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Estudo do setor privado: Preparação para a resiliência 
aprimorada após os furacões Irma e Maria na Dominica e 
nas Ilhas Virgens Britânicas 

Um novo estudo da UNISDR sobre os setores privados na Dominica e nas Ilhas Virgens 
Britânicas descobriu que, embora a maioria das empresas tivesse planos de 
continuidade de desastres, Maria e Irma revelaram que não estavam preparadas para 
um furacão de nível 5. As empresas devem reconhecer inconsistências em informações, 
acesso a recursos, educação e capacitação para aumentar sua resiliência. 

Este estudo procurou rever os esforços do setor privado nas Ilhas Virgens Britânicas e 
Dominica, impactados pelos furacões Irma e Maria, na preparação, resposta e 
recuperação desses eventos.  

O estudo fornece: 

1. Um entendimento da prática de BCP e gestão de continuidade de negócios 
(BCM) no setor privado em BVI e Dominica. 

2. Melhoria das informações sobre iniciativas de resiliência, reconstrução e 
capacitação do setor privado para informar a prática e abordar as lacunas. 



3. Documentação de conhecimento e boas práticas de compartilhamento em DRM 
nos países do estudo. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/60956_privatesectorstudy.pdf 

 

 

Resultados da resiliência: avaliação final do BRACED 

Este relatório apresenta uma síntese das avaliações finais em nível de projeto, realizadas 
após três anos de implementação do programa BRACED. Usando evidências fornecidas 
pelos parceiros de implementação, este relatório examina a seguinte questão de 
avaliação de síntese central: 

Como, onde, quando e por que as intervenções do BRACED funcionam e o que pode 
ser aprendido / como a boa prática pode ser replicada? 

Aprendendo com projetos sobre quais abordagens funcionam e em quais contextos, o 
BRACED visa influenciar o planejamento de políticas e desenvolvimento em governos 
nacionais e locais e iniciativas regionais e internacionais. 

FONTE:https://itad.com/wp-content/uploads/2017/07/BRCJ5508-Mid-term-
Synthesis-Report-WEB-final.pdf 

 

O índice de resiliência da cidade do Vietnã 

Este relatório é o primeiro esforço global para realizar uma avaliação comparativa da 
resiliência da cidade em uma grande coorte de cidades dentro de um único país. Ele 
fornece uma visão abrangente dos pontos fortes e fracos em 12 áreas principais e vários 
sub-indicadores, e pode ser usado por agências governamentais, parceiros 
internacionais de desenvolvimento e outros para promover uma maior conscientização 
e ação na construção de resiliência no Vietnã. 

FONTE:https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2018/08/The-Vietnam-City-Resilience-

Index_update9.20.18.pdf 

 



Enviando uma mensagem: Como eventos significativos 
influenciaram o cenário de avisos na Austrália 

Com foco principal em ciclones de enchentes, incêndios e ciclones tropicais, este artigo 
analisa documentos de políticas de alertas internacionais e nacionais e pesquisa social e 
explora a evolução baseada em evidências de serviços de alerta em relação ao conceito 
de sistema de alerta total. 

O Bureau of Meteorology tem um mandato para emitir alertas para eventos climáticos 
e climáticos que provavelmente resultarão em danos e perdas. Este serviço foi entregue 
em um contexto de ponta a ponta (ciência para serviço) e mensagens de advertência 
foram tipicamente criadas para descrever o estado futuro atual e previsto do ambiente 
e ações de proteção recomendadas. 

No entanto, o cenário de alertas está evoluindo e os governos australianos e as agências 
de gerenciamento de emergências estão adotando rapidamente papéis diversificados 
em uma série de processos de alerta. Essa evolução coincide com a mudança nas 
estratégias internacionais: da abordagem de mitigação e gestão de crises à ênfase na 
construção de resiliência comunitária. Após uma série de eventos severos relacionados 
ao clima que resultaram em sérios prejuízos, uma série de consultas, análises e 
pesquisas sociais australianas investigaram a eficácia dos alertas. Isso incluiu a Revisão 
Nacional de Avisos e Informações para a Austrália, com uma recomendação sugerindo 
que um conceito total de sistema de alerta seja considerado mais formalmente através 
de múltiplos riscos, ao invés de apenas inundação, como está 
atualmente. Consequentemente, As agências australianas de alertas estão adotando 
uma abordagem mais centrada nas pessoas, reconhecendo a necessidade de mensagens 
que incluam detalhes do provável impacto ao lado de um nível implícito de risco. Assim, 
desenvolvendo a capacidade de fornecer serviços de previsão de impacto e avisos 
baseados em riscos em um contexto de risco multi (natural). 

FONTE:https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2212420918302760?token=AA1B36F074AAB67C2

262DB437EC99C3BABA6B2C24F48209D9432F36C1AC4C1B1570C1A7A5AB641F8E96C19C51EA7B38B 

 

Projeto de melhoria da resiliência rural na República 
Federal Democrática da Etiópia 

Este projeto tentou responder às necessidades das pessoas que vivem nestas áreas 
vulneráveis ao clima através da implementação de uma série de inquéritos / estudos e 
projetos-piloto. Como um dos projetos-piloto, o esquema de seguro de índice climático 
foi introduzido na região de Oromia. O objetivo principal é contribuir para aumentar a 
resiliência das pessoas que vivem em áreas propensas à seca, como partes do sul da 



região de Oromia e da região da Somália, por meio de uma série de pesquisas / estudos 
e implementação de projetos-piloto. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/60835_factsheet11jicaethiopialy04.pdf 
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Oficial de Educação Sênior (Emergências) 
Organização: ACNUR 
Localização: Copenhague (HQ), Dinamarca 
 
Resumo 
O Oficial de Educação Superior (Emergências) apoiará e fortalecerá a capacidade 
operacional dos atores educacionais nacionais, regionais e globais para realizar uma 
coordenação de educação eficaz e harmonizada, planejamento e resposta conjuntos. As 
principais áreas de enfoque são fortalecer a colaboração em emergências em nível 
global, regional e nacional, bem como construir uma base de evidências e aprendizado 
para melhorar o planejamento e a coordenação conjuntos em todos os níveis que são 
disseminados e implementados. 

A Seção de Educação está localizada na Divisão de Resiliência e Soluções (DRS) e está 
localizada em Copenhague, na Dinamarca. O Oficial de Educação Sênior (Emergências) 
supervisionará diretamente o pessoal no nível P3. O cargo será supervisionado 
diretamente pelo Senior Education Advisor na Divisão de Resiliência e Soluções (DRS). 

FONTE:http://www.ineesite.org/en/jobs/view/senior-education-officer-emergencies-

unhcr?utm_source=INEE+email+lists&utm_campaign=798c326e70-

Job_Listing_2017_10_27_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_710662b6ab-798c326e70-25743853 

 

Painel da ONU defende ‘mudanças sem precedentes’ 
para limitar aquecimento global a 1,5 °C 

Limitar o aquecimento global a 1,5 °C exigirá “mudanças de longo alcance e sem 
precedentes” no comportamento humano, segundo um painel científico das Nações 
Unidas, que lançou nesta segunda-feira (8) um relatório especial segundo o qual 
algumas das ações necessárias já estão em andamento, mas precisam ser 
dramaticamente ampliadas. 



O IPCC, ou Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), divulgou o 
relatório em Incheon, na Coreia do Sul, onde, na semana passada, centenas de cientistas 
e representantes governamentais analisaram milhares de informações para demostrar 
o que pode acontecer com o planeta e a população global diante do aquecimento global 
de 1,5 °C. 

“Uma das principais mensagens enfatizadas fortemente neste relatório é que já estamos 
vendo as consequências do aquecimento global de 1°C, como eventos climáticos mais 
extremos, elevação do nível dos oceanos e degelo no Ártico, entre outras mudanças”, 
disse Panmao Zhai, copresidente de um dos grupos de trabalho do IPCC. 

O Acordo de Paris para o clima, adotado em dezembro de 2015 por 195 nações na 21ª 
Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 
Clima (UNFCCC), incluiu o objetivo de fortalecer a resposta global à ameaça da mudança 
climática “segurando o aumento da temperatura média global para bem abaixo de 2 °C 
acima dos níveis pré-industriais, e buscando esforços para limitar o aumento da 
temperatura a 1,5 °C acima dos níveis pré-industriais”. 

Em publicação no Twitter logo após o lançamento do relatório, o secretário-geral da 
ONU, António Guterres, afirmou que não é impossível limitar o aquecimento global a 
1,5 °C, de acordo com o documento. “Mas isso exigirá uma ação climática coletiva e sem 
precedentes em todas as áreas. Não há tempo a perder”. 

Petteri Taalas, secretário-geral da Organização Meteorológica Mundial (OMM), disse 
nesta segunda-feira (8) em Genebra que havia “extrema urgência” por parte dos 
signatários do Acordo de Paris, e que “até agora o progresso não tem sido bom o 
suficiente” para manter a elevação da temperatura abaixo de 2 °C. 

“A mudança climática já é visível e está tendo um impacto sobre os seres humanos e 
ecossistemas em todo o mundo. Com aumento de 2°C teremos verão sem gelo na 
Antártida todo ano, mas com aumento de 1,5 °C veríamos isso apenas a cada 100 anos”, 
disse ele, dando um exemplo de como o clima do mundo muda drasticamente por um 
aumento de apenas meio grau. 

“Haverá 420 milhões de pessoas sofrendo menos por causa da mudança climática se 
pudermos limitar o aquecimento a 1,5 °C, e temos certas áreas no mundo que são 
extremamente sensíveis”, disse Taalas. “Pequenos Estados insulares, a região do 
Mediterrâneo e também a África subsaariana já estão sofrendo e sofrerão mais no 
futuro”. 

Ainda é possível limitar o aquecimento global a 1,5 °C, continuou o oficial da OMM, “mas 
devemos mudar muitas coisas, a forma como administramos nossos negócios diários 
hoje”. 

Também em Genebra, um especialista em direitos humanos da ONU alertou que não 
fazer mais para lidar com a mudança climática pode provocar décadas de graves 
violações. 



“A mudança climática está tendo — e terá — efeitos devastadores em uma ampla gama 
de direitos humanos, incluindo direitos a vida, saúde, alimentação, moradia e água, bem 
como o direito a um ambiente saudável”, disse David Boyd, relator especial da ONU para 
direitos humanos e meio ambiente. 

“O mundo já está testemunhando os impactos da mudança climática — de furacões na 
América, ondas de calor na Europa, secas na África e enchentes na Ásia.” 

Meio grau é importante 

O relatório destaca vários impactos da mudança climática que poderiam ser evitados 
limitando o aquecimento global a 1,5 °C em comparação com 2 °C ou mais. 

Por exemplo, até 2100, a elevação global do nível do mar seria 10 cm mais baixa com o 
aquecimento global de 1,5 °C em comparação com 2 °C. 

Além disso, os recifes de corais, já ameaçados, cairiam 70-90% com o aquecimento 
global de 1,5 °C, enquanto praticamente todos seriam perdidos com aumento de 2 °C, 
segundo o relatório. 

“Cada aquecimento extra, especialmente a partir de 1,5 °C ou mais, amplia o risco 
associado a mudanças duradouras ou irreversíveis, como a perda de alguns 
ecossistemas”, disse Hans-Otto Pörtner, copresidente do grupo de trabalho 2 do IPCC. 

“Limitar o aquecimento a 1,5 °C é possível dentro das leis da química e da física, mas 
isso exigiria mudanças sem precedentes”, disse Jim Skea, copresidente do grupo de 
trabalho 3 do IPCC. 

Com isso em mente, o relatório pede grandes mudanças no uso de terra e energia, na 
indústria, no setor de construção, de transporte e em todas as cidades em todos os 
lugares. As emissões líquidas globais de dióxido de carbono precisariam cair 45% em 
relação aos níveis de 2010 até 2030, e atingir o equilíbrio entre emissões e 
compensações por volta de 2050. 

Permitir que a temperatura global aumente temporariamente acima de 1,5 °C 
significaria uma dependência maior das técnicas que removem CO2 do ar para retornar 
as temperaturas globais para abaixo de 1,5 °C até 2100. 

Mas o relatório adverte que “a eficácia de tais técnicas não é comprovada em larga 
escala e algumas podem acarretar riscos significativos para o desenvolvimento 
sustentável”. 

“Limitar o aquecimento global a 1,5 °C em comparação com 2 °C reduziria os impactos 
desafiadores nos ecossistemas, saúde humana e bem-estar, tornando mais fácil alcançar 
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas”, disse 
Priyardarshi Shukla, copresidente do grupo de trabalho 3 do IPCC, referindo-se aos 17 
objetivos adotados pelos Estados-membros da ONU há três anos para proteger o 
planeta e assegurar que todas as pessoas desfrutem de paz e prosperidade até 2030. 



O novo relatório vai alimentar um processo chamado “Diálogo de Talanoa”, no qual as 
partes do Acordo de Paris para o clima vão avaliar o que foi realizado nos últimos três 
anos. O diálogo fará parte da próxima conferência da UNFCCC dos Estados-partes, 
conhecida como COP 24, que ocorrerá em Katowice, na Polônia, em dezembro. 

FONTE: http://ipcc.ch/report/sr15/ 

 

  

Relatório do IPCC de 1,5°C: uma chamada urgente à ação 
climática 

O painel do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC  Inglês), 
publicou recentemente um relatório especial sobre os impactos do aquecimento global 
de 1,5 ° C acima dos níveis pré-industriais e trajetórias correspondentes a ser seguido as 
emissões globais de gases de efeito estufa para evitar este aumento. 
 
Depois de ser convidado a preparar este relatório após a assinatura do Acordo de Paris, 
em 2015, o IPCC fez este documento no contexto do reforço da resposta global à ameaça 
da mudança climática, o desenvolvimento sustentável e os esforços para erradicar a 
pobreza. O relatório confirma e reforça a necessidade de manter um forte 
compromisso com os objetivos do acordo de Paris para limitar o aquecimento global 
bem abaixo de 2 ° C e continuar os esforços para limitar isso a 1,5 ° C. 
 
Neste relatório aprovado pelo IPCC em 6 de outubro na Coréia, o painel disse que, para 
limitar o aquecimento global a 1,5 ° alterações atingindo C são necessários e sem 
precedentes em todos os aspectos da sociedade. Para limitar o aquecimento a 1,5 ° C 
transições "rápidas e poderosas" iria ser necessário e exigiria que as emissões de 
líquidos globais de dióxido de carbono (CO2) de declínio dióxido de origem humana em 
2030 cerca de 45% dos níveis de 2010 e continuar a diminuir até que atinja o "net Zero" 
aproximadamente em 2050. isto é, que nos próximos 10 a 20 anos devemos transformar 
nossa energia, sistemas agrícolas, urbanos e industriais e envolver não - atores estatais 
e integrar ação climática no âmbito mais amplo de políticas públicas, que por sua vez 
influenciam áreas como o emprego, segurança e tecnologia. 
 
O documento também relata que já estamos vivendo as consequências do 
aquecimento global de 1 ° C causada por seres humanos, o que nos significou 
climáticos mais extremos, elevação do nível do mar, entre outras 
mudanças. Ele também destaca uma série de impactos das mudanças climáticas que 
poderiam ser evitadas por limitar o aquecimento global a 1,5 ° C em vez de 2 ° C, ou 
mais. Por exemplo, em 2100, a elevação do nível do mar seria menos do que 10 cm de 
altura com um aquecimento global de 1,5 ° C em comparação com a 2 ° C. A 
probabilidade de que o Oceano Ártico ficaria livre de gelo no verão seria uma vez por 



século com um aquecimento global de 1,5 ° C, em comparação com um mínimo de uma 
vez por década, com um dos 2 ° C. Os recifes de coral diminuir entre 70% e 90% com um 
aquecimento global de 1,5 ° C, ao passo que praticamente todas (> 99%) desaparecer 
um 2 ° C. 
 
"Cada porção de aquecimento é importante, especialmente na medida em que o 
aquecimento de 1,5 ° C ou mais aumenta o risco associado ao longo - duradoura ou 
mudanças irreversíveis, tais como a perda de determinados ecossistemas , " disse Hans-
Otto portner Co Grupo IPCC trabalhando II. 
 
FONTE:https://vimeo.com/293996786 
 
 

 

Escritório da ONU e CGU iniciam pesquisa na área de PPPs 
e concessões 

Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (UNOPS), Ministério da 
Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU) iniciaram na semana passada (4) 
pesquisa sobre regulação em Parcerias Público-Privadas (PPPs) e concessões no Brasil. 
O objetivo da iniciativa é apoiar governos e órgãos reguladores a identificar gargalos na 
estrutura regulatória, além de auxiliar a identificar possíveis oportunidades na área. 

Os resultados da pesquisa serão disponibilizados até o final deste ano. Bernardo Bahia, 
especialista em PPPs do UNOPS, explicou que a pesquisa é online e tem como público-
alvo especialistas, estudiosos ou profissionais que atuam na área de regulação. “Nosso 
objetivo é apresentar as melhores práticas em PPPs e concessões depois da realização 
da pesquisa”, disse. 

Na assinatura do acordo de cooperação entre as instituições, o  secretário-executivo da 
CGU, José Marcelo Castro de Carvalho, ressaltou que “essa parceria vai ao encontro dos 
objetivos estratégicos da Controladoria 2016-2019, que incluem desenvolver 
mecanismos inovadores para a melhoria da gestão pública, da qualidade do gasto e do 
enfrentamento à corrupção”. Além disso, de acordo com o secretário federal de 
Controle da CGU, Antônio Carlos Leonel, “a regulação econômica é um tema muito 
relevante e foi elencado nas prioridades da CGU”. 



“Este é um exemplo sobre como o UNOPS pode colaborar com os governos com os quais 
trabalha, trazendo inovação e conhecimento em temas ligados ao nosso mandato”, 
disse Claudia Valenzuela, representante do UNOPS no Brasil, sobre a iniciativa. De 
acordo com ela, o escritório contribui para que seus parceiros ampliem suas capacidades 
por meio do compartilhamento de conhecimentos. 

Desde 2013, o UNOPS oferece serviços de apoio a parcerias, acompanhamento de 
contratos e definição do melhor tipo de contrato para cada caso. Além disso, trabalha 
na elaboração de projetos viáveis tecnicamente e na execução sustentável dos serviços 
públicos, sempre com o objetivo de ampliar a capacidade dos governos. 

UNOPS 

O UNOPS é o organismo das Nações Unidas que apoia governos, agências da ONU, 
organismos multilaterais e outros parceiros nas áreas de infraestrutura, gestão de 
projetos, compras públicas, gestão financeira e recursos humanos. Sua missão é ajudar 
as pessoas a construir vidas melhores e os países a implementar a Agenda 2030 e 
alcançar o desenvolvimento sustentável. 

No Brasil, o UNOPS apoia governos em diferentes áreas por meio de acordos de 
cooperação técnica. Com uma equipe com especialistas, o escritório transfere 
conhecimentos, garantindo que recursos públicos sejam utilizados de forma eficiente e 
transparente e que os projetos sejam geridos com foco em sustentabilidade. 

FONTE:https://nacoesunidas.org/escritorio-da-onu-e-cgu-iniciam-pesquisa-na-area-de-ppps-e-

concessoes/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ONUBr+%28O

NU+Brasil%29 
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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 

         CEPED – PARANÁ 

        http://www.ceped.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=16 

                    


