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A Rede Cidades Resilientes de Língua Portuguesa 

 
 
Atualmente mais de 250 milhões de pessoas vivem em cidades de língua portuguesa. 

 

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

 

 
Preparação psicológica para perigos naturais - 
melhorando a política e a prática de preparação para 
desastres 
 

 

 

 



Os riscos naturais afetam negativamente a saúde pública em todo o mundo. 

Consequentemente, a pesquisa contínua sobre a preparação para desastres e a 

redução do risco de desastres é vital para reduzir o efeito prejudicial sobre o bem-

estar. Até o momento, as estratégias de preparação para desastres não foram bem-

sucedidas na preparação dos indivíduos para o estresse psicológico que uma ameaça 

ou impacto natural pode causar. As políticas e pesquisas atuais estão focadas 

principalmente em como preparar os indivíduos fisicamente para os impactos de 

perigos naturais, e parece haver uma ausência de preparação psicológica na teoria e 

prática de preparação para desastres. 

 

A fim de integrar a preparação psicológica na política e na prática, a preparação 

psicológica deve ser definida e medida. Este artigo apresenta uma definição 

operacionalizada de preparação psicológica, literatura relevante e detalha o 

desenvolvimento, bem como a aplicação, de uma medida válida e confiável de 

preparação psicológica, a Escala de Amparo à Psicologia para a Ameaça de Desastres 

(PPDTS). Incorporar a preparação psicológica às políticas e práticas existentes de 

preparação para desastres tem o potencial de ajudar os indivíduos a lidar com o 

sofrimento psicológico sofrido durante ou após um desastre e a promover a resiliência 

a longo prazo. A incorporação de aspectos de preparação psicológica em medidas de 

preparação para desastres fortalecerá as práticas gerais de gestão de desastres. 

 

Este artigo é uma contribuição para a edição de 2019 do Relatório de Avaliação Global 

sobre Redução do Risco de Desastres (GAR 2019). 

 

Para citar este artigo: 
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FONTE:https://www.preventionweb.net/files/66345_f357zulchpsychologicalpreparednessf.pdf 

 



 

OPAS: financiamento à saúde nas Américas é 
insuficiente para universalização até 2030  

O terceiro dia do 35º Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde foi 

marcado na quinta-feira (4) em Brasília (DF) por debates sobre financiamento e 

sustentabilidade de sistemas públicos de saúde. 

Em mesa-redonda composta por diversos atores da saúde pública brasileira, o 

subdiretor da Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde 

(OPAS/OMS), Jarbas Barbosa, afirmou que, com o atual nível de financiamento em 

saúde na região, é improvável alcançar a meta de saúde universal até 2030. 

Segundo Barbosa, a maioria dos países das Américas atualmente não atinge a 

referência de gasto público em saúde de 6% sobre seu Produto Interno Bruto (PIB). 

“Quando não há gasto público e as pessoas precisam acessar a saúde, as famílias 

começam a gastar mais do próprio bolso. Em 13 países da região, 40% dos gastos 

diretos com saúde são pagos pela população. Quando não há investimento, 

diminuímos a oferta de serviços de qualidade e contribuímos para o empobrecimento 

das pessoas. Existem evidências que mostram a relação de causa e efeito entre doença 

e pobreza”, afirmou. 

Além disso, o subdiretor da OPAS pontuou que financiamento e eficiência precisam ser 

vistos de forma integrada para garantir a sustentabilidade dos sistemas de saúde. 

“Experiências mostram que sistemas de saúde eficientes têm investido em atenção 

primária. Quando ela não é capaz de solucionar um problema, o encaminha de 

maneira adequada e oportuna para a média e alta complexidade. Isso racionaliza 

muitos dos recursos que hoje são desperdiçados”. 

Segundo ele, os municípios brasileiros têm construído experiências que podem servir 

de exemplo não só para outras cidades do Brasil, mas para outros países da região. 

Caminho para a saúde universal 



Em abril deste ano, a OPAS/OMS lançou na Cidade do México o Pacto Regional pela 

Atenção Primária à Saúde para a Saúde Universal: APS 30-30-30, um chamado aos 

Estados-membros para que acelerem a resposta regional, a fim de alcançarem a saúde 

para todos em linha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

O Pacto foi apresentado após o lançamento do relatório da Comissão de Alto Nível 

“Saúde Universal no Século 21: 40 anos de Alma-Ata”, que destaca que alcançar saúde 

para todos só é possível se for assegurado o direito à saúde, modelos de atenção 

baseados na APS, atenção centrada nas necessidades das pessoas, financiamento 

efetivo, colaboração multissetorial e participação social. 

“Sem esses recursos, nunca poderemos responder às diversas necessidades de saúde 

das pessoas e das comunidades. Sem um primeiro nível de atenção integral e a 

participação comunitária em sua governança, nunca poderemos realizar a promessa da 

atenção primária à saúde. E sem um forte primeiro nível de atenção, nunca poderemos 

alcançar a saúde universal”, afirmou a diretora da OPAS, Carissa F. Etienne, no marco 

do lançamento. 

FONTE:https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5981:financiam

ento-e-sustentabilidade-de-sistemas-publicos-de-saude-sao-temas-debatidos-no-terceiro-dia-do-

congresso-nacional-de-secretarias-municipais-de-saude&Itemid=843 

 

Brasil tem segunda maior taxa de homicídios da América 
do Sul, diz relatório da ONU  

Em torno de 464 mil pessoas foram vítimas de homicídios no mundo em 2017, mais de 

cinco vezes o número registrado em conflitos armados no mesmo período, afirmaram 

pesquisadores das Nações Unidas nesta segunda-feira (8). 

De acordo com um estudo do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime 

(UNODC), a América Central é a região mais perigosa para se viver, onde o número de 

homicídios cresce em alguns locais específicos para 62,1 a cada 100 mil habitantes, 

segundo dados de 2017. 



O Brasil tem taxa de 30,5 homicídios a cada 100 mil habitantes, a segunda maior da 

América do Sul, depois da Venezuela, com 56,8. No total, cerca de 1,2 milhão de 

pessoas perderam a vida por homicídios dolosos no Brasil entre 1991 e 2017. 

A Colômbia registrou uma dramática queda nas taxas de homicídio, de mais de 80 para 

cada 100 mil habitantes em 1991 para 25 a cada 100 mil em 2017. A baixa pode ser 

parcialmente atribuída à intensificação da ação estatal contra o tráfico de drogas no 

país, de acordo com o UNODC. 

Por outro lado, o Brasil registrou taxas crescentes nos últimos anos, oscilando entre 20 

e 26 a cada 100 mil habitantes em 2012, para mais de 30 em 2017. No mesmo período, 

a Venezuela também viu aumento dramático, de uma taxa de 13 para 57 para cada 

100 mil habitantes naquele mesmo ano. 

O relatório lembrou que, em números absolutos, Nigéria e Brasil, que respondem por 

cerca de 5% da população global, responderam por 28% dos homicídios no mundo. 

Um dos gráficos alertou para alto número de homicídios cometidos por policiais no 

Brasil na comparação com outros países das Américas. Segundo o UNODC, em 2015, a 

polícia no Brasil assassinou 1.599 pessoas, na comparação com 218 em El Salvador, um 

dos países mais perigosos da América Central, 442 nos Estados Unidos e 90 na Jamaica. 

No mesmo ano, 80 policiais foram mortos no Brasil, comparados com 33 em El 

Salvador, 41 nos Estados Unidos e oito na Jamaica. 

Regiões mais seguras 

As regiões mais seguras estão em Ásia, Europa e Oceania, onde índices de homicídios 

são de 2,3; 3,0 e 2,8 para cada 100 mil pessoas, respectivamente. Os números são bem 

abaixo da média global de 6,1 para cada 100 mil habitantes, de acordo com o Estudo 

Global sobre Homicídios 2019, feito pelo UNODC. 

A taxa de homicídios na África (13,0) é menor que nas Américas (17,2), que teve o 

maior índice em 2017 desde que coletas de dados confiáveis começaram, em 1990. No 

entanto, há lacunas significativas de dados para alguns países africanos. 

Crime organizado representa quase um a cada cinco homicídios 



Uma constante desde o começo do século é a ligação entre crime organizado e mortes 

violentas, de acordo com o relatório. 

O crime organizado foi responsável por 19% de todos os homicídios em 2017 e 

“causou muito mais mortes em todo o mundo do que conflitos armados e terrorismo, 

combinados”, afirmou Yury Fedotov, diretor-executivo do UNODC. 

Assim como conflitos violentos, o crime organizado “desestabiliza países, enfraquece 

desenvolvimento socioeconômico e corrói o Estado de Direito”, de acordo com o 

UNODC. 

Segundo Fedotov, a não ser que a comunidade internacional adote medidas decisivas, 

“metas do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16, de reduzir significativamente 

todas as formas violentas e taxas de homicídios relacionadas até 2030, não serão 

alcançadas”. 

Homens jovens correm mais riscos em todas as regiões 

A partir de uma análise de gênero, o relatório do UNODC também mostra que meninos 

e meninas com nove anos ou menos estão mais ou menos igualmente representados 

em termos de números de vítimas. Em todas as outras faixas etárias, porém, os 

homens representam mais de 50% das vítimas, de acordo com dados de 41 países. 

Em todas as regiões, a possibilidade de meninos se tornarem vítimas de homicídios 

aumenta com a idade. Meninos e homens entre 15 e 29 anos são os que mais correm 

risco de homicídio globalmente. 

Nas Américas, por exemplo, a taxa de vítimas entre 18 e 19 anos é de 46 a cada 100 

mil pessoas – bem acima de outras regiões. Armas de fogo também estão envolvidas 

“bem mais frequentemente” em homicídios nas Américas do que em outras regiões, 

segundo o relatório. 

“Altos níveis de violência estão fortemente associados a homens jovens, tanto como 

autores quanto como vítimas”, de acordo com o relatório. “Programas de prevenção à 

violência devem focar em fornecer apoio a homens jovens para impedir que sejam 

levados a uma subcultura de (…) gangues e tráfico de drogas”. 



Feminicídio é “muitas vezes ignorado” 

Embora mulheres e meninas representem uma porcentagem bem menor de vítimas 

em relação aos homens, elas continuam lidando com os homicídios cometidos por 

parceiros íntimos ou por familiares, segundo o relatório. Mais de nove a cada dez 

suspeitos em casos de homicídio são homens. 

“Assassinatos cometidos por parceiros íntimos são raramente espontâneos ou 

aleatórios”, disse Fedotov, destacando que o fenômeno frequentemente não é 

relatado e é “muitas vezes ignorado”. 

Em tentativa de ajudar governos a responderem a homicídios, o relatório do UNODC 

identifica diversos impulsionadores do problema, além do crime organizado. Entre 

eles, estão a disponibilidade de armas de fogo, drogas e álcool, a desigualdade, o 

desemprego, a instabilidade política e os estereótipos de gênero. 

Políticas específicas anticorrupção são necessárias 

O estudo também destaca a importância de respostas à corrupção, de fortalecer o 

Estado de Direito e de investir em serviços públicos – especialmente em educação. 

Segundo o relatório da agência da ONU, estas são medidas “críticas” para reduzir 

crimes violentos. 

Destacando o escopo mais amplo do relatório, que cobre da violência letal de gangues 

envolvendo armas de fogo às ligações com desigualdade e assassinatos relacionados a 

gênero, Fedotov afirmou ser possível responder à ameaça de redes criminosas através 

de políticas específicas. 

Entre elas, estão a participação da comunidade e patrulhas policiais, assim como 

reformas políticas para fortalecer a confiança da população local nas autoridades. 

Para jovens que já estão em gangues criminosas, é preciso ajudá-los com trabalhos 

sociais, programas de reabilitação e conscientização sobre alternativas não violentas. 

Estes esforços podem ser mais eficazes se acontecerem em “certos países na América 

do Sul e Central, África e Ásia”, e “até mesmo em países com altas taxas nacionais de 

homicídios”. 



O relatório destaca que intervenções locais podem ajudar a reduzir o crime, com 

exemplos positivos em território brasileiro que incluem Belo Horizonte, Rio de Janeiro 

e São Paulo. 

Nessas áreas foram implementadas medidas direcionadas de prevenção do crime que 

visam explicitamente lugares, pessoas e momentos associados a uma alta 

concentração de crimes. 

Embora o estudo do UNODC mostre que o número de homicídios aumentou de quase 

400 mil em 1992 para mais de 460 mil em 2017, o relatório explica que a taxa global 

real caiu (de 7,2 em 1992 para 6,1 em 2017) quando levado em conta o crescimento 

populacional. 

FONTE:https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/gsh/Booklet2.pdf 

 

Mudanças climáticas ameaçam progresso no 
desenvolvimento sustentável  

Os impactos das mudanças climáticas e a crescente desigualdade entre e dentro dos 

países estão minando o progresso na agenda de desenvolvimento sustentável, 

ameaçando reverter muitos dos ganhos alcançados ao longo das últimas décadas que 

melhoraram as vidas das pessoas, alerta o mais recente relatório das Nações Unidas 

sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

Lançado no dia de abertura do Fórum Político de Alto Nível da ONU sobre 

Desenvolvimento Sustentável — um evento anual crítico de revisão das metas —, o 

relatório é baseado nos dados mais recentes disponíveis e permanece um marco para 

mensurar o progresso e identificar lacunas na implementação de todos os 17 ODS. 

Quatro anos após a adoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável — a 

estratégia do mundo para um planeta mais justo e saudável —, o relatório observa 

progresso em algumas áreas, como redução da extrema pobreza, imunização 

generalizada, queda nas taxas de mortalidade infantil e aumento no acesso das 



pessoas à eletricidade. Mas a publicação alerta que a resposta global não foi ambiciosa 

o suficiente, o que deixou as pessoas e países mais vulneráveis sofrendo mais. 

Confira as principais descobertas do relatório: 

• A desigualdade crescente entre e dentro dos países exige atenção urgente, 

alerta o relatório. Três quartos das crianças com nanismo vivem no Sul da 

Ásia e na África Subsaariana. A taxa de extrema pobreza é três vezes mais 

alta em zonas rurais do que em áreas urbanas. Os jovens têm três vezes mais 

chances de estarem desempregados do que os adultos. Apenas um quarto 

das pessoas com deficiências severas recebem pensão por deficiência. E 

mulheres e meninas ainda enfrentam barreiras para alcançar igualdade; 

• O ano de 2018 foi o quarto mais quente já registrado. Os níveis das 

concentrações de dióxido de carbono continuaram a aumentar em 2018. A 

acidez dos oceanos está 26% mais alta do que nos tempos pré-industriais e 

deve ter aumento de 100% a 150% até 2100, com a atual taxa de emissões 

de CO2; 

• O número de pessoas vivendo na extrema pobreza caiu de 36% em 1990 para 

8,6% em 2018, mas o ritmo da redução da pobreza está começando a 

desacelerar, conforme o mundo luta para responder a uma miséria 

enraizada, a conflitos violentos e a vulnerabilidades aos desastres naturais; 

• A fome global tem crescido após uma queda prolongada. 

“Está abundantemente claro que uma resposta bem mais profunda, mais rápida e mais 

ambiciosa é necessária para liberar a transformação social e econômica necessária 

para alcançar os nossos objetivos de 2030”, afirmou o secretário-geral da ONU, 

António Guterres. 

Mudanças climáticas e meio ambiente 

A falta de progresso é particularmente evidente nos objetivos relacionados ao meio 

ambiente, como as metas sobre ação climática e biodiversidade. Outros importantes 

relatórios lançados recentemente pela ONU também alertaram sobre uma ameaça 

sem precedentes à biodiversidade e sobre a necessidade urgente de limitar o aumento 

da temperatura global a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais. 



“O ambiente natural está se deteriorando a uma taxa alarmante: os níveis do mar 

estão subindo; a acidificação dos oceanos está acelerando; os últimos quatro anos 

foram os mais quentes já registrados; 1 milhão de espécies de plantas e animais estão 

em risco de extinção; e a degradação do solo continua sem controle”, acrescentou o 

secretário-geral. 

Os impactos da degradação ambiental estão prejudicando as vidas das pessoas. 

Condições climáticas extremas, desastres naturais mais frequentes e severos e o 

colapso dos ecossistemas estão causando uma maior insegurança alimentar e estão 

agravando seriamente a segurança e a saúde das pessoas, forçando muitas 

comunidades a sofrer com pobreza, deslocamento e desigualdades crescentes. 

O subsecretário-geral da ONU para Assuntos Econômicos e Sociais, Liu Zhenmin, alerta 

que o tempo está passando para tomar ações decisivas sobre mudanças climáticas. O 

dirigente ressalta a importância de fortalecer a cooperação internacional e a ação 

multilateral para enfrentar os desafios globais monumentais. 

“Os desafios assinalados nesse relatório são problemas globais que exigem soluções 

globais”, disse Liu. 

“Assim como os problemas estão inter-relacionados, as soluções para a pobreza, a 

desigualdade, as mudanças climáticas e outros desafios globais também estão 

interligadas.” 

Pobreza 

A extrema pobreza — que a ONU define como uma privação severa de necessidades 

humanas básicas — continua a cair, mas a queda desacelerou de tal modo que o 

mundo, caso mantenha-se no atual ritmo, não vai alcançar a meta de ter menos de 3% 

da população vivendo nessa condição até 2030. 

De acordo com as estimativas atuais, é mais provável que essa taxa fique em torno de 

6%. Isso representa 420 milhões de pessoas. 

Conflitos violentos e desastres naturais têm influência sobre esse número. Na região 

árabe, a extrema pobreza era calculada em menos de 3%. Contudo, os confrontos na 



Síria e no Iêmen levaram a um aumento da taxa de pobreza na região, deixando mais 

pessoas sem ter o que comer e sem ter onde morar. 

Fome 

A fome voltou a crescer no mundo, com 821 milhões de pessoas subnutridas em 2017, 

segundo dados compilados pelo relatório. Em 2015, o contingente de indivíduos 

passando fome era estimado em 784 milhões de pessoas. Atualmente, uma em cada 

nove pessoas no mundo não têm comida suficiente. 

A África continua sendo o continente com a mais alta prevalência de subnutrição — o 

problema que afeta um quinto da população africana, o equivalente a mais de 256 

milhões de pessoas. 

Em nível global, o investimento público na agricultura está caindo — tendência que 

precisa ser revertida de acordo com o secretário-geral. “Produtores de alimentos de 

pequena escala e agricultores familiares precisam de um apoio muito maior, e um 

maior investimento em infraestrutura e tecnologia para a agricultura sustentável é 

urgentemente necessário”, defendeu Guterres. 

Os países em desenvolvimento são os mais afetados pela falta de investimento no 

setor. A proporção de pequenos produtores em países da África, Ásia e América Latina 

varia de 40% a 85%, bem acima do índice europeu, por exemplo, que fica abaixo dos 

10%. 

Saúde 

O relatório ressalta que pelo menos metade da população mundial — o equivalente a 

3,5 bilhões de pessoas — não tem acesso a serviços essenciais de saúde. Em 2015, 

segundo a pesquisa, estima-se que 303 mil mulheres em todo o mundo morreram 

devido a complicações na gravidez e no parto. A maioria dessas gestantes vivia na 

África Subsaariana. 

“Esforços coordenados são necessários para alcançar a cobertura universal de saúde, o 

financiamento sustentável da saúde e para enfrentar o impacto crescente das doenças 

não transmissíveis, inclusive (as associadas a) saúde mental”, afirmou Guterres. 



A pesquisa da ONU aponta ainda que o progresso estagnou-se ou não está 

acontecendo rápido o suficiente para combater doenças como malária e tuberculose. 

Eliminar essas infecções — como ameaças de saúde pública — é uma das metas do 

ODS nº 3, sobre saúde e bem-estar. 

Igualdade de gênero 

Globalmente, nos últimos 12 meses, em torno de 20% de todas as mulheres com idade 

de 15 a 49 anos sofreram violência física ou sexual cometida pelo próprio parceiro. O 

índice de agressões é mais alto nos 47 países mais pobres do mundo — um grupo de 

nações que a ONU chama de países menos desenvolvidos. 

O relatório aponta que alguns indicadores sobre igualdade de gênero estão 

melhorando. O levantamento lembra a queda significativa na ocorrência da mutilação 

genital feminina e no casamento infantil, mas ressalta que os números para essas 

violações de direitos continuam altos. 

A pesquisa vê progresso insuficiente em questões estruturais que estão na raiz da 

desigualdade de gênero. Entre os problemas elencados pelo documento, estão a 

discriminação legal, normas e atitudes sociais injustas, o processo de tomada de 

decisões sobre questões sexuais e reprodutivas e os níveis baixos de participação 

política. Esses desafios estão minando os esforços para cumprir os objetivos da ONU. 

“Simplesmente não tem nenhum jeito de alcançar os 17 ODS sem alcançar a igualdade 

de gênero e o empoderamento das mulheres e meninas”, enfatizou Guterres. 

Soluções interconectadas  

Apesar dos desafios, o relatório mostra que existem oportunidades valiosas para 

acelerar o progresso, alavancando as interligações entre os objetivos. Reduzir as 

emissões de gases do efeito estufa, por exemplo, contribui com a criação de 

empregos, a construção de cidades mais habitáveis e melhorias na saúde e na 

prosperidade para todos. 

As Nações Unidas vão sediar as Cúpulas sobre o Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável e sobre Ação Climática, bem como outras reuniões cruciais durante a 



semana de alto nível da 74ª sessão da Assembleia Geral, em setembro, para 

reenergizar os líderes mundiais e a comunidade global, colocar o mundo de volta nos 

trilhos e dar o pontapé inicial numa década de avanços para as pessoas e o planeta. 

Para fazer o download do relatório completo, acesse: https://unstats.un.org/sdgs  

Sobre os relatórios dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

Os relatórios anuais oferecem um panorama dos esforços mundiais de implementação 

dos ODS até o momento, com destaque para áreas de progresso e para questões em 

que mais ações precisam ser realizadas. As publicações são preparadas pelo 

Departamento da ONU de Assuntos Econômicos e Sociais, com contribuições de 

organizações internacionais e regionais e do sistema de agências, fundos e programas 

das Nações Unidas. Vários estatísticos nacionais, especialistas da sociedade civil e da 

academia também contribuem com os relatórios. 

Para mais informações, visite: https://unstats.un.org/sdgs/ 

Sobre o Fórum Político de Alto Nível 

Conhecida como a maior reunião anual sobre a implementação dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável, o Fórum Político de Alto Nível reúne lideranças de 

diferentes setores da sociedade. Neste ano, o Fórum — que é convocado pelo 

Conselho Econômico e Social da ONU — acontece de 9 a 18 de julho. O segmento 

ministerial acontece de 16 a 18 de julho, e o Fórum receberá mais de 80 ministros, 

bem como quase 160 eventos paralelos durante mais de dez dias. 

Para mais informações, visite: https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf  

Contatos de imprensa: 

Departamento de Comunicação Global da ONU 

Devi Palanivelu |+1 917 495 5424 | palanivelu@un.org  

Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ON U 

Yongyi Min | +1 212 963 9293 | min3@un.org  

FONTE:https://unstats.un.org/sdgs  



EVENTOS 

 

Instituto da UNESCO lança programas virtuais de 
formação para profissionais da educação  

O escritório para a América Latina do Instituto Internacional de Planejamento 

Educacional da UNESCO (UNESCO-IIPE) oferece cursos de formação, pesquisa e 

cooperação técnica em planejamento e gestão educacionais destinados ao público de 

língua portuguesa e direcionados ao Brasil. 

A ideia é fomentar a participação do público lusófono nos cursos oferecidos pelo 

UNESCO-IIPE, a fim de intercambiar experiências entre os profissionais brasileiros e os 

da América Latina e conectá-los a outros projetos da região. Além disso, a iniciativa 

abre portas para diferentes formas de Cooperação Sul-Sul, que incluem países 

lusófonos do mundo todo. 

Os materiais, conteúdos e plataformas do UNESCO-IIPE estão disponíveis em 

português, e todos os programas de formação foram adaptados para melhor se 

adequarem às necessidades desse público. 

Agora, o instituto lança as novas edições em língua portuguesa de três de seus 

Programas Virtuais de Formação, que terão início em 17 de julho. As inscrições já estão 

abertas por meio deste link. Além disso, serão oferecidas bolsas de estudo a alguns 

profissionais de educação em todos os estados brasileiros para os programas de 

Políticas Digitais em Educação (saiba mais), Políticas de Avaliação em Educação (saiba 

mais) e Políticas Docentes (saiba mais). 

Com este novo projeto, o UNESCO- IIPE visa a derrubar as barreiras linguísticas que 

possam impedir o acesso de profissionais e especialistas da língua portuguesa, que 

trabalhem no planejamento e na gestão educacional, aos dois principais serviços 

oferecidos pelo Instituto aos Estados-membros da UNESCO. São eles: fornecer 

informações relevantes para a tomada de decisões na área de educação e apoiar o 

desenvolvimento de capacidades de suas equipes técnicas. 



O IIPE é um instituto especializado da UNESCO que tem como mandato fortalecer as 

capacidades dos Estados-membros no planejamento e na gestão de seus sistemas 

educacionais. 

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

view/news/unesco_iiep_places_brazil_at_the_center_of_its_agenda/  

 

Agência da ONU participa do maior evento brasileiro 
sobre propriedade intelectual  

No Rio de Janeiro (RJ), o escritório brasileiro da Organização Mundial de Propriedade 

Intelectual (OMPI) — uma agência das Nações Unidas — participa em agosto do 39º 

Congresso Internacional de Propriedade Intelectual da ABPI — a Associação Brasileira 

para o tema. Evento reunirá mais mil especialistas e profissionais da América Latina 

para discutir desafios trazidos pelo novo contexto geopolítico global e pelas 

tecnologias digitais. 

De 25 a 27 de agosto, são aguardados representantes da indústria, magistrados, 

advogados, consultores, oficiais de governo e lideranças de entidades internacionais 

como a Associação Chinesa de Marcas e a Associação Internacional para a Proteção da 

Propriedade Intelectual. Também participam do congresso representantes de centros 

de pesquisa privados e de empresas como a Bayer, Natura e Embraer. 

Além de debates sobre marcas, patentes e direito autoral, o congresso vai abordar 

diferentes questões da era digital, como inteligência artificial e a indústria dos games. 

Estão previstas plenárias sobre biotecnologia, desenho industrial e a nova Lei de 

Proteção de Dados Pessoais. 

O escritório brasileiro da OMPI estará presente no congresso com um estande no 

lobby do Windsor Barra Hotel, onde acontece o evento. A equipe da agência da ONU 

vai disponibilizar informações sobre os produtos que oferece e ficará à disposição para 

discutir iniciativas de cooperação. 

FONTE:https://www.wipo.int/export/sites/www/about-

wipo/en/offices/brazil/pdf/news_05072019_program.pdf 



 

Evento em Salvador visa impulsionar resposta latino-
americana à emergência climática  

De 19 a 23 de agosto, o centro de eventos Salvador Hall será transformado em uma 

“Cidade do Clima” para sediar a Semana do Clima da América Latina e Caribe 2019 

(LACCW), organizada para impulsionar a resposta da região à atual emergência 

climática. 

Sediada pelo governo brasileiro, a Semana do Clima é organizada em parceria com 

organizações internacionais e regionais e pela cidade Salvador (BA). 

As conclusões da LACCW irão alimentar os resultados da Cúpula sobre a Ação Climática 

organizada pelo secretário-geral da ONU em 23 de setembro em Nova Iorque com o 

objetivo final de impulsionar a ambição e acelerar a implementação do Acordo de Paris 

e da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 

A agenda do evento está disponível online, apresentando um cronograma dinâmico de 

atividades que demonstrarão a crescente ambição climática em toda a região, desde 

discussões técnicas até diálogos temáticos. 

As inscrições para a Semana do Clima da América Latina e Caribe estão abertas aqui. 

Todas as informações de logística sobre o LACCW, incluindo detalhes sobre o Salvador 

Hall, estão disponíveis em inglês, espanhol e português aqui. 

Oportunidades de demonstração de ações na região 

Em paralelo à agenda de eventos, atores climáticos de toda a região são convidados a 

demonstrar soluções climáticas inovadoras através das seguintes possibilidades de 

engajamento: 

• Side Events (Eventos Paralelos) dão a oportunidade às organizações para conduzir 

uma sessão sobre temas alinhados com a agenda de 2019 do LACCW. O prazo para se 

inscrever vai até o dia 14 de julho. 

• Action Hub (Hub de Ação) proporciona uma plataforma para demonstração de ideias 



e soluções climáticas inovadoras com duração de 15 a 30 minutos em um palco no 

centro do espaço de exibição. O prazo para se inscrever vai até o dia 21 de julho. 

• Exhibition Booths (Estandes de Exposição) oferecem oportunidades às organizações 

para apresentar seus trabalhos durante o LACCW. O prazo para inscrição através de 

parceiros comerciais vai até o dia 11 de agosto. 

• Esquina do Conhecimento (Knowledge Corner) proporciona às organizações não 

governamentais, organizações juvenis e também instituições de educação a 

possibilidade de exibir seus trabalhos em um estande compartilhado. O prazo para a 

inscrição vai até o dia 21 de julho. Organizações interessadas podem se inscrever aqui. 

Sobre as Semanas Climáticas Regionais 

Organizada todos os anos em África, América Latina e Caribe e Ásia-Pacífico, as 

Semanas Regionais do Clima são plataformas colaborativas únicas para partes 

interessadas governamentais e não governamentais abordarem a amplitude das 

questões climáticas sob uma estrutura única e união de propósitos. 

Reunir diversas partes interessadas dos setores público e privado dentro de um 

objetivo comum de abordar a mudança climática é o principal objetivo das Semanas 

Regionais do Clima. 

Organizadores 

Sediada pelo governo brasileiro com o apoio de cidade de Salvador, a Semana do Clima 

da América Latina e Caribe 2019 é co-organizada pela Convenção-Quadro das Nações 

Unidas sobre a Mudança do Clima, e Parceria de Marrakesh para Ação Climática 

Global, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), ONU Meio 

Ambiente, Parceria UNEP DTU, Banco Mundial, Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), Estratégia de Desenvolvimento de Pequenas Emissões (LEDS), 

Organização Latino-Americana de Energia (OLADE), CAF – Banco de Desenvolvimento 

da America Latina e Associação Internacional de Comércio de Emissões (IETA). 

• Para saber mais, visite o site www.regionalclimateweeks.org (disponível em Inglês, 

Espanhol, Português e Francês) 

• Para mais informações sobre como participar, entre em contato com o time da 

Semana do Clima através do email Climate-Week@unfccc.int 



• Participe da conversa nas redes sociais usando o hashtag #ClimateWeekLAC 

• Inscrições para a Semana do Clima da Ásia-Pacífico (que acontece em Bangkok, entre 

os dias 2 e 6 de setembro) também estão abertas aqui. 

FONTE:https://www.regionalclimateweeks.org/get-involved-lac 

 

 

INFORMAÇÕES 

        PROMOTOR BRASIL 

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

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

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

          REDE DE CIDADES RESILIENTES DE LINGUA PORTUGUESA 

          http://www.cidadesresilientes.net/ 

          INFORMATIVOS UNISDR 

         http://www.eird.org/camp-10-15 

         PREVENTIONWEB 

        http://www.preventionweb.net/english/ 

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

         http://www.mi.gov.br/web/guest/cidades-resilientes 

                    

 

 

 


