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Informação em desastres
Em 2012, a Cruz Vermelha Canadense conduziu um estudo inovador sobre “Mídias
Sociais em Emergências”. Demonstrou claramente que as tendências emergentes nos
espaços sociais e digitais estavam moldando as maneiras pelas quais os canadenses
estavam respondendo ao desastre e interagindo com as organizações que poderiam
ajudar eles. Agora, mais de cinco anos depois, o cenário digital mudou de maneiras que
poucos poderiam prever - e, com isso, as formas pelas quais os canadenses estão
acessando informações durante desastres estão evoluindo. Este relatório atual revisita
a pesquisa de 2012 e expande as tendências que impactarão a resposta a desastres nos
próximos anos.






Com base em resultados recentes, dois terços dos canadenses provavelmente se
inscreveriam em emails, textos ou aplicativos que fornecem informações em
caso de emergência.
Situações de emergência levaram quase um terço dos entrevistados a se
inscrever para receber informações durante ou após um incidente. Para esses
entrevistados, o Facebook é a plataforma preferida para essas atualizações,
seguida de alertas por email e texto.
Com o número de desastres aumentando a cada ano, os canadenses estão
procurando por fontes confiáveis de informação e listam a Cruz Vermelha
Canadense como uma das principais fontes confiáveis de informação em uma
emergência. A Red Cross está continuamente inovando e compartilhando novas
formas de apoiar os canadenses com informações precisas, apoio financeiro e
muito mais, por meio de canais digitais.

Este relatório inclui os principais resultados da pesquisa de 2018, realizada pelo Forum
Research Inc., bem como estudos de caso para ilustrar algumas formas inovadoras
pelas quais a Cruz Vermelha está usando abordagens digitais e outras abordagens para
alcançar comunidades afetadas por desastres em todo o Canadá.
FONTE:http://www.redcross.ca/crc/documents/Disasters_report_2018.pdf

Desmatamento é 2ª maior causa das mudanças
climáticas, revela FAO
As florestas são aliadas do homem no combate às mudanças climáticas, absorvendo por
ano cerca de 2 bilhões de toneladas de CO2. Mas quando são desmatadas, as coberturas
vegetais do planeta se transformam em motores do aquecimento global.
Aproximadamente 20% das emissões de gases do efeito estufa são causadas pelo
desmatamento. Em relatório divulgado neste mês (6), a Organização das Nações Unidas
para a Alimentação e Agricultura (FAO) identifica um aumento na destruição das
superfícies verdes do planeta.
De 1990 e 2015, a área da Terra coberta por florestas caiu de 31,6% para 30,6%. A
agência da ONU aponta que o desmatamento é a segunda maior causa das mudanças
climáticas, ficando atrás apenas da queima de combustíveis fósseis. As emissões geradas
pela destruição da cobertura vegetal são maiores que as de todo o setor de transporte.
O levantamento da FAO revela ainda que a interrupção ou redução do desmatamento
em zonas tropicais responderia por até 30% da capacidade de mitigar as mudanças
climáticas.
Um obstáculo à proteção das florestas é o consumo de carvão vegetal. Nas regiões em
que a demanda é alta, a produção exerce pressão sobre os recursos florestais e contribui
para a degradação dos ecossistemas, especialmente quando o acesso às florestas não
está regulamentado. Segundo o estudo da FAO, a população que depende de lenha varia
de 63% na África a 38% na Ásia e 16% na América Latina.
Os continentes africano e sul-americano também estão na contramão do uso
sustentável das superfícies verdes. Nos últimos 25 anos, cresceram no mundo as
florestas manejadas para a conservação dos solos e das águas, mas essa expansão não
foi verificada na África nem na América do Sul. Os territórios utilizados de maneira
responsável representam hoje 25% de toda a cobertura vegetal do planeta. Nos países
sul-americanos, o índice cai para apenas 9%.
Pobreza e meio ambiente
De acordo com a FAO, florestas são fonte de 20% da renda de famílias rurais em países
em desenvolvimento. O relatório do organismo internacional alerta para uma estreita
relação entre cobertura florestal e altas taxas de pobreza — no Brasil, por exemplo,
pouco mais de 70% das áreas de florestas fechadas (densas, com grande cobertura de
copa) apresentavam índices elevados de miséria.
A publicação mostra ainda que, na América Latina, 8 milhões de pessoas sobrevivem
com menos de 1,25 dólares por dia nas regiões de florestas tropicais, savanas e seus

arredores. Mundialmente, mais de 250 milhões de indivíduos vivem abaixo da linha da
pobreza extrema nessas áreas: 63% estão na África, 34% na Ásia e 3% na América Latina.
Apesar da pequena participação da América Latina no total global, a FAO destaca que,
nas zonas rurais latino-americanas, 82% das pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza
estão em florestas tropicais, savanas e seus arredores. Essas regiões de mata são o lar
de 85 milhões de pessoas na região.
Parque da Tijuca é exemplo de conservação
Destaque no relatório da FAO, o Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, tem uma
superfície de 4 mil hectares e foi declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO
em 2012.
A pesquisa da agência da ONU lembra que, para enfrentar a proliferação de espécies
exóticas e a expansão urbana, a área foi reflorestada com árvores nativas. O governo
também criou espaços recreativos para envolver a comunidade local e aumentar a
conscientização sobre a proteção das florestas urbanas.
Desde 1999, o parque é administrado conjuntamente pela Prefeitura do Rio e pelo
Ministério do Meio Ambiente. Atualmente, o local recebe 2,5 milhões de visitantes por
ano e é um exemplo de restauração da Mata Atlântica. A reserva transformou-se num
santuário para diversas espécies endêmicas.
Empresas florestais comunitárias na Guatemala
Na Guatemala, 70% das terras florestais estão sob algum tipo de proteção. Com
concessões do governo, empresas comunitárias gerenciam mais de 420 mil hectares
dentro da Reserva da Biosfera Maia. Em apenas um ano, de 2006 a 2007, as companhias
obtiveram receitas de 4,75 milhões de dólares pela venda de madeira certificada. Outros
150 mil dólares vieram do comércio de produtos florestais não-madeireiros.
As cooperativas geraram mais de 10 mil empregos diretos e outros 60 mil indiretos. As
instituições também pagavam aos trabalhadores mais que o dobro do salário normal,
segundo dados coletados pela FAO.
Costa Rica: florestas e turismo
A Costa Rica é um dos principais destinos de turismo ecológico do mundo: em 2016, 2,9
milhões de turistas estrangeiros visitaram o país e 66% deles afirmaram que o
ecoturismo era um dos principais motivos da viagem.
Os visitantes gastaram em média 1.309 dólares por pessoa, trazendo uma renda para o
país de 2,5 bilhões de dólares. Isso equivale a 4,4% do Produto Interno Bruto (PIB) do
país. Uma parte do montante pode ser atribuída ao ecoturismo. Em 2015, apenas as
áreas de conservação florestal receberam aproximadamente 1 milhão de estrangeiros e
outros 900 mil turistas nacionais.

FONTE:http://www.fao.org/americas/noticias/ver/pt/c/1144361/

Acesse o relatório da FAO “Estado das Florestas no Mundo” na íntegra (em inglês).
FONTE:http://www.fao.org/3/I9535EN/i9535en.pdf

Cartilha de Perguntas e Respostas dos ODS
A Cartilha de Perguntas e Respostas dos ODS pretende fornecer informações
sobre o processo de adoção dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável,
bem como insumos sobre o acompanhamento da implementação da Agenda
2030. A publicação, entretanto, não esgota os termos e definições sobre a
Agenda 2030.
http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/library/ods/cartilha-de-perguntas-erespostas-dos-ods.html

Glossário do ODS 14
O glossário do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14 - Vida na água
apresenta termos e definições, observadas à realidade brasileira, sobre as metas
desse ODS. A publicação foi produzida pelo Grupo Assessor do Sistema ONU no
Brasil para a Agenda 2030, com a colaboração de especialistas das Nações
Unidas.
http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/library/ods/glossario-do-ods-14--vida-naagua.html

O Papel dos Parlamentos na Implementação dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
A publicação "O Papel dos Parlamentos na Implementação dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável" apresenta exemplos, de diferentes países, sobre
iniciativas de parlamentos para fortalecer a implementação da Agenda 2030. O
documento também traz exemplos brasileiros.
http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/library/ods/o-papel-dosparlamentos-para-a-implementacao-dos-objetivos-de-de.html

Glossário de termos do Objetivo de Desenvolvimento
Sustentável 11 - Cidades e comunidades sustentáveis
O glossário de termos do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11 - Cidades
e comunidades sustentáveis apresenta termos e definições sobre o tema. O

documento pretender servir de subsídio para o debate sobre políticas públicas,
de forma neutra, entre instituições e indivíduos. As definições e referências
apresentadas na publicação foram organizadas por especialistas das Nações
Unidas de forma colaborativa. Os conceitos presentes no glossário pretendem ser
uma proposição inicial e não esgotam os temas apresentados. O glossário foi
elaborado pelo Grupo Assessor do Sistema ONU no Brasil para a Agenda 2030, em
parceria com a ONU Habitat.
http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/library/ods/glossario-ods-11.html

Glossário de termos do Objetivo de Desenvolvimento
Sustentável 7- Energia limpa e acessível
O glossário de termos do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 7 - Energia
limpa e acessível, apresenta, de forma propositiva, termos e definições sobre o
tema. O documento pretende servir de subsídio para o debate sobre políticas
públicas, de forma neutra, entre instituições e indivíduos. As definições e
referências apresentadas na publicação foram organizadas por especialistas das
Nações Unidas de forma colaborativa. Os conceitos presentes no glossário
pretendem ser uma proposição inicial e não esgotam os temas apresentados. O
glossário foi elaborado com o apoio de FURNAS e do Centro Rio+/PNUD.
http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/library/ods/glossario-do-ods-7.html

ORIENTAÇÕES CURRICULARES PARA A EDUCAÇÃO DE
JOVENS, ADULTOS E IDOSOS
A Secretaria Municipal de Educação de Maceió (Semed) e o Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) apresentam o Caderno de Orientações
Curriculares da Educação de Jovens, Adultos e Idosos (Ejai), elaborado no âmbito
do projeto de cooperação técnica Semed-PNUD, financiado com recursos de
contribuição voluntária do Ministério da Educação (MEC).
Este Caderno Ejai faz parte do conjunto de ações de assistência técnica oferecido
pelo PNUD à Semed, que inclui, também, os outros cadernos: as orientações
curriculares das etapas e modalidades da Rede Municipal de Educação; os
instrumentos de gestão educacional e escolar, como o Guia Prático de Gestão e
as Diretrizes de Avaliação da/para Aprendizagem; o apoio à formulação de
políticas educacionais para a implantação da educação integral; e a realização de
uma pesquisa sobre o analfabetismo no município com recomendações de apoio
para seu enfrentamento.
http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/library/Pessoas/Guiaorientaco
esejai.html

Glossário do ODS 6 - Água potável e saneamento
O Glossário do ODS 6 - Água potável e saneamento, apresenta, de forma
qualificada e neutra, definições internacionalmente acordadas, bem como
aquelas observadas como mais pertinentes à realidade brasileira, dos principais
conceitos contidos na redação das metas do ODS 6. O glossário aborda temas
importantes, com vistas à levá-los para debate a fim de que pessoas e instituições
possam propor ações construtivas a partir deles.
http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/library/ods/glossario-do-ods-6---aguapotavel-e-saneamento.html

4 startups de tecnologia que estão lutando pela
resiliência climática costeira - e ganhando
Por Shannon Cunniff
1. Tecnologia Upstream
A Upstream Tech, com sede na Califórnia, usa dados de satélite e aprendizado de
máquina para mostrar se um projeto de conservação está gerando resultados. O Fundo
de Defesa Ambiental está investigando se essa ferramenta pode ser usada para validar
o desempenho da restauração de áreas úmidas em Louisiana, trabalho agora feito por
pessoas no campo. Essa validação independente é um aspecto fundamental de
uma ligação de impacto ambiental que estamos projetando; em última análise,
determinará a taxa de juros paga aos investidores.
2. Jupiter Intel
Os modelos, dados de satélite e sensores da Jupiter Intel ajudam os planejadores
comunitários, desenvolvedores e autoridades municipais a antecipar desafios como
aumento do nível do mar, erosão e pavimentação impermeável. A empresa, que já
arrecadou US $ 10 milhões em fundos de capital de risco até o momento, pode prever
os riscos de enchentes em propriedades específicas, para o futuro próximo e anos a fio.
3. Consultoria de Risco Costeiro
A Coastal Risk Consulting está fornecendo aos proprietários de propriedades da Flórida
informações inteligentes sobre os riscos de inundações. A empresa prevê inundações de
marés, tempestades e eventos de chuvas fortes agora e 30 anos fora, e oferece
orientações sobre como proteger as propriedades.

4. Córrego Verde
Uma pequena empresa da Virgínia, a Green Stream , é especializada em redes de
sensores de inundação de baixo custo que usam ultrasom para rastrear os níveis de água
em tempo real. Um painel que é gratuito e aberto ao público mostra onde as inundações
estão ocorrendo, quão profunda a água é e quando ela recua.
FONTE:https://www.greenbiz.com/article/4-tech-startups-are-fighting-coastal-climate-resilience-andwinning
FONTE:https://www.greenbiz.com/about-us

EUA: especialistas em políticas e clima de Stanford
discutem maneiras de proteger comunidades e
instalações militares em face do aumento das inundações
De Rob Jordan
Fale sobre uma tempestade perfeita. Com o início da temporada de furacões no
Atlântico este mês, algumas comunidades costeiras ainda estão se recuperando do
recorde de danos climáticos extremos do ano passado. Enquanto isso, o Programa
Nacional de Seguro contra Enchentes está novamente apoiando a vida - mais de US $ 20
bilhões em dívidas e exigindo nova autorização antes que sua prorrogação temporária
termine em 31 de julho.
Mesmo em dias ensolarados, cidades como Miami e Charleston enfrentam enchentes
ou enchentes - um fenômeno que aumentou até nove vezes desde a década de 1960,
segundo a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica.
Tudo isso - e os perigos relacionados a instalações militares dos EUA em todo o mundo
- representam uma ameaça à segurança nacional, de acordo com Alice Hill ,
pesquisadora da Hoover Institution , e Katharine Mach , pesquisadora sênior da
Stanford's School of Ciências da Terra, Energia e Meio Ambiente .
Hill e Mach são editores de um livro branco recém-publicado que explora as opções de
políticas relacionadas ao aumento do nível do mar, bem como questões sobre ciência e
risco. O white paper é baseado em uma série de discussões realizadas pela Hoover
Institution, pelo Stanford Woods Institute for the Environment e pelo Woodrow Wilson
International Center for Scholars, que focaram em caminhos para soluções para os
desafios do litoral. O Stanford Report conversou com Hill e Mach para obter suas
perspectivas sobre a construção da resiliência costeira dos EUA.
O que torna a resiliência costeira uma questão de segurança nacional?

Hill: O Departamento de Defesa dos EUA identificou repetidamente a mudança climática
como um "multiplicador de ameaças" para a segurança nacional. Três pés de elevação
do nível do mar ameaçariam 128 instalações militares, de acordo com a Union of
Concerned Scientists. Por exemplo, um importante centro logístico na ilha do Pacífico,
Diego Garcia, seria inundado se o nível do mar subir alguns metros.
Mach: As preocupações de segurança são diversas. Eles vão desde a integridade
territorial das nações até as consequências de desastres para economias, culturas e
sociedades.
O que deveríamos estar fazendo e consertando - em termos de políticas nacionais e
locais - para enfrentar esses desafios?
Hill: As comunidades podem examinar suas políticas de uso e construção da terra para
evitar a reconstrução em perigo. Devemos incluir cenários futuros nas atualizações do
mapa da planície de inundação da Agência Federal de Gerenciamento de Emergências,
limitar a cobertura para inundações repetitivas e parar de oferecer políticas abaixo da
taxa do mercado para novas construções em várzeas. Os governos podem incentivar a
adoção e a aplicação de códigos de construção que considerem cenários climáticos
extremos e impactos climáticos. O setor privado pode incorporar o risco climático à
cobertura de seguro e fornecer economias de prêmio para as comunidades que realizam
ações de mitigação.
O que é um retiro gerenciado e como as comunidades costeiras devem pensar sobre
isso?
Mach: Retiro gerenciado está reduzindo o risco ficando fora do
caminho. Estrategicamente realocar pessoas e ativos das várzeas pode ser uma maneira
econômica de manter as pessoas seguras. O retiro gerenciado é frequentemente uma
negociação entre um governo e pessoas em risco. Um processo de realocação eficaz tem
que percorrer tudo, desde o papel dos impostos sobre a propriedade nas economias
locais até o apego psicológico que as pessoas têm às suas casas.
Como podemos abordar questões de resiliência costeira sem alienar as pessoas que
duvidam da ciência da mudança climática e do aumento do nível do mar?
Hill: Podemos nos concentrar na construção de resiliência aos impactos que estamos
experimentando agora, especialmente aqueles que afetam a saúde pública e nossas
carteiras. Podemos começar essa discussão sem usar as palavras "mudança climática".
Mach: A mudança climática nem sempre tem que ser parte da conversa. Em muitos
lugares dos EUA, as pessoas sabem que têm um problema de inundação. No ano
passado, enchentes causadas por furacões, tempestades e fortes chuvas destruíram a
infraestrutura, interromperam economias e empregos, tiraram vidas e acumularam uma
nota final de bilhões de dólares que foi recorde. As pessoas estão respondendo ao
problema se a mudança climática faz parte da conversa.

Há alguma oportunidade de forro de prata para as comunidades costeiras
considerando ações para reduzir o risco?
Hill: Construir resiliência pode trazer múltiplos benefícios, incluindo o fortalecimento da
economia, a proteção do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida. A
preparação para extremos pode reduzir os custos de recuperação. Em média, cada dólar
que investimos em redução de risco economiza US $ 6 em danos. Quando as
comunidades se tornam mais resilientes, elas podem voltar aos negócios depois de um
desastre mais rápido. E quanto mais rápido eles voltam aos negócios, mais fortes se
tornam suas comunidades.
Mach: A gestão dos riscos costeiros pode resultar em ganhos valiosos, como a
restauração das zonas húmidas costeiras e da natureza, infraestruturas orientadas para
o futuro aumento do nível do mar e leis e políticas que proporcionam a flexibilidade
necessária ao longo do tempo.
FONTE:https://news.stanford.edu/2018/06/27/coastal-resilience-linked-national-security/

IoT rico em dados: a única solução inteligente para a
infraestrutura antiga
De Danny Krywyj
Embora a reabilitação de infraestrutura seja uma tarefa difícil para qualquer cidade, a
chave é identificar soluções econômicas que se preparem para o longo prazo. Uma das
melhores maneiras de fazer isso é evitar uma crise cara com o uso de tecnologia
orientada por dados.
Os dados criam uma profundidade de conhecimento em tempo real sobre a saúde e a
subsistência dos sistemas que transportam nosso recurso mais precioso, água potável
limpa.
Ao fazer um investimento inicial antecipado em ferramentas com conhecimento de
dados que monitoram a avaliação e análise do estado atual da infraestrutura, os
municípios são equipados com o conhecimento para determinar um plano de ação
econômico.
Os números na previsão apoiam o conceito de que os dados serão cruciais para remediar
a infraestrutura antiga e as cidades inteligentes. Por exemplo, houve uma grande onda
de dispositivos tecnológicos conectando usuários e compartilhando dados com usuários
múltiplos. De sensores IoT para abrir coleta de dados e iluminação pública inteligente,
todas essas tecnologias fornecem melhores serviços e melhor comunicação.

FONTE:https://www.smartcitiesworld.net/opinions/data-rich-iot-the-only-smart-solution-to-aginginfrastructure-

Infraestrutura de dados aberta para resiliência: uma
apresentação de roteiro e guia
Este roteiro e guia visa ajudar a colocar os dados no centro das discussões sobre
resiliência urbana e redução do risco de desastres. Tem um foco particular em dados
abertos como um facilitador chave do tipo de definição colaborativa de problemas,
análise de risco e resposta que o planejamento de ações de resiliência requer. Ele
também destaca como os investimentos em abordagens abertas baseadas em dados
combinadas com o uso de dados geoespaciais e sistemas de informações geográficas
(GIS) podem gerar fortes dividendos de resiliência para as autoridades municipais.
A infraestrutura de dados abertos para resiliência urbana foi desenvolvida como um
recurso para autoridades municipais com responsabilidades que incluem planejamento
urbano, redução de riscos, construção de resiliência e contingência civil. Ele foi
projetado, portanto, para ajudar as cidades a integrar políticas e infraestrutura de dados
abertos em suas estratégias de dados mais amplas e no desenvolvimento de seus planos
de ação de resiliência.
FONTE:http://resurgence.io/Downloads/ODIR%20Publication%20Final%2016042018.pdf

Recuperação Comunitária
Este manual tem como objetivo fornecer um guia abrangente para a recuperação da
comunidade na Austrália. Destina-se ao uso por planejadores, gerentes e pessoas
envolvidas no trabalho com comunidades para projetar e fornecer processos de
recuperação, serviços, programas e atividades.
Este manual destina-se a orientar e auxiliar todas as organizações que ajudam as
comunidades antes, durante e depois de um desastre. Estes incluem os departamentos
governamentais da Commonwealth e do estado, agências de gestão de emergências,
governos locais, organizações não-governamentais, grupos comunitários e grupos
emergentes que se formam em resposta a um desastre.
FONTE:https://schools.aidr.org.au/media/5634/community-recovery-handbook.pdf

EVENTOS

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.

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-dechamamento-publico-n-01-2016-resultado-de-analise-das-propostas

