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A Rede Cidades Resilientes de Língua Portuguesa 
Atualmente mais de 250 milhões de pessoas vivem em cidades de língua portuguesa. 

Foi criada em Genebra durante a Plataforma Global 2019 da UNDRR com o objetivo de 
fomentar a ação conjunta e o intercâmbio de experiências entre as cidades de língua 
portuguesa que participam da Campanha Construindo Cidades Resilientes da UNDRR. 
FONTE: http://www.cidadesresilientes.net/  

 
 

 

Exposição no Rio mostra modelo de casas utilizadas 
como abrigo para venezuelanos em Roraima  

 



Unidade de habitação utilizada pelo ACNUR em contextos de emergência é apresentada na 

exposição “Em casa, no Brasil”, no Rio de Janeiro. Foto: ACNUR/Diogo Felix. 

Sua casa é onde você se sente bem, confortável, em segurança e feliz. Para as pessoas em 

situação de refúgio, a primeira moradia no país de destino pode ser uma estrutura autônoma, 

sustentável e duradoura, desenvolvida e construída especialmente para hospedá-las. 

São as chamadas Unidade de Habitação para Refugiados (RHU, na sigla em inglês), 

concebidas por uma parceria entre a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR), a empresa 

social Better Shelter e a Fundação IKEA. No Brasil, esse é o lar de cerca de 3 mil pessoas, 

acolhidas em abrigos temporários geridos pelo ACNUR e seus parceiros em Roraima. 

Agora, os cariocas também podem saber mais sobre esse tipo de residência. Um modelo da 

RHU está exposto no pátio do Centro Cultural Correios, na região central do Rio de Janeiro, 

onde, desde o dia 26, acontece a exposição “Em casa, no Brasil”. 

Além de conhecer a unidade, os visitantes poderão ler e ouvir depoimentos de pessoas 

refugiadas que vieram para o Brasil e responderam à pergunta: “o que lhe faz se sentir em 

casa, estando longe de casa?”. 

Na abertura da exposição, criada pela ONG Estou Refugiado e apoiada pelo Centro de 

Informação da ONU para o Brasil (UNIC Rio), pelo SESC Rio e pela empresa JadLog, 

responsável pelo transporte da RHU, o venezuelano Oscar Santander agradeceu o carinho dos 

brasileiros e aproveitou para dar a sua resposta à pergunta principal. 

“O que me faz sentir em casa, estando longe de casa, é o calor humano. Aqui me sinto bem 

acolhido”, disse o advogado venezuelano. 

Segundo o assessor de informação pública do ACNUR, Miguel Pachioni, a exposição “Em 

casa, no Brasil” é fundamental para sensibilizar o público a respeito dos motivos pelos quais as 

pessoas refugiadas deixam seus lares e buscam refúgio nas cidades brasileiras. 

“Ao ouvir os relatos, passamos a entender o ponto de partida das pessoas em situação de 

refúgio e nos colocamos no lugar delas. Entendemos que esse lugar de fala poderia ser de 

qualquer outra pessoa, do próprio visitante, de um vizinho, de algum parente conhecido. São 

as circunstâncias que fazem com que a pessoa se torne refugiada, e não é a pessoa refugiada 

que efetivamente faz com que essas circunstâncias aconteçam”, explicou. 

Aos visitantes não faltarão motivos para se envolver. Ao entrar na casa, é possível ouvir 

testemunhos de 13 pessoas em situação de refúgio. Parte das histórias também estão 

contadas em painéis instalados nas paredes, com fotos de todos os participantes. 

Ouvem-se palavras de pessoas de nove países: Afeganistão, Síria, Irã, Nigéria, Colômbia, 

Cuba, Moçambique, República Democrática do Congo e Venezuela. A intenção é mostrar um 

recorte diverso em relação a gênero, idade, nacionalidade, crenças religiosas e opiniões 



políticas, além de ressaltar a riqueza e os benefícios que essas comunidades trazem para o 

Brasil. 

Nos relatos, é comum ouvir temos como “saudade”, “paz”, “segurança”, “prosperidade” e 

“liberdade”. Uma das histórias é da cubana Maria Ileana Faguaga Iglesias, de 55 anos. Ela 

conta, por exemplo, que sente falta do mar onde brincava. Hoje, como moradora de São Paulo, 

esse convívio frequente com o oceano se tornou impossível. 

Seu depoimento foi um dos que mais impactou Sabrina Ferreira, pedagoga de 29 anos, que 

prestigiou a abertura da exposição. “Ela conta que aqui gosta da tranquilidade, de dormir sem 

ter desespero. Nós não sabemos o que é passar por isso”, reconheceu a brasileira. 

A partir da identificação com os depoimentos e da simpatia para com os refugiados, os 

realizadores da mostra esperam que haja mais ação, mais mobilização. “A cultura tem essa 

capacidade. A educação te dá a informação, mas a cultura transforma a informação em um 

comportamento, em um ato. Só mudamos uma realidade a partir de uma reflexão”, defendeu o 

diretor do Centro Cultural Correios, Ednor Medeiros. 

Resultado de três anos de pesquisas e testes para se adequar a padrões de clima e geografia 

do mundo todo, a Unidade de Habitação para Refugiados é adaptável – no Brasil, por exemplo, 

a ventilação foi aprimorada para o clima do norte do país. Além disso, usa energia solar e 

abriga até cinco residentes, respeitando-se o padrão internacional de 3,5 metros quadrados por 

pessoa. 

A exposição ajuda também a desmistificar a ideia de que não há dignidade no primeiro 

acolhimento às pessoas em situação de refúgio, seja no Brasil ou no mundo. Além das boas 

condições da casa, todos recebem colchões confortáveis e kits alimentação e de higiene. 

Todo esse esforço só é possível graças a um trabalho conjunto e global, como destacou o 

diretor do UNIC Rio, Maurizio Giuliano, na inauguração. “Sempre pensamos nos refugiados em 

termos de ajuda humanitária, mas não pensamos em um aspecto muito importante e positivo, 

que é a solidariedade. Solidariedade que tantos países no mundo têm demonstrado, 

principalmente o Brasil, independentemente do contexto político”, disse. 

A exposição “Em casa, no Brasil” ficará no pátio do Centro Cultural Correios até domingo (7). 

Em seguida, passará por várias unidades do Sesc no Rio de Janeiro. Em São Paulo, a casa 

segue exposta até o dia 10 de julho no Sesc Osasco. 

A estreia na capital fluminense se deu ao som do violão do refugiado angolano Santos Ekwa, 

de 41 anos. Ele, que chegou ao Brasil há dois anos, não teve a oportunidade de morar em uma 

RHU, mas sentiu-se representado na mostra e também respondeu à pergunta sobre como se 

sente em casa, estando longe de casa. 



“Gosto da música e do futebol. As pessoas são muito alegres, como em Angola. Vou ver no 

futuro o que vai dar, porque agora já tenho dois países: Brasil e Angola”, celebrou 

FONTE:https://nacoesunidas.org/exposicao-no-rio-mostra-modelo-de-casas-utilizadas-como-abrigo-

para-venezuelanos-em-

roraima/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ONUBr+%28ONU

+Brasil%29 

 

Brasil adere a sistema internacional de marcas de 
agência das Nações Unidas  

O Brasil aderiu ao sistema internacional de marcas administrado pela Organização Mundial de 

Propriedade Intelectual (OMPI), um serviço global de propriedade intelectual que ajuda os titulares a 

protegerem e promoverem suas marcas em 121 países. 

A OMPI recebeu o instrumento de adesão do Brasil ao Protocolo Relativo ao Acordo de Madri Referente 

ao Registro Internacional de Marcas, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. O Sistema de Madri 

entrará em vigor, para o país, três meses após o depósito do instrumento de adesão, em 2 de outubro 

de 2019. 

“Temos imenso prazer em ver que o Brasil, uma das mais importantes economias do planeta, aderiu ao 

sistema internacional de marcas”, disse o diretor-geral da OMPI, Francis Gurry. “Esta adesão trará 

benefícios aos titulares de marcas no Brasil e no resto do mundo. Espero que outros países na região 

sigam o exemplo do Brasil,” acrescentou. 

“O Ministério das Relações Exteriores do Brasil tem orgulho de depositar, junto à OMPI, o instrumento 

de adesão ao Protocolo de Madri. Temos certeza de que a entrada em vigor deste acordo terá como 

consequência uma redução nos custos das transações comerciais no Brasil, estendendo às empresas 

brasileiras o benefício de uma grande simplificação dos procedimentos de registro de marcas no mundo 

inteiro”, disse o chanceler brasileiro, Ernesto Araújo. 

“Através desta adesão, o Brasil demonstra o seu empenho em prol da modernização de sua economia e 

do incentivo à prosperidade econômica e à inovação, num contexto de economia de mercado”, 

completou. 

Com a adesão do Brasil, o Sistema de Madri para o Registro Internacional de Marcas passa a ter como 

partes contratantes as dez maiores economias mundiais, segundo avaliação do Fundo Monetário 

Internacional (FMI), e a mais importante economia da América Latina e do Caribe. O Brasil é o quinto 

membro do Sistema de Madri na região. 



Segundo a OMPI, os titulares de marcas no exterior terão mais comodidade e preços mais baixos na 

proteção de suas marcas no Brasil, através de um só depósito, via Sistema de Madri. Já os titulares 

brasileiros terão a possibilidade de registrar marcas em 120 outros países, através de um só pedido. 

“Os serviços globais da OMPI para marcas, patentes, desenhos industriais e outros direitos de 

propriedade intelectual representam exemplos concretos da bem-sucedida cooperação internacional 

entre os Estados-membros da OMPI em benefício de todos”, acrescentou Gurry. “Saúdo os contínuos 

esforços do Brasil em prol da cooperação internacional e do trabalho desta Organização.” 

Sobre o Sistema de Madri 

Através do Sistema de Madri, os titulares de marcas podem depositar um só pedido internacional, com 

vista a obterem proteção de marcas registradas em múltiplos países-membros. Isso agiliza o processo de 

obtenção e de gestão de registros de marcas, proporcionando economia de tempo e de dinheiro. 

Com uma gama evolutiva de serviços e recursos online, a OMPI dedica-se a proporcionar aos usuários 

uma experiência adaptada às necessidades do cliente, durante todo o ciclo de vida de sua marca. 

FONTE:https://www.wipo.int/export/sites/www/pressroom/pt/documents/pr_2019_833.pdf  

 

Painel da ONU pede cooperação global para tornar 
tecnologias digitais mais seguras e inclusivas 

Grupo de 20 especialistas apresentou nesta segunda-feira (10) um relatório em que 
defendem mais inclusão e mais segurança no mundo digital. Apelo visa garantir que 
as novas tecnologias ajudem a promover o desenvolvimento sustentável, em vez de 
agravar a exclusão de grupos já marginalizados social e economicamente. 

Em relatório apresentado nesta segunda-feira (10) ao secretário-geral da ONU, 
António Guterres, um painel de 20 especialistas pede uma maior cooperação para 
garantir que os benefícios das tecnologias digitais alcancem toda a humanidade. O 
grupo alerta para a necessidade de tornar a tecnologia mais inclusiva, especialmente 
para as mulheres, jovens, populações rurais e os habitantes de países em 
desenvolvimento. 

O relatório descreve um mundo conectado mais profundamente do que nunca, como 
resultado da tecnologia digital, mas esse mesmo mundo está enfrentando dificuldades 
para gerenciar os impactos econômicos, sociais, culturais e políticos das 
transformações digitais. A publicação faz um forte apelo para que seja revigorada a 
cooperação multilateral, que precisa, segundo os especialistas, ser complementada 



por uma abordagem multiatores – ou seja, que envolva um espectro bem mais diverso 
de atores, como a sociedade civil, acadêmicos, tecnologistas e o setor privado. 

“Estamos vivendo no alvorecer de uma nova era digital”, afirmou o chinês e 
especialista em tecnologia e negócios inclusivos Jack Ma, que divide a presidência do 
painel com a norte-americana e ex-gerente da Microsoft Melinda Gates. 

“A cooperação global entre todas as partes – o setor privado, governo, cidadãos, 
acadêmicos e sociedade civil – é necessária para usar a tecnologia para alcançar mais 
prosperidade, mais oportunidade e mais confiança para as pessoas em todo o mundo. 
Precisamos nos concentrar especialmente em tornar a tecnologia mais inclusiva, de 
modo que mais mulheres, jovens, populações rurais, pequenas empresas e países em 
desenvolvimento possam se beneficiar (dela). Também precisamos repensar os nossos 
sistemas de educação, de modo que eles preparem os nossos jovens para o futuro, em 
vez de (prepará-los) para ontem”, acrescentou Ma. 

O painel enfatiza a importância de não deixar ninguém para trás na era digital, além de 
destacar as contribuições que a cooperação e a tecnologia digitais podem trazer para o 
cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). O organismo 
defende uma maior colaboração em temas como o uso de dados e o desenvolvimento 
de “bens públicos digitais”, a fim de acelerar o alcance dos ODS, permitindo que as 
tecnologias digitais sejam usadas em larga escala. 

O relatório discute questões como o dinheiro móvel, identificação digital e serviços de 
governo, e-commerce e acesso barato à internet. A publicação assinala que cerca de 
metade da população mundial ainda não tem acesso à internet ou está usando apenas 
uma fração do seu potencial, apesar de estar conectada. 

“As tecnologias digitais podem ajudar os (indivíduos) mais pobres do mundo a 
transformar suas vidas, mas apenas se estivermos dispostos a enfrentar as 
desigualdades que já os impedem de participar plenamente das vidas econômicas e 
sociais dos seus países”, afirma Melinda Gates. 

“Países em desenvolvimento e comunidades marginalizadas precisam ter voz na 
decisão sobre como essas tecnologias são usadas. É assim que podemos garantir que, 
em vez de reforçar velhos problemas, as tecnologias digitais possam ser uma fonte de 
novas soluções.” 

O painel também se debruça sobre problemas de direitos humanos, agência humana, 
confiança e segurança na era digital. O grupo de especialistas sublinha os sérios 
problemas do conteúdo nocivo nas redes sociais, os desafios para a privacidade e a 
importância da confiança e da estabilidade no ambiente digital. O organismo pede 
uma ação mais efetiva para impedir que a confiança e a estabilidade passem por um 
processo de erosão, por meio da proliferação de usos irresponsáveis das capacidades 
cibernéticas. 



Sobre a questão crítica da inteligência artificial, o painel recomenda que sistemas 
inteligentes autônomos sejam projetados de modo que suas decisões possam ser 
explicadas e de modo que os humanos sejam responsáveis pelo seu uso. 

O painel pede ainda um quadro mais sólido para a cooperação digital global. A 
entidade identifica lacunas e desafios nos atuais arranjos institucionais e propõe três 
opções em potencial para a estrutura da governança. O relatório nota que a 
comunidade internacional não precisa começar do zero e pode basear-se em 
mecanismos estabelecidos para a cooperação digital, incluindo fóruns e redes de 
governos, da indústria, organismos técnicos e sociedade civil, assim como regulações 
já existentes e “soft law”, como normas, diretrizes e códigos de conduta. 

Por fim, o painel propõe cinco recomendações: 

• Construir uma sociedade e uma economia digitais inclusivas; 
• Desenvolver capacidades humanas e institucionais; 
• Proteger os direitos humanos e a agência humana; 
• Promover a confiança, segurança e estabilidade digitais; 
• Fomentar a cooperação digital global. 

“O cenário para a cooperação digital mudou desde que o painel foi lançado no ano 
passado. Políticos e alguns líderes da (indústria de) tecnologia estão agora pedindo 
abertamente por um olhar mais minucioso e uma regulação inteligente para o espaço 
digital. Espero que esse relatório vá estimular uma conversa global sobre essas 
questões entre o setor privado, a sociedade civil, governos, academia e mais (atores)”, 
afirmou o secretário-geral da ONU, António Guterres. 

O relatório detalha medidas para cada uma das cinco recomendações: 

Construir uma sociedade e uma economia digitais inclusivas 

• Garantir que, até 2030, todo adulto tenha acesso barato a redes digitais e a 
serviços financeiros e de saúde operados com tecnologia digital; 

• Criar alianças para compartilhar dados e “bens públicos digitais” para os ODS; 
• Adotar políticas para apoiar a inclusão digital e a igualdade para mulheres e 

grupos marginalizados; estabelecer e usar métricas para a inclusão digital. 
Desenvolver capacidades humanas e institucionais 

• Estabelecer “centrais de ajuda digitais” regionais e globais para ajudar governos, 
a sociedade civil e o setor privado a gerenciar os impactos das tecnologias 
digitais. 

Proteger os direitos humanos e a agência humana 

• O secretário-geral da ONU deve conduzir uma revisão global de como as normas 
de direitos humanos se aplicam às tecnologias digitais; 



• Empresas de redes sociais devem trabalhar com governos, organizações 
internacionais e locais da sociedade civil e especialistas de direitos humanos para 
entender e responder às preocupações de direitos humanos; 

• Projetar sistemas autônomos inteligentes de modo que as decisões deles possam 
ser explicadas e de modo que os humanos sejam responsáveis pelo seu uso. 

Promover a confiança, a segurança e a estabilidade digitais 

• Desenvolver um Compromisso Global sobre Confiança e Segurança Digital, para 
criar uma visão compartilhada de estabilidade digital e fortalecer a 
implementação de normas para os usos responsáveis da tecnologia. 

Fomentar a cooperação digital global 

• O secretário-geral da ONU deveria facilitar um processo de consultas para 
desenvolver mecanismos atualizados para a cooperação digital global, usando as 
opções propostas pelo painel como um ponto de partida. Marcar o 75º 
aniversário da ONU, em 2020, com um “Compromisso Global para a Cooperação 
Digital”; 

• Adotar uma abordagem de “sistemas” com múltiplos atores para a cooperação e 
a regulação. Essa abordagem deve ser adaptável, inclusiva e adequada aos 
desafios da era digital. 

Sobre o painel 

A escala, o alcance e a velocidade das mudanças provocadas pelas tecnologias digitais 
são inéditas, ao passo que os mecanismos para a cooperação e a governança 
internacionais não conseguiram acompanhar o ritmo. Em resposta a esse cenário, o 
secretário-geral da ONU convocou em julho de 2018 o Painel de Alto Nível sobre 
Cooperação Digital, a fim de avançar o diálogo global multiatores sobre como é 
possível trabalhar melhor e de forma conjunta para realizar o potencial das tecnologias 
digitais, com o intuito de melhorar o bem-estar e, ao mesmo tempo, mitigar os riscos 
para a população. 

A “cooperação digital” refere-se às muitas formas pelas quais governos, o setor 
privado, a sociedade civil, as organizações internacionais, as comunidades técnicas e 
acadêmicas cooperam para lidar com os impactos sociais, éticos, legais e econômicos 
das tecnologias digitais, a fim de maximizar os benefícios para a sociedade e minimizar 
os danos. 

O painel de alto nível é o mais diverso que o secretário-geral da ONU já convocou. O 
organismo é composto por 20 indivíduos de governos, indústria privada, sociedade 
civil, academia e comunidade técnica, representando uma variedade de disciplinas, 
geografias e idades. Melinda Gates e Jack Ma atuam como copresidentes. 

O painel consultou-se amplamente com integrantes de diferentes regiões, segmentos 
populacionais, setores e disciplinas. Durante um período de nove meses, membros do 
Secretariado do painel engajaram-se com mais de 4 mil indivíduos que representaram 



104 países, 80 organizações internacionais, 203 companhias do setor privado, 125 
organizações da sociedade civil, 33 organizações técnicas e 188 think tanks e 
instituições acadêmicas. 

Os especialistas conduziram visitas de estudo a polos de tecnologia na China, Índia, 
Israel, Quênia e Vale do Silício, participaram de eventos de política digital, organizaram 
workshops temáticos, realizaram reuniões virtuais com experts, lançaram uma 
chamada para contribuições e realizaram sessões informativas para comunidades de 
várias partes interessadas, bem como reuniões virtuais abertas ao público. 

O relatório completo e mais informações sobre o painel estão disponíveis em: 
www.digitalcooperation.org. 

Contato de imprensa: 
Anoush Rima Tatevossian, oficial sênior de Comunicações 
anoush@digitalcooperation.org 

FONTE:https://nacoesunidas.org/painel-da-onu-pede-cooperacao-global-para-tornar-tecnologias-

digitais-mais-seguras-e-inclusivas/ 

FONTE:https://digitalcooperation.org/wp-content/uploads/2019/06/DigitalCooperation-report-web-

FINAL-1.pdf 

 

 

Chefe da ONU defende cooperação para conter ameaças 
climáticas em ilhas caribenhas  

Para conter desafios globais especialmente ameaçadores para nações insulares 

vulneráveis, como algumas no Caribe, é essencial “enfrentar os ventos contrários 

juntos”, disse na quarta-feira (3) o secretário-geral das Nações Unidas na conferência 

anual da Comunidade Caribenha (CARICOM), em Santa Lúcia. 

“A beleza de Santa Lúcia e a singularidade da voz e do estilo de vida de cada uma das 

ilhas do Caribe estão ameaçadas”, disse António Guterres à conferência de governos, 

que tem objetivo de focar nos obstáculos ao desenvolvimento sustentável. 

Guterres relembrou sua visita ao Pacífico Sul em maio, onde viu como “nações 

insulares do Pacífico estão respondendo à crise climática” ao focarem em 

investimentos para desenvolvimento. Ele também relembrou suas visitas após os 



furacões Irma e Maria gerarem caos em 2017, quando “em apenas poucos dias”, anos 

de “ganhos em desenvolvimento” foram destruídos em Barbuda e Dominica. 

“Os furacões Ivan e Thomas – e muitos outros que vieram antes do Irma e Maria – 

ainda estão gravados nas memórias do povo caribenho”, afirmou. 

Conforme desastres naturais relacionados ao clima aumentam em frequência e 

intensidade, o chefe da ONU destacou que “os riscos às famílias e ao desenvolvimento 

irão apenas se intensificar”. 

O que o Caribe passou deixa “abundantemente clara” a necessidade urgente de 

“reduzir emissões globais e trabalhar coletivamente para garantir que o aumento da 

temperatura global não ultrapasse 1,5°C acima de níveis pré-industriais”. 

Guterres também convidou líderes de governos e do setor privado a apresentarem 

planos concretos na Cúpula da ONU para Ação Climática, em setembro, que podem 

resultar em um corte de 45% em emissões de gases causadores do efeito estufa até 

2030 e alcançar neutralidade de carbono até 2050. 

“Precisamos aumentar massivamente nossas ambições para reduzir as emissões e 

impulsionar o desenvolvimento resiliente, incluindo respostas às perdas e aos danos a 

partir dos impactos climáticos”, disse. 

“Agir diariamente” 

Guterres destacou a necessidade de “agir diariamente” para conter a “grave ameaça” 

representada por 8 milhões de toneladas de plásticos poluentes jogados nos 

ecossistemas marinhos. 

“Da poluição por plásticos à erosão de linhas costeiras, eventos climáticos extremos 

mais frequentes, aumento do nível do mar e perda da biodiversidade; Estados 

caribenhos enfrentam imensa pressão”, afirmou o chefe da ONU. 

Ele elogiou a “visão ousada” de líderes da CARICOM de tornar o Caribe a primeira Zona 

Resiliente ao Clima no mundo e chamou atenção para a criação de uma Instalação 

Caribenha de Resiliência para Recuperação. 



Quando completa, a instalação tem objetivo de fornecer um mecanismo regional para 

encontrar talentos, experiências e soluções financeiras para a região, para construir 

comunidades e nações resilientes. 

Restrições econômicas 

Além da gestão de gastos recorrentes e crescentes com eventos relacionados ao clima, 

pequenos Estados insulares em desenvolvimento (SIDS, na sigla em inglês) enfrentam 

em maioria uma série de constrições econômicas, de pequenos mercados domésticos 

à grande dependência de importações e restrições elevadas na dívida nacional, de 

acordo com o chefe da ONU. 

“Estes desafios são ainda mais complicados pelas dificuldades que os SIDS enfrentam 

para mobilizar finanças para o desenvolvimento em termos acessíveis e adequados”. 

Guterres disse apoiar medidas para aumentar o acesso a financiamento para o 

desenvolvimento; elegibilidade para Assistência Oficial para o Desenvolvimento, 

incluindo critérios de vulnerabilidade; e velocidade e previsibilidade de financiamentos 

para o clima. 

O chefe da ONU também expressou “forte apoio” à proposta da Comissão Econômica 

da ONU para a América Latina e o Caribe (CEPAL) de converter dívidas em 

investimentos em resiliência, destacando que, “para alcançar isso e outros desafios 

globais, precisamos reafirmar o compromisso com multilateralismo”. 

“Precisamos enfrentar os ventos contrários juntos”, destacou o secretário-geral. “Não 

há alternativa além de cooperação e colaboração”. 

Avanços 

Ao fim, Guterres agradeceu a CARICOM pela “forte cooperação” com a ONU e elogiou 

a Estratégia Antiterrorismo para a região, desenvolvida pelo escritório antiterrorismo 

da ONU. 

Ele elogiou o comprometimento das nações caribenhas em nutrir cooperação regional 

para combater tráfico ilegal de drogas e cumprimentou os esforços de resposta à crise 

de refúgio e migração na região, “como um resultado da situação na Venezuela”. 



FONTE:https://nacoesunidas.org/chefe-da-onu-defende-cooperacao-para-conter-ameacas-climaticas-

em-ilhas-

caribenhas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ONUBr+%28O

NU+Brasil%29 

FONTE:https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2019-07-03/un-secretary-generals-

remarks-40th-meeting-of-caricom-delivered 

 

 

Chefe da ONU pede que jovens continuem liderando 
resposta à emergência climática  

Gerações mais velhas fracassaram em responder adequadamente à emergência 

climática, disse no fim de junho (23) o secretário-geral das Nações Unidas, enquanto os 

jovens estão “se apresentando ao desafio” e assumindo a liderança para diminuir o 

ritmo destrutivo do aquecimento global. 

Em discurso de encerramento da Conferência Mundial de Ministros da Juventude e do 

Fórum da Juventude, em Lisboa, António Guterres disse que é preciso dar mais poder 

aos jovens nas tomadas de decisões. 

A cúpula foi realizada 21 anos após a adoção da Declaração de Lisboa sobre Políticas e 

Programas de Juventude, e foi um lugar para governos nacionais dialogarem 

diretamente com jovens sobre progressos alcançados, além de apresentar novas 

abordagens para empoderá-los nas políticas. 

Seguindo um argumento que usa há meses perante a ameaça existencial apresentada 

pela mudança climática, enfatizada no Acordo de Paris de 2015 para manter o 

aquecimento abaixo de 2°C, o secretário-geral disse não ser suficiente “escutar os 

jovens e dar um lugar à mesa – precisamos garantir um lugar na mesa deles”. 

Estudantes entendem mais que líderes globais 

Através das ações inspiradoras de líderes jovens, como a sueca Greta Thunberg, que 

criou uma greve nas salas de aula para pedir ações climáticas em todo o mundo, 

Guterres disse que “estudantes compreenderam mais a urgência do que líderes 



globais”. “Eles sabem que a janela de oportunidade está se fechando; eles estão 

determinados a combater esta ameaça e já estão fazendo uma grande diferença”. 

O chefe da ONU afirmou que governos estão escutando e que “companhias estão 

começando a entender que uma grande pegada de carbono é ruim para suas imagens, 

e até mesmo para seus lucros”. Este é apenas o começo, acrescentou, dizendo que a 

energia e o comprometimento de jovens, com os participantes dos eventos em Lisboa, 

estão tornando a ação uma prioridade. 

“Precisamos criar um ambiente permissivo para jovens, onde sejam vistos não como 

sujeitos a serem protegidos, mas cidadãos com direitos iguais, vozes iguais e influência 

igual, como membros plenos de nossas sociedades e poderosos agentes para a 

mudança”. 

Ele elogiou o Programa Mundial de Ação para a Juventude, dizendo que o programa 

encoraja um foco mais amplo nas tomadas de decisões políticas e ações que são 

verdadeiramente relevantes à juventude em todo o mundo. 

“Políticas sobre gênero são particularmente importantes, à medida que não podemos 

construir comunidades e sociedades fortes, justas e resilientes sem a participação e 

liderança plena de metade de seus membros”. 

Guterres disse aos presentes esperar que muitos estejam em Nova Iorque em 

setembro, não só para a importante Cúpula sobre Ação Climática, mas também para 

ajudar a impulsionar a “implementação de ações globais mais urgentes e ambiciosas”. 

É preciso valorizar potencial dos jovens, diz enviada especial 

Diante de participantes de múltiplas agências da ONU, a enviada do secretário-geral 

para a Juventude, Jayathma Wickramanayake, falou em nome de todo o Sistema das 

Nações Unidas, dizendo que este representa a “maior geração de jovens” na história 

humana, com mais de 1,8 bilhão de pessoas entre 10 e 24 anos. 

Em torno de 90% destes jovens estão em países em desenvolvimento, onde o 

desenvolvimento sustentável pode não ser alcançado, “a não ser possamos envolver 



jovens e criar as condições para permitir que alcancem seus plenos potenciais”, disse a 

enviada. 

Ela também afirmou que a estratégia 2030 da ONU para Juventude, lançada no ano 

passado, é um plano holístico para “avançar os direitos de jovens e garantir 

engajamento” em toda a Agenda 2030 para Desenvolvimento Sustentável. A enviada 

também pediu para ministros e legisladores trabalharem com a ONU para dar um 

futuro melhor às gerações mais jovens. 

FONTE:https://news.un.org/en/story/2019/06/1041111 

EVENTOS 

 

Mestrado Profissional em Gestão de Risco de Desastres 
e Segurança Contra Incêndios em Engenharia Civil 

Descrição 
 
No âmbito do projecto regional “Conhecimento para a Sociedade Resiliente (K-
FORCE)” financiado e com o apoio da Comissão Europeia, dentro do programa 
ERASMUS +, na EPOKA University, Departamento de Engenharia Civil, um novo 
programa de Mestrado Profissional, intitulado Disaster Risk Gestão e Segurança Contra 
Incêndios em Engenharia Civil, será aberto este ano lectivo de 2018-2019. Este 
programa é desenvolvido de acordo com as necessidades regionais e tendências 
contemporâneas da UE. 
 
Os objetivos do programa são capacitar ainda mais os profissionais em Gestão de Risco 
de Desastres e Segurança contra Incêndios em Engenharia Civil, que são capazes de 
trabalhar de forma eficaz em equipes em uma ampla gama de escalas e com um 
conhecimento bem desenvolvido. O programa oferece uma mistura única de cursos 
em diferentes desastres naturais e não apenas. Os alunos compartilharão métodos de 
trabalho, adquirirão habilidades adicionais e explorarão novos caminhos de 
desenvolvimento profissional sob a supervisão de um grupo interdisciplinar de 
membros do corpo docente do Departamento de Engenharia Civil da Universidade de 
Epoka e palestras convidadas da região, membros do Projeto K-Force. 
 
O Mestrado Profissional em Gestão de Risco de Desastres e Segurança contra 
Incêndios em Engenharia Civil, combina um currículo básico com a oportunidade de 
fazer cursos eletivos adaptados às áreas particulares de interesse de um aluno. Esses 
cursos normalmente se relacionam com o campo de interesse do aluno e são 
selecionados pelo aluno em consulta com o consultor do departamento. Para obter o 



Mestrado Profissional em Gestão de Risco de Desastres e Segurança contra Incêndios 
em Engenharia Civil, os estudantes devem completar um ano de residência, 60 créditos 
ECTS de curso e o currículo básico. 
 
Público-alvo 
 
O Mestrado Profissional do Programa de CE em Avaliação de Risco de Desastres e 
Segurança contra Incêndios oferece um ano de estudo avançado para estudantes de 
pós-graduação com graus profissionais anteriores em engenharia civil, Engenharia 
Ambiental; Engenharia Hídrica Técnica; Engenharia elétrica; Engenharia Mecânica; 
Arquitetura. Este programa de mestrado profissional é um programa interdisciplinar 
de estudo com um tempo concentrado para a conclusão. Os estudantes devem 
demonstrar evidências de trabalho de alta qualidade e potencial de desenvolvimento 
com base em sua média de notas, cartas de recomendação. As aulas acontecem à 
noite (18:00 - 21:00). 
 
Requisito de Admissão 
 
O programa é ministrado em inglês. Portanto, os candidatos albaneses e internacionais 
de países nos quais o idioma oficial não é o inglês devem apresentar provas oficiais de 
proficiência em inglês. 

Freqüência 
 
Anual 
 
Cobertura geográfica 
 
Global 
 
Duração 
 

1 ano 

FONTE:http://ce.epoka.edu.al/home-professional-master-disaster-risk-management-and-fire-safety-

in-civil-engineering-192-2434.html 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INFORMAÇÕES 

        PROMOTOR BRASIL 

          http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/Home/viewalladvocates#page-3 

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

          https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio 

          REDE DE CIDADES RESILIENTES DE LINGUA PORTUGUESA 

          http://www.cidadesresilientes.net/ 

          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 

                    

 

 

 


