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Chefe da ONU recebe prêmio da Comunidade de Países 
de Língua Portuguesa 

 

Cplp 
A secretária-executiva da Cplp, Maria do Carmo Silveira, e o secretário-geral da ONU, 
António Guterres 
O secretário-geral da ONU, António Guterres, recebe o Prêmio José Aparecido de 
Oliveira esta segunda-feira, na sede da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, 
Cplp, em Lisboa. 

A entrega da distinção foi decidida durante a 12ª Conferência de Chefes de Estado e de 
Governo da Cplp, que teve lugar em julho passado, em Santa Maria, na ilha do Sal, em 
Cabo Verde. 

Prêmio 



Falando de Lisboa, a secretária executiva da Cplp, Maria do Carmo Silveira, explicou as 
razões que levaram a esta distinção. 

“A entrega do prêmio ao Sr. Eng.º António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, 
tem a ver com a sua atuação singular, e com projeção internacional, na defesa e 
promoção dos princípios e valores que a Cplp defende, bem como pelo elevado 
contributo na promoção e difusão da língua portuguesa.” 

O Prêmio José Aparecido de Oliveira foi criado em 2011 em homenagem à ação do 
diplomata brasileiro que foi um dos principais impulsionadores da criação da Cplp. 

Homenagem 

Esta distinção já foi atribuída a personalidades como o ex-presidente brasileiro Luís 
Inácio Lula da Silva, o ex-líder de Timor-Leste Xanana Gusmão e o ex-presidente de 
Portugal Jorge Sampaio. 

O júri é composto pelos representantes dos Estados-membros no Comité de 
Concertação Permanente da Cplp. 

Natureza 

A secretária executiva do bloco de países lusófonos explicou falou da natureza desta 
distinção. 

“É um prêmio que foi instituído para homenagear de forma pública e solene 
personalidades e instituições que se distinguem na defesa, na valorização e na 
promoção da Cplp.” 

António Guterres acompanhou de perto a constituição da Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa em 1996, quando era primeiro-ministro de Portugal. 

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2018/11/1646022 

 

Jogue e aprenda a parar com desastres! 

Este jogo de simulação da UNISDR envolve cinco cenários que exigem que os jogadores 
salvem vidas construindo uma comunidade estabelecida e fornecendo defesas e 
habitações melhoradas para se prepararem para um desastre inevitável. Cada cenário 
pode ser jogado em níveis de dificuldade fácil, médio ou difícil e leva entre 10 e 20 
minutos, dependendo do desastre e do seu nível de habilidade. 

O público principal é de crianças de 9 a 16 anos, mas qualquer um pode jogar e 
aproveitar o jogo, e todos aprenderão mais sobre a prevenção de desastres. 

FONTE:http://www.stopdisastersgame.org/#1540393288105-457a25c1-59a6 



 

Comissão da ONU recebe artigos para revista sobre 
população e demografia 

Até 15 de janeiro, a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) 
recebe artigos originais e inéditos sobre temas de população. Trabalhos serão avaliados 
para publicação na edição 108 da revista acadêmica Notas de Población. Periódico será 
divulgado em junho de 2019. 

A CEPAL busca contribuições e textos que abordem reflexões, experiências ou os 
resultados de pesquisas sobre população. Entre os temas de interesse para esse 
número da revista, estão os componentes da dinâmica demográfica (fecundidade, 
mortalidade e migração) e suas relações com os processos de desenvolvimento, 
direitos humanos e transformações econômicas e sociais. 

A publicação também recebe propostas sobre os seguintes tópicos: casamento e 
mudanças nas famílias; saúde em geral e saúde sexual e reprodutiva; indicadores de 
população e direitos humanos; população e desenvolvimento sustentável; igualdade 
de gênero; povos indígenas; afrodescendentes; e desenvolvimento e uso de censos, 
estatísticas vitais e outras fontes de informação. Segundo a CEPAL, essa lista não é 
fechada, e a revista poderá analisar textos sobre outros assuntos vinculados a 
demografia e estudos de população. 

Editado semestralmente, o periódico tem como objetivo difundir estudos sobre os 
países da América Latina e Caribe, embora trabalhos sobre outras regiões do mundo 
também sejam aceitos. A publicação é elaborada pelo Centro Latino-americano e 
Caribenho de Demografia (CELADE) — Divisão de População da CEPAL. 

Criada há mais de 40 anos, a Notas de Población está indexada nas plataformas Citas 
Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades (CLASE), no Sistema Regional de 
Informação Online para Revistas Científicas da América Latina, Caribe, Espanha e 
Portugal (LATINDEX), no Sistema de Busca Avançada de Documentos (DIALNET) e 
no Hispanic American Periodicals Index (HAPI). 

Os autores interessados devem enviar seu artigo para CELADE-NotasDePoblacion@cepal.org, 
com cópia para María Ester Novoa (mariaester.novoa@cepal.org). Clique aqui para acessar as 
normas editoriais para a formatação dos trabalhos. 

FONTE:https://www.cepal.org/es/noticias/cepal-abre-nueva-convocatoria-la-presentacion-
articulos-academicos-temas-poblacion-1 

FONTE:https://www.cepal.org/es/publicaciones/43783-notas-poblacion-ndeg-106 



 

 
Danos econômicos causados por terremotos e tsunamis 
aumentaram mais de 67% em 20 anos 
O Escritório das Nações Unidas para Redução de Risco de Desastres  anunciou que 251.770 
pessoas morreram nos últimos 20 anos  por causa de terremotos e tsunamis em países 
banhados pelos oceanos Índico e Pacífico. 

Esses desastres causaram perdas econômicas de US$ 280 bilhões nessas áreas, 
comparados ao total global de prejuízos que atingiu  US$ 661,5 bilhões entre 1998 e 2017. 

Desenvolvimento 
Em  nota  sobre o Dia Mundial da Conscientização sobre Tsunamis, marcado este 5 de 
novembro, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, destacou os 
atrasos  ao desenvolvimento que ocorreram nessas duas regiões. Ele explicou que nas 
últimas duas décadas, os tsunamis foram responsáveis por quase 10% das perdas 
econômicas causadas por desastres.  

  

O chefe da ONU destacou ainda que a data é uma oportunidade para enfatizar novamente 
a importância da prevenção e prontidão para desastres. 

Entre essas ações estão alerta precoce, educação pública, ciência para melhor entender e 
prever tsunamis e  um desenvolvimento "que leve em consideração o risco em zonas 
sísmicas e áreas costeiras expostas". 

  Desastres 
O escritório lançou uma nota  chamando a atenção para o número significativo de vidas 
perdidas e dos prejuízos causados à economia por causa desses desastres. 

Entre 1978 e 1997, ocorreram 998 mortes e perdas econômicas de US$ 2,7 bilhões devido 
aos tsunamis. Em todo o planeta, terremotos e tsunamis provocaram a perda de US$ 410,9 
bilhões. 

Risco de Desastres 
A representante especial do secretário-geral da ONU para Redução do Risco de Desastres, 
Mami Mizutori, disse que essa ocasião deve promover uma maior compreensão do risco 
de tsunamis para evitar a perda de vidas no futuro. 

Em 2018,  também se pretende chamar a atenção para prejuízos econômicos provocados 
pelos tsunamis como resultado de danos à infraestrutura essencial localizada ao longo de 
costas densamente povoadas em situação frágil. 



Perdas 
O terremoto e o tsunami ocorridos no leste do Japão em 2011 mataram mais de 19 mil 
pessoas e causaram perdas econômicas de US$ 228 bilhões, destacam os dados do Centro 
de Pesquisa em Epidemiologia de Desastres, da Bélgica. 

 O Escritório destaca ainda a etapa inicial de recuperação após terremoto e tsunami em 
Sulawesi Central, na Indonésia, como um exemplo vivo do impacto de terremotos e 
tsunamis mais do que qualquer outro perigo natural e das enormes perdas econômicas. 

Mizutori  destacou que estes fenômenos tornam mais difícil erradicar a pobreza em muitas 
partes do mundo e que é preciso apoiar a Indonésia em seus esforços para reconstrução 
após os desastres de 28 de setembro passado. 

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2018/11/1645882 

 

 

Canadá: Plano de ação do governo da Colúmbia 
Britânica: respondendo aos riscos de incêndios florestais 
e enchentes 

Este plano de ação responde a uma publicação lançada em 2017, "Abordando o novo 
normal: gerenciamento de desastre do século 21 na Colúmbia Britânica", bem como 
outros relatórios. O plano reconhece o trabalho até o momento no gerenciamento de 
incêndios e enchentes e identifica as prioridades e os próximos passos. A 
implementação do plano de ação deverá ocorrer em alinhamento com o trabalho em 
andamento, que inclui o desenvolvimento de legislação nova ou alterada, a obtenção 
de aprovações de financiamento e a recepção de decisões de outros níveis de 
governo. O objetivo do plano é apoiar o desenvolvimento de sistemas integrados e 
abrangentes de gerenciamento de desastres na Colúmbia Britânica, a fim de reduzir o 
risco de desastres e aumentar a resiliência da comunidade ao longo do tempo. O 
relatório também identifica um cronograma para quando as próximas etapas devem 
ser implementadas.  

FONTE:https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/public-safety-and-emergency-
services/emergency-preparedness-response-recovery/embc/action_plan.pdf 



 

Empresas brasileiras criam campanha digital sobre 
metas de desenvolvimento sustentável da ONU 

Oitenta empresas da Rede Brasil do Pacto Global começam neste mês uma campanha 
online para chamar mais companhias e instituições a apoiar a Agenda 2030 da ONU. A 
cada semana, as organizações participantes vão divulgar posts em suas redes sociais 
sobre cada um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

As publicações vão abordar os desafios de implementação dessas metas. A 
campanha ODS e o Setor Empresarial também é uma oportunidade de as empresas 
reforçarem seu compromisso com os ODS mais associados ao seu trabalho e setor ou 
aos seus programas de sustentabilidade. 

A iniciativa foi concebida pela Comissão de Engajamento e Comunicação (CEC), 
formada por comunicadores e profissionais de sustentabilidade dos membros do 
Pacto Global. 

Empresas podem aderir à campanha 

Quem não se inscreveu e tem interesse em aderir, pode enviar um e-mail 
para pacto.global@undp.org. 

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

Em 2015, a ONU propôs aos seus países-membros uma nova agenda de 
desenvolvimento sustentável para os próximos 15 anos, a Agenda 2030, composta 
pelos 17 ODS. Essas metas propõem assegurar os direitos humanos, acabar com a 
pobreza, lutar contra a desigualdade e a injustiça sociais, alcançar a igualdade de 
gênero e o empoderamento de mulheres e meninas, combater as mudanças climáticas, 
entre outros desafios. 

Conheça os 17 ODS :  https://nacoesunidas.org/pos2015/  

O setor privado tem um papel essencial na implementação dessa agenda, pois tem 
recursos econômicos, capacidade para impulsionar inovações tecnológicas e alcance 
entre os mais diversos públicos — governos, fornecedores, colaboradores e 
consumidores. 

Acesse a lista completa de empresas que participam da campanha:. 



FONTE:http://pactoglobal.org.br/campanha-engaja-empresas-e-organizacoes-na-agenda-mundial-
da-sustentabilidade/ 

  

ONU apoia projetos do setor privado para promover 
desenvolvimento sustentável 

Projetos apoiados pela ONU fazem parte de uma nova publicação sobre o que o setor 
privado do Brasil tem feito pelo desenvolvimento sustentável. Elaborado pelo Pacto 
Global das Nações Unidas, o documento reúne 19 iniciativas empresariais em áreas 
como água e saneamento, educação, comunicação, florestas, clima e agronegócio. 
Entre as estratégias, está um programa da UNESCO e do Fundo Vale para promover a 
pesca responsável na costa amazônica. 

A inciativa PeSCA visa melhorar a renda e a qualidade de vida de pescadores de 30 
comunidades do litoral do Pará, Maranhão e Amapá. Outro objetivo é garantir que a 
cadeia produtiva dos recursos pesqueiros locais seja responsável do ponto de vista 
ecológico, econômico e social. 

Uma das ações do projeto foi a capacitação técnica dos pescadores, a fim de ensiná-los 
a negociar o valor do pescado de forma sustentável. O programa também produziu 
duas análises de cada estado, com base em pesquisas de campo na região: o 
Diagnóstico Sociocultural, Econômico e Ambiental e o Diagnóstico das Cadeias 
Produtivas. 

Outra frente de atuação do PeSCA foi a juventude, por meio da iniciativa “Jovens 
Protagonistas na Sustentabilidade”. O subprojeto promove o engajamento de 
adolescentes das comunidades que, em muitos casos, são filhos de pescadores. 

Todo o programa foi elaborado coletivamente, com o envolvimento direto de 
representantes do governo federal, das autoridades do Pará, Amapá e Maranhão, de 
prefeituras, universidades, institutos de pesquisa, ONGs, lideranças comunitárias e 
pescadores. 

PNUD 

Outra iniciativa incluída na publicação do Pacto Global é o Projeto Oeste 2030: 
Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável. Fruto de uma parceria entre a Itaipu 
Binacional e o Programa da ONU para o Desenvolvimento (PNUD), essa estratégia 
difunde os Objetivos Globais das Nações Unidas em 54 municípios do oeste do Paraná. 
A proposta é estimular a atuação conjunta do setor público e privado e da sociedade 
civil em prol dessas metas. 



O projeto do PNUD se estrutura em três eixos. O primeiro, Diálogos, cria espaços onde 
governo municipal, cidadãos e empresas podem se reunir e definir uma agenda de 
prioridades para a cidade, alinhada à Agenda 2030 da ONU. Ao longo de dois anos de 
existência do programa, já foram realizadas mais de 150 reuniões, com a participação 
de mais de 2 mil pessoas. 

O segundo eixo, Avaliação e Monitoramento, consiste em criar ferramentas para as 
discussões e para a elaboração de projetos e políticas públicas. Como resultado das 
atividades realizadas nesse segmento, foi criada a plataforma Oeste 2030, que deve 
disponibilizar para os municípios mais de 60 indicadores sobre os Objetivos Globais. O 
terceiro, previsto para 2019, é o eixo de Formação, que vai formar gestores e líderes 
locais na utilização desse e outros instrumentos. 

FONTE:http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/single-
view/news/project_of_unesco_in_brazil_and_fundo_vale_is_presented_in_n/ 

Acesse a publicação do Pacto Global na íntegra clicando aqui (em português). 

 

FONTE:https://drive.google.com/file/d/1u1ZRV3AeYfPZiyc26GzhDkwCcPQZvd_O/view 

 

 

EUA: mapas de inundação da FEMA ignoram as mudanças 
climáticas e os proprietários estão pagando o preço 

De James Bruggers 

O mapa oficial mostrou mais de 200 casas dentro da comunidade de Mexico Beach, na 
Flórida: o governo federal havia caracterizado seus riscos de inundação como mínimos, 
apesar de seus locais próximos à praia. 

Isso significava para eles que não havia exigências para comprar seguro de inundação, e 
moradores locais dizem que muitos não o faziam. 

"O triste é que muitas dessas pessoas não conseguirão reconstruir devido aos custos de 
construção", disse o arquiteto Fred Etchen, dono de uma empresa de construção e 
administração de propriedades perto da praia do México. 

A FEMA informou que gastou US $ 200 milhões nos últimos anos atualizando os mapas, 
incluindo os das áreas costeiras. 



Mas um estudo publicado em fevereiro mostrou que os mapas da FEMA estão perdendo 
a marca para dezenas de milhões de americanos. Mais de 40 milhões de norte-
americanos estão expostos a sérios riscos de inundação no nível de inundação de 100 
anos ou 1%, cerca de três vezes mais do que os mapas de inundação da FEMA, concluiu 
o estudo publicado na revista científica Environmental Research Letters. 

No entanto, mesmo quando os cientistas aprendem mais sobre furacões e mudanças 
climáticas, o mapeamento de risco de inundação da FEMA não leva em conta como o 
aquecimento global está mudando o clima, incluindo como o nível do mar está subindo. 

FONTE:https://insideclimatenews.org/news/01112018/fema-flood-map-climate-change-
hurricane-mexico-beach-florida-sea-level-rise 

Pesquisa-em-ação breve: Continuidade educacional pós-
desastre em inundações urbanas 

A educação é um direito das crianças e de todos os seres humanos. Garantir a educação 
para todas as crianças e jovens é crucial para abordar as metas de sustentabilidade e 
para adotar estratégias eficazes de redução de riscos de desastres. As inundações 
urbanas têm impactos generalizados no setor da educação, incluindo edifícios e 
infraestruturas escolares, estruturas institucionais e organizacionais, bem como saúde 
e bem-estar individual e comunitário. Combinações desses impactos interrompem a 
continuidade educacional tanto a curto como a longo prazo e devem ser minimizadas 
usando estratégias experimentadas e testadas. As capacidades de indivíduos, 
comunidades e instituições devem ser aproveitadas para responder à ameaça de 
inundações. 

Este resumo explora como as evidências mostram que as pessoas afetadas pela 
inundação (e perigos associados) não são espectadores desamparados, mas sim os 
primeiros socorristas ativos e agentes de mudança. Existem fatores que bloqueiam e 
permitem a continuidade educacional. A literatura aponta áreas que devem ser 
priorizadas no planejamento operacional e político, com foco em relações claras, 
comunicação e consistência. Os profissionais que trabalham na melhoria da 
continuidade da educação devem considerar que: Os impactos das inundações urbanas 
nas partes interessadas da escola são muitos e variados; As pessoas afetadas não são 
desamparadas e suas capacidades são centrais para a continuidade; Existem fatores 
operacionais e políticos importantes; Frameworks são úteis; e vulnerabilidades diárias 
devem ser reduzidas. 

A série Brief Research-to-Action fornece resumos concisos de literatura acadêmica e 
cinzenta sobre uma variedade de tópicos para profissionais que trabalham nos campos 
de redução de risco centrada na criança (CCRR), adaptação às mudanças climáticas (CCA) 
e segurança escolar. 

FONTE:https://resourcecentre.savethechildren.net/library/research-action-brief-post-
disaster-educational-continuity-urban-floods 



 

Fatores críticos para a continuidade educacional pós-
desastre em enchentes urbanas no sul e sudeste da Ásia 

A aceleração da urbanização está forçando um número cada vez maior de pessoas a 
viver em áreas expostas a perigos. Assentamentos não planejados e a falta de 
oportunidades para o desenvolvimento individual e coletivo colocam cada vez mais os 
mais marginalizados da sociedade em situações vulneráveis. Nas áreas urbanas, as 
crianças e os jovens são um grupo particularmente vulnerável. 

No sul e no sudeste da Ásia, os riscos recorrentes, incluindo inundações e riscos 
relacionados, afetam a sociedade, a economia e o meio ambiente. Os impactos das 
cheias invariavelmente comprometem o desenvolvimento individual e coletivo. As 
inundações causam mortes e ferimentos, migração temporária e permanente, e pioram 
a escassez de recursos pré-existentes, a inflação de preços e o desemprego. As 
inundações também representam desafios significativos para os sistemas 
educacionais. As escolas geralmente pagam um alto preço em termos do impacto da 
destruição e danos à infraestrutura e instalações. 

Dentro deste contexto, este projeto de pesquisa investigou os fatores críticos para a 
continuidade educacional em inundações urbanas no sul e sudeste da Ásia. A pesquisa 
estudou três países (Bangladesh, Vietnã e Tailândia) que são afetados recorrentemente 
por inundações urbanas. A pesquisa investigou os fatores e a escala de ruptura e 
impacto das inundações urbanas na educação; facilitadores políticos e operacionais e 
bloqueadores da continuidade educacional; e melhores práticas em continuidade 
educacional. Esses tópicos foram investigados em nível de escola, família e 
comunidade. Escolas primárias, secundárias e secundárias foram selecionadas para 
análise em cada país. 

FONTE:https://resourcecentre.savethechildren.net/library/critical-factors-post-disaster-educational-

continuity-urban-floods-south-and-southeast-asia 

 

EUA: Bom planejamento de resiliência envolve mais do 
que construir barreiras - é fazer conexões 

Por John Malueg e Gary Sorge 

O tema deste ano para  o Dia Mundial das Cidades da ONU  - construir cidades 
sustentáveis e resilientes - possui um enorme potencial para áreas urbanas em todo o 
mundo. Lembretes viscerais do maior desafio de nossa geração estão se tornando cada 



vez mais frequentes; O furacão Michael no início deste mês é o exemplo mais 
recente. Estudos recentes do  clima indicam que em breve poderemos atingir um 
terrível ponto de inflexão no aquecimento global, com implicações de longo alcance 
para nossas comunidades. 

O conceito de resiliência urbana está ganhando popularidade, embora o trabalho duro 
ainda esteja por vir. Os modelos de financiamento são variados em seu escopo e 
resultados projetados, as melhores práticas estão surgindo e evoluindo, e os resultados 
mensuráveis ainda estão sendo determinados. A coordenação sobre como preparar as 
comunidades para a próxima tempestade ou choque será fundamental. Enquanto o 
apelo convencional é para muros mais altos, concreto mais espesso e barreiras maiores, 
é essencial questionar a resposta de fato de criar uma linha de defesa impenetrável. Em 
vez disso, uma abordagem de resiliência procura abordar os desafios subjacentes, 
projetando sistemas que permitem a recuperação rápida de volta à normalidade após 
um choque - seja uma restauração rápida dos serviços de utilidade pública ou a 
reativação de uma linha de montagem on-line. 

Uma coisa que estamos aprendendo enquanto continuamos a levar os projetos do 
conceito à realidade é que uma abordagem em silos que priorize paredes mais altas nem 
sempre é a resposta. Embora as soluções baseadas em infraestrutura rígida certamente 
tenham um lugar no planejamento de resiliência, elas podem ser muitas vezes mais 
eficazes e alcançar benefícios mais amplos para a comunidade quando criadas de forma 
holística. 

Melhorando a resiliência e a qualidade de vida 

Em 5 de agosto de 2017, um dilúvio de chuva trouxe inundações catastróficas para Nova 
Orleans no espaço de apenas duas horas. Na era pós-Katrina, a cidade está ativamente 
focada em esforços proativos de construção de resiliência. Para começar, a prefeitura e 
seu diretor de resiliência iniciaram uma avaliação de como lidar melhor com futuros 
eventos climáticos extremos. Através dessa avaliação, a Stantec trabalhou em estreita 
parceria com 100 cidades resilientes e liderança comunitária para identificar caminhos 
estratégicos e projetos específicos para promover a resiliência da comunidade. Um 
projeto representativo incluiu a implementação de um projeto de infraestrutura de 
drenagem focado na comunidade no diverso bairro de Gentilly. 

As soluções desenvolvidas, conhecidas como projeto Gentilly Drainage Pathways, 
combinam a infraestrutura cinza e verde através do armazenamento subterrâneo de 
água e jardins de chuva, permitindo a criação de parques e espaços públicos, reduzindo 
o risco de inundações da comunidade. O projeto está atualmente em construção e 
melhorará a resistência a enchentes, enquanto aumenta a qualidade de vida na área. É 
importante ressaltar que mais de 70% dos moradores pesquisados concordaram ou 
concordaram fortemente que o projeto maximizava os benefícios da comunidade. O 
sucesso do projeto não se limita a uma única métrica (resistência a enchentes), mas a 
um escopo mais amplo que beneficia a comunidade como um todo. Um segundo projeto 
representativo atualmente sob o projeto é o  Blue & Green Corridors que adotará uma 
abordagem integrada, usando a resiliência econômica e a mobilidade aprimorada como 
fatores de sucesso. 



Mobilize, monitore e meça 

Os resultados de uma abordagem de resiliência estão se tornando mais claros com cada 
projeto concluído. Tomemos, por exemplo, a iniciativa Cidade Verde da Filadélfia  , 
Águas Limpas , um plano de longo prazo para controlar os transbordamentos de esgoto, 
tendo em mente a sustentabilidade ambiental. Como parte da iniciativa, nossa equipe 
apoiou a cidade na implementação de infraestrutura verde que imita o ambiente natural 
e avança as prioridades da cidade para adotar melhorias que sejam econômicas, 
escaláveis e que impulsionem a criação local de empregos. Os benefícios sociais do 
projeto incluem espaço público expandido, melhor qualidade de vida e um efeito de ilha 
de calor reduzida, enquanto os benefícios ambientais incluíram a restauração do 
ecossistema, melhoria da qualidade do ar, redução na demanda de energia e 
compensações às mudanças climáticas. 

Por meio dessa abordagem, o Departamento de Água da Filadélfia (PWD) está tratando 
cada projeto como um piloto - monitorando e testando consistentemente para entender 
o desempenho e as oportunidades de melhoria. Seis anos após seu lançamento, a 
iniciativa esverdeou um excesso de 1.000 acres de terra, o que se traduz em 
aproximadamente 28 milhões de galões de escoamento de águas pluviais que são 
mitigados durante um evento de precipitação de uma polegada. Isso equivale a bilhões 
de galões de água poluída sendo desviados dos canais. 

Responsabilidade da comunidade em esforços de resiliência 

À medida que continuamos a evoluir no pensamento em torno do planejamento de 
resiliência, pode-se argumentar claramente que ele deve ser incluído diretamente no 
design da comunidade, não salvo para uma reflexão posterior. Uma estratégia holística 
que cruze sistemas sociais, econômicos, ambientais e organizacionais não é apenas mais 
econômica, mas aumenta a habitabilidade em nossas cidades. Essa é a abordagem que 
a Stantec está usando na Reconstrução da Praia de Tottenville, na Staten Island, em 
Nova York. 

Staten Island, como grande parte da Eastern Seaboard, sofreu danos significativos como 
resultado de Superstorm Sandy. A tempestade trouxe marés de 16 pés e ondas de seis 
pés para as margens do município, varrendo estruturas de suas fundações e 
tragicamente matando 24 pessoas. 

Em parceria com a  Rebuild by Design , a equipe do projeto adotou uma abordagem em 
camadas para melhorar a resiliência em Tottenville. Elementos estruturais redundantes, 
aprimoramento ecológico e infraestrutura verde trabalharão juntos para permitir que a 
área resista a um influxo de água e se recupere mais rapidamente quando inundada. Um 
elemento crítico no processo de design foi o envolvimento extensivo da 
comunidade. Isso significava dedicar um tempo para entender as necessidades e 
desejos de uma gama diversificada de partes interessadas e incorporar feedback no 
design. O design em evolução surgiu como resultado, assim como o senso de 
propriedade e administração da comunidade, que ajuda a aumentar a resiliência 
social. O design também protege o valor das casas, bem como a acessibilidade à Praia 
de Tottenville, aumentando a sustentabilidade do bairro. 



Definindo um caminho a seguir 

Embora ainda estejamos nos estágios iniciais de definir um caminho para as cidades 
resilientes, a Stantec tem orgulho de fazer parte do crescente movimento de resiliência 
urbana e de compartilhar nossas lições aprendidas. Tornou-se claro que precisamos, por 
exemplo, usar o financiamento disponível mais sabiamente para entregar projetos que 
tornem nossas comunidades mais seguras e mais habitáveis, e advogar pelo aumento 
do financiamento para projetos e programas que destruam os silos tradicionais. 

Além disso, precisamos de mais pesquisas e mais evidências dos benefícios do 
pensamento de resiliência no planejamento e no design. Ao integrar o pensamento de 
resiliência em nossos currículos de ensino superior, podemos preparar a próxima 
geração de planejadores, arquitetos paisagistas e engenheiros, e adicionando resiliência 
como uma métrica de avaliação em compras na cidade, podemos premiar soluções 
holísticas que agregam valor a projetos e aprimoram a resiliência de uma comunidade. 

À medida que ampliamos nossa parceria com a 100RC além da nossa prática de 
engenharia hidráulica, esperamos abrir o acesso das cidades a todos os nossos setores 
profissionais, incluindo transporte, desenvolvimento comunitário, edifícios, energia e 
serviços ambientais. Quanto mais trabalharmos juntos em uma abordagem baseada em 
sistemas, melhor será o resultado para as comunidades que servimos. 

FONTE:http://www.100resilientcities.org/good-resilience-planning-making-connections/ 

 

UNOSAT vai construir capacidade de gestão de desastres 
de mulheres na Guiana 

O UNITAR-UNOSAT está atualmente colaborando com o PNUD e as partes interessadas 
nacionais em um projeto de três anos que visa reforçar a capacidade de gestão de 
desastres na Guiana e na Dominica, com foco específico nas mulheres. 

Em setembro de 2018, o UNITAR-UNOSAT deu o primeiro passo concreto na 
implementação de um sistema de alerta precoce para as inundações na Guiana, 
realizando uma missão de alcance para encontrar os parceiros do projeto e identificar 
os principais interessados dos ministérios nacionais. A equipe da missão composta pela 
UNOSAT e pela equipe executora do CIMA se reuniu com o Diretor Geral da Comissão 
de Defesa Civil, o Secretário Permanente do Ministério da Agricultura, o Diretor-Chefe 
da Hydromet (sob MoA), o Oficial Sênior de Assuntos de Gênero do Ministério da 
Agricultura. Proteção Social e representantes de outras agências da ONU. Além disso, 
foi realizado um workshop com várias partes interessadas para consultar vários 
funcionários técnicos e partes interessadas relevantes. As reuniões proporcionaram 
uma oportunidade para discutir as necessidades e desafios relacionados com as 
atividades de Redução do Risco de Desastres (DRR) e EWS. As lacunas técnicas e a 



capacidade disponível dentro do país também foram examinadas com o objetivo de 
desenvolver uma cadeia nacional de previsão de enchentes e direcionar as agências 
apropriadas para garantir uma transferência sustentável após o projeto de três 
anos. Neste espírito, as atividades de desenvolvimento de capacidades serão realizadas 
para alcançar os resultados esperados e ajudar os principais interessados nacionais na 
Guiana a manter e executar o modelo para fornecer alertas antecipados para áreas de 
risco de inundações. 

Num esforço para potencialmente pilotar o EWS, o PNUD selecionou uma área que está 
altamente exposta a inundações: Kamarang. Uma visita de campo permitiu-nos 
examinar estações meteorológicas, participar de um workshop de gestão de risco de 
desastres com chefes de comunidade e um workshop participativo focado em gênero 
com a comunidade para discutir o sistema de alerta precoce. 

O componente de gênero do projeto geral é digno de nota: mulheres e grupos indígenas 
vulneráveis a desastres naturais são os grupos beneficiários prioritários que estamos 
tentando alcançar. De fato, infelizmente as mulheres no setor agrícola da Guiana são 
desproporcionalmente afetadas pela perda de bens e culturas após um desastre, porque 
muitas vezes estão envolvidas em atividades de menor escala e mais remotas, apesar 
de terem aumentado as responsabilidades reprodutivas e comunitárias. Uma norma 
social também considera os homens como produtores com controle sobre ativos e 
negócios, enquanto as mulheres processam, comercializam e se beneficiam de bens. O 
projeto visa não apenas reduzir a vulnerabilidade das mulheres aos desastres; a análise 
de gênero também informará as políticas que buscam reduzir os papéis desiguais entre 
homens e mulheres dentro e fora do setor agrícola. 

FONTE:http://www.unitar.org/unosat-build-disaster-management-capacity-women-guyana 

 

EUA: Reconstruindo depois de um furacão: Por que 
demora tanto? 

De Kaya Laterman 

Seis anos após o furacão Sandy, ainda há cerca de 2.000 famílias envolvidas no processo 
de reconstrução. 

Isso ocorre principalmente porque os Estados Unidos não possuem um sistema 
unificado e permanente de recuperação de desastre nacional. Em vez disso, as agências 
federais trabalham com os estados afetados, cada um com seus próprios padrões e 
protocolos. Outras variáveis incluem se os proprietários têm seguro de inundação, a 
solvência e as habilidades dos proprietários e empreiteiros e, simplesmente, sorte e 
tempo. 

Não há ajuda suficiente para os proprietários após uma tempestade. Por quê? 



As leis de defesa do consumidor são fracas 

Quando as disputas de contratados e as questões de fraude se tornaram um problema 
em Long Island, ficou claro que as leis de Nova York não eram fortes o suficiente, disse 
Melissa Luckman, professora de direito e diretora da Disaster Relief Clinic do  Touro Law 
Center. 

Precisamos de assistentes sociais mais treinados 

Cerca de 11.000 proprietários matriculados no programa NY Rising. Em 2015, a agência 
de recuperação de Nova York informou que havia cerca de 131 funcionários no Estado, 
cada um administrando entre 50 e 200 casos, segundo Madhu Beriwal, diretor-executivo 
de uma empresa de gestão de desastres que forneceu pessoal, entre outros 
fornecedores, por um período. depois de Sandy. Atualmente, 44 assistentes sociais 
supervisionam cerca de 2.000 residências no estado de Nova York. 

E advogados 

Embora houvesse advogados que se voluntariaram no centro de recuperação de 
desastre da FEMA logo após Sandy, a demanda por serviços jurídicos continuou vários 
anos depois, disse William Friedman, advogado e ex-diretor do  New York Legal 
Assistance Group . 

FONTE:https://www.nytimes.com/2018/10/26/nyregion/rebuild-home-hurricane.html 
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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 

                    


