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Sabendo o que sabemos: Reflexões sobre o 
desenvolvimento de orientação técnica para dados de 
perda para a Estrutura de Sendai para Redução de Risco 
de Desastres 

Para relatar atividades alinhadas com a Estrutura de Sendai para Redução de Risco de 
Desastres 2015-2030, os governos nacionais usarão a Monitor da plataforma do Sendai 
para acompanhar o progresso usando uma série de indicadores que informam sete 
Metas Globais originalmente acordadas em 2015. Em fevereiro de 2017, a ONU Geral A 
Assembleia adotou um conjunto de 38 indicadores acordados com base no trabalho 
liderado por um grupo de trabalho intergovernamental de especialistas aberto (OIEWG) 
sobre indicadores e terminologia relacionados à redução do risco de desastres. Em 
janeiro de 2018, o Escritório das Nações Unidas para Redução de Risco de Desastres 
divulgou documentos de orientação técnica antes do lançamento do Monitor de Sendai 
em março de 2018.  

Este artigo discute vários desafios para registrar e relatar dados de perda no âmbito do 
Sendai Framework. Percepções adicionais para elaborar a discussão baseiam-se em 
comentários e exemplos levantados durante um workshop realizado sobre o 
desenvolvimento de dados de perda que foi hospedado pelo Escritório das Nações 
Unidas para Redução de Risco de Desastres (UNISDR), o programa Pesquisa Integrada 
sobre Risco de Desastres (IRDR) e Saúde Pública. Inglaterra (PHE) de 15 a 17 de fevereiro 
de 2017 na Royal Society em Londres, Reino Unido. O objetivo da reunião era refinar as 
notas de orientação técnica relativas aos Objetivos Globais A, B, C e D, que haviam sido 
elaborados em coordenação com o trabalho do OIEWG. A oficina contou com a presença 
de representantes de agências da ONU, Estados-membros da ONU, órgãos científicos 
internacionais, órgãos acadêmicos, o governo do Reino Unido e o setor privado. 

As Metas Globais A, B, C e D da Estrutura de Sendai têm complexidades comuns e 
específicas que exigem reconhecimento e apoio na gravação, relato e uso de dados de 
perda de desastres. As discussões durante o workshop de dados de perdas de fevereiro 
de 2017 destacaram uma série de complexidades e a necessidade de padrões e 
princípios comuns para dados de perda. As complexidades das metas individuais 



incluem a atribuição de impactos à saúde, a avaliação de impactos, o cálculo consistente 
das perdas econômicas e a medição da interrupção da infraestrutura crítica. Discussão: 
O monitoramento transparente é fundamental para garantir que a vontade política, os 
esforços financeiros e as evidências efetivas apoiem a mudança global em direção a um 
desenvolvimento mais sustentável. Os dados envolvem desafios comuns que podem 
minar a precisão e a compreensão dos relatórios em todas as estruturas que descrevem 
a Agenda 2030 das Nações Unidas. Os dados de perda de desastres acrescentam 
desafios adicionais que exigem suporte e inovação para garantir que as partes 
interessadas em todos os setores em todos os setores tenham orientação técnica 
apropriada que possa suportar processos úteis de gerenciamento de dados de perda. O 
workshop de fevereiro de 2017 destacou desafios sistêmicos com o trabalho com dados 
de perda e destacou vários caminhos pertinentes para progredir na amplitude e 
confiabilidade dos dados de perda de desastres em diferentes configurações. 

FONTE:http://currents.plos.org/disasters/article/knowing-what-we-know-reflections-on-the-development-of-
technical-guidance-for-loss-data-for-the-sendai-framework-for-disaster-risk-reduction/# 

 

Paraguai: Plano nacional para a implementação do Marco 
de Sendai 2018-2022 
O Plano constitui um importante instrumento de política pública, o que contribuirá para 
as ações do Estado, em diferentes níveis, visando a gestão integrada e redução de riscos 
de desastres, como pilares para o desenvolvimento de políticas na planos setoriais. 

Trata-se de uma ferramenta de planejamento multissetorial de curto, médio e longo 
prazo para o alcance da meta e dos sete objetivos do Marco de Sendai, que permite 
avançar no fortalecimento da resiliência no Paraguai. 

Além disso, com este Plano, o país cumpre a meta de "aumentar o número de países 
que possuem estratégias e / ou planos de redução de risco de desastres até 2020" da 
Estrutura de Sendai. 

FONTE:http://www.sen.gov.py/archivos/documentos/PNIMS%202018-2022%20-%20final_webhd_j72r4ggy.pdf 

 

 
Evento em NY destaca iniciativas de empresas brasileiras 
pelos objetivos globais 
 

Histórias do setor privado brasileiro na implementação dos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) receberão destaque durante o evento SDG in 



Brazil – Private Sector Role, organizado pela Rede Brasil do Pacto Global durante a 73ª 
Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, em setembro. 

Com a iniciativa, a Rede Brasil quer promover as boas práticas empresariais 
conduzidas no país e incentivar o engajamento internacional das empresas brasileiras 
com os temas da Agenda 2030. 

Histórias do setor privado brasileiro na implementação dos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) receberão destaque durante o evento SDG in Brazil 
– Private Sector Role, organizado pela Rede Brasil do Pacto Global durante a 73ª 
Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, em setembro. 

Os casos selecionados por uma banca de jurados independentes a partir de critérios 
criados pela consultoria PwC serão apresentados para investidores internacionais e 
nacionais, além de representantes de agências das Nações Unidas. 

A submissão dos projetos se encerrou no fim de julho (25). Com a iniciativa, a Rede Brasil 
quer promover as boas práticas empresariais conduzidas no país e incentivar o 
engajamento internacional das empresas brasileiras com os temas da Agenda 2030. 

Em 24 de setembro, o Pacto Global da ONU promoverá a Leaders Summit 2018, que 
reunirá um grupo multissetorial em torno dos progressos para o alcance dos ODS nos 
níveis locais, regionais e internacionais. 

Estarão presentes líderes empresariais, de governos, grupos de investimento, 
representantes das Nações Unidas e sociedade civil organizada. Na ocasião, haverá o 
anúncio dos mais novos SDG Pionners. 

FONTE:http://pactoglobal.org.br/evento-em-nova-york-destaca-iniciativas-de-empresas-do-brasil-
atreladas-aos-ods/ 

  

Doenças crônicas são responsáveis por 63% de todas as 
mortes no mundo, diz OPAS 

Em congresso de gestores e especialistas da América Latina, a Organização Pan-
Americana da Saúde (OPAS) afirmou nesta sexta-feira (3), no Rio Grande do Sul, que as 
doenças crônicas matam 36 milhões de pessoas por ano em todo o mundo. Número de 
falecimentos equivale a 63% de todas as mortes registradas anualmente. As mais fatais 
dessas enfermidades são as doenças cardiovasculares e o acidente vascular cerebral 
(AVC). 

“Se reduzirmos a mortalidade por doença cardíaca isquêmica e acidente vascular 
cerebral em 10%, reduziremos as perdas econômicas em ao menos 25 bilhões de dólares 
por ano, o que é três vezes maior que o investimento necessário para medidas de 



prevenção e controle”, disse a coordenadora de Determinantes da Saúde, Doenças 
Crônicas Não Transmissíveis e Saúde Mental da OPAS no Brasil, Katia Campos. 

A especialista representou a agência regional da ONU no XXI Congresso Ibero-americano 
de Doenças Cerebrovasculares e no Encontro Ministerial Latino-americano de AVC. 
Evento reúne pesquisadores, clínicos e decisores políticos até sábado na cidade gaúcha 
de Gramado. 

“As doenças crônicas são de longe a principal causa de morte no mundo, representando 
63% de todas as mortes anuais. Essas enfermidades, principalmente o câncer, diabetes, 
doenças cardiovasculares e doenças respiratórias crônicas, tiram a vida de 36 milhões 
de pessoas a cada ano”, acrescentou Katia. 

As doenças cardiovasculares e o AVC foram responsáveis por tirar a vida de 17,7 milhões 
de pessoas no mundo — o que representa 31% de todas as mortes em nível global. 

Os principais fatores de risco para essas patologias são dietas inadequadas, 
sedentarismo, uso de tabaco e consumo nocivo de álcool. As consequências desses tipos 
de comportamento podem se manifestar em indivíduos por meio de pressão arterial 
elevada, glicemia alta, hiperlipidemia, sobrepeso e obesidade. 

A OPAS aponta uma série de medidas que têm se mostrado eficazes na redução do risco 
de doenças crônicas. Ações de prevenção incluem a interrupção do tabagismo, a 
diminuição do sal na dieta, o consumo de frutas e vegetais, a prática de atividades físicas 
regulares e o uso não nocivo do álcool. O tratamento medicamentoso da diabetes, 
hipertensão e hiperlipidemia também podem ser intervenções necessárias para 
diminuir riscos cardiovasculares e evitar ataques cardíacos e AVCs. 

FONTE:https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5730:opas-
oms-apresenta-acoes-custo-efetivas-para-prevenir-doencas-cronicas-em-encontro-
internacional&Itemid=839 

 

 

ONU e banco da América Central firmam parceria de 
quase US$ 1 mi contra mudanças climáticas 

A ONU Meio Ambiente e o Banco Centro-Americano de Integração Econômica (BCIE) 
anunciaram nesta semana (2) uma parceria para injetar quase 1 milhão de dólares em 
comunidades vulneráveis do Corredor Seco. Com problemas de estiagem severos, essa 
região da América Central margeia o Oceano Pacífico, indo da costa de Chiapas, no 
México, até o oeste da Costa Rica e do Panamá. 



Na América Central, metade dos 1,9 milhão de agricultores familiares que produzem 
grãos básicos vive no Corredor Seco. A faixa territorial é o lar de 45 milhões de pessoas 
— 40% delas moram e trabalham em comunidades rurais e mais de 50% estão abaixo 
da linha da pobreza. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação e a Agricultura (FAO), 20% da população dessa área vive em situação de 
pobreza extrema, e 10% dos habitantes estão subnutridos. 

O acordo entre a agência das Nações Unidas e o organismo financeiro regional 
disponibiliza 985.587 dólares em cooperação técnica para um projeto de adaptação às 
mudanças climáticas baseado em ecossistemas. A ONU Meio Ambiente vai elaborar uma 
estratégia voltada para o Corredor Seco e também para as zonas áridas da República 
Dominicana, com foco no uso eficiente de agua. 

“Para os habitantes das zonas secas da nossa região, a mudança climática não é algo que 
está nos jornais. Muitos deles já estão sofrendo a pior parte desse fenômeno: a falta de 
água e alimentos. Por isso, as medidas de adaptação que contribuem com o bem-estar 
das comunidades e do meio ambiente são cruciais se quisermos erradicar a pobreza e a 
fome e alcançar o desenvolvimento sustentável”, afirmou Leo Heilleman, diretor da 
ONU Meio Ambiente para América Latina e Caribe. 

A proposta da instituição internacional será posteriormente apresentada ao Fundo 
Verde do Clima, o mecanismo de financiamento da Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC). 

A adaptação baseada em ecossistemas consiste em aproveitar a biodiversidade e os 
serviços oferecidos pela própria natureza para reduzir a vulnerabilidade das 
comunidades e aumentar sua capacidade de lidar com fenômenos climáticos extremos. 
A abordagem inclui ações como a restauração de paisagens e o reflorestamento, a fim 
de melhorar a disponibilidade e a qualidade da água, garantir o habitat de animais 
polinizadores e diminuir a erosão. 

Na última década, aumentaram a frequência e a intensidade de fenômenos climáticos 
na América Central. Nos anos em que ocorreram manifestações do El Niño, houve queda 
de 30 a 40% no volume de chuvas do Corredor Seco, com períodos amplos de 
temperaturas elevadas e baixa precipitação. As temporadas de chuvas intensas também 
trouxeram problemas, provocando danos substanciais. 

O termo de cooperação foi assinado por Heilleman e pelo vice-presidente-executivo do 
BCIE, Alejandro Rodríguez Zamora, durante a 61ª reunião do Conselho de Ministros do 
Meio Ambiente da América Central. O encontro de autoridades se encerrou na quinta-
feira, em Belize. 

“Esta iniciativa é uma prova do compromisso que todos temos com a busca de soluções 
ambientais para os efeitos da mudança climática na região centro-americana”, disse 
Zamora, que explicou que todo o processo de colaboração institucional será coordenado 
com os Ministérios do Meio Ambiente do subcontinente. 



Segundo a Plataforma Intergovernamental Científico-Normativa sobre Diversidade 
Biológica e Serviços dos Ecossistemas (IPBES), a mudança climática é o fator de 
crescimento mais rápido que afetará negativamente a biodiversidade no continente 
americano. 

FONTE:https://nacoesunidas.org/onu-e-banco-da-america-central-firmam-parceria-de-quase-us-1-mi-contra-
mudancas-
climaticas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ONUBr+%28ONU+Brasil%2
9 

 

ONU lança plataforma com dados da NASA para 
monitorar biodiversidade 

Organismos da ONU lançaram em julho (5) o Laboratório de Biodiversidade, uma 
plataforma online que combina mapas geoespaciais com informações sobre 
conservação ambiental. Cruzando dados da NASA, de agências das Nações Unidas e 
institutos de pesquisa, o projeto é uma ferramenta de uso gratuito para quem tem 
interesse em monitorar e conhecer o estado de preservação dos ecossistemas e da vida 
silvestre. 

A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD), a ONU Meio Ambiente e o Secretariado da Convenção sobre 
Diversidade Biológica. O portal recebeu recursos do Fundo Global para o Meio Ambiente 
(GEF) e também tem o suporte da plataforma de mapeamento e monitoramento MapX. 

Atualmente, muitos países não têm acesso a informações geoespaciais sobre o meio 
ambiente por causa da falta de dados ou de capacidade técnica. O Laboratório preenche 
essa lacuna, apoiando as nações signatárias da Convenção da ONU sobre Diversidade 
Biológica (CDB) no relato de avanços e problemas relativos à preservação de seu 
patrimônio natural vivo. Planejadores de políticas públicas poderão fazer upload de 
novos dados na plataforma e utilizar estatísticas nacionais em suas análises. 

O administrador do PNUD, Achim Steiner, lembra que “até 2030, a demanda por comida 
poderá crescer em 35%, por água, em 40%, e por energia, em 50%”. Na avaliação do 
dirigente, o futuro exigirá soluções capazes de atender a essas necessidades, mas sem 
comprometer o bem-estar e o funcionamento sustentável dos ecossistemas. 

“Ao proporcionar acesso a dados espaciais – incluindo áreas protegidas, espécies 
ameaçadas, impacto humano em sistemas naturais, bacias hidrográficas para cidades 
estratégicas e muito mais –, a plataforma empodera formuladores de políticas com as 
informações necessárias para enfrentar os desafios prementes da conservação da 
biodiversidade e do desenvolvimento”, acrescenta Steiner. 



Para o diretor-executivo da ONU Meio Ambiente, Erik Solheim, “o Laboratório de 
Biodiversidade da ONU é parte vital de nossos esforços contínuos para construir um 
ecossistema digital de dados planetários, que tenha precisão e seja de fácil uso para 
países, empresas e cidadãos”. 

“Para avançar na agenda do desenvolvimento sustentável, será essencial prover acesso 
simples e em tempo real aos melhores dados e análises disponíveis para as pessoas e o 
planeta.” 

O acesso ao “big data” para o desenvolvimento sustentável é tema da Declaração sobre 
Dados Espaciais da iniciativa Natureza pelo Desenvolvimento. O documento, lançado em 
junho (27), é aberto para endosso público. Até agora, 20 instituições já apoiam o texto. 
A expectativa é de que um número expressivo de países, agências da ONU, ONGs, 
instituições acadêmicas e organizações de povos indígenas também subscrevam à 
declaração. 

ONU lança desafio de biodiversidade para países 

Em celebração ao lançamento da Declaração de Dados e do Laboratório de 
Biodiversidade, o PNUD e a ONU Meio Ambiente lançaram um desafio global para os 
196 países da Convenção sobre Diversidade Biológica — dobrar o número de mapas 
utilizados em seus relatórios de progresso nacional para cumprir as metas do 
documento internacional. 

A secretária-executiva da convenção, Cristiana Pasca Palmer, lembrou que os países 
signatários do mecanismo já reconheceram a necessidade de ferramentas inovadoras 
para monitorar tendências ambientais e compreender as causas da perda de 
biodiversidade. A dirigente disse ainda que novas tecnologias, como o laboratório 
online, ajudarão governos a avaliar as implicações socioeconômicas de diferentes 
estratégias de conservação. 

No futuro, a plataforma da ONU poderá incorporar monitoramento automatizado, 
utilizando inteligência artificial para apoiar o planejamento ambiental voltado para a 
saúde humana e planetária. O projeto já reúne dados espaciais do Centro de 
Monitoramento da Conservação Mundial da ONU Meio Ambiente, da Base de Dados 
sobre Recursos Globais (GRID-Geneva), da NASA, de agências da ONU e de outros 
centros de pesquisa. 

FONTE:http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/presscenter/articles/2018/laboratorio-de-
biodiversidade-da-onu--lancado-nesta-semana--da-a.html 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 

                    

 

 

 

 

 


