaz 
de resolver o problema, disse ela. 

O tráfico de drogas aproveita a fraca regulamentação ambiental e os sistemas 
governamentais, "especialmente em países que têm instituições públicas fracas como a 
Guatemala e Honduras", disse ela. 

Basear-se apenas na "guerra às drogas" para deter o narcotráfico pode ter sérias 
consequências para as florestas da região e para as comunidades que dependem delas, 
disse ela. 

Ela apontou para uma área a leste da Reserva da Biosfera Maia, onde as taxas de 
desmatamento foram significativamente menores do que em outros lugares por causa 
do forte manejo das florestas pela comunidade indígena maia, que depende delas. 

"Essa comunidade estabeleceu 12 concessões florestais e, nos últimos 20 anos, as 
concessionárias cuidaram da floresta, administraram os recursos de acordo com a lei e 
relataram atividades ilícitas em suas áreas", afirmou. 

Esta iniciativa não só ajudou a proteger as florestas, mas também reduziu 
substancialmente a pobreza nas comunidades, disse ela. 

Tais esforços recebem comparativamente pouco financiamento em comparação com o 
financiamento de exércitos centro-americanos para combater o tráfico de drogas, no 
entanto, disse Devine. 

De acordo com o relatório do Estado da Região de 2016, emitido por um conjunto de 
universidades da América Central, os exércitos de Honduras, Guatemala e El Salvador 
duplicaram o número de soldados entre 2008 e 2014 para combater o narcotráfico. 

FONTE:http://news.trust.org/item/20180620024033-e67cw/ 

 

Mais de 40 medidas de adaptação às alterações climáticas 
para o Luxemburgo 

Por Barbara Tasch 



Dieschbourg apresentou a estratégia de adaptação, que decorre do Acordo Climático de 
Paris (COP21), ao comitê de meio ambiente na quarta-feira. 

Turismo, energia, saúde e planejamento regional são alguns dos setores envolvidos 
pelas medidas. 

Dieschbourg propôs estabelecer um catálogo de medidas para o manejo florestal 
sustentável, e um projeto de lei sobre florestas será apresentado em breve à Câmara 
dos Deputados. 

O ministério está, portanto, desenvolvendo, em colaboração com vários institutos de 
pesquisa, um projeto "Floods Flash", que terá como objetivo estabelecer um modelo 
para melhor prever tais eventos. 

FONTE:https://luxtimes.lu/luxembourg/34186-more-than-40-climate-change-adaptation-measures-
for-luxembourg 

 

Houston e o furacão Harvey: um apelo à ação 

Este estudo analisa em detalhe as inundações de Houston que resultaram do furacão 
Harvey. Com base em entrevistas com domicílios e empresas impactadas e com pessoas 
envolvidas na redução, resposta e recuperação de riscos nos níveis municipal, estadual 
e municipal, o estudo identifica as lições aprendidas com as inundações. O estudo 
também fornece recomendações para melhorar a resiliência à inundação. Essas 
recomendações podem ser aplicadas não apenas em Houston, mas em todos os EUA e 
até mesmo globalmente. 

O relatório extrai as seguintes lições de resiliência da inundação: 

 Use cenários prospectivos para planejar o futuro. 
 Limitar ou impedir cobertura de seguro federal de novas propriedades em zonas 

de inundação. 
 Tornar o seguro de inundação mais universalmente atraente para proprietários 

de casas e empresas. 
 Construa uma cultura de consciência em torno do risco. 
 Abordar a preparação doméstica como parte da preparação comercial. 
 Melhore as mensagens em torno de eventos de desastre para refletir com mais 

precisão o risco real. 
 Confiar no público com informações que os ajudam a gerenciar sua segurança e 

preservação de ativos 
 Parcerias e relacionamentos são fundamentais para uma resposta e recuperação 

resilientes. 
 Use os recursos existentes para fornecer informações críticas durante desastres. 



O relatório argumenta que, dada a história de inundações e sua paisagem física e de 
desenvolvimento de Houston, a questão não é se vai inundar novamente, mas quando 
e o quanto. A cidade e o condado já adotaram medidas de políticas corajosas para 
reduzir o risco futuro. 

O desafio agora é adotar medidas de financiamento e implementação igualmente 
ousadas em todas as escalas: de grandes infraestruturas a drenagens de ruas, através 
da conscientização, e do estado do Texas e do governo federal para ajudar a apoiar essas 
medidas. Como a cidade e o condado decidem mitigar o risco futuro de inundação, e 
quão agressivamente eles buscam essa mitigação, determinarão a extensão dos 
impactos do próximo evento. 

O relatório também pede que os moradores e as empresas se tornem proativos em 
pedir, esperar e se auto sustentável para pagar pela ação. Eles também devem lembrar 
que mesmo a melhor mitigação de inundação deixa o risco residual. Empresas de todos 
os tipos e residentes devem se tornar muito mais proativas em entender e agir para se 
preparar e / ou mitigar esse risco. 

FONTE:https://www.zurich.com/_/media/dbe/corporate/knowledge/docs/houston-and-hurricane-
harvey-a-call-to-action.pdf?la=en&hash=6206C39B6CE15064A5B026C4E460E903B4906F8F 

 

 

Jamaica recebe aprovação para trabalho de resiliência 
climática em Annotto Bay 

"Para substituir os elementos abortados do governo da Jamaica / AFP, a NIE e seus 
parceiros desenvolveram um programa revisado que mantém a ênfase original; no 
entanto, o novo componente se concentrará na adaptação às mudanças climáticas 
através da construção de resiliência costeira na seção nordeste. do país ", escreveu o 
PIOJ em sua apresentação ao Secretariado AF em 8 de fevereiro deste ano. 

O projeto tem, entre outras coisas, a reabilitação de bacias hidrográficas por meio de 
reflorestamento para redução do risco de inundação e melhoria da criação de terras em 
bacias hidrográficas ao redor da baía Annotto, bem como recuperação da linha de 
costa. Há, também, a instalação de revestimento para proteção da linha de costa, bem 
como a instalação de 300 metros de recife artificial. Isso é junto com a capacitação e 
treinamento para melhorar o gerenciamento da terra e as habilidades empreendedoras 
nas comunidades. 

FONTE:http://jamaica-gleaner.com/article/news/20180621/earth-today-jamaica-gets-approval-
climate-resilience-work-annotto-bay 

 

 



 

 

 

 

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 

           

 

 

 

 

 


