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Resiliência de desastre para cidades 

O Scorecard fornece um conjunto de avaliações que permitirão aos governos locais 
monitorar e analisar o progresso e os desafios na implementação do Marco de Sendai 
para Redução do Risco de Desastres: 2015-2030 e avaliar sua resiliência de 
desastres. É estruturado em torno dos dez essênciais da UNISDR para tornar as cidades 
mais resilientes. Oferece o potencial de pontuação em dois níveis: 

• Nível 1: nível preliminar, respondendo aos principais objetivos e indicadores do 
do Marco deSendai , e com algumas sub-perguntas críticas. Esta abordagem é 
sugerida para uso em uma oficina multi-stakeholder de 1 a 2 dias. No total, 
existem 47 indicadores de perguntas, cada um com uma pontuação de 0 a 3;  

• Nível 2: avaliação detalhada. Esta abordagem é um exercício multipartidário 
que pode demorar 1 a 4 meses e pode ser uma base para um plano detalhado 
de ação de resiliência da cidade. A avaliação detalhada inclui 117 critérios de 
indicadores, cada um com uma pontuação de 0-5. 

FONTE:https://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/assets/documents/guidelines/03%20Prelimi

nary%20Assessment_Disaster%20resilience%20scorecard%20for%20cities_UNISDR.pdf 

 

Fundo de População da ONU lança campanha 
fotográfica sobre mulheres brasileiras 



 

No mês em que o mundo celebra o Dia Internacional das Mulheres, observado hoje 
(8), o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) lança uma campanha 
fotográfica que representa as mulheres do Brasil. Ao longo de março, a agência da 
ONU divulgará — em suas páginas no Instagram e no Flickr — 27 imagens de 
fotógrafas brasileiras. Iniciativa apresenta diferentes histórias e retratos do país, por 
uma perspectiva inteiramente feminina. 

Em 2018, as Nações Unidas lembram o dia internacional com o tema “O Tempo é 
Agora: ativistas rurais e urbanas transformam as vidas das mulheres”. 

O UNFPA lembra que a localização geográfica das mulheres pode ser um fator muitas 
vezes decisivo para a jornada de cada mulher. O Relatório da Situação da População 
Mundial de 2017, publicação do fundo da ONU, ressalta que é necessário aumentar a 
atenção às mulheres do campo, muitas vezes privadas de informações sobre saúde 
sexual e reprodutiva e mais sujeitas à violência. 

FONTE:http://unfpa.org.br/swop2017/swop2017.pdf 

 

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável foi 
estabelecida pelos países-membros da ONU no fim de 
2015.  

A Comissão Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
formada por organizações do setor público, privado e da sociedade civil brasileira, 
divulgou nesta quinta-feira (8/03) durante evento em Brasília (DF) seu plano de ação 
para a implementação da Agenda 2030. 

Criada em outubro de 2016, a comissão é uma instância de natureza consultiva e 
paritária, cuja finalidade é internalizar, difundir e dar transparência às ações relativas 



aos ODS. A entidade é apoiada pelo Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD). 

“Levando em conta os diferentes contextos regionais, econômicos, sociais e 
ambientais, faz-se necessário que os benefícios dos ODS alcancem todos os brasileiros. 
Trata-se de uma oportunidade de ação conjunta, onde as políticas locais devem 
dialogar com a estratégia de ação nacional”, diz o texto da apresentação do plano, 
assinado pelo presidente brasileiro, Michel Temer. 

O Plano de Ação 2017-2019 pretende contribuir para a disseminação dos ODS em todo 
o território nacional e para o aprimoramento de políticas públicas que ajudem ao 
Brasil a alcançar as metas estabelecidas pela ONU. 

A iniciativa tem como eixos estratégicos gestão e governança, disseminação, 
monitoramento e territorialização dos ODS, sendo este último o processo que 
fortalece ações no âmbito local. 

Durante o evento desta quinta-feira, a Comissão Nacional também empossou o Comitê 
de Instalação da Câmara Temática – Parcerias e Meios de Implementação. 

FONTE:http://www4.planalto.gov.br/ods/noticias/comissao-nacional-dos-objetivos-de-
desenvolvimento-sustentavel-lanca-plano-de-acao/plano-de-acao 

 

América Latina e Caribe - Instantâneo Humanitário: 
janeiro - fevereiro de 2018 
VISÃO GERAL 

MÉXICO E AMÉRICA CENTRAL: 

Um terremoto de magnitude 7,2 atingiu Oaxaca, no México, uma região que ainda se 

recupera de danos significativos após um terremoto de setembro de 2017 que matou 

centenas. 

Inundações na Guatemala e no Panamá e fortes chuvas em Honduras causaram danos 

significativos às casas e às culturas.  

As autoridades nacionais responderam entregando alimentos e produtos secos aos 

afetados. 

AMÉRICA DO SUL: 

Os dados recentes da OCHA Colômbia e da Unidade de Gestão e Análise da Informação 

(UMAIC) revelam que o deslocamento interno está em alta, já que aproximadamente 

50 por cento mais pessoas foram deslocadas em janeiro e fevereiro de 2018 em 

comparação com o mesmo período de relatório em 2017. 



As inundações persistentes em todo o continente afetaram mais de 125 mil pessoas na 

Argentina, Bolívia, Colômbia e Paraguai. 

O CARIBENHO: 

Quase seis meses depois que o furacão Maria devastou a Dominica, o país do Caribe 

conseguiu retomar os serviços públicos e reabrir as escolas públicas.  

No entanto, 80 por cento da ilha ainda falta eletricidade, cobertura adequada para as 

casas continua a ser uma preocupação, e a assistência escolar ainda não atingiu níveis 

normais. 

No Haiti, os dados das deportações das autoridades de migração da República 

Dominicana em janeiro de 2018 mostram um aumento de 245% em relação a janeiro 

de 2017. 
Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários: 

Para saber mais sobre as atividades da OCHA, visite http://unocha.org/ . 
 
FONTE:https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/201803006%20monthly%20humanita

rian%20snapshot%20ENG.pdf 

 

UE e Tunísia acordam em reforçar a cooperação civil e a 
cooperação em matéria de gestão de desastres 

Hoje a Comissão Europeia assinou um acordo administrativo com a Tunísia para 
impulsionar os laços de proteção civil e gestão de risco de desastres. 

O documento, assinado no Fórum Europeu de Proteção Civil de hoje, em Bruxelas, 
delineia áreas-chave de cooperação em prevenção, preparação e resposta a desastres 
em questões como incêndios florestais, inundações e missões de busca e resgate. A 
assinatura deste acordo é um passo importante no reforço da parceria privilegiada UE-
Tunísia. 

Na ocasião, o Comissário para a Ajuda Humanitária e a Gestão de Crises Christos 
Stylianides disse: "Os desafios globais, como os desastres naturais, exigem esforços 
conjuntos e parcerias sólidas. O acordo é uma vitória para ambos os lados e significará 
resultados práticos para pessoas em tempos de necessidade É um sinal tangível de que 
a cooperação da UE com a Tunísia é profunda e forte. Estamos prontos para apoiar a 
Tunísia como um parceiro chave da proteção civil em nosso bairro mais amplo do sul. 
O Fórum de Proteção Civil da UE deste ano tem sido um grande sucesso e é um dos os 
resultados concretos ". 



No âmbito do novo acordo, a Tunísia beneficiará da formação de peritos, da criação de 
planos comuns de resposta a emergências e de uma cooperação mais estreita com o 
sistema de satélites da UE em Copernicus. O movimento faz parte da crescente 
cooperação da UE com a Tunísia em vários campos. 

O Fórum de Proteção Civil deste ano reuniu uma ampla comunidade de decisores, 
especialistas em gerenciamento de desastres e respondentes de primeira linha para 
trocar boas práticas e aprimorar sua cooperação a todos os níveis. Os participantes no 
Fórum também discutiram a proposta da Comissão de RescEU para fortalecer ainda 
mais a capacidade da Europa de enfrentar desastres que foi apresentado em 
novembro de 2017. 

fundo 

Sempre que a escala de uma emergência supera as capacidades de resposta de um 
país, o Mecanismo de Proteção Civil da UE permite a assistência coordenada de seus 
Estados Participantes. Estes incluem todos os Estados-Membros da UE, bem como a 
Islândia, a ex-República Jugoslava da Macedónia, Montenegro, Noruega, Sérvia e 
Turquia. Os acordos de cooperação assinados com outros países, como a Tunísia, 
formalizam a cooperação e fortalecem a resposta conjunta a catástrofes naturais e 
causadas pelo homem. 

Na sequência do acordo com a Argélia em dezembro de 2016, esta é a segunda vez 
que um acordo administrativo foi assinado com um país do bairro do sul da UE. 

FONTE:http://ec.europa.eu/echo/news/eu-and-tunisia-agree-boost-civil-protection-

disaster-management-cooperation_en 

 

Green Climate Fund aprova projeto liderado pelo PAM 
para a adaptação às mudanças climáticas no Tajiquistão 

Songdo, República da Coréia - O  Fundo Verde para o Clima (GCF) aprovou um novo 
projeto de adaptação às mudanças climáticas para o Tajiquistão, desenvolvido pelo 
Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas (PAM) em colaboração com o 
governo. A iniciativa destina-se a ajudar as comunidades de montanha a lidar com o 
impacto das mudanças climáticas em seus rendimentos e segurança alimentar. 

O projeto de US $ 10 milhões é o segundo projeto liderado pelo PAM a ser aprovado 
pelo GCF. Ele irá apoiar 120 mil pessoas em áreas que sofreram um aumento nas 
enchentes, secas e deslizamentos de terra nos últimos anos. 

O Tajiquistão é um dos países mais vulneráveis ao clima na Ásia Central. As montanhas 
cobrem mais de 90% do país. Com temperaturas mais altas, as geleiras do país estão 



derretendo. Combinado com chuva torrencial prolongada, isso cria vazamentos de 
lama e inundações que destroem estradas, pontes e terras agrícolas. O primeiro a 
sofrer são as muitas famílias rurais de baixa renda que vivem nas proximidades. 

O projeto apresentará serviços de informação climática e climática ao vale de Rasht, ao 
Khatlon e à região autônoma de Gorno-Badakhshan. Uma vez treinados para 
interpretar e utilizar essa informação, as comunidades sabem quando plantar e irrigar 
suas lavouras, terão acesso a previsões meteorológicas a longo prazo e serão melhor 
prevenidas sobre o clima extremo. 

O projeto também ajudará as comunidades a diversificar as culturas que cultivam, 
especificamente através da introdução de plantio de árvores e agrosilvicultura, 
reduzindo assim o risco de perda de renda para eventos climáticos extremos. O plantio 
de árvores tem o benefício adicional de estabilizar encostas durante fortes chuvas e 
prevenir fluxos de lodo e deslizamentos de terra. Serão também introduzidas outras 
medidas de adaptação, como sistemas de água melhorados, estufas, armazenamento 
pós-colheita e sistemas de energia renovável. 

O GCF é um fundo global que apoia os países em desenvolvimento em seus esforços de 
mitigação e adaptação climáticas. Estabelecida no âmbito da Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas em 2010, o GCF representa a mais nova e 
maior arquitetura de financiamento climático com mais de US $ 10 bilhões em 
promessas. 

FONTE:https://reliefweb.int/report/tajikistan/green-climate-fund-approves-wfp-led-project-climate-

change-adaptation-tajikistan 

 

Ilhas Salomão: Inundações avaliam os planos de 
resiliência de Honiara 

Por Andy McElroy 

HONIARA, Ilhas Salomão - Menos de 24 horas depois de Honiara ter lançado uma 
grande revisão de seu planejamento de resiliência de desastres, fortes chuvas e 
inundações instantâneas provaram um teste imediato da preparação da cidade. 

O prefeito de Honiara, Andrew Leonard Mua OBE, ativou o Centro de Operações de 
Emergência quando a água caiu em cascata das terras altas acima da cidade, 
inundando drenos de águas pluviais, riachos e várias estradas. 

Com o aumento das enchentes, o prefeito informou ao Comitê de Desastre da Cidade, 
que inclui chefes de departamentos, o Departamento Nacional de Gerenciamento de 
Desastres e policiais, a necessidade de ação rápida e informada. 



"É imperativo que compreendamos rapidamente a extensão das inundações e as áreas 
mais afetadas para que possamos saber o que precisa ser feito e onde", disse o 
prefeito. 

Sentado na câmara do conselho, sob a crista da cidade de Honiara e o lema que o 
acompanhará "Para liderar é servir", o Prefeito enviou equipes de avaliação rápida 
com um resumo para relatar em seis horas. 

Como prioridade, as equipes foram informadas para identificar clínicas que eram 
abertas e acessíveis, bem como escolas que poderiam funcionar como centros de 
evacuação no caso de a situação ter ocorrido. 

A Companhia de Radiodifusão das Ilhas Salomão (SIBC) relatou uma interrupção 
generalizada. Muitas empresas não conseguiram abrir porque a equipe não conseguiu 
trabalhar. Do mesmo modo, as escolas foram gravemente atingidas como professores 
e os alunos não conseguiram chegar à sua classe. 

Em uma nota positiva, o SIBC também falou de vários atos espontâneos de auto-ajuda 
da comunidade: nas junções principais, na ausência de policiais de trânsito que 
estavam respondendo em outro lugar, grupos de jovens estavam de joelhos na direção 
da água direcionando o tráfego. 

O Serviço Meteorológico das Ilhas Salomão disse que 171 milímetros de chuva caíram 
em um período de cinco horas e meia pela manhã. No final da tarde, quando o dilúvio 
parou, a situação se estabilizou e as enchentes começaram a diminuir. 

Por um tempo, o evento provocou lembranças das devastadoras enchentes de abril de 
2014 na capital das Ilhas Salomão, uma população de 85 mil pessoas. 

Esse desastre causou 22 mortes e mais de US $ 100 milhões em perdas econômicas 
diretas, aproximadamente 10% do PIB nacional. 10.000 pessoas foram deslocadas após 
o rio Mataniko irromper seus bancos. 

O Comitê de Desastre de Honiara City reuniu-se na mesma sala em que, no dia 
anterior, 30 altos funcionários e representantes do município, ministérios nacionais e 
vários outros grupos se reuniram para avaliar o nível de resiliência urbana. 

O fórum usou o Scorecard de resiliência de desastres da UNISDR para começar a 
avaliar o status de redução de risco em 10 áreas essenciais. 

Honiara é uma das 20 cidades que participam de um programa UNISDR para apoiar os 
municípios a desenvolver e implementar planos de ação de redução de risco de 
desastres. O trabalho nas ilhas Salomão está sendo apoiado pela ICLEI, a rede de 
Governos Locais para Sustentabilidade. 

O Quadro Sendai para Redução do Risco de Desastres 2015-2030 destaca a 
importância crítica de tal planejamento de resiliência. As estratégias de DRR locais e 
nacionais são um facilitador chave para cidades e países para reduzir perdas e riscos de 



desastres. O Framework Sendai atinge esse objetivo (e) até 2020 como seu prazo mais 
imediato. 

O programa de Planejamento de Ações DRR Resistentes às Cidades é suportado pela 
Comissão Européia. As outras 19 cidades que participam são: Kampala, Uganda; Dire-
Dawa, Etiópia; Kisumu, Quênia; Yaounde, Camarões; Praia, Cabo Verde; Cartum, 
Sudão; Ismaliya Governorate, Egito; Nablus, Estado da Palestina; Nouakchott, 
Mauritânia; Ulaanbaatar, Mongólia; Cidade de Katmandu, Nepal; Dhaka North City 
Corporation, Bangladesh; Cilacap Regency, Indonésia; Mawlamyine, 
Myanmar; Tegucigalpa, Honduras; Guayaquil, Equador; San Juan de Lurigancho, 
Peru; Cidade da Guatemala, Guatemala; e Santo Domingo Esto, República Dominicana. 

FONTE:https://www.unisdr.org/archive/57318 

 

EVENTOS 

 

Mestrado em ciência da geoinformação 
e observação da terra 
Descrição 

A ciência da geoinformação e a observação da terra (GEO) trata-se de coletar, 
processar, analisar, visualizar e organizar dados que representem a localização, o 
tamanho e a forma dos objetos em nosso planeta. Esses dados são geralmente 
referidos como informações espaciais. A ciência da geo-informação permite que esses 
dados geralmente complexos sejam apresentados e organizados em formas altamente 
acessíveis (como aplicativos para telefones inteligentes e outros dispositivos móveis, 
infraestruturas de dados espaciais, mapas), tornando a história subjacente muito mais 
fácil de contar e vender. 

Colocando informações espaciais de bom uso 

Na informação espacial mundial de hoje está em toda parte. Fornecer impressões 
sempre mais detalhadas sobre a realidade, é aprovado pelos desenvolvedores de 
aplicativos populares, como o Google Maps e os sistemas de navegação 
automotiva. Além disso, a informação espacial é a chave para resolver problemas 
complexos que podem envolver, por exemplo: 



• melhorando as práticas agrícolas para promover os meios de subsistência dos 
pequenos agricultores em países pobres 

• tornando o mapeamento dos direitos à terra mais rápido, mais barato, mais fácil e 
mais responsável 

• ajudando o mundo a melhorar a segurança e a segurança da água 
• estabelecendo um quadro efetivo de operações de busca e resgate urbano 
• promovendo desenvolvimento, exploração e utilização de fontes de energia 

geotérmicas 
• fornecendo uma rede de segurança básica para proteger os pequenos agricultores dos 

perigos relacionados com o clima 
• promovendo eficiência e equidade no comércio agro-bom 
• ajudando a alcançar habitação social sustentável e comunidades urbanas inclusivas 

O programa de mestrado da ITC em Ciência da Geoinformação e Observação da Terra 
(M-GEO) fornecerá o conhecimento e as ferramentas necessárias para trabalhar com 
informações espaciais em qualquer um dos campos descritos acima e mais. 

Sistemas de sensoriamento remoto e informação geográfica 

Nosso currículo integra dois campos vitais para a ciência da informação geográfica e 
observação da Terra: sistemas de detecção remota (RS) e de informação geográfica 
(SIG). A detecção remota envolve a coleta e análise de dados científicos em, acima ou 
abaixo da superfície terrestre, sem entrar em contato físico com eles. Os sistemas de 
informação geográfica são então utilizados para analisar, visualizar e organizar os 
dados coletados por sensoriamento remoto. 

Especialização: Riscos naturais e redução do risco de desastres  

Aprenda a prever e monitorar o risco de riscos múltiplos e ajudar a reduzir nossa 
vulnerabilidade a desastres. A especialização em riscos naturais e redução de risco de 
desastres é uma das várias correntes que podem ser seguidas dentro deste programa 
de mestrado. 

Terremotos, erupções vulcânicas e condições climáticas extremas são desencadeantes 
de desastres em muitas partes do mundo. Os efeitos das mudanças climáticas e das 
cidades que continuam crescendo cada vez maiores também são cada vez mais 
prejudiciais. Nossa exposição e vulnerabilidade a deslizamentos de terra, inundações, 
erosão e outros perigos estão mudando continuamente. Gostaria de saber por que e 
quando os perigos naturais se transformam em desastres? Quer desempenhar um 
papel na minimização do seu impacto e na redução do risco de desastres? Então a 
especialização do ITC em Redução do Risco Natural e Risco de Desastres é ideal para 
você. 

Os cursos que oferecemos refletem nossa firme convicção de que a geoinformação 
desempenha um papel importante na avaliação do risco multi-risco e na redução do 
risco de desastres. Você obterá informações sobre métodos para avaliar como os 
riscos e os riscos podem mudar no futuro, devido a mudanças globais. Você também 
aprenderá como a geo-informação é usada para a avaliação de medidas de engenharia 



e baseadas em ecossistemas para redução de risco de desastre, planejamento de 
preparação para desastres e avaliação de danos pós-desastre. 

Cobertura geográfica 

Global 

FONTE:https://www.utwente.nl/en/education/master/programmes/geo-information-science-earth-

observation/programme/#choose-from-multiple-specializations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 

           


