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Relatando resiliência climática: os desafios à frente 

Este documento marca o primeiro aniversário do lançamento da Força-Tarefa sobre 
Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima (TCFD), e avalia os desafios contínuos de 
tecer revelações climáticas no DNA corporativo e relatórios financeiros. Embora haja um 
apoio acelerado à recomendação do TCFD por parte de formuladores de políticas, 
grupos de investidores, ONGs e empresas, há lacunas significativas entre o foco do 
relatório climático atual da maioria das empresas e as informações que devem ser 
sintetizadas para atender às recomendações do TCFD. 

Três principais desafios para as empresas adotarem as recomendações do TCFD: 

 Assegurando suporte de liderança para divulgação aprimorada 
 Revisar processos de avaliação de risco 
 Aplicando a análise de cenários à mudança climática 

FONTE:http://www.oliverwyman.com/content/dam/mmc-web/Global-Risk-Center/Files/reporting-
climate-resilience.pdf 

 

 

FAO e Brasil assinam projeto para impulsionar 
governança de terra, pesca e florestas 

O Programa de Cooperação Internacional entre o Brasil e a Organização das Nações 
Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) celebra uma década de trabalho conjunto 
com novo projeto de 3,4 milhões de dólares para promover a governança da terra, da 
pesca e de florestas na América Latina e no Caribe. 

O projeto terá como foco a melhoria da administração da terra nos países da região, 
promovendo processos de cadastramento, registro e titulação, ajudando os países a 
fortalecer suas instituições para melhorar o acesso à terra e reconhecer os direitos 



daqueles que vivem e trabalham lá, com ênfase no apoio às mulheres e à juventude 
rural. 

O novo projeto — que promoverá maior adoção das Diretrizes Voluntárias sobre a 
Governança Responsável da Terra, Pesca e Florestas — foi assinado pela FAO, a Agência 
Brasileira de Cooperação (ABC) e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
do Brasil (INCRA). 

“Algum dia, no futuro, vamos poder dizer: erradicamos a fome, vamos poder anunciar 
este feito civilizatório. Nesse dia, será necessário mencionar o papel central, 
importantíssimo, da cooperação do povo e do governo brasileiro”, afirmou o 
representante regional da FAO, Julio Berdegué. 

O diretor da ABC, embaixador João Almino, destacou que a FAO é a principal parceira 
do Brasil na cooperação trilateral Sul-Sul. “O Brasil aprendeu e cresceu muito graças à 
cooperação recebida da FAO, que contribuiu para que o país seja hoje uma referência 
internacional no desenvolvimento rural sustentável”. 

O presidente do INCRA, Leonardo Goes, destacou que o instituto “utilizará seus 48 anos 
de experiência em políticas de reforma agrária e cadastro de terras no Brasil” para 
impulsionar o novo projeto de governança de terra, pesca e florestas. 

Promovendo a segurança alimentar e o desenvolvimento rural 

Na última década, o governo brasileiro investiu quase 60 milhões de dólares em projetos 
na América Latina, no Caribe e na África. Desde 2008, o Programa de Cooperação 
Internacional Brasil-FAO executou 38 projetos em 17 países da América Latina, sete no 
Caribe e nove na África Subsaariana. 

O representante regional da FAO participou da segunda reunião do Comitê Consultivo 
do Programa Brasil – FAO, que avaliou os resultados alcançados e planejou a nova fase 
de cooperação. 

Para Berdegué, a principal contribuição do Brasil tem sido a sua experiência, “sua 
bagagem acumulada sobre como é possível construir um mundo melhor para quem 
muitas vezes não tem nada”. 

Sobre o futuro, Berdegué propôs que o programa de cooperação seja “um motor de 
inovação” na luta contra a fome e a má nutrição, para a construção de uma nova 
ruralidade, com a inclusão de jovens e mulheres, fortalecendo as instituições do mundo 
rural e permitindo os agricultores enfrentem o desafio das mudanças climáticas. 

Representando todas as instituições brasileiras cooperantes, participaram da mesa de 
abertura o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), a Secretaria 
Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário (SEAD), o Ministério do 
Desenvolvimento Social (MDS) e o INCRA. 

Uma nova visão da alimentação escolar 



Uma das prioridades do Programa de Cooperação Internacional Brasil-FAO tem sido a 
alimentação escolar. O governo do Brasil, por meio do FNDE, investiu 8,6 milhões de 
dólares, entre 2009-2018 para impulsionar o tema na região. 

“Há centenas de milhares de crianças que conseguirão atingir seu pleno 
desenvolvimento físico e intelectual porque nunca sofreram de má nutrição em seus 
primeiros anos graças à cooperação do Brasil”, disse Berdegué. 

Uma nova visão foi instalada na região, que viu na alimentação escolar uma política de 
Estado que permite impulsionar a agricultura familiar por meio de compras públicas de 
alimentos que garantem preços e mercados sustentáveis: nove países da região já 
utilizam esses mecanismos. 

Quatro países já aprovaram estruturas jurídicas específicas sobre o tema: Bolívia, 
Honduras, Guatemala e Paraguai. 

A iniciativa de Escolas Sustentáveis envolveu mais de mil agricultores familiares em 13 
países da região, beneficiando 300 mil estudantes em mais de 3 mil escolas. 

Brasil: motor de políticas públicas de agricultura familiar 

Segundo Berdegué, nas últimas décadas, o Brasil tem sido um “incrível laboratório 
gigantesco de construção de políticas públicas para o desenvolvimento da agricultura 
familiar”. 

“São milhões, milhões de agricultores familiares e campesinos que, na América Latina, 
no Caribe e na África, hoje são mais produtivos, vivem melhor, cuidam melhor de seus 
recursos naturais, têm mais voz e mais interferência nas decisões políticas, graças ao 
apoio do Brasil”, explicou. 

Com o apoio da Cooperação Brasil-FAO, as instituições responsáveis pela coordenação 
das políticas de segurança alimentar e nutricional foram fortalecidas, com um 
investimento de 4,45 milhões de dólares, entre 2013-2018, provenientes do Ministério 
do Desenvolvimento Social do Brasil (MDS). 

Entre os principais resultados, destacam-se a definição do marco conceitual de 
agricultura familiar no Equador e na Colômbia, o apoio aos marcos legais e regulatórios 
em Colômbia, Equador, Guatemala e Paraguai e a institucionalização de espaços de 
diálogo com a sociedade civil em Colômbia, Equador, El Salvador e Guatemala e a 
construção de uma política de gênero no Ministério da Agricultura e Pecuária do 
Paraguai. 

FONTE:http://www.fao.org/in-action/programa-brasil-fao/noticias/ver/pt/c/1143783/ 

 



A OMM aumenta a ação na água 

A Organização Meteorológica Mundial está reformulando sua estratégia sobre a água, a 
fim de enfrentar os desafios sem precedentes impostos pelo estresse hídrico, 
inundações e secas e pela falta de acesso a suprimentos limpos. 

O Conselho Executivo da OMM realizou um diálogo especial de um dia sobre a água 
como parte de um esforço concertado para fortalecer os serviços hidrológicos e 
melhorar a previsão, monitoramento e uso do abastecimento de água e resolver o 
problema de muita, pouca ou muito poluição. 

A OMM assumiu formalmente a direção da Iniciativa Mundial de Dados sobre a Água, 
uma vez que melhores dados são essenciais para uma melhor gestão da 
água. Também  lançou uma nova chamada de inovação da  fábrica da WMO 
HydroHub para apoiar a hidrologia operacional. 

“Precisamos dar uma ênfase muito maior à gestão efetiva, equitativa e sustentável de 
nossos recursos hídricos ”, disse Kofi Annan , ex-secretário-geral da ONU e presidente 
da  Fundação Kofi Annan , na sessão de alto nível. 

“A gestão inteligente da água deve gerar benefícios para todos, já que nenhuma 
sociedade pode prosperar por muito tempo sem o acesso sustentável a água doce limpa 
e suficiente. Se gerida de forma sustentável em todos os setores e sociedades, a água 
tem o poder de construir confiança entre as comunidades e contribuir para o 
estabelecimento mais amplo dos esforços de paz e desenvolvimento ”, disse Annan. 

A mudança climática está colocando uma pressão ainda maior sobre o abastecimento 
de água e aumentando os riscos de eventos climáticos extremos. Os especialistas 
prevêem que até 2050, os impactos climáticos relacionados à água poderão reduzir o 
crescimento do PIB em até 6% em grande parte da África, Ásia e Oriente Médio, disse 
Annan, instando os governos a cumprir as promessas do Acordo Climático de Paris. 

"A mudança climática é mais do que uma questão climática", disse Sophia Pal Gai, 
Ministra de Recursos Hídricos e Irrigação da República do Sudão do Sul. “Com demasiada 
frequência, isso está se evidenciando através de secas e inundações. As inundações 
estão ocorrendo com frequência crescente, destruindo vidas e propriedades ”. 

Um pico de chuvas sazonais em partes da África Oriental, que antes sofriam de seca, 
resultou em inundações generalizadas em grandes partes do Chifre da África. Ao mesmo 
tempo, prevê-se que em menos de 10 anos haverá um aumento significativo na escassez 
de água na África, o que terá profundo impacto em nossas sociedades, disse o ministro. 

O Sudão do Sul está cercado e compartilha fronteiras com seis outros países. Como 
muitos países africanos, ele sofre com a falta de dados hidrológicos e informações sobre 
a água de que precisa para informar as políticas de desenvolvimento do governo. 



"O papel principal da OMM na hidrologia operacional é mais necessário do que nunca", 
disse o ministro Pal Gai. 

Iniciativa Mundial de Dados sobre a Água 

O Conselho Executivo está discutindo as bases da estratégia de água da OMM para 
enfrentar os desafios da água e desenvolver melhores informações e serviços 
hidrológicos para apoiar a agenda global sobre desenvolvimento sustentável, redução 
do risco de desastres e mudança climática. 

O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6 estabelece metas ambiciosas de 2030 
para água limpa e saneamento, incluindo a implementação da gestão integrada de 
recursos hídricos em todos os níveis. Como parte dos esforços para impulsionar as 
metas de desenvolvimento sustentável, foi criado um Painel de Alto Nível sobre a 
Água. Em março de 2018, publicou um relatório intitulado " Making Every Drop Count ", 
com recomendações para várias iniciativas que foram desenvolvidas. 

Uma dessas iniciativas é a  World Water Data Initiative , que foi implementada sob a 
liderança do governo australiano. 

O relatório destacou a importância da Iniciativa Mundial de Dados sobre a Água - que 
foi implementada sob a liderança do Governo Australiano - para tomada de decisão 
informada na gestão de recursos hídricos. O governo australiano convidou a OMM a 
assumir a liderança no caminho a seguir e na definição da Fase II com um roteiro de 
cinco anos. 

“Garantir dados confiáveis sobre a água será uma parte essencial e estratégica da gestão 
desse recurso essencial e vital”, disse Sally Mansfield, embaixadora australiana e 
representante permanente na ONU em Genebra. 

"Em nome do governo australiano, eu gostaria de formalmente entregar a 
responsabilidade por esta iniciativa para todos vocês na OMM", disse ela. 

Danilo Turk, presidente do Painel de Alto Nível sobre Água e Paz, disse que melhores 
dados sobre a água são de importância crítica para a construção de cooperação sobre 
os recursos hídricos. 

“Os hidrólogos entendem a importância dos dados para entender o fenômeno da água 
a longo prazo, bem como as lacunas existentes no conhecimento. Essas lacunas devem 
ser reduzidas. O conhecimento e a experiência da OMM são inestimáveis ”, disse ele. 

Chamada de Inovação HydroHub 

A WMO criou um Mecanismo de Apoio à Hidrometria Global (WMO HydroHub) para 
transformar especialistas - da ciência em tecnologia em serviços - disponíveis para 
usuários finais de dados hidrometeorológicos e serviços de vários setores 
econômicos. Essas conexões ajudam a aumentar a base de dados hidrometeorológicos 



- catalisada por tecnologias e abordagens inovadoras - para apoiar os membros da OMM 
na tomada de decisões relacionadas à água. 

Coincidindo com o diálogo especial sobre a água, a WMO HydroHub emitiu a sua 
primeira chamada de inovação, oferecendo financiamento de até 100.000 francos 
suíços a candidatos aprovados. Esta Chamada de Inovação tem como objetivo abordar 
os problemas vivenciados pelos Serviços Nacionais de Meteorologia e Hidrologia 
(NMHSs) no monitoramento hidrológico. Os NMHS operam redes de observação para 
coletar medições como base para serviços de previsão e alerta. Essas redes são caras e 
a demanda por produtos mais econômicos é alta. 

Uma variedade de soluções alternativas foi desenvolvida, incluindo tecnologias de 
sensores de baixo custo, crowdsourcing de observações e utilização de dados para 
outros fins. No entanto, a absorção operacional por NMHS é bastante baixa. As razões 
são diversas e variam de custo e qualidade desconhecidos à falta de confiança em 
abordagens inovadoras. 

O Centro de Inovação Global da OMM está à procura de projetos que encorajem o 
endosso de tecnologias de observação inovadoras ou abordagens de monitoramento 
por NMHSs a um custo total menor. 

FONTE:https://public.wmo.int/en/media/press-release/wmo-steps-action-water 

 

 

Possibilitando uma agenda ambiciosa para a 
transformação no desenvolvimento e risco de desastres 

Este resumo discute os desafios para a redução do risco de desastres no contexto do 
desenvolvimento. Introduz uma abordagem transformacional como meio de abordar as 
lacunas entre o risco de desastres e o desenvolvimento. Como um conceito de fronteira, 
a transformação desafia os valores e objetivos dominantes na prática atual de 
desenvolvimento, e examina as falhas subjacentes do desenvolvimento e da RRD para 
exigir mudanças políticas radicais. 

Existe atualmente uma lacuna na identificação de pontos de entrada claros e práticos 
para transformar a relação entre desenvolvimento e risco de desastre. Para ajudar a 
resolver essa lacuna, este resumo identifica três oportunidades que podem levar à 
transformação: (1) expor os riscos do desenvolvimento e do risco de desastres na 
política de desenvolvimento e na tomada de decisões; (2) priorizando a equidade e a 
justiça social em abordagens para garantir a resiliência; e (3) possibilitar a 
transformação por meio de governança adaptativa.  

FONTE:https://www.sei.org/wp-content/uploads/2018/07/sei-tddr-synthesis-brief-june-2018.pdf 



 

"É essencial que os canadenses ajam agora" sobre a 
mudança climática: relatório federal 

A mudança climática já está tendo um grande impacto - e os governos canadenses 
precisam urgentemente coletar e publicar dados que mostrem como seus cidadãos são 
seguros devido a inundações, incêndios e outros riscos, segundo um painel consultivo 
federal. 

Em um relatório na terça-feira, o painel diz que informações básicas como a 
porcentagem de canadenses pobres que vivem em áreas de alto risco, ou a 
disponibilidade de infraestrutura para a mudança de temperatura e chuva, são 
inconsistentes ou simplesmente não são mantidas. 

Os painelistas dizem que 54 indicadores-chave devem ser implementados pelos 
governos. 

O painel de especialistas também está pedindo medições de quão bem o país está 
situado para se recuperar de desastres climáticos. 

FONTE:http://ottawacitizen.com/pmn/news-pmn/canada-news-pmn/its-essential-that-canadians-
act-now-on-climate-change-federal-report/wcm/f1147d9a-5325-4ef4-9834-fa9659c18d85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 

           

 

 

 

 

 

 

 


