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O Caribe: Relatório de Situação do Furacão Irma nº 04 (a 
partir de 10 de setembro de 2017) 
Irma é um furacão de categoria 5 estimado em causar danos devastadores a partes do 
Caribe. Milhares de pessoas já foram evacuadas de áreas em risco, mas centenas de 
milhares permanecem em alto risco. O sistema das Nações Unidas desdobrou pessoal 
e suprimentos para atender às necessidades das pessoas mais vulneráveis do Caribe. 

A partir de 8 de setembro, Irma sofreu várias ilhas, tornando Barbuda e St. Martins 
próximas a serem inabitáveis com danos catastróficos, e agora passa por Turcos e 
Caicos, no sul das Bahamas, no norte da República Dominicana e no norte do Haiti. 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OCHA-Regional-Sitrep%204%20-%20Hurricane%20Irma-

ENG-20170910.pdf 

   

https://secure.globalproblems-

globalsolutions.org/site/Donation2?idb=674884725&DONATION_LEVEL_ID_SELECTED=3021&df_id=12481&124

81.donation=form1&mfc_pref=T&idb=[[S76:idb]] 

 

 

PNUD encaminha peritos ao Caribe e recolhe 
doações para apoio às vítimas do Furacão Irma 

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) encaminhou peritos 
ao Caribe para apoiar a população dessa região centro-americana na resistência ao 
Furacão Irma, uma das mais fortes tempestades já registradas no Atlântico. O PNUD 
também disponibilizou 300 mil dólares de seus recursos para apoiar avaliações, 
coordenação e planejamento de recuperação nos países afetados. 



O PNUD está colocando em prática, em diversos países da região, seus planos de 
preparação para crises resultantes de desastres naturais. A atuação da agência da ONU 
prevê apoio tanto durante a resposta imediata ao desastre quanto nas atividades mais 
importantes para a pronta recuperação das áreas afetadas, como manejo e remoção 
de detritos e entulhos, socorro de emergência e apoio a funções essenciais dos 
governos, quando solicitadas. 

“O furacão tem forte impacto nas famílias — afetando diretamente mulheres, homens 
e crianças — e em atividades essenciais para pessoas, comunidades e países inteiros, 
como a agricultura, a indústria da pesca e as pequenas e médias empresas”, declarou a 
secretária-geral adjunta da ONU e diretora regional do PNUD para a América Latina e o 
Caribe, Jessica Faieta. 

A tempestade, que já atingiu diversas ilhas do Caribe, passou também por Barbuda, 
Cuba, Porto Rico, República Dominicana, entre outros países centro-americanos. O 
PNUD está pronto para fornecer apoio extra caso haja pedido dos governos. 

Na década passada, o PNUD investiu quase 300 milhões de dólares em preparação 
para desastres na América Latina e no Caribe, trabalhando com governos, nos níveis 
nacionais e municipais, e com comunidades em geral. No ano passado, o PNUD alocou 
quase 2 milhões de dólares para planos de resposta e preparo a crises na região, além 
de deslocar quase 100 oficiais para prover suporte imediato a países afetados. 

Vulnerabilidade do Caribe em números: 

– 32 milhões de pessoas no Caribe vivem em áreas expostas a zonas de vento de alta 
velocidade (acima de 60 km/h); 
– 2 milhões de pessoas no Caribe vivem em áreas expostas a zonas extremas de vento 
de alta velocidade (excesso de 120 km/h) 
– 13 pessoas mortas em territórios afetados, de acordo com informes; 
– 3 furacões atualmente ativos no Oceano Atlântico: Irma e José sobre o Caribe e 
Katia, no Golfo do México. 

Jornalistas interessados em entrevistas de peritos do PNUD no Caribe e em Nova Iorque, favor 

contatar Carolina Azevedo pelo número +1 212 906 6127 ou e-

mail carolina.azevedo@undp.org. Carolina Azevedo, brasileira, é fluente em português. 

Para fazer doações: https://give.undp.org/campaign/hurricane-irma/c144624 



 

6 regras para reconstruir infra-estrutura em uma era de 

eventos meteorológicos "sem precedentes" 

Por Thaddeus R. Miller e Mikhail Chester 

Chester Antes do furacão Harvey ter atingido a terra em 25 de agosto, havia poucas 
dúvidas de que seu impacto seria devastador e abrangente. 

Infelizmente, Harvey entregou e, em seguida, alguns com estimativas iniciais do dano 
em mais de US $ 190 bilhões, o que tornaria a tempestade mais cara da história dos 
EUA. A chuva lançada na área de Houston por Harvey foi chamada de "sem 
precedentes", tornando os padrões de design de engenharia e plantação de inundação 
parecem desatualizados, na melhor das hipóteses, e irresponsáveis na pior das 
hipóteses. 

Mas descartar isso como um evento único na vida seria um erro. Com mais 
tempestades muito poderosas formando no Atlântico esta temporada de furacões, 
devemos saber melhor. Devemos ouvir aqueles que contam uma história mais 
complicada, que envolve décadas de planejamento de uso da terra e design urbano 
pobre que gerou superfícies impermeáveis a um ritmo fantástico. 

À medida que a região de Houston volta sua atenção para a reconstrução e outras 
cidades consideram aumentar os esforços para tornar sua infraestrutura mais 
resiliente, é essa história que pode fornecer lições valiosas para formuladores de 
políticas, planejadores, engenheiros, desenvolvedores e o público. Essas lições são 
ainda mais importantes contra o pano de fundo de uma administração Trump que 
despojou os requisitos para projetos de infra-estrutura para considerar impactos 
climáticos e pode tentar oferecer um pacote de investimento em infraestrutura. 

Nós extraímos de nossa pesquisa como cientista social e engenheiro e da nossa 
experiência ajudando a liderar a Rede de Pesquisa de Sustentabilidade de Resiliência 
Urbana para Extremos de Eventos Climáticos (financiada pela US National Science 
Foundation). Aqui estão seis regras para investir em infra-estrutura para o século 21 
que reconhecem a necessidade de repensar a forma como criamos e operamos nossa 
infraestrutura. 

Se projetaremos com as tecnologias, as necessidades e as condições climáticas do 
século XX, não iremos mais servir a sociedade e os riscos que vamos encontrar agora e 
no futuro. 



Uma base sólida 

Manutenção proativa em primeiro lugar. 

Em 2017, a infra-estrutura dos EUA recebeu um D + pelo American Society for Civil 
Engineering Infrastructure Report Card. O projeto de lei para reparar todas as estradas, 
pontes e barragens em deterioração totalizaria US $ 210 bilhões em 2020 e US $ 520 
bilhões em 2040. Por exemplo, o Corpo de Engenheiros do Exército dos EUA estima 
que existem 15.460 barragens nos EUA com classificações de perigo "altas". 

No entanto, quando nossas cidades e estados passam em infra-estrutura, é muitas 
vezes em novos projetos de infraestrutura. E as novas infra-estruturas tendem a imitar 
os modelos, projetos e padrões que usamos há décadas - por exemplo, mais 
capacidade rodoviária ou novas tubulações. 

Enquanto isso, os recursos para manutenção a longo prazo muitas vezes faltam, 
resultando em uma corrida para obter fundos juntos para manter os sistemas em 
execução. Se quisermos ser sério sobre como evitar desastres em um mundo em 
rápida mudança, devemos nos preocupar com a manutenção da infra-estrutura 
existente. 

Investir e redesenhar instituições, não apenas infra-estrutura. 

Ao analisar as falhas na infra-estrutura, é tentador culpar o design técnico. No entanto, 
os parâmetros de projeto são definidos pelas instituições e moldados pela política, 
financiamento e metas políticas. 

Portanto, falhas na infraestrutura não são apenas falhas técnicas; eles também são 
institucionais. São falhas em "sistemas de conhecimento" ou a capacidade de gerar, 
comunicar e utilizar conhecimento dentro e entre instituições. 

Por exemplo, as falhas do dique durante o furacão Katrina são muitas vezes 
interpretadas como falhas técnicas. Eles estavam, mas também sabíamos que os 
diques falhariam em uma tempestade tão poderosa quanto o Katrina. E assim, as 
falhas do dique também foram falhas no design institucional - a informação sobre a 
fraqueza dos diques não foi utilizada em parte porque o Sistema de Proteção contra 
Furacões foi mal financiado e não possuía o poder institucional e político necessário 
para forçar a ação. 

Na sequência de Harvey, o design básico e os parâmetros de desenvolvimento da 
planície de inundação, como a inundação de 100 anos, estão sendo reconhecidos 
como fundamentalmente imperfeitos. Nossa capacidade de projetar infra-estrutura 
mais resiliente dependerá de nossa capacidade de projetar instituições mais eficazes 
para gerenciar esses problemas complexos, aprender com falhas e se adaptar. 



Resiliência e incerteza 

Design para mudanças climáticas. 

Quando se trata de capacidade da infra-estrutura para lidar com eventos mais 
extremos que prevêem vir com mudanças climáticas, o principal problema não é uma 
má engenharia ou projetos técnicos defeituosos. Em vez disso, é que a infra-estrutura 
geralmente é dimensionada com base na intensidade e freqüência de eventos 
históricos. No entanto, essas condições históricas são agora rotineiramente superadas: 
desde 1979, Houston sozinho experimentou três tempestades de 500 anos. 

As mudanças climáticas tornarão a preparação para futuras tempestades muito mais 
difícil. Esses eventos não são apenas associados a precipitações e inundações no 
interior, mas incluem mais calor extremo, frio, seca, incêndios florestais, inundações 
costeiras e vento. Edifícios, estradas, redes de água e outras infra-estruturas nas 
últimas décadas e projetar eventos históricos podem resultar em um fracasso mais 
freqüente à medida que os eventos se tornam mais frequentes ou intensos com as 
mudanças climáticas. Os criadores e gerentes de infra-estrutura devem passar do 
pensamento baseado em risco para a resiliência, de modo que nossos sistemas possam 
resistir melhor e se recuperar desses eventos extremos. 

Gerencie a infraestrutura como interconectada e interdependente. 

Em seu ensaio de 1987, "Atchafalaya", o escritor John McPhee explora os esforços do 
Corpo de Engenheiros do Exército dos EUA para controlar os sistemas do Atchafalaya e 
do Rio Mississippi. Ele mostrou brilhantemente que ao invés de trazer a previsibilidade 
para um sistema ribeirinho complexo e sinuoso, o sistema do Old River Control criou 
imprevisibilidade. "É uma mistura de eventos hidrológicos e eventos humanos ... Este é 
um caos planejado ... Ninguém sabe aonde vai acabar". 

Embora a gestão da planície de inundação tenha feito avanços desde então, o impacto 
do desenvolvimento e projeto de infra-estrutura ainda é freqüentemente considerado 
de forma fragmentada. Como Mark Mooney, engenheiro do Montgomery County, 
observou em um recente artigo da Houston Chronicle: "Posso mostrar-lhe sobre 
qualquer projeto individual como o escoamento foi devidamente mitigado. Dito isto, 
quando você vê o aumento de superfícies impermeáveis que temos, é claro a forma 
como a água se move através de nosso município mudou. Tudo faz parte de um grande 
enigma que todos estão tentando resolver. " 

O planejamento e o design da infraestrutura devem considerar o legado das decisões 
passadas e a forma como os riscos se acumulam ao longo do tempo à medida que os 
sistemas ecológicos, tecnológicos e humanos interagem de maneira cada vez mais 
incerta e complexa. 

Infraestrutura e equidade 

Crie uma infraestrutura flexível. 



Dado que nossas infraestruturas são centralizadas e satisfazem demandas que não 
mudam rapidamente (usamos água e eletricidade muito do modo que fizemos ao 
longo do século passado), eles tendem a ser inflexíveis. No entanto, precisamos dos 
nossos sistemas urbanos e da infra-estrutura que os sustenta para serem resilientes. E 
a flexibilidade é uma condição prévia necessária para a resiliência. 

Os projetos atuais favorecem a robustez e a redundância. Essas infra-estruturas 
tendem a ser difíceis de mudar e as instituições de gerenciamento são muitas vezes 
estruturadas e constrangidas de forma a criar barreiras à flexibilidade. Considere a 
diferença de flexibilidade dos telefones fixos versus telefones celulares, em termos de 
uso e mudança de hardware. Da mesma forma, novas estratégias são necessárias para 
incorporar flexibilidade em nossa infraestrutura. No caso de furacões, estradas com 
sinalização inteligente e controles que ajustam dinamicamente semáforos e percursos 
para permitir que os veículos se evacuem rapidamente sejam de valor significativo. 

Infraestrutura de design para todos. 

Grandes desastres quase sempre destacam desigualdades sociais sistêmicas em nossas 
comunidades, como vimos na onda de calor de Chicago de 1995, o furacão Katrina e 
agora o furacão Harvey. 

No entanto, à medida que as cidades se reconstruem e outras cidades observam para 
obter lições, evitamos consistentemente os legados históricos, as políticas públicas e 
as estruturas político-econômicas que continuam a fazer as populações de baixa renda 
e minorias, como pessoas sem-teto, mais vulneráveis a eventos climáticos 
extremos. Para que isso mude, a infraestrutura deve ser projetada primeiro com os 
mais vulneráveis. 

Muitas vezes, os serviços prestados por infra-estrutura resistente ao clima são 
construídos pela primeira vez para as comunidades que têm o poder econômico e 
político para exigê-las, resultando no que alguns chamaram de gentrificação 
ecológica. Os formuladores de políticas e os planejadores devem envolver diversas 
comunidades e garantir que os serviços de infra-estrutura sejam projetados para todos 
- e as comunidades precisam exigê-lo. 

 

FONTE:https://theconversation.com/6-rules-for-rebuilding-infrastructure-in-an-era-of-unprecedented-weather-events-83129 

 



Após a tempestade: como as cidades devem reconstruir 

furacões pós como Harvey e Irma? 

Por Oliver Milman 

Donald Trump visitou um Houston atingido por furacões e prometeu a resposta do 
governo "melhor sempre" antes de bombear o punho dos passos da Air Force One 
quando ele partiu. 

Greg Abbott, o governador do Texas, ficou maravilhado com o fato de o "espírito 
resiliente do estado estar vivo e bem". A frase "Houston Strong" foi pintada como 
graffiti em passagens subterrâneas da cidade e realizada em alto como cartazes em 
jogos de beisebol em casa. 

Houve um grande desafio, uma perda desgarradora e uma generosidade edificante, na 
sequência do furacão Harvey, mas um tópico apressente até agora tem sido ignorado 
em grande parte: como a reconstrução de Houston de uma maneira melhor deveria 
uma tempestade como essa visitar novamente? 

"Quando você fala sobre a reconstrução de um lugar como Houston, os primeiros 
pensamentos das pessoas são:" Eu quero isso de novo ", disse Sandra Knight, 
engenheira de pesquisa da Universidade de Maryland. "E, infelizmente, essa não é a 
melhor coisa a fazer. Como uma nação, não estamos planejando o suficiente. Estamos 
desenvolvendo em locais que não são sustentáveis. Precisamos começar a fazer as 
coisas de maneira diferente ". 

FONTE:https://www.theguardian.com/world/2017/sep/08/hurricane-irma-harvey-
katrina-houston-how-to-rebuild 

 

 

Explosões na fábrica de produtos químicos após o furacão 
Harvey destacam que precisam intensificar a prevenção e a 
preparação para acidentes industriais extremos 
relacionados com o clima 
Publicado em: 05 de setembro de 2017 



Uma série de explosões em uma fábrica de produtos químicos no Texas, após as graves 

inundações causadas pelo furacão Harvey, destacam o risco de acidentes industriais 

extremos e a necessidade urgente de fortalecer os esforços de prevenção e preparação. 

As explosões, que foram causadas pela perda de refrigeração para um armazém que 

armazena produtos químicos altamente voláteis e extremamente inflamáveis, são um 

exemplo de um acidente tecnológico desencadeado por risco natural, ou "NATECH". 

A crescente freqüência e gravidade dos eventos climáticos extremos relacionados às 

mudanças climáticas ressalta a importância vital de reforçar medidas em todo o mundo 

para prevenir futuros acidentes e garantir uma melhor preparação para responder de 

forma segura, caso elas ocorram. 

Em termos de prevenção, isso significa identificar riscos para diferentes cenários de 

acidentes, facilitando sua avaliação e integração nos procedimentos para o 

gerenciamento seguro de plantas industriais e assegurando o planejamento apropriado 

do uso da terra. Também é crucial melhorar a preparação através de exercícios de 

emergência e planos de contingência efetivos - tanto dentro como fora do local - com 

plena cooperação entre a indústria e as autoridades públicas, inclusive entre as fronteiras 

nacionais. 

Este exemplo mais recente poderia inspirar a avaliação crítica e a reavaliação da 

localização de instalações industriais em áreas em risco de eventos climáticos extremos, 

como inundações e outros desastres, incluindo terremotos e tsunamis. 

A necessidade de melhorar ainda mais a prevenção e a preparação está em 

conformidade com as prioridades estabelecidas no Quadro Sendai para Redução do Risco 

de Desastres, adotado pelos Estados Membros da ONU em março de 2015. Uma 

característica importante disso é o fortalecimento da governança de risco de desastres 

nos níveis nacional e transfronteiriço . 

Este é também o foco da cooperação contínua entre a OCDE, a UNECE e outros parceiros, 

para fortalecer o conhecimento e a capacidade de prevenção e preparação para os 

incidentes NATECH. 

A UNECE está empenhada em trabalhar com todos os países e partes interessadas para 

prevenir e se preparar para acidentes industriais, inclusive aqueles causados por 



catástrofes naturais, através da sua Convenção sobre os Efeitos Transfronteiriços de 

Acidentes Industriais. 

Nota para editores 

A UNECE trabalha com os países para prevenir e se preparar para acidentes industriais. A 

Convenção sobre os efeitos transfronteiriços dos acidentes industriais, que entrou em 

vigor em 2000, foi assinada por 26 países membros da UNECE e pela União 

Européia. Hoje, a Convenção tem 41 Partes na Europa Ocidental, Europa Oriental e 

Sudeste, no Cáucaso e na Ásia Central. Os EUA assinaram a Convenção em 1992, mas não 

é uma Parte Contratante. 

A Convenção visa proteger os seres humanos e o meio ambiente contra acidentes 

industriais, prevenindo tais acidentes, na medida do possível, reduzindo sua freqüência e 

gravidade e mitigando seus efeitos. Abrange os efeitos dos acidentes causados por 

catástrofes naturais e se concentra especificamente no contexto 

transfronteiriço. Promove a cooperação internacional ativa entre as Partes Contratantes, 

antes, durante e após um acidente de trabalho. 

A Convenção aplica-se às instalações que detêm substâncias químicas perigosas acima 

dos limites acordados, de acordo com o anexo I, que poderiam, em caso de acidente, 

causar um efeito transfronteiriço. Os peróxidos orgânicos, fabricados pela planta química 

Arkema em Crosby, Texas, são cobertos pela Convenção. 

Em cooperação com a OCDE e outros parceiros das Nações Unidas, a UNECE presta apoio 

aos países para reduzir o risco de NATECH e outros acidentes industriais. Isso inclui o 

desenvolvimento de diretrizes "Palavras em ação" sobre riscos artificiais / tecnológicos 

em parceria com o UNISDR e a Unidade Conjunta de Meio Ambiente UNEP / 

OCHA. Atualmente, as diretrizes estão abertas para consulta pública 

em: http://www.preventionweb.net/publications/view/54153   

 

  

FONTE:https://www.unece.org/info/media/presscurrent-press-h/environment/2017/explosions-at-chemical-plant-following-hurricane-

harvey-highlight-need-to-step-up-prevention-and-preparedness-for-extreme-weather-related-industrial-accidents/doc.html 

 



 

Diretrizes de palavras em ação: riscos artificiais / 

tecnológicos (versão consultiva) 

Introdução  

Esta versão consultiva da diretriz é o produto das revisões de literatura, discussões e 
contribuições de diversas partes interessadas, bem como especialistas designados pela 
UNISDR nomeados especificamente para o desenvolvimento da diretrização Words in 
Action para riscos artificiais / tecnológicos. O grupo de trabalho é presidido pelo 
UNISDR e pela Unidade Conjunta das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos 
Humanitários (OCHA). 

As principais características do Framework Sendai para Redução do Risco de Desastres 
são: 1) uma mudança no foco de gerenciamento de desastres para gerenciamento de 
riscos; 2) um escopo mais amplo que inclua o risco de catástrofes de pequena a grande 
escala, frequentes e infreqüentes, repentinas e de início lento, causadas por riscos 
naturais ou causados pelo homem, bem como riscos e riscos ambientais, tecnológicos 
e biológicos relacionados; e 3) uma abordagem mais centrada nas pessoas, todos os 
perigos e multi-setorial da DRR. 

O guia fornece um conjunto específico de considerações práticas para a 
implementação para enfrentar os riscos causados pelo homem e tecnológicos a nível 
nacional e local em cada uma das quatro Prioridades de Ação do Sendai Framework. 

O Guia também destaca a diversidade existente de quadros temáticos, mecanismos 
institucionais e legais a nível global e regional que estão relacionados e utilizados para 
enfrentar riscos causados pelo homem. Ele também chama a atenção para as 
colaborações existentes para implementar essas ferramentas dentro da comunidade 
DRR, incluindo as realizadas pelo UNISDR e outros parceiros-chave. 

O guia destina-se a complementar as disposições relacionadas de leis, regulamentos e 
recomendações nacionais e internacionais. Promove e fortalece comunidades de 
práticas e redes profissionais. Ele evoluirá e incorporará novos conhecimentos 
conforme necessário. 

Comentários 

Esta é a versão consultiva da diretriz. Se você tiver comentários e insumos em relação 
a isso (incluindo outros estudos de caso para consideração), entre em contato com o 
seguinte, ponto focal da UNISDR para esta publicação, adicionando a "Diretiva de ação 
de texto em ação para riscos artificiais e tecnológicos" na linha de assunto: 



Dr. Chadia Wannous Assistente Sênior  
Email: wannous [at] un.org 

http://www.preventionweb.net/files/54153_23062017wiammtechguideconsultativev.pdf 

 

ABC coordena projeto de cooperação técnica com 
bombeiros de Antioquia na Colômbia 

 

Foi realizada entre os dias 28 de agosto e 1º de setembro de 2017, na cidade de 
Brasília, visita técnica de dirigentes do Corpo de Bombeiros e do governo de Antioquia 
ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). A visita foi realizada no 
âmbito do projeto de cooperação técnica, coordenado e financiado pela Agência 
Brasileira de Cooperação, "Fortalecimento das Capacidades dos Bombeiros de 
Antioquia", elaborado em maio de 2017, em resposta à solicitação do governo de 
Antioquia após o apoio prestado às vitimas do acidente aéreo com o voo da equipe de 
futebol da Chapecoense. 

A atividade teve como principal objetivo apresentar aos gestores colombianos o 
funcionamento operacional e administrativo do CBMDF. Para tal, foram realizadas 
visitas para conhecer a estrutura e funcionamento das unidades operacionais 
especializadas em combate a incêndios, busca e salvamento, atendimento pré-
hospitalar, proteção ambiental e aviação operacional.  

Entre os integrantes da delegação colombiana estava o comandante do Corpo de 
Bombeiros do município de La Unión, Arquimedes Mejia, que participou do resgate das 
vítimas do acidente com o avião da Chapecoense, em novembro de 2016. Mejia, que 
apoiou o salvamento de quatro sobreviventes da tragédia, contou como foi difícil 
chegar ao local do acidente. 

No âmbito da visita, cabe ressaltar ainda a reunião realizada no dia 29 de agosto com a 
Diretora Adjunta da ABC, Ministra Andrea Watson, que recebeu uma placa de 
agradecimento, do Governo de Antioquia, pelo pronto atendimento da demanda 
colombiana, pelo Brasil No encontro, os representantes colombianos destacaram 
ainda a coordenação realizada pela ABC, para execução do projeto. 

http://www.abc.gov.br/imprensa/mostrarconteudo/777 



EVENTOS 

 

 

 

Diretor de Projeto I 
 

Fechamento: 08 de outubro de 2017 

A FHI 360 é uma organização de desenvolvimento humano sem fins lucrativos 

dedicada a melhorar vidas de maneira duradoura, promovendo soluções integradas e 

orientadas localmente. Nossa equipe inclui especialistas em saúde, educação, nutrição, 

meio ambiente, desenvolvimento econômico, sociedade civil, gênero, juventude, 

pesquisa e tecnologia - criando uma combinação única de recursos para enfrentar os 

desafios de desenvolvimento inter-relacionados de hoje. A FHI 360 atende mais de 70 

países e todos os estados e territórios dos EUA. Atualmente, estamos buscando 

candidatos qualificados para o cargo de: Diretor de Projeto 
Descrição: 

A FHI 360 busca um Diretor de Projeto para se basear em Washington, DC, para um 

projeto antecipado da USAIDBureau para Segurança Alimentar, Advancing Women's 

Empowerment. A aquisição será focada na igualdade de gênero, capacitação das 

mulheres, agricultura, meios de subsistência e segurança alimentar. O Diretor do 

Projeto é responsável pela direção técnica geral e liderança do projeto e é responsável 

pela entrega de resultados. O candidato bem sucedido deve ter uma experiência 

significativa em gerenciamento de programas, especialmente para prêmios da USAID, 

bem como supervisão técnica da USAID ou outros projetos internacionais financiados 

por doadores. 

Esta posição depende de concessão e financiamento do projeto. 
 

Resumo / responsabilidades do trabalho: 

• Supervisionar a conclusão de todos os requisitos técnicos, incluindo os resultados 

do programa e entregáveis, de acordo com o plano de trabalho do programa 

aprovado. 



• Construa e mantenha relações de trabalho produtivas com a USAID, parceiros de 

projetos e partes interessadas principais. Sirva como a ligação principal entre todos 

os interessados do projeto. 

• Responda a todos os requisitos de relatórios dos doadores, incluindo relatórios de 

programas trimestrais e anuais, e outros entregáveis, conforme especificado no 

contrato. 

• Criar parcerias entre as partes interessadas internacionais, nacionais e 

comunitárias. 

• Representar o programa em reuniões com doadores e outras partes interessadas. 

• Gerencie os processos de planejamento e planejamento operacional, financeiro e 

administrativo do programa em parceria com a equipe de gerenciamento 

financeiro da FHI 360. 

• Gerencie e supervisione o trabalho de todos os especialistas / pessoal fornecidos 

de acordo com o acordo. 

• Sirva como o principal ponto de contato para obter informações sobre o progresso 

e status de todas as atividades do projeto. 

• Estabeleça os mecanismos adequados para assegurar que o progresso da atividade 

e as preocupações específicas de implementação sejam regularmente e 

prontamente relatados. 

• Gerencie a preparação e apresentação de planos de trabalho, planos de M & A e 

todos os relatórios. 

• Garantir o cumprimento de todas as políticas relacionadas ao doador, FHI 360 e 

específicas do programa. 
Qualificações: 

• Mestrado (ou equivalente estrangeiro) em desenvolvimento internacional, 

agricultura, estudos de gênero, economia ou um campo relevante de ciências 

sociais necessário. 

• Pelo menos 10 anos de experiência progressivamente responsável no campo de 

desenvolvimento internacional gerenciando programas (implementação, logística, 

orçamento, pessoal) de tamanho e alcance semelhantes. 

• A experiência anterior de gestão sênior em igualdade de gênero e empoderamento 

das mulheres, segurança alimentar e / ou nutrição também é necessária. A 

experiência do programa USAID é fortemente preferida. 

• Experiência demonstrada trabalhando na segurança alimentar e na programação e 

/ ou política agrícola, em particular na África Subsaariana. 

• Familiaridade com a USAID Feed the Future ou outra programação de segurança 

alimentar suportada por doadores semelhante. 



• Experimente a integração dos objetivos de igualdade de gênero e das medidas de 

responsabilização em todas as políticas, estruturas e programas organizacionais. 

• Familiaridade com a Política de Igualdade de Gênero e Feminino da USAID, a 

Estrutura de Integração de Gênero da USAID Feed the Future e o Índice de 

Empoderamento das Mulheres da Agricultura da USAID. 

• Competências demonstradas na promoção de relacionamentos com governos 

parceiros, doadores e ONGs e parceiros nacionais e internacionais. 

• Experimente a gestão dos requisitos de relatórios programáticos e financeiros 

exigidos. A experiência com M & E é desejável. 

• Fortes habilidades de comunicação oral e escrita; excelentes habilidades 

interpessoais e de negociação demonstradas. 

• Competências de liderança demonstradas no recrutamento, desenvolvimento e 

gerenciamento de pessoal e equipes. 

• É necessária uma fluência em inglês. 

Esta descrição do trabalho resume os principais deveres do trabalho. Não prescreve 

nem restringe as tarefas exatas que podem ser atribuídas para desempenhar essas 

funções. Este documento não deve ser interpretado de forma alguma para representar 

um contrato de trabalho. A Administração reserva-se o direito de rever e revisar este 

documento.a.qualquer.momento.  

Oferecemos uma compensação competitiva e um excelente pacote de benefícios.   

O FHI 360 é um empregador de igualdade de oportunidades e de ação afirmativa. O 

FHI 360 é um empregador de igualdade de emprego e de ação afirmativa pelo qual não 

praticamos práticas discriminatórias contra qualquer pessoa empregada ou buscando 

emprego com base em raça, cor, religião, sexo, orientação sexual, identidade de 

gênero, origem nacional ou étnica, idade, estado civil status, deficiência, status de 

veterano, informações genéticas ou qualquer outro status ou característica protegida 

de acordo com a lei aplicável. 

Clique aqui para visitar o Centro de Carreira da FHI 360 para obter uma lista 

de>todas.as.posições.abertas.  
FONTE:https://jobs-fhi360.icims.com/jobs/18930/project-director-

i/job?mode=view&mobile=false&width=557&height=500&bga=true&needsRedirect=false&jan1offset=-300&jun1offset=-240 



 

Simpósio Mundial sobre Políticas e Governança sobre 

Mudanças Climáticas 2017 

Este simpósio será realizado de 12 a 14 de setembro de 2017 em Hamburgo, na 
Alemanha. Como um evento interdisciplinar, mobilizará estudiosos, movimentos 
sociais e membros de agências governamentais, envolvidos na preparação e / ou 
implementação de políticas de mudança climática, realizando pesquisas e / ou 
executando projetos sobre políticas e governança sobre mudanças climáticas em todo 
o mundo. 

O Simpósio Mundial sobre Políticas e Governança de Mudanças Climáticas se 
concentrará em garantir o progresso no desempenho de mitigação e adaptação. Ele 
servirá para mostrar experiências de formulação de políticas, pesquisa, projetos de 
campo e melhores práticas para promover políticas e governança de adaptação às 
mudanças climáticas, que podem ser úteis ou implementadas em outros lugares. 

Objetivos 

• Fornecer às agências governamentais, instituições de pesquisa, universidades, 
ONGs e empresas de países industrializados e em desenvolvimento, a 
oportunidade de exibir e apresentar suas obras no campo da política e da 
governança sobre mudanças climáticas;  

• Promover o intercâmbio de informações, idéias e experiências adquiridas na 
concepção, planejamento e execução de políticas e projetos de mudanças 
climáticas e iniciativas e projetos de governança, especialmente iniciativas 
bem-sucedidas e boas práticas que possam ser replicáveis em outros lugares, 
abrindo oportunidades para a aprendizagem institucional; 

• Discutir abordagens metodológicas e experiências decorrentes de estudos de 
caso e projetos, que visam mostrar como a política de adaptação às mudanças 
climáticas e a governança podem ser implementadas na prática; 

• Para encaixar os participantes, para que eles possam explorar as possibilidades 
de cooperação. 

Registro e Taxas 

Uma taxa de conferência de pré-horário de £ 290 será cobrada aos delegados que se 
registrarem até 20 de julho de 2017. Depois, a taxa total de £ 350 será aplicada. 

A taxa inclui almoços e coffee breaks no dia 2 e no dia 3, bem como a recepção 
noturna no dia 2. 



Este é um evento autofinanciado e os organizadores não conseguem pagar quaisquer 
custos de viagem ou alojamento de qualquer tipo. No entanto, estão felizes em emitir 
cartas de convite para apoiar os delegados para solicitar financiamento para sua 
participação.  

FONTE:https://www.haw-hamburg.de/en/ftz-nk/events/policies2017.html 

 

 

            MAIS INFORMAÇÕES 

           CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

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

             INFORMATIVOS UNISDR 

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

             CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE DESASTRES - PARANÁ 

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

            PROMOTOR BRASIL 

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

 


