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Contexto 

O Marco de Sendai para a Redução de Risco de Desastres 2015-2030 proporciona 
alinhamento para apoiar os esforços realizados a nível local que buscam construir 
resiliência frente a desastres e o desenvolvimento sustentável.  
A compreensão do risco requer promover a conscientização e o conhecimento do risco 
mediante capacitação e formação dos gestores municipais de proteção e defesa civil.  
Objetivos 
 Aumentar o compromisso político e a demanda social para o desenvolvimento  

sustentável, com vistas ao risco de desastres (RRD) e adaptado às mudanças 
climáticas (ACC); 

  
 Aumentar a participação dos gestores municipais na Elaboração do LGSAT e na 

elaboração do Plano Local de Resiliência;  
 Fortalecer as capacidades dos gestores públicos em relação ao compromisso de 

implementar o Marco de Sendai para a redução do risco de desastres; com foco 
no desenvolvimento e implementação de planos de redução de riscos de 
desastres em nível local.  

Ferramentas 
 10 aspectos essenciais para desenvolver uma cidade resiliente no contexto 

local; 
  

 Utilização da Ferramenta de Autoavaliação para Resiliência (LGSAT) – Nível 
Local; 

  

 Formato de Plano Local de Resiliência.  
 

Público alvo: Gestores municipais de Proteção e Defesa Civil  
 
Data e horário: 13 de Julho de 2018, com inicio as 14h e termino as 18h 
 
Local: Auditório da Defesa Civil de Angra dos Reis, Avenida Almirante de Noronha,271 



 
Programação:  
Recepção das delegações 
Abertura do Workshop pela Secretaria de Estado de Defesa Civil do Rio de Janeiro, com 
a participação do Promotor Nacional, do Ponto Focal para o Estado do Rio de Janeiro e 
da Secretaria Municipal de Defesa Civil de Angra dos Reis 
Palestra sobre as lições aprendidas no desenvolvimento do 3° Ciclo da Campanha, 
com a participação das Coordenadorias Municipais de Defesa Civil de Angra dos 
Reis, Nova Iguaçu, Petrópolis e Niterói. 
Inicio das atividades do Workshop com o Promotor Nacional 
Intervalo para Coffee Break 
Retorno das atividades com o Promotor Nacional 
Encerramento 
 
 
INSCRIÇÕES: Envie um e-mail para suop@defesacivil.rj.gov.br informando o 
município, nome, contato e função das pessoas que representarão. 
 
 

 

PNUD: implementação dos objetivos globais ajuda a 
fortalecer segurança pública 

Promover sociedades pacíficas e inclusivas, garantindo o acesso à Justiça, é condição 
essencial para o alcance do desenvolvimento humano sustentável nos próximos anos. 
Isso é o que afirma o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16 – Paz, justiça e 
instituições eficazes, que faz parte do documento “Transformando Nosso Mundo: a 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”, aprovado por todos os países 
membros da ONU, em 2015. 

Nesse contexto, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) no 
Brasil desenvolve projetos e ações com o foco na promoção de instituições fortes, 
inclusivas e transparentes para fortalecer a manutenção da paz e o respeito aos direitos 
humanos. 

A metodologia de Segurança Cidadã, desenvolvida pelo PNUD, enfatiza a importância 
de ações multissetoriais, com foco no território, para a prevenção e controle da 
violência. A iniciativa é um exemplo de como a cooperação técnica pode apoiar ações 
voltadas à promoção da paz e do desenvolvimento humano. 



Gestores de segurança pública de dez estados já foram formados para desenvolvimento 
de políticas públicas de segurança cidadã e mais de 7 mil policiais participaram das 
Jornadas de Direitos Humanos, com foco na abordagem cidadã para a garantia da 
segurança. 

A coordenadora da unidade de Paz e Governança do PNUD, Moema Freire, destaca que 
“a metodologia de Segurança Cidadã promove uma abordagem integrada e participativa 
para a construção de soluções voltadas à redução da violência e da criminalidade, 
enfatizando que a promoção da paz é um fator essencial para o avanço rumo ao 
desenvolvimento humano sustentável”. 

De acordo com o técnico de planejamento e pesquisa do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA), Helder Ferreira, os objetivos globais fornecem elementos 
para promover políticas de segurança de forma holística. 

“Os ODS trazem uma oportunidade de uma agenda de prevenção à violência para o 
Brasil e de governança e transparência na área de políticas públicas. Isso depende 
diretamente dos três poderes, da sociedade civil e das entidades privadas trabalharem 
em prol dessa agenda que pode contribuir para o desenvolvimento do país”, disse. 

No mês passado, o IPEA e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) divulgaram o 
Atlas da Violência 2018. Os dados do documento apontaram as desigualdades na 
distribuição do número de assassinatos entre brancos e negros no país. 

A taxa de homicídios para o primeiro grupo foi de 16 por 100 mil habitantes, enquanto 
para o segundo grupo foi de 40,2 por 100 mil habitantes. Do total de vítimas em 2016, 
71,5% eram negras. O documento comprovou a tendência histórica de que a maioria 
das vítimas de assassinatos no país são jovens negros. 

Uma das novidades da edição de 2018 foi o capítulo dedicado aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, que aponta as metas dos ODS 16 como oportunidades 
para fortalecer a agenda de prevenção à violência. 

No Atlas, também são ressaltadas áreas temáticas que precisam de fortalecimento de 
políticas públicas para colaborarem diretamente com a diminuição do número de 
assassinatos. 

Saúde, erradicação da pobreza e da fome, maior igualdade de gênero, acesso à energia 
e saneamento e oportunidades de trabalho decente são algumas das áreas que o 
relatório aponta como fundamentais para melhorar os índices nacionais. 

Segundo o documento, a ação integrada no fortalecimento desses setores é peça-chave 
para diminuição das desigualdades e, consequentemente, e para a melhoria da 
qualidade de vida. 

Clique aqui para acessar o Altas da Violência. 



FONTE:http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatorio_institucional/180604_atlas_da
_violencia_2018.pdf 

Clique aqui para acessar informações sobre o projeto Segurança Cidadã. 

FONTE:http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/projects/seguranca-cidada.html 

 

 

A OMM aumenta a ação na água 

A Organização Meteorológica Mundial está reformulando sua estratégia sobre a água, a 
fim de enfrentar os desafios sem precedentes impostos pelo estresse hídrico, 
inundações e secas e pela falta de acesso a suprimentos limpos. 

O Conselho Executivo da OMM realizou um diálogo especial de um dia sobre a água 
como parte de um esforço concertado para fortalecer os serviços hidrológicos e 
melhorar a previsão, monitoramento e uso do abastecimento de água e resolver o 
problema de muita, pouca ou muito poluição. 

A OMM assumiu formalmente a direção da Iniciativa Mundial de Dados sobre a Água, 
uma vez que melhores dados são essenciais para uma melhor gestão da 
água. Também  lançou uma nova chamada de inovação da  fábrica da WMO 
HydroHub para apoiar a hidrologia operacional. 

“Precisamos dar uma ênfase muito maior à gestão efetiva, equitativa e sustentável de 
nossos recursos hídricos ”, disse Kofi Annan , ex-secretário-geral da ONU e presidente 
da  Fundação Kofi Annan , na sessão de alto nível. 

“A gestão inteligente da água deve gerar benefícios para todos, já que nenhuma 
sociedade pode prosperar por muito tempo sem o acesso sustentável a água doce limpa 
e suficiente. Se gerida de forma sustentável em todos os setores e sociedades, a água 
tem o poder de construir confiança entre as comunidades e contribuir para o 
estabelecimento mais amplo dos esforços de paz e desenvolvimento ”, disse Annan. 

A mudança climática está colocando uma pressão ainda maior sobre o abastecimento 
de água e aumentando os riscos de eventos climáticos extremos. Os especialistas 
prevêem que até 2050, os impactos climáticos relacionados à água poderão reduzir o 
crescimento do PIB em até 6% em grande parte da África, Ásia e Oriente Médio, disse 
Annan, instando os governos a cumprir as promessas do Acordo Climático de Paris. 

"A mudança climática é mais do que uma questão climática", disse Sophia Pal Gai, 
Ministra de Recursos Hídricos e Irrigação da República do Sudão do Sul. “Com demasiada 



frequência, isso está se evidenciando através de secas e inundações. As inundações 
estão ocorrendo com frequência crescente, destruindo vidas e propriedades ”. 

Um pico de chuvas sazonais em partes da África Oriental, que antes sofriam de seca, 
resultou em inundações generalizadas em grandes partes do Chifre da África. Ao mesmo 
tempo, prevê-se que em menos de 10 anos haverá um aumento significativo na escassez 
de água na África, o que terá profundo impacto em nossas sociedades, disse o ministro. 

O Sudão do Sul está cercado e compartilha fronteiras com seis outros países. Como 
muitos países africanos, ele sofre com a falta de dados hidrológicos e informações sobre 
a água de que precisa para informar as políticas de desenvolvimento do governo. 

"O papel principal da OMM na hidrologia operacional é mais necessário do que nunca", 
disse o ministro Pal Gai. 

Iniciativa Mundial de Dados sobre a Água 

O Conselho Executivo está discutindo as bases da estratégia de água da OMM para 
enfrentar os desafios da água e desenvolver melhores informações e serviços 
hidrológicos para apoiar a agenda global sobre desenvolvimento sustentável, redução 
do risco de desastres e mudança climática. 

O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6 estabelece metas ambiciosas de 2030 
para água limpa e saneamento, incluindo a implementação da gestão integrada de 
recursos hídricos em todos os níveis. Como parte dos esforços para impulsionar as 
metas de desenvolvimento sustentável, foi criado um Painel de Alto Nível sobre a 
Água. Em março de 2018, publicou um relatório intitulado " Making Every Drop Count ", 
com recomendações para várias iniciativas que foram desenvolvidas. 

Uma dessas iniciativas é a  World Water Data Initiative , que foi implementada sob a 
liderança do governo australiano. 

O relatório destacou a importância da Iniciativa Mundial de Dados sobre a Água - que 
foi implementada sob a liderança do Governo Australiano - para tomada de decisão 
informada na gestão de recursos hídricos. O governo australiano convidou a OMM a 
assumir a liderança no caminho a seguir e na definição da Fase II com um roteiro de 
cinco anos. 

“Garantir dados confiáveis sobre a água será uma parte essencial e estratégica da gestão 
desse recurso essencial e vital”, disse Sally Mansfield, embaixadora australiana e 
representante permanente na ONU em Genebra. 

"Em nome do governo australiano, eu gostaria de formalmente entregar a 
responsabilidade por esta iniciativa para todos vocês na OMM", disse ela. 

Danilo Turk, presidente do Painel de Alto Nível sobre Água e Paz, disse que melhores 
dados sobre a água são de importância crítica para a construção de cooperação sobre 
os recursos hídricos. 



“Os hidrólogos entendem a importância dos dados para entender o fenômeno da água 
a longo prazo, bem como as lacunas existentes no conhecimento. Essas lacunas devem 
ser reduzidas. O conhecimento e a experiência da OMM são inestimáveis ”, disse ele. 

Chamada de Inovação HydroHub 

A WMO criou um Mecanismo de Apoio à Hidrometria Global (WMO HydroHub) para 
transformar especialistas - da ciência em tecnologia em serviços - disponíveis para 
usuários finais de dados hidrometeorológicos e serviços de vários setores 
econômicos. Essas conexões ajudam a aumentar a base de dados hidrometeorológicos 
- catalisada por tecnologias e abordagens inovadoras - para apoiar os membros da OMM 
na tomada de decisões relacionadas à água. 

Coincidindo com o diálogo especial sobre a água, a WMO HydroHub emitiu a sua 
primeira chamada de inovação, oferecendo financiamento de até 100.000 francos 
suíços a candidatos aprovados. Esta Chamada de Inovação tem como objetivo abordar 
os problemas vivenciados pelos Serviços Nacionais de Meteorologia e Hidrologia 
(NMHSs) no monitoramento hidrológico. Os NMHS operam redes de observação para 
coletar medições como base para serviços de previsão e alerta. Essas redes são caras e 
a demanda por produtos mais econômicos é alta. 

Uma variedade de soluções alternativas foi desenvolvida, incluindo tecnologias de 
sensores de baixo custo, crowdsourcing de observações e utilização de dados para 
outros fins. No entanto, a absorção operacional por NMHS é bastante baixa. As razões 
são diversas e variam de custo e qualidade desconhecidos à falta de confiança em 
abordagens inovadoras. 

O Centro de Inovação Global da OMM está à procura de projetos que encorajem o 
endosso de tecnologias de observação inovadoras ou abordagens de monitoramento 
por NMHSs a um custo total menor. 

FONTE:https://public.wmo.int/en/media/press-release/wmo-steps-action-water 

 

 

Um brasileiro é forçado a abandonar sua casa por minuto, 
diz estudo do IBGE 
Um brasileiro é forçado a abandonar sua casa por minuto, principalmente por conta de 
tragédias naturais, responsáveis pela morte de mais de 100 mil pessoas no país desde 
2000. Estudo do IBGE revela que existem 27.660 regiões expostas a enchentes e 
deslizamentos  

Desde 2000, a cada minuto, um brasileiro foi forçado a deixar o seu lar. Pelo menos 7,7 
milhões de pessoas, cerca de 4% dos brasileiros, tiveram que abandonar suas casas em 
função, sobretudo, de desastres naturais. Na última semana, o Instituto Nacional de 



Geografia e Estatística (IBGE), em parceria com o Centro Nacional de Monitoramento e 
Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), divulgou estudo inédito que revelou como o 
problema tem se perpetuado: 8,2 milhões de brasileiros vivem em áreas de risco. 

O principal desafio é realocar essas pessoas, segundo especialistas ouvidos pelo Correio. 
A falta de políticas públicas cria uma população que ficou conhecida como 
“abandonados dos desastres” ou “os sem casa”. As pessoas sabem que estão em áreas 
de risco, mas como não se tem opção, vivem nestas condições, explica a pesquisadora 
Maiara Folly, do Instituto Igarapé.  “Mais de 100 mil pessoas morreram em desastres 
naturais desde 2000. Os impactos econômicos chegam a R$ 800 milhões mensais, 
segundo projeção do Banco Mundial e do Ceped (Centro Universitário de Estudos e 
Pesquisas sobre Desastres)”, diz. 

Para a pesquisadora, o problema das políticas públicas é que são formadas na reação e 
esquecem da prevenção. “No imediato, há uma mobilização. Mas não há uma estrutura 
que esteja preparada. As pessoas saem numa situação extrema, mas sem ter para onde 
ir. Voltam para a área de risco porque o aluguel social é baixo e não encontram políticas 
de assentamento”, destaca. Quando a comoção acaba, há um esquecimento dos 
migrantes invisíveis, continua Maiara. “Eles saem de suas casas e depois pouco ou nada 
é feito por eles. Acabam parando em áreas marginalizadas. Isso desrespeita o princípio 
de reparação que é ir para uma situação melhor ou igual. Há ainda a ocupação de rua 
ou moradias irregulares”, observa. 

Acolhimento 

Um dos maiores exemplos é a situação da Região Serrana do Rio de Janeiro. Após 
enchentes e deslizamentos de terras em 2011, 170 mil pessoas ainda vivem em áreas de 
risco. Após a tragédia, que deixou 916 mortos e 345 desaparecidos, o Cemaden passou 
a fazer alertas de desastres. Um esforço de prevenção em parceria com as Defesas Civis 
municipais e estaduais. 

Mas não basta, afirma o pesquisador do Cemaden, sociólogo Victor Marchezini. “Isso 
tem que vir acompanhado de ações estruturais que ajudem a reduzir os riscos. Muitas 
vezes, com ações de melhoria de saneamento, escoamento, o risco diminuiria. É uma 
combinação de medidas. É um trabalho que vai além de uma mensagem”, destaca. 

Desde 2004, Marchezini estuda esse tema e acredita que a estruturação das defesas 
civis é um problema. “Às vezes o prefeito cria, mas não está acontecendo nenhum 
desastre, se coloca uma pessoa que não entende do assunto. Também acontece o 
oportunismo de esperar acontecer para angariar dinheiro do governo federal. Isso me 
preocupa como sociólogo e pesquisador. Esse tema não pode sair das prioridades do 
governo”, assinala. 

O sociólogo ressalta ainda o que chama de “abandonados dos desastres”. “Sempre há 
uma comoção social. Depois o sofrimento social continua. Os processos de reconstrução 
do município e de recuperação das pessoas são esquecidos. Neste contexto, há 
violações de direitos humanos. Quando fazemos o projeto de prevenção, nos 
deparamos com a vivência desses eventos traumáticos”, pondera. 



Pesquisa do IBGE, segundo a qual 8,2 milhões de brasileiros vivem em áreas de risco, 
aponta 27.660 regiões gravemente expostas a desastres naturais, como enchentes e 
deslizamentos de terra. Minas Gerais e São Paulo concentram o maior número de áreas 
de risco habitadas no país. 
 

Visibilidade 

Continua depois da publicidade 
“Esse estudo dá visibilidade à população brasileira que está exposta aos riscos de 
desastres naturais. É um primeiro grande balizador de onde estão essas pessoas e 
quantas são, para que, a partir daí, se tracem estratégias de políticas públicas para 
mitigar esses riscos. As estratégias podem ir desde obras de engenharia até a remoção 
da população”, destaca o coordenador da pesquisa, Cláudio Stenner. 
Ele cita o desastre fluminense como exemplo. “As consequências devastadoras 
corroboraram o consenso entre os especialistas de que a magnitude de um desastre 
está intrinsecamente relacionada à interseção de fenômenos sociais, econômicos e 
demográficos, entre outros, que contribuem para aumentar a vulnerabilidade e 
exposição da população aos desastres naturais”, explica. 

Para o professor do Departamento de Política Social da Universidade de Brasília (UnB) 
Vicente de Paula Faleiros, é preciso um sistema para acolhida de quem vive uma 
situação dessas. “É preciso pensar um sistema de atendimento psicológico. É um 
trauma, uma perda de bens, familiares. As pessoas necessitam de apoio da assistência 
social, defesa civil e psicologia. Muitas vezes deixar como está para ver como fica o 
desgaste é maior. A estrutura ainda é deficiente. As pessoas ficam dependentes da 
família, amigos ou de voluntários”, defende. 

O Correio entrou em contato com os ministérios dos Direitos Humanos, da Integração 
Nacional e das Cidades. Uma pasta atribuiu a responsabilidade sobre o caso à outra. Em 
nota, o Ministério das Cidades disse que existem 8,3 mil famílias homologadas pela 
Defesa Civil para atendimento no programa Minha Casa Minha Vida, sendo que 4,4 mil 
já foram alojadas. 

7,7 

milhões de brasileiros foram obrigados a abandonar suas casas nos últimos 17 anos 

800 

milhões de reais é o impacto econômico mensal das tragédias  

8,2 

milhões de brasileiros vivem em áreas de risco, principalmente nos estados de Minas 
Gerais e São Paulo 
FONTE:https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2018/07/09/interna-
brasil,693723/um-brasileiro-e-forcado-a-abandonar-sua-casa-por-minuto-diz-estudo-do.shtml 



 

Documento sobre “A capacidade das sociedades de se 
adaptarem ao aumento do nível do mar no século XXI” 

De Jochen Hinkel 

As sociedades podem adaptar-se a 21 st aumento do nível do mar século? 

A capacidade das sociedades em todo o mundo para se adaptarem ao aumento do nível 
do mar (SLR) do século XXI é mais provável que seja dependente de fatores sociais, 
incluindo finanças, do que de capacidades técnicas. 

Essa é a conclusão de uma equipe internacional de pesquisadores liderada pelo Dr. 
Jochen Hinkel, do Global Climate Forum (GCF), em Berlim, e abordada em um artigo 
publicado hoje na revista  Nature Climate Change . 

“Níveis do mar pode subir substancialmente acima de 1 ou até 2 metros durante o 
21 st século”, explica o Dr. Hinkel, e, portanto, uma questão importante é, até que ponto 
são sociedades costeiras capaz de se adaptar. 

“Após as manchetes, fica fácil a impressão de que o aumento do nível do mar 
simplesmente levará as cidades costeiras e as pequenas ilhas”, continua Dr. 
Hinkel. “Embora esses riscos sejam reais, a imagem está incompleta porque falta 
consideração de adaptação”. 

O Dr. Hinkel e sua equipe examinaram de perto um conjunto de estudos de caso, 
incluindo Bangladesh, Catalunha, Ho Chi Minh City, Maldivas, Nova York e Holanda, e 
descobriram que a capacidade de adaptação das sociedades costeiras é determinada 
principalmente por desafios sociais, em vez de técnicos. 

Geralmente, a tecnologia de engenharia está disponível em todo o mundo para proteger 
as sociedades costeiras, mesmo contra 2 metros de aumento do nível do mar. Para áreas 
e cidades costeiras densamente povoadas, isso é até mesmo economicamente 
favorável: a proteção é muito mais barata do que não fazer nada e sofrer danos por 
meio de inundações costeiras. 

O que dificulta a adaptação costeira é a falta de acesso a financiamento e conflitos de 
interesses entre os diversos usuários da zona costeira. Por exemplo, em Bangladesh, na 
cidade de Ho Chi Minh e na cidade de Nova York, é difícil mobilizar recursos financeiros 
suficientes para a adaptação, mesmo que a adaptação seja economicamente 
favorável. Além disso, em muitos casos, a equipe encontrou conflitos entre 
comunidades costeiras que recebem apoio público para adaptação e aqueles que pagam 
por isso através de impostos. 



“O principal desafio da adaptação ao aumento do nível do mar não é se podemos 
adaptar tecnicamente, mas o quanto isso vai custar, se as sociedades estão dispostas a 
financiar esses custos e se podem resolver conflitos entre proprietários de imóveis, 
operadores turísticos, conservadores da natureza e gestores de risco, todos com 
diferentes interesses em como desenvolver ainda mais a zona costeira. ”diz o Dr. Hinkel, 
Autor Principal do próximo Relatório Especial do Painel Intergovernamental sobre as 
Alterações Climáticas (IPCC) sobre o Oceano e a Criosfera, que irá fornecer projeções 
atualizadas do aumento do nível do mar no próximo ano. 

Dada a maturidade e o uso generalizado da tecnologia de proteção costeira, esses 
achados provavelmente vão além dos casos aqui estudados. As sociedades costeiras 
têm uma longa história de adaptação às mudanças ambientais e ao aumento do nível 
do mar local, porque as costas estão entre os ambientes mais dinâmicos da Terra. “Por 
exemplo, um número de costeiras megacidades em deltas de rios, como Xangai, 
Bangkok, e Tóquio têm experimentado e adaptado para, um aumento do nível relativo 
do mar de vários metros causadas por aluimento de terras durante o 20 º século”, 
acrescenta co-autor Robert Nicholls da Universidade de Southampton. 

Estes achados, no entanto, não devem ser interpretados como um sinal totalmente 
claro. As regiões menos densamente povoadas e as mais pobres do mundo não poderão 
pagar a proteção costeira. 

“O aumento do nível do mar aumentará a distância entre ricos e pobres”, explica o co-
autor Daniel Lincke, que também está baseado no Global Climate Forum em 
Berlim. “Embora as áreas urbanas e mais ricas provavelmente continuem a ter 
proteções costeiras protegidas contra os níveis do mar, áreas mais pobres e mais rurais 
lutarão para manter assentamentos humanos seguros e acabarão se retirando da 
costa. É provável que tal recuo envolva um conflito social maciço, forçando as 
sociedades a resolver questões difíceis relativas a pagamentos por transferência, 
compensação e responsabilidade por perdas e danos. ” 

Olhando para além de 2100, a situação pode ficar ainda pior, alertam os pesquisadores. 

"Mesmo se parássemos de emitir gases estufa hoje, os níveis do mar continuarão a subir 
e, eventualmente, ser de 1 a 2 metros mais alto do que hoje", conclui o Dr. Hinkel. “Se 
as emissões continuarem a subir, poderemos experimentar uma subida do nível do mar 
de mais de 1 metro por século, acumulando dezenas de metros de aumento do nível do 
mar ao longo de milhares de anos. Mesmo que a proteção permaneça tecnicamente 
possível, isso levanta questões difíceis sobre os riscos de aprisionamento e residual - a 
falha seria absolutamente catastrófica. Fortes esforços de mitigação são necessários 
para reduzir os riscos de um aumento tão alto do nível do mar. ” 

FONTE:https://globalclimateforum.org/2018/06/27/paper-on-the-ability-of-societies-to-adapt-to-
twenty-first-century-sea-level-rise-by-jochen-hinkel-et-al-published-in-nature-climate-change/ 

 

 



EVENTOS 

 

Convite para responder o questionário 

Do que se trata? 

O Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastre (UNISDR) está 
lançando uma pesquisa para captar boas práticas e o progresso dos governos locais com 
relação à redução de risco de desastres. Através dessa pesquisa, nós pretendemos: 

Saber mais sobre os riscos de desastres da sua cidade e as medidas adotadas para 
gerenciar e comunicar informações sobre estes; 

Saber mais sobre o plano/estratégia de redução de riscos de desastres local e sobre a 
implementação de ações de redução de riscos de desastres na sua cidade; 

  Coletar informações sobre a experiência do seu governo local na redução de risco de 
desastres, e identificar boas práticas. 

Por que participar? 

Ao participar desta pesquisa, sua cidade tem a oportunidade de mostrar boas práticas e 
sua contribuição para a implementação de marcos globais incluindo o Marco de 
Sendai para a Redução de Riscos de Desastres, a Nova Agenda Urbana, e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável. 

Os resultados serão publicados no Relatório de Avaliação Global (GAR) 2019 e relatórios 
relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.  As boas práticas identificadas 
serão promovidas em várias formas de publicações e eventos tal como a Plataforma Global 
de Redução de Riscos de Desastres 2019. 

Qual é o público-alvo? 

Governos locais 

Qual é o prazo? 

15 de julho de 2018 

Quanto tempo é necessário para responder o questionário? 

Para preencher o questionário, você precisará de apenas 25 minutos. Você será 
convidado a fazer o upload do plano/estratégia de Redução de Risco de Desastres da sua 
cidade ao final da pesquisa, caso este esteja disponível. 

Agradecemos pela sua colaboração! 
 
Cordiais saudações, 
 
Equipe UNISDR 

 

QUESTIONÁRIO: https://www.surveymonkey.com/r/QCNTPGJ?lang=pt 



 

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 

           

 

 

 

 

 


