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Em fórum internacional, delegação brasileira apresenta 
relatório nacional sobre Agenda 2030 

Representantes de todos os países da América Latina e do Caribe se reuniram, na 
semana passada, na sede da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe 
(CEPAL), para o III Fórum sobre o Desenvolvimento Sustentável. 

Pelo Brasil, representantes do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), da 
Secretaria de Governo da Presidência da República, do Ministério das Relações 
Exteriores, da Academia Brasileira de Ciências (ABC) e da Fundação ABRINQ 
participaram do encontro para debater os avanços nacionais na implementação da 
Agenda 2030. 

Durante o evento, a delegação brasileira apresentou o relatório “Agenda 2030 – Metas 
Nacionais dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”. 

No documento, elaborado pelo IPEA, são apresentadas as propostas de adequação das 
metas globais da Agenda 2030 à realidade brasileira, em cumprimento à atribuição 
recebida pela Comissão Nacional dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) 
de fornecer suporte técnico e institucional às ações governamentais para a formulação 
de políticas públicas e programas nacionais de desenvolvimento. 

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) é um dos organismos 
que apoiam a Comissão Nacional para os ODS. 

Em 2018, o IPEA trabalhou em conjunto com órgãos governamentais e gestores e 
técnicos do governo federal, que participaram dos debates para a formulação das 
metas nacionais. 



De acordo com a diretora-adjunta de Estudos e Políticas Sociais do órgão, Enid Rocha, 
o documento propõe indicadores que dialogam com as metas de desenvolvimento do 
país, com foco na territorialização dos ODS, envolvendo todas as áreas de atuação do 
governo federal. 

“Nesse processo de adequação das metas também é importante estimular a discussão 
dos indicadores nacionais, pois temos problemas com os indicadores globais. Nesse 
processo de adequação das metas foram inclusive propostos indicadores nacionais por 
meio dos registros administrativos”, afirmou Enid Rocha 

“Iniciamos uma discussão com diversos órgãos que trabalham, direta ou 
indiretamente, com indicadores para a construção dessas informações. Se não temos 
indicadores, não temos como acompanhar as metas. Esse trabalho é essencial para 
que os diferentes órgãos do governo federal, dos estados e dos municípios 
harmonizem suas políticas para o alcance das 169 metas da Agenda 2030. A 
harmonização das metas dos 17 ODS com as prioridades, planos e programas do país é 
fundamental para o nosso desenvolvimento”, acrescentou. 

Fórum 

O III Fórum dos Países da América Latina e do Caribe sobre o Desenvolvimento 
Sustentável reúne representantes de governos, da sociedade civil, de organismos 
internacionais, do setor privado e da academia, com o objetivo de revisar os avanços e 
desafios da implementação da Agenda 2030 na região. 

De acordo com a CEPAL, o encontro estimula a cooperação regional, com foco no 
multilateralismo e na troca de experiências e na discussão de melhores práticas que 
têm apoiado os avanços nacionais para a implementação da Agenda 2030. 

Até o momento, segundo a CEPAL, 29 países da região contam com mecanismos 
institucionais de coordenação para a definição de metas e indicadores nacionais. Esse 
avanço institucional foi acompanhado pela preparação de relatórios nacionais 
voluntários que descrevem as atividades dos mecanismos de coordenação e os 
avanços realizados. 

O relatório “Agenda 2030 – Metas Nacionais dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável” pode ser consultado aqui. 

FONTE:http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/180801_ods_metas_nac_do

s_obj_de_desenv_susten_propos_de_adequa.pdf 

FONTE:http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/presscenter/articles/2019/delegacao-

brasileira-apresenta-relatorio-de-metas-nacionais-da-a.html 

 



 

Na ONU, países da América Latina e Caribe debatem 
promoção da Agenda 2030 na região 

Os países da região reconheceram o Fórum dos Países da América Latina e do Caribe 
sobre o Desenvolvimento Sustentável como um exemplo de coordenação regional 
entre vários atores como os governos, o Sistema das Nações Unidas, o setor privado, o 
setor acadêmico e a sociedade civil. 

O objetivo da iniciativa é levar adiante a implementação da Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável na América Latina e no Caribe. O reconhecimento foi 
feito durante o encerramento da Terceira Reunião do mecanismo regional, na última 
sexta-feira (26) na sede da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe 
(CEPAL) em Santiago, Chile. 

O evento de alto nível, organizado pela CEPAL e pelo governo de Cuba – na qualidade 
de presidente do organismo regional –, contou com a presença de mais de 1 mil 
pessoas, incluindo 153 delegados de 33 países, 25 deles da região, além de 20 
representantes das agências, fundos e programas das Nações Unidas e 18 de 
organizações intergovernamentais. 

No total dos participantes, a maioria era composta por mulheres – 51% de mulheres, 
49% de homens. 

O encerramento incluiu uma sessão especial intitulada “Rumo à Assembleia Geral de 
2019”, em que participaram Alicia Bárcena, secretária-executiva da CEPAL; Carolina 
Schmidt, ministra do Meio Ambiente do Chile; Luis Alfonso de Alba, enviado especial 
do secretário-geral para a Cúpula do Clima de 2019; Rubén Armando Escalante 
Hasbún, embaixador extraordinário e plenipotenciário e representante Permanente de 
El Salvador junto às Nações Unidas (via mensagem em vídeo); María Fernanda 
Espinosa, presidente da 73ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas (via 
mensagem em vídeo); Sheila Gweneth Carey, representante permanente das Bahamas 
junto às Nações Unidas, na qualidade de co-facilitadora da declaração política do 
Fórum Político de Alto Nível sobre o Desenvolvimento Sustentável; e Rodrigo 
Malmierca, ministro de Comércio Exterior e Investimento Estrangeiro de Cuba, na 
qualidade de presidente do Fórum dos Países da América Latina e do Caribe sobre o 
Desenvolvimento Sustentável. 

A ministra chilena Carolina Schmidt detalhou os principais objetivos de la 25ª 
Conferência das Partes sobre a Mudança do Clima (COP 25) que será realizada em 
dezembro em Santiago, observando que a ambição e a ação climática serão os pontos 
centrais. 



“Se não agirmos mais rápido, as consequências da mudança do clima para o planeta 
serão irreversíveis”, afirmou. Ela acrescentou que a região da América Latina e o 
Caribe deve ser capaz de realizar ações conjuntas na reunião para avançar na concreta 
ação climática. “Precisamos da disposição de todas as partes para avançar nessa 
tarefa”, declarou. 

Luis Alfonso de Alba reiterou que é necessário passar da negociação para a ação, 
dando “um salto considerável” em termos climáticos. 

“O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, tem insistido que os chefes 
de Estado devem ir à Cúpula do Clima, que será realizada em setembro, com um plano 
concreto, não somente com discursos”, afirmou. “Para dar continuidade à agenda 
climática é indispensável contar com outros atores, em especial a sociedade civil e o 
setor privado.” 

Em sua mensagem gravada em vídeo, o embaixador Escalante explicou o calendário 
das próximas reuniões de alto nível de seguimento da Agenda 2030 e da ação climática 
que serão realizadas em setembro em Nova York, incluindo uma sessão especial do 
Fórum Político de Alto Nível (HLPF em sua sigla em inglês) com chefes de Estado e de 
Governo, a Cúpula do Clima, o Fórum de Financiamento para o Desenvolvimento e a 
revisão da Trajetória de Samoa para os Pequenos Estados Insulares em 
Desenvolvimento. 

A presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, María Fernanda Espinosa, 
destacou em sua mensagem em vídeo a relevância do trabalho da CEPAL e seu apoio 
permanente ao desenvolvimento dos países da América Latina e do Caribe. “Devemos 
continuar fortalecendo essa comissão regional da ONU. Seu papel é fundamental para 
a cooperação entre os países”, considerou. 

“Avançar em direção a uma região mais próspera, inclusiva e sustentável requer 
políticas fiscais redistributivas, juntamente com financiamento externo. A COP 25 e a 
Cúpula do Clima de 2019 são oportunidades para fortalecer os mecanismos acordados 
no Acordo de Paris e aumentar a ambição para alcançar a Agenda 2030”, acrescentou 
Espinosa. 

A embaixadora de Bahamas, Sheila Gweneth Carey, lembrou que a Agenda 2030 
requer a participação de todos os atores relevantes. “No Fórum Político de Alto Nível 
sobre o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas revisaremos os progressos 
realizados nesse roteiro. Devemos garantir o máximo nível de participação. As apostas 
são altas e o mundo inteiro está nos observando”, ressaltou. 

O ministro Rodrigo Malmierca agradeceu à CEPAL pela organização do Fórum e a todos 
os delegados por sua entusiasmada e frutífera participação. 

“Esse Terceiro Fórum foi muito importante, uma vez que discutimos todos os temas, 
mantendo o princípio de ‘não deixar ninguém para trás’ e colocando o Caribe primeiro 
lugar, tal como a CEPAL nos indicou. Todos estão convidados para a quarta reunião em 
Havana, em abril de 2020”, afirmou. 



Ao encerrar o encontro, a secretária-executiva da CEPAL, Alicia Bárcena, expressou sua 
satisfação com os debates realizados durante esses cinco dias. “Foi uma semana 
riquíssima, cheia de compromissos. Sabemos que temos desafios, como ampliar os 
espaços de participação. Hoje, mais do que nunca, estamos comprometidos em 
trabalhar nessa agenda civilizatória e indivisível que é a Agenda 2030”, considerou. 

“Estamos saindo do Fórum dos Países da América Latina e do Caribe sobre o 
Desenvolvimento Sustentável realizado esta semana na CEPAL com a clareza de que o 
território importa e de que é necessário levar a Agenda às pessoas, aos meninos e às 
meninas, aos adolescentes, aos povos indígenas, à todos e todas”, declarou Bárcena. 

No documento final com as conclusões e recomendações acordadas entre os governos 
reunidos na Terceira Reunião do Fórum dos Países da América Latina e do Caribe sobre 
o Desenvolvimento Sustentável, os delegados felicitaram, também, os 19 países da 
região que já apresentaram as revisões nacionais voluntárias na série de sessões 
ministeriais do Fórum Político de Alto Nível sob os auspícios do Conselho Econômico e 
Social (ECOSOC), e os cinco países que estão se preparando para fazê-lo em 2019. 

Eles elogiaram também o documento final da Segunda Conferência de Alto Nível das 
Nações Unidas sobre a Cooperação Sul-Sul (PABA+40), realizada no mês de março em 
Buenos Aires, e se comprometem com a sua implementação, reiterando a importância 
da contribuição da cooperação Sul-Sul e da cooperação triangular na implementação 
da Agenda 2030. 

Reconheceram ainda o Relatório de Avanço Quadrienal sobre o Progresso e os 
Desafios Regionais da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável na América 
Latina e no Caribe, preparado conjuntamente pela CEPAL e pelos escritórios regionais 
dos fundos, programas e organismos especializados do Sistema das Nações Unidas. 

FONTE:https://www.cepal.org/pt-br/comunicados/paises-reconhecem-o-forum-paises-america-latina-

caribe-o-desenvolvimento-sustentavel 

 

 

Como empresas podem apoiar os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável? Veja aqui as dicas 

Como difundir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) – um conjunto de 
17 objetivos e 169 metas aprovadas em 2015 por todos os países – dentro de sua 
organização? 

A Rede Brasil do Pacto Global das Nações Unidas – a maior e principal iniciativa 
empresarial da ONU – dá dicas de atuação. 



O setor privado desempenha um papel importante no alcance dos ODS. Além de 
serem a força motriz do sistema econômico, as empresas têm estratégias de negócios 
que impactam diretamente o ambiente social e ambiental onde operam. 

Sem dúvida, afirma a iniciativa, o cumprimento dos ODS até 2030 dependerá da 
conscientização de líderes corporativos e de seus funcionários. 

A Rede Brasil do Pacto Global incentiva ações para que as companhias incorporem a 
sustentabilidade em suas rotinas de produção e ampliem o engajamento. 

Inspirados na Rede espanhola, a Rede lista algumas dicas relevantes para os 
empresários, lideranças e funcionários de organizações – um guia prático e uma fonte 
de ideias. 

FONTE: https://pactoglobal.org.br/noticia/285 

 
 

 

Programa da ONU e Brasil trocam conhecimentos sobre 
segurança sanitária dos alimentos 

O Centro de Excelência contra a Fome – uma parceria entre o Programa Mundial de 
Alimentos das Nações Unidas (PMA) e o governo do Brasil – recebeu no final de 
abril Nafissatou Diop, engenheira de alimentos que trabalha na Unidade de Segurança 
Sanitária de Alimentos do Programa Mundial de Alimentos em Roma, para uma missão 
de intercâmbio no Brasil. 

Ela visitou instituições brasileiras para conhecer as práticas brasileiras de garantia da 
qualidade e da segurança sanitária dos alimentos, além de identificar sinergias entre o 
trabalho do Centro de Excelência e de sua unidade em Roma. 

A Unidade de Segurança Sanitária de Alimentos trabalha em colaboração com a 
Unidade de Alimentação Escolar e com escritórios de país do PMA para fortalecer 
capacidades locais e garantir a segurança dos alimentos. 

Eles avaliam a situação em campo e propõem soluções para melhorar a qualidade e 
garantir a segurança dos alimentos servidos às crianças nas escolas. Eles também 
desenvolvem treinamentos com merendeiras em boas práticas de armazenamento, 
higiene, preparo dos alimentos e educação nutricional. 

Durante a missão de cinco dias no Brasil, Diop se interessou especialmente pelas 
práticas de controle de qualidade de alimentos frescos. 

PMA: alimentação escolar e assistência técnica em 54 países 



O PMA provê alimentação escolar e assistência técnica a governos de 54 países. Mais 
da metade deles está na África. Os países estão cada vez mais investindo em 
programas de alimentação escolar vinculados à agricultura local. 

Essa modalidade gera impactos positivos para as crianças e para os agricultores 
familiares, devido à compra local de alimentos frescos. O uso mais intenso de 
alimentos frescos na alimentação escolar possibilita que as crianças recebam refeições 
mais saudáveis e saborosas, mas traz alguns desafios para garantir a segurança 
sanitária dos alimentos. 

O Brasil tem um dos maiores programas de alimentação escolar vinculada à agricultura 
local do mundo. O programa alimenta 42 milhões de crianças todos os dias letivos e, 
por lei, deve destinar 30% de seu orçamento de cerca de R$ 4 bilhões à compra de 
alimentos produzidos por agricultores familiares. 

Diop destacou o processo de fiscalização e a descentralização do programa como 
aspectos interessantes do modelo brasileiro. 

Ela teve reuniões com representantes do Ministério da Saúde, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação, da Embrapa e com a equipe do Centro de Excelência. 
Ela também visitou uma escola para ver de perto como as regras e padrões de 
segurança dos alimentos são aplicadas ao programa de alimentação escolar. 

“Pude entender que atingir esse nível de implementação leva tempo e requer o 
envolvimento do alto escalão do governo. Ter uma legislação forte e crucial para que 
os mesmos padrões e processos sejam mantidos, mesmo que haja mudanças no 
governo”, afirmou Diop. 

Outro aspecto que pode ser útil para os esforços do PMA de fortalecimento de 
capacidades nos países é a integração dos diferentes setores do governo brasileiro nas 
iniciativas de garantia da qualidade do programa de alimentação escolar, inclusive da 
comida servida às crianças. 

FONTE: https://centrodeexcelencia.org.br/pma-e-brasil-trocam-conhecimentos-sobre-seguranca-

sanitaria-dos-alimentos/ 

 

 

Defesa Civil nas Escolas leva turma para conhecer o 
monitoramento dos rios 

Uma turma de 25 alunos do Colégio e Curso PRW conheceu na manhã desta sexta-feira 
(03.05) o monitoramento dos rios realizado pelos agentes da Secretaria de Defesa Civil 
e Ações Voluntárias dentro do Centro Integrado de Operações de Petrópolis (Ciop). Os 
jovens também visitaram a sede da Defesa Civil, onde conheceram a estrutura e 



puderam conversar com a equipe operacional e técnica da pasta. A atividade faz parte 
do Defesa Civil nas Escolas, programa que insere a prevenção aos desastres de origem 
natural no ambiente escolar. 

Durante a visita, os alunos conheceram sobre o funcionamento do Ciop, que conta 
com 56 câmeras instaladas permitindo o monitoramento em tempo real, 24 horas por 
dia, de 46 locais diferentes. Entre eles, regiões com um grande histórico de 
alagamentos e inundações, como o Rio Quitandinha, na altura da rua Coronel Veiga. 
Na sede da Defesa Civil, os estudantes conversaram com os técnicos e com os agentes 
operacionais da pasta. 

“É importante que os nossos alunos conheçam a estrutura da Defesa Civil, aprendendo 
como funciona o trabalho de monitoramento e também de prevenção. A discussão em 
sala de aula muda um pouco a forma de pensar do jovem, que passa a entender a 
importância de se prevenir. Estamos em uma cidade com grande histórico de 
tragédias, então precisamos tratar desse tema desde a infância”, afirmou o 
coordenador do Colégio e Curso PRW, Wendell Bull Arguinson. 

Em 2018 – primeiro ano de funcionamento da política pública - foram realizadas 170 
atividades dentro do Defesa Civil nas Escolas, com a participação de 103 colégios da 
rede, oito particulares e um estadual. Neste ano, programa foi ampliado para 
as escolas da rede pública e privada que contam com educação infantil. Outra 
novidade é a inclusão do bem-estar animal como tema de discussão em sala de aula. 
Neste semestre serão abordadas as ameaças de inverno: incêndios florestais e 
estiagem. 

 Apesar de estar em prática há pouco tempo, o programa já rendeu um prêmio para a 
prefeitura. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais 
(Cemaden) vai entregar um pluviômetro semiautomático e um kit educativo para 
serem usados dentro da política pública. “O reconhecimento nacional é a prova que 
estamos no caminho certo. Precisamos pensar no presente um futuro resiliente para 
Petrópolis”, completou o secretário de Defesa Civil. 

FONTE:http://www.petropolis.rj.gov.br/pmp/index.php/imprensa/noticias/item/12912-defesa-civil-

nas-escolas-leva-turma-para-conhecer-o-monitoramento-dos-rios 

 
 

 

Estudo de resiliência climática em Lower Manhattan 

Como parte do projeto de Resiliência Costeira da Baixa Manhattan, uma iniciativa 
integrada de proteção costeira, este estudo fornece recomendações e orienta futuros 
investimentos para a construção da resiliência climática em Manhattan após o furacão 
Sandy em 2012. O estudo seguiu estes objetivos orientadores: 



• Identificar a extensão dos riscos climáticos e a exposição em Lower Manhattan 
nas décadas de 2050 e 2100; 

• Avaliar as opções de adaptação às ameaças climáticas a longo prazo e 
maximizar a adaptação ao clima, sempre que possível, para abordar um 
conjunto abrangente de impactos de riscos climáticos; 

• Apoiar a criação e integração de co-benefícios urbanos para Lower Manhattan, 
sempre que possível, para servir a comunidade de Lower Manhattan; 

• Estabeleça uma série de recomendações em fases para maximizar as soluções 
de curto e longo prazo e desenvolver uma estratégia de resiliência climática de 
longo prazo, informada pelos esforços de planejamento existentes e projetos 
que já estão em andamento. 

Este estudo baseia-se em esforços passados e liderança por parte das comunidades do 
Baixo Manhattan e da cidade após o furacão Sandy, e estabelece o caminho para a 
próxima fase do planejamento de resiliência climática para o futuro da Baixa 
Manhattan.  

FONTE:https://www.nycedc.com/project/lower-manhattan-coastal-resiliency 

 

 
OPAS apresenta orientações para melhorar saúde dos 

migrantes em países das Américas 
A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) apresentou um documento 
com orientações sobre migração e saúde para os países das Américas, sugerindo cinco 
linhas de ação para melhorar a saúde dos migrantes e das populações que os recebem. 

As cinco áreas de ação recomendadas pela OPAS são: o fortalecimento da vigilância 
epidemiológica; a melhora do acesso aos serviços de saúde para as populações 
migrantes e para as que os recebem; a melhora da comunicação e o intercâmbio de 
informações para combater a xenofobia, o estigma e a discriminação; o fortalecimento 
do trabalho intersetorial e entre países para proteger a saúde dos migrantes; a 
adaptação de políticas, programas e marcos legais para promover e proteger a saúde e 
o bem-estar dos migrantes. 

Além disso, a OPAS criou um portal para os Estados Membros com informações e 
recursos sobre a saúde dos migrantes nas Américas e em outras regiões, onde os 
países podem trocar informações, boas práticas, lições aprendidas e planos nacionais 
de saúde que abordem a saúde dos migrantes, entre outros documentos de apoio. 

A orientação e a plataforma online fazem parte de um compromisso assumido pela 
OPAS em novembro de 2018 em resposta a uma série de ações prioritárias 



identificadas pelos ministérios da saúde das Américas para melhorar a resposta dos 
sistemas de saúde às migrações em massa que estão ocorrendo na região. 

"Precisamos ter uma resposta de emergência de curto prazo, com um planejamento 
de médio e longo prazo que atenda às necessidades de saúde dos migrantes", disse o 
subdiretor da OPAS, Jarbas Barbosa. “É quase impossível pensar em uma resposta 
isolada para abordar a saúde e a migração. Precisamos trabalhar de maneira coletiva 
para atender às necessidades de saúde dessas populações e dos que a recebem, além 
de proteger as conquistas de nossa região.” 

O fenômeno da migração em massa se intensificou nos últimos anos nas Américas, 
especialmente da América Central para o México e os Estados Unidos, bem como da 
Venezuela para outros países da América do Sul e do Caribe. 

Os países das Américas demonstraram solidariedade regional na prestação de apoio 
aos migrantes, mas a alta demanda por serviços de saúde, aliada à falta de recursos e à 
reemergência de doenças anteriormente eliminadas, como o sarampo, pressionaram 
os sistemas de saúde a atender às necessidades de saúde dos migrantes, atendendo 
também às necessidades das populações locais. 

Cinco linhas de ação para a saúde dos migrantes 

A OPAS propõe uma série de intervenções destinadas a inserir as necessidades de 
saúde dos migrantes nas políticas, estratégias e programas nacionais. Também 
reconhece a necessidade de unir a resposta de emergência a curto prazo às ações de 
médio a longo prazo para integrar as necessidades de saúde da população migrante, 
assegurando ao mesmo tempo a sustentabilidade das ações que já estão sendo 
implementadas. 

As cinco linhas de ação e intervenções propostas são: 

• Fortalecer a vigilância epidemiológica, a gestão da informação e o 
monitoramento para que os sistemas de saúde dos países que recebem 
migrantes possam se adaptar – assim como intervenções de saúde que 
atendam às necessidades específicas de saúde dos migrantes. 

• Melhorar o acesso aos serviços de saúde para a população migrante e à 
população que a recebe, identificando e mitigando as barreiras específicas que 
esses grupos enfrentam na hora de acessar os serviços. 

•  
• Melhorar a comunicação e o intercâmbio de informações para combater a 

xenofobia, o estigma e a discriminação e promover uma cultura de inclusão e 
solidariedade, bem como o intercâmbio de informações entre países. 

•  
• Reforçar parcerias, redes e marcos entre países para promover e proteger a 

saúde dos migrantes de forma eficaz, envolvendo atores de diferentes setores, 
agências e países. 

•  



• Adaptar políticas, programas e marcos legais para promover a saúde e o bem-
estar dos migrantes, o que implica sua inclusão em políticas e programas locais 
e nacionais, assim como desenvolver ou modificar os marcos legais para 
abordar os direitos migrantes aos mais altos padrões alcançáveis de saúde 
física e mental, de acordo com as obrigações internacionais em matéria de 
direitos humanos. 

Em reunião realizada no mês de novembro de 2018 na sede da OPAS, em Washington, 
D.C., ministros da saúde discutiram ações de curto e médio prazo em áreas como 
vigilância epidemiologia, preparação e prevenção de surtos e a garantia do acesso aos 
sistemas e serviços de saúde, entre outros temas. Além das orientações técnicas e 
plataforma web, a OPAS também se comprometeu a desenvolver um plano regional de 
ação que atenda às necessidades de saúde dos migrantes, uma iniciativa que será 
desenvolvida em consulta com os Estados Membros. 

FONTE:https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5921:opas-

apresenta-orientacoes-para-melhorar-saude-dos-migrantes-em-paises-das-americas&Itemid=820 

 

Intact anuncia compromisso de US $ 2,3 milhões para 
ajudar os canadenses a se adaptarem às mudanças 
climáticas 

Montreal - Durante a  Nature Champions Summit  hoje, a Intact Financial Corporation 
("Intact") (TSX: IFC) anunciou um compromisso de US $ 2,3 milhões para 16 parceiros 
de caridade canadenses - de costa a costa - focados em proteger os canadenses dos 
impactos da mudança climática. 

"A mudança climática está tendo um enorme impacto humano e econômico", disse 
Charles Brindamour, CEO da Intact. "Os canadenses - especialmente os líderes 
governamentais e empresariais - podem liderar o caminho para enfrentar e gerenciar 
os riscos associados. Ao tornar nosso país um dos mais resilientes ao clima do mundo, 
podemos proteger nossa natureza, nossa economia e nosso povo". 

Os 16 parceiros beneficentes selecionados exploram soluções concretas para gerenciar 
a mudança climática, incluindo como a manutenção e a restauração de ativos naturais 
podem proteger contra inundações. Por exemplo, ALUS Canadá: A Iniciativa da Família 
Weston, destinatária de US $ 248.000, visa estabelecer projetos de infraestrutura 
natural em terras agrícolas marginais ambientalmente sensíveis para aumentar a 
retenção de água, diminuir a inundação por terra, reduzir os riscos de erosão e filtrar a 
água. 

"Como a Cúpula desta semana deixou clara, a natureza e os recursos naturais são, e 
sempre foram, os maiores recursos do Canadá", disse Brindamour. "É cada vez mais 



evidente que esses recursos podem ser aproveitados como infra-estrutura crítica e 
alavancados para gerenciar os riscos associados à mudança climática. Temos a 
responsabilidade de avançar este trabalho para garantir a resiliência de longo prazo de 
nosso país". 

Fatos rápidos 

• De 2009 a 2015, o pagamento dos Acordos Federais de Assistência Financeira 
contra Desastres às províncias foi superior aos 39 anos anteriores combinados. 

• As inundações no Canadá Central e Oriental custaram à nossa economia mais 
de US $ 3 bilhões nos últimos dois anos - e 40% das reclamações de 
propriedades estão relacionadas a inundações. 

• No ano passado, o Insurance Bureau of Canada revelou que o custo médio de 
um porão inundado é de US $ 43.000. 

• Os ativos naturais não apenas ajudam a manter a biodiversidade, mas podem 
atuar como um complemento forte ou uma alternativa viável às opções de 
infraestrutura construídas para a mitigação de inundações. 

• De acordo com um  relatório de 2018 da Secretaria de Seguros do Canadá, o 
Centro Intacto de Adaptação ao Clima e o Instituto Internacional para o 
Desenvolvimento Sustentável (IISD) , as zonas úmidas podem reduzir os danos 
causados por inundações em 40%. 

Como parte de seu compromisso de construir comunidades mais resilientes, a Intact 
está na vanguarda da adaptação às mudanças climáticas no Canadá nos últimos dez 
anos. Em 2015, a empresa estabeleceu - financiando US $ 4,25 milhões - o Centro 
Intacto de Adaptação Climática da Universidade de Waterloo, um centro de pesquisa 
aplicado dedicado a ajudar os canadenses a lidar com os efeitos do clima extremo e 
das mudanças climáticas. O Intact Center concentra-se no desenvolvimento de 
soluções práticas para proprietários de imóveis canadenses, inclusive por meio de um 
programa de proteção domiciliar dedicado a inundações e o desenvolvimento de 
novos padrões de inundação e construção de códigos em colaboração com governos 
canadenses.  

A Fundação Intact investirá mais US $ 1 milhão em projetos de adaptação climática em 
2019. Os pedidos de organizações de caridade serão aceitos a partir de setembro. 

Parceiros de beneficência atuais: 

• ALUS Canadá  - implementando projetos de infraestrutura natural em terras 
agrícolas marginais ou ineficientes para a agricultura.  

• Bluenose Coastal Action  - trabalhando diretamente com parceiros municipais 
no sudoeste da Nova Escócia para localizar, projetar e instalar projetos de 
desenvolvimento de baixo impacto (LIDS) com o objetivo de melhorar a gestão 
de águas pluviais.  

• Community Forests International  - reverter a tendência de corte raso e adotar 
novas ferramentas financeiras que incentivem a melhoria da infraestrutura 
natural para a redução do risco de inundação. 



• Conseil Regional de l'ambientement du développement durable de l'Outôaais 
- reduzir o impacto das ilhas de calor urbanas através da implementação de 
iniciativas de ecologização urbana. 

• Patos Ilimitados no Canadá  - restaurar áreas úmidas urbanas como uma forma 
de infraestrutura natural que aumentará a resiliência da comunidade por meio 
da mitigação de enchentes, ao mesmo tempo em que melhora a qualidade da 
água, o habitat da vida selvagem e oportunidades de recreação ao ar livre. 

• FireSmart  - abordando a necessidade de um sistema padronizado que ofereça 
avaliações personalizadas e detalhadas de riscos de incêndios florestais e 
controle de redução de risco mensurável para residências. 

• Green Calgary  - promovendo a prevenção de enchentes através da coleta de 
águas pluviais. 

• Green Learning Canada Foundation  - engajando jovens por meio de educação 
sobre inundações, com o objetivo de ajudá-los a preparar suas casas e escolas 
para um evento de enchente. 

• Nature-Action  Québec  -  restauração da linha costeira dos rios Hazen Bleury e 
Barbotte, direcionados para sua vulnerabilidade à inundação 

• Natureza Quebec -  ajudando os municípios a reduzir o número de ilhas de 
calor e a poluição do ar através do mapeamento de ilhas de calor, 
conscientização pública e ecologização urbana 

• Nature Conservancy of Canada  - protegendo e restaurando zonas úmidas em 
Ontário e Quebec para ajudar a reduzir o impacto de tempestades severas.  

• O Instituto Miistakis das Rochosas Inc.  - criando pelo menos uma ferramenta 
de planejamento de terras de conflito para orientar a colocação de projetos 
solares e eólicos em larga escala . 

• Sentier Urbain -  criando jardins urbanos para melhorar a gestão da água e 
reduzir as emissões de CO2 no Circuito de Jardins no sul de Montreal. 

• Universidade de Alberta  - desenvolvendo um programa de computador que 
reconhece padrões atmosféricos de larga escala que levam a um clima de fogo 
extremo usando AI. 

• Universidade da Colúmbia Britânica  - desenvolvendo estratégias de 
recuperação pós-incêndio para prevenir futuros incêndios florestais e aumentar 
a resiliência climática em 21 comunidades canadenses. 

• WWF-Canadá -  restaurar a água para a paisagem urbana para melhorar a 
gestão da água e fortalecer a resiliência de Montreal, descobrindo rios 
subterrâneos e recriando novos rios urbanos. 

FONTE:https://www.intactfc.com/English/media/press-releases/press-release-details/2019/Intact-

announces-23-million-commitment-to-help-Canadians-adapt-to-climate-change/default.aspx 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
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 

                    

 

 


