
 

PUBLICAÇÃO: 08/01/2018 

 

 

Plano de Contingência  -Livro Base 

Em resposta aos princípios e diretrizes apontadas como prioritárias nas I e II 

Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil, ocorridas em 2010 e 2014, e com 

objetivo de apoiar os Estados, Distrito Federal e Municípios a implementarem a 

Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC, a Secretaria Nacional de 

Proteção e Defesa Civil - SEDEC, do Ministério da Integração Nacional, disponibiliza ao 

Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil – SINPDEC e a sociedade civil o Programa 

de Capacitação Continuada em Proteção e Defesa Civil da SEDEC/MI, conforme 

estabelece a Lei 12.608 de 10 de abril de 2012 , que instituiu a Política Nacional de 

Proteção e Defesa Civil – PNPDEC. Como estratégia de implementação, o Programa foi 

estruturado em duas linhas de atuação: a elaboração e publicação de conteúdos e a 

capacitação com foco na “Formação de Formadores” e na “Multiplicação aos 

Municípios”. Norteado de acordo com o previsto na Política, que abrange as ações de 

prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação, está sendo executado por 

meio do Projeto de Cooperação Técnica Internacional BRA/12/017 – Fortalecimento 

da Cultura de Gestão de Riscos de Desastres no Brasil celebrado entre a SEDEC/MI e 

o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento-PNUD. Os conteúdos 

programáticos são apresentados em três livros: Livro Base, Apostila do Instrutor e 

Apostila do Aluno, com os seguintes ”Módulos de Formação”: i. Prevenção: 

“Elaboração de Plano de Contingência | Livro Base ” ii. Mitigação e Preparação: 

“Elaboração de Plano de Contingência” iii. Resposta: “Gestão de Desastres, Decretação 

e Reconhecimento Federal e Gestão de Recursos Federais em Proteção e Defesa Civil” 

iv. Recuperação: “Gestão de Recursos Federais em Proteção e Defesa Civil para 

reconstrução”. A metodologia de elaboração e atualização do presente módulo, partiu 

do levantamento do acervo didático-pedagógico utilizado nos cursos de capacitação 

promovidos pela SEDEC/MI com atuação exitosa e das contribuições dos técnicos 

convidados, que integraram os Grupos de Trabalho – GT’s, compostos por 



representantes de municípios, estados, academia, pedagogos, organismos 

internacionais e da SEDEC/MI. O conjunto de publicações ora apresentados não 

encerra a necessidade de abordagem de temáticas complementares demandadas pelo 

SINPDEC, havendo uma especial atenção para atualização e lançamento de outros 

temas. Esperamos que o material sirva de orientação aos integrantes do SINPDEC, 

assim como para a sociedade civil, na prevenção e preparação à desastres e no 

fortalecimento da cultura de Proteção e Defesa Civil no Brasil. 

 Boa leitura! 

 Renato Newton Ramlow 

 Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil 

FONTE:http://www.integracao.gov.br/documents/3958478/0/II+-+Plano+de+Contingencia+-

+Livro+Base.pdf/8bb53620-a1b4-4f3b-ad2d-29bfaac55258 

 

 

Brasil avançou em 2017 na formulação de políticas para 
atingir objetivos globais 

Para fortalecer a implementação da Agenda 2030, o Brasil avançou em 2017 na 

formulação de políticas que estimulam a adoção dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável nos âmbitos federal, estaduais e municipais, de acordo com o Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 

Governos, sociedade civil, setor privado e organismos internacionais promoveram 

ações que dialogam com o cumprimento dos ODS por meio de ações integradas para 

erradicar a pobreza, promover o crescimento econômico e a sustentabilidade global. 

“O Brasil avançou de forma preponderante na montagem de uma estrutura de 

governança que fosse capaz de estabelecer um apoio inicial à caminhada do país até 

2030″, disse o secretário nacional de Articulação Social da Secretaria de Governo da 

Presidência da República, Henrique Villa. 

“A chamada Agenda 2030 Brasil se consolidou em 2017 não só com a instalação da 

Comissão Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, instância de 

governança máxima da Agenda brasileira, mas também com a elaboração do Plano de 

Ação da Comissão para o período 2017-2019”, completou Villa. 

Estabelecido a partir de cinco eixos, o Plano propõe desde a universalização da 

Agenda, para que cada brasileiro possa ser protagonista na implementação dos ODS, 

como também atividades que dialogam com dois grandes desafios: internalização da 



Agenda e a localização dos ODS, que é o processo de levar em consideração os 

contextos subnacionais na realização da Agenda 2030. 

O secretário também lembrou que o ambiente macroeconômico do país deve estar 

ajustado aos desafios vinculados à execução do conjunto de objetivos e metas da 

Agenda 2030. 

“Os recursos financeiros próprios só estarão à disposição do desafio assumido em 

2015 se, e somente se, a situação macroeconômica do país estiver estabilizada e os 

meios para a execução da Agenda, disponíveis”, declarou. 

Para a coordenadora de políticas públicas da Fundação Abrinq, Maitê Gauto, é papel 

da Comissão Nacional para os ODS fomentar a construção de um ambiente político 

favorável à implementação da Agenda 2030. 

“Para isso, é essencial exercer o seu papel indutor da implementação tanto em nível 

nacional como subnacional, por meio de políticas e incentivos que mobilizem os 

gestores públicos das diferentes esferas, assim como o setor privado e a sociedade 

civil, a perceberem os ODS como reflexo dos nossos desafios nacionais e também 

como uma oportunidade única de avançarmos na superação das desigualdades 

estruturais que temos no país”, afirmou. 

Com o objetivo de fornecer suporte à implementação da Agenda 2030, o PNUD, em 

seu novo plano estratégico divulgado em novembro, irá trabalhar com duas 

plataformas, apoiando iniciativas internacionais e regionais. 

Por meio de um grupo de conselho de desenvolvimento, serão oferecidos serviços e 

conhecimentos para promover a integração e eficiência de ações. 

No âmbito regional, a plataforma irá ajudar os países a desenharem e integrarem 

soluções para complexos desafios de desenvolvimento que requerem ações 

multissetoriais nos âmbitos econômico, social e ambiental, em linha com os ODS. 

“Com o novo plano estratégico, o PNUD posiciona-se como uma organização com visão 

de futuro, pronta para implementar o mandato ambicioso da Agenda 2030”, disse o 

diretor de país do PNUD Brasil, Didier Trebucq. 

“Vamos trabalhar para avançarmos em soluções integradas para promover o 

desenvolvimento sustentável, na redução de obstáculos estruturais, aumento da 

resiliência e redução das desigualdades.” 

“Por meio de políticas e programas integrados para erradicação da pobreza e resposta 

à crises, bem como planejamento e suporte operacional, temos plataformas que 

garantem a atuação holística para o alcance dos ODS”, salientou Trebucq. 

A Plataforma Agenda 2030 (www.agenda2030.org.br ) será alinhada ao plano 

estratégico global do PNUD para 2018-2021. Além de apresentar uma interface 

amigável ao cidadão comum, a Plataforma visa a promover a aceleração dos ODS no 



país, compartilhar boas práticas internacionais e facilitar a inovação do setor público, 

em interação com outras plataformas setoriais. 

Seu principal objetivo é auxiliar o Brasil no desenho e na entrega de soluções 

integradas para seus desafios complexos de desenvolvimento que requerem ações 

multissetoriais e coerentes que articulem as dimensões econômicas, sociais e 

ambientais. 

Nesse contexto, o PNUD atua como catalisador de intervenções que aceleram as 

transformações estruturais almejadas. 

Em 2017, também foi lançada, com o apoio do PNUD, a Rede ODS Universidades, que 

irá promover atividades de ensino, pesquisa e extensão com foco na Agenda 2030. 

Entidades de ensino superior públicas e privadas fazem parte da Rede. Para saber 

mais, acesse aqui. 

Para mais informações sobre a Agenda 2030, acesse www.agenda2030.org.br. 

FONTE:http://www.agenda2030.org.br/ 

 

 

Relatório sobre os países menos desenvolvidos 2017 

Ao contrário dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, a Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável inclui um objetivo explícito da energia - Objetivo de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) 7, "garantir o acesso a energia acessível, 

confiável, sustentável e moderna para todos". O acesso à energia moderna 

desempenha um papel importante na transformação estrutural econômica - uma 

questão crítica tanto para os países menos desenvolvidos (PMA) quanto para a Agenda 

2030 de forma mais geral. 

A edição deste ano do Relatório de Países Menos Desenvolvidos da UNCTAD centra-se 

no acesso à energia transformacional para os PMA, onde 62% das pessoas não têm 

acesso à eletricidade, em comparação com 10% em outros países em 

desenvolvimento. Hoje, a maioria das pessoas em todo o mundo que não têm acesso à 

eletricidade vive em PMA - uma proporção que cresceu de forma constante de menos 

de um terço em 1990. 

FONTE:http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ldcr2017_en.pdf 

 

 

 



EVENTOS 

 

ONU oferece bolsa de estudo para curso de direito 
internacional em Haia 

 

Foto: ONU 

As Nações Unidas oferecem bolsas de estudo para curso de direito internacional no 

âmbito do Programa de Bolsas de Direito Internacional das Nações Unidas (ILFP, na 

sigla em inglês). 

O curso será ministrado no Palácio da Paz em Haia (Holanda) entre 25 de junho e 3 de 

agosto de 2018 e está aberto para profissionais com experiência em direito 

internacional de países em desenvolvimento e países com economias emergentes. As 

aulas serão em francês e o prazo de inscrição se encerra em 29 de janeiro de 2018. 

As bolsas contemplam todas as despesas de passagem, seguro-saúde, matrícula, 

acomodação, material do treinamento e diárias para os candidatos selecionados. 

Todas as informações estão em www.un.org/law/ilfp – incluindo um espaço de 

contato para eventuais dúvidas, que devem ser direcionadas exclusivamente por meio 

desse site. 

FONTE:http://www.un.org/law/ilfp/ 

 

 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 


