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O Sistema Integrado de Informações sobre Desastres 
S2iD e a Campanha Cidades Resilientes 

A Campanha "Construindo Cidades Resilientes" fora lançada internacionalmente em 
2010, a cargo do Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres -
 UNISDR/ONU. A Campanha foi anunciada durante o período de adoção do Marco de 
Ação de Hyogo (2005-2015), embasando os 10 passos essenciais para fins de 
incremento da resiliência a desastres, em nível local.  

Em 2015, finalizando-se o prazo inicial de implementação do Marco de Hyogo, foi 
realizada a III Conferência Mundial sobre a Redução do Risco de Desastres, na qual foi 
adotado, por países membros da ONU, o Marco de Sendai para a Redução do Risco de 
Desastres 2015-2030. A partir do novo acordo global, verificou-se a necessidade de se 
reformular a Campanha "Construindo Cidades Resilientes". Assim, serão incorporadas 
a ela as diretrizes estabelecidas no Marco de Sendai, para os próximos 15 anos.  

Em razão disso, a Campanha no Brasil delineará novos horizontes e a atuação da 
Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil também será reestruturada, auxiliando 
a direção da Campanha, em âmbito nacional.  

Com efeito, busca-se uma maior coordenação interfederativa e o alinhamento da 
Campanha com as políticas públicas federais, em sede de gestão dos riscos de 
desastre. A título de exemplo, citam-se: maior enfoque aos municípios prioritários; e a 
elaboração e o fomento de critérios condicionantes aos Municípios, como a 
consecução de Planos de Contingência e a adesão ao Cartão de Pagamento da Defesa 
Civil.  

Hoje, o Brasil é o país com maior número de Municípios inscritos na Campanha. 
 Entretanto, a mera inscrição na Campanha, por si, não voga dizer que o Município já 
se tornou resiliente, mas sim que, ao participar dela, ele assume o compromisso de 
edificar a sua resiliência por meio da definição de ações e prioridades, na área de 
gestão do risco de desastres, em sua localidade. Logo, é possível afirmar tão-somente 
que o aumento no número de cidades brasileiras inscritas sugere a ampliação do nível 
de conscientização e da percepção de riscos pelos gestores locais. 



 UNISDR global: http://www.unisdr.org/ 

UNISDR nas Américas (Panamá): http://eird.org/americas/index.html 

Campanha Cidades Resilientes: http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/ 

 

 

Relação das cidades que aderiram a Campanha Construindo Cidades Resilientes no S2iD 

FONTE:https://s2id.mi.gov.br/ 

 

 

Reconstruindo melhor: um Caribe resiliente após os 
furacões de 2017 

Este documento explica como as lições da história e da recuperação do passado 
podem informar as decisões em torno de "recuperar melhor" após os furacões Irma e 
Maria. Estes dois furacões da Categoria 5 causaram perdas totais estimadas em US $ 
130 bilhões. 

Este documento informativo foi preparado para ajudar os decisores políticos e os 
profissionais a fortalecer a recuperação no Caribe após os furacões de 2017. Os 



desafios para promover um Caribe mais resiliente são significativos; Isso exigirá uma 
avaliação abrangente do impacto de desastres (para entender o que foi mais afetado e 
por quê), reformas legais e regulatórias, uma estratégia de recuperação intimamente 
ligada aos planos de desenvolvimento e investimento existentes e formas de 
planejamento mais participativas do que muitos desses países antes dos 
furacões. Também exigirá um uso mais sistemático da informação sobre riscos e da 
ciência climática nas decisões de planejamento, para gerenciar os riscos futuros. 

FONTE:https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12028.pdf 

 

Impulsionando a resiliência de desastres entre idosos 

Este relatório de pesquisa fornece uma visão geral das pesquisas realizadas para 
entender melhor o papel dos esforços de envelhecimento no local para melhorar a 
resiliência dos idosos em situações de desastre. A equipe de pesquisa entrevistou 
informantes-chave de três grupos de partes interessadas - funcionários de 11 
departamentos de saúde pública, 16 líderes da AFC e 10 diretores executivos da aldeia. 

Principais conclusões: 

• Os adultos mais velhos são particularmente vulneráveis a desastres naturais, 
mas também possuem ativos que podem contribuir para a preparação para 
desastres. 

• Os esforços do departamento de saúde pública para promover a preparação 
para desastres nem sempre acomodam as necessidades dos adultos mais 
velhos. 

• Os esforços de envelhecimento no local - atividades para ajudar os idosos a 
viverem bem em suas casas e comunidades, em vez de em contextos 
institucionais - enfocam as necessidades diárias e não a resiliência de 
desastres. 

• Os esforços atuais de envelhecimento no local podem ser aproveitados para 
fortalecer a resiliência de desastres entre idosos. 

• As colaborações entre departamentos de saúde pública e organizações que 
promovem o envelhecimento podem melhorar a resiliência de desastres entre 
populações mais antigas. 

FONTE:https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_briefs/RB10000/RB10001/RAND_R

B10001.pdf 

 



Lembre-se da lacuna: o papel da atenção plena na 
adaptação ao aumento do risco e das mudanças 
climáticas 

Este artigo explora o papel da atenção plena na adaptação ao aumento do risco e 
mudanças climáticas. Com base em uma revisão da literatura, avalia pesquisas atuais 
sobre "adaptação climática consciente" e explora como a atenção plena individual está 
ligada à adaptação climática. 

Embora, na prática, as abordagens baseadas na atenção à adaptação climática tenham 
obtido reconhecimento generalizado (por exemplo, pelas Nações Unidas), os 
resultados mostram que a pesquisa relacionada é escassa e fragmentada. Não há 
quase nenhuma pesquisa sobre o papel da atenção plena na adaptação climática. Ao 
mesmo tempo, novos domínios científicos estão se abrindo em campos conhecidos 
que iluminam o nexo de atenção mental de certas perspectivas. Esses campos incluem: 
(1) gerenciamento de desastres; (2) bem-estar individual; (3) gestão organizacional; (4) 
comportamento ambiental; (5) justiça social; e (6) produção de conhecimento. 

À medida que novos conceitos e abordagens emergem, eles requerem validação crítica 
de construção e testes empíricos. A importância de uma investigação posterior é 
apoiada por um estudo empírico complementar, que mostra que a disposição de 
atenção individual coincide com o aumento da motivação para tomar (ou apoiar) ações 
de adaptação climática. O artigo conclui que a atenção plena tem potencial para 
facilitar a adaptação em todas as escalas (através de processos de mudança cognitiva, 
gerencial, estrutural, ontológica e epistemológica) e, portanto, deve se tornar um 
elemento central no clima e pesquisa de sustentabilidade associada. Finalmente, 
esboça as trajetórias conceituais do nexo entre atenção mental e apresenta um quadro 
pioneiro e abrangente para a "adaptação climática consciente". 

FONTE:https://link.springer.com/article/10.1007/s11625-017-0524-3 

 
Brasil tem condições de reduzir até 48% das emissões 
até 2050, de acordo com ONU Meio Ambiente e governo 
 

O dado é do estudo “Trajetórias de mitigação e instrumentos de políticas públicas 
para o alcance das metas brasileiras no Acordo de Paris”, uma das publicações que 
será lançada hoje, 24, pela ONU Meio Ambiente e Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações (MCTIC), em Brasília. 



O evento marca a conclusão de um projeto de cinco anos tocado pelas duas 
instituições, que procurou identificar as opções de redução de emissões de gases de 
efeito estufa no país, assim como seus impactos na economia nacional. 

O dado é do estudo “Trajetórias de mitigação e instrumentos de políticas públicas para 

o alcance das metas brasileiras no Acordo de Paris”, uma das publicações que será 
lançada hoje, 24, pela ONU Meio Ambiente e Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações (MCTIC), em Brasília. O evento marca a conclusão de um 
projeto de cinco anos tocado pelas duas instituições, que procurou identificar as 
opções de redução de emissões de gases de efeito estufa no país, assim como seus 
impactos na economia nacional. 

A mudança do clima é um dos maiores desafios do nosso tempo, gerando impactos 
ambientais que vão desde enchentes e grandes secas a desequilíbrios da 
biodiversidade e consequências graves para a saúde humana. Nos últimos anos, o 
assunto tem reunido governos, empresas, terceiro setor e academia na busca de 
soluções para evitar o aquecimento do planeta e, ao mesmo tempo, combater futuras 
mudanças e se adaptar àquelas já irreversíveis. 

Nesse contexto, o Brasil desenvolve uma série de ações a nível nacional, entre elas o 
projeto “Opções de Mitigação de Emissões de Gases de Efeito Estufa em Setores-
Chave do Brasil”, que analisou de que forma os principais setores nacionais como 
indústria, energia, transportes, domicílio, serviços, agricultura, florestas, gestão de 
resíduos, entre outros, podem ser peças fundamentais para o alcance das metas do 
Acordo de Paris no Brasil. 

Com informações para viabilizar uma economia de baixo carbono no país, a pesquisa e 
suas publicações têm o objetivo de auxiliar atores centrais do governo brasileiro na 
tomada de decisão ao estimar os potenciais e os custos de abatimento das emissões. 
Denise Hamú, representante da ONU Meio Ambiente, destacou: “O projeto é 
inovador. Diminui a distância entre governo, setor privado e academia, trazendo mais 
homogeneidade nos dados e informações sobre o tema no país, além de ser uma 
oportunidade ímpar para engajar os representantes dos ministérios em discussões 
especializadas e assim contribuir diretamente na formulação de políticas públicas 
sobre mudanças do clima”. 

Os documentos trazem subsídios para apoiar o governo no desenvolvimento de uma 
estratégia de implementação da Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC), no 
âmbito do Acordo de Paris, e apontam o papel que cada setor econômico pode 
desempenhar para garantir o cumprimento das metas de emissões até 2030. A análise 
mostra, por exemplo, que serão necessários investimentos anuais de R$2,2 bilhões a 
R$15,4 bilhões para mitigar as emissões nacionais e que, assim, seria possível reduzir 
quase 50% das emissões até 2050. 

Para o Dr. Márcio Rojas, Coordenador-Geral do Clima no MCTIC: “O Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações cumpre de forma exemplar sua 
atribuição de oferecer à sociedade brasileira nada menos do que o estado da arte em 



conhecimento científico, tornando real a possibilidade de desempenhar uma reflexão 
genuinamente qualificada e de formular políticas baseadas em evidência”, declarou. 

Sobre a ONU Meio Ambiente 

A ONU Meio Ambiente é a principal voz global em temas ambientais. Ela promove 
liderança e encoraja parcerias para cuidar do meio ambiente, inspirando, informando e 
capacitando nações e pessoas a melhorarem a sua qualidade de vida sem 
comprometer a das futuras gerações. A ONU Meio Ambiente trabalha com governos, 
com o setor privado, com a sociedade civil e com outras instituições das Nações Unidas 
e organizações internacionais pelo mundo. 

Para imprensa, contatar: ONU Meio Ambiente, comunicacao@pnuma.org 

FONTE:http://sirene.mcti.gov.br/documents/1686653/2098519/Trajetorias-Ebook-

b_final.pdf/29c11698-b71d-4009-850c-a162090e1108 

 

ONU alerta para risco de países menos desenvolvidos 
não atingirem objetivos globais 

Os países menos desenvolvidos (LDCs, na sigla em inglês), nações que precisam de 
mais atenção da comunidade internacional, não atingirão os objetivos da Agenda 2030 
para o Desenvolvimento Sustentável a menos que ações urgentes sejam tomadas, 
disse novo estudo das Nações Unidas publicado nesta segunda-feira (5/02). 

A análise elaborada pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 
Desenvolvimento (UNCTAD) enfatiza que o crescimento médio dos países menos 
desenvolvidos ficou em torno de 5% no ano passado, e deve chegar a 5,4% este ano, 
abaixo dos 7% previstos como meta do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) número 8, que promove o crescimento econômico sustentável e inclusivo. 

Na classificação da UNCTAD, os países menos desenvolvidos do mundo são 
Afeganistão, Angola, Bangladesh, Benin, Butão, Burkina Faso, Burundi, Camboja, 
República Centro-Africana, Chade, Comores, República Democrática do Congo, 
Djibouti, Eritreia, Etiópia, Gâmbia, Guiné, Guiné-Bissau, Haiti, Kiribati, Laos, Lesoto, 
Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritânia, Moçambique, Mianmar, Nepal, Níger, 
Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Serra Leoa, Ilhas Salomão, Somália, Sudão do 
Sul, Sudão, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Tanzânia, Vanuatu, Iêmen e Zâmbia. 

Em 2017, apenas cinco países LDC atingiram crescimento de 7% ou mais — Etiópia 
(8,5%), Nepal (7,5%), Mianmar (7,2%), Bangladesh (7,1%) e Djibouti (7%). 



“A comunidade internacional deve fortalecer seu apoio aos países menos 
desenvolvidos, em linha com o compromisso de não deixar ninguém para trás”, disse 
Paul Akiwumi, diretor da divisão da UNCTAD para África, países menos desenvolvidos e 
programas especiais. 

“Com a recuperação econômica global permanecendo fraca, os parceiros de 
desenvolvimento enfrentam restrições em ampliar seu apoio aos países menos 
desenvolvidos para ajudá-los a atingir os ODS. As desigualdades entre estas nações e 
outros países em desenvolvimento estão sob risco de se ampliar”, disse. 

Dependência de commodities 

O relatório afirma ainda que muitos países menos desenvolvidos permanecem 
dependentes das exportações de commodities primárias. 

Embora os preços internacionais da maior parte dessas matérias-primas terem subido 
desde 2016, essa modesta recuperação não foi suficiente para compensar as 
significativas quedas registradas desde 2011, particularmente no caso de petróleo, 
minerais e metais. 

A análise foi apresentada aos Estados-membros da UNCTAD em reunião em Genebra, 
na Suíça. 

FONTE: http://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1666 

 

"Aprender a partir de Desastres Educação em 
emergências"(México)  
O Centro de Cooperação Regional para a Educação de Adultos na América Latina e no 
Caribe ( CREFAL ) Fundo do Fundo das Crianças das Nações Unidas ( UNICEF ), 
Ministério da Educação, Ministério do Governo público da educação Puebla e 
representação em México OEI , estão chamando para este seminário internacional a 
ser realizada na cidade de Puebla entre 1 e 03 de março de 2018, nas instalações da 
profissionalização.dos.professores.Poblano.  
 
Entre os objetivos do seminário são destacadas recolher experiências nacionais e 
internacionais em situações de emergência de prevenção, resposta e reconstrução no 
sector da educação, identificar lições aprendidas e desafios para o surgimento de 
terremotos de Setembro de 2017 México; Identificar experiência internacional, 
nacional e estadual para melhorar os planos de prevenção e reação a reconstrução a 
emergências; e fazer recomendações para melhorar as políticas públicas e 
coordenação do setor da educação enfrentar situações de emergência.  
 



Saiba mais informações e o programa preliminar do seminário aqui  
Para mais informações escreva para antonio.pena@crefal.org ou karine.lavoisier@crefal.org 

FONTE:http://www.crefal.org/acercade 

FONTE:https://www.unicef.org/mexico/spanish/?utm_source=INEE+email+lists&utm_campaign=6e2

5017bea-SLC+Update+2017-10&utm_medium=email&utm_term=0_710662b6ab-6e25017bea-

25743853 
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Portal Emergência On Line 

http://www.emergenciaonline.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

           

 

 


