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Diretrizes e recomendações para a Implementação do 

Quadro Sendai para Redução do Risco de Desastres no 

setor agrícola e segurança alimentar e nutricional - 

América Latina e Caribe 

Esta publicação é o produto de um processo de consulta liderado pela FAO e pelo 

UNISDR em 2016, após o lançamento do Quadro de Ação Sendai para Redução de 

Riscos 2015-2030. Procurou identificar os elementos-chave para a sua implementação 

no setor agrícola (culturas, pecuária, florestas, pescas e aquicultura), em 

reconhecimento da responsabilidade do setor para contribuir para a redução do risco 

de desastres. 

Baseia-se na experiência de um grande grupo de pessoas no setor público que 

enfrentam as conseqüências do risco de desastres e as mudanças climáticas na 

agricultura nos países da América Latina e do Caribe. Espera-se que esta publicação 

seja uma fonte de inspiração para a formulação e implementação de políticas para 

aumentar a resiliência dos meios de subsistência agrícolas e, sobretudo, dos 

produtores mais vulneráveis a ameaças e desastres no contexto das mudanças 

climáticas. 

FONTE:http://www.unisdr.org/files/50526_lineaminetos061016.pdf 

 

 

Blairo Maggi inaugura Embrapa Territorial – RSS 



 

Foi inaugurada nesta segunda-feira (11/12), em Campinas, SP, a Embrapa Territorial. A 
nova unidade resulta da unificação e integração de três instituições já existentes: o 
Grupo de Inteligência Territorial Estratégica, a Embrapa Gestão Territorial e a 
Embrapa Monitoramento por Satélite. A cerimônia contou com a presença do 
ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, do presidente da 
Embrapa, Maurício Antônio Lopes, do secretário de Agricultura e Abastecimento do 
Estado São Paulo, Arnaldo Jardim, do prefeito de Campinas, Jonas Donizette, do ex-
ministro da Defesa Aldo Rebelo, além de diversas outras autoridades. Muitos 
produtores rurais e representantes de entidades de classe do agronegócio também 
estiveram na inauguração. 

A Embrapa Territorial trabalhará com a dinâmica temporal e espacial da agricultura, o 
uso e a ocupação das terras pela agropecuária brasileira e as atuais demandas para 
ampliar sua competitividade e sustentabilidade. A nova Unidade inicia suas atividades 
com três metas: um sistema de inteligência territorial para a macrologística 
agropecuária; a continuidade do mapeamento e análise das áreas dedicadas à 
preservação da vegetação nativa nos imóveis rurais com os dados do Cadastro 
Ambiental Rural (CAR) e a estruturação de um sistema de inteligência, gestão e 
monitoramento territorial para os cerrados do Brasil. 

O presidente da Embrapa, Maurício Lopes, explicou que a inauguração da Unidade faz 
parte da reestruturação da Embrapa para racionalização de recursos, porém, mais do 
que isso, atende a um "grande esforço para fortalecer o conceito de inteligência 
territorial estratégica". "A Embrapa, que foi criada como uma empresa muita atenta 
aos sistemas produtivos, cada vez mais tem que lançar um olhar para o território", 
lembrou. 

Chefe-geral da Embrapa Territorial, o pesquisador Evaristo de Miranda mostrou que a 
mudança acompanha a evolução da tecnologia. "Há 30 anos, começamos a usar 
satélites e geotecnologias, investimos muito no conhecimento desses 
instrumentos, mas hoje esse conhecimento já amadureceu. Não se trata mais de ficar 
estudando dados de satélite ou ferramentas como a geotecnologia. Nós vamos usar 
essas ferramentas, mas nosso foco agora é a agricultura brasileira, o uso e ocupação 
das terras no Brasil, a dinâmica espacial, dinâmica temporal, o caminho das safras", 
explicou. 

O ministro Blairo Maggi citou como exemplo de aplicação dessas ferramentas para 
entender a agricultura o estudo da macrologística do setor. "A macrologística está 
mostrando  que, muitas vezes, se pensa em grandes linhas férreas ou grandes 



extensões de estradas, mas, se você ligar, com 100 quilômetros, uma estrada na outra, 
você tem um escoamento de safra muito interessante", exemplificou. "A Embrapa 
Territorial, com a plataforma e a expertise que os técnicos aqui têm, vai colocar os 
dados à disposição do governo, para que possamos fazer planejamento, e a própria 
iniciativa privada vai usar esses dados para pensar o seu negócio".  

Vivian Chies (MTb 42.643/SP)  
Embrapa Territorial  

monitoramento-por-satelite.imprensa@embrapa.br 

FONTE: https://www.embrapa.br/noticias-rss/-/asset_publisher/HA73uEmvroGS/content/id/30545975 

FONTE:https://www.embrapa.br/gestao-territorial 

 

 

Criação do Comitê da Cidade Resiliente – Nova Iguaçu – 

Rio de Janeiro 

 

 



 

Impulso da economia global é oportunidade para 
enfrentar problemas no desenvolvimento, aponta 
relatório da ONU 

Uma recuperação na economia global – agora crescendo cerca de três por cento – 
pavimenta o caminho para reorientar políticas para enfrentar problemas de longo 
prazo, como mudanças climáticas e desigualdade, e remover obstáculos institucionais 
para o desenvolvimento. A conclusão está no relatório das Nações Unidas Situação 
Econômica Mundial e Perspectivas 2018 (WESP, na sigla em inglês), lançado nesta 
segunda-feira (11/12) em Nova Iorque. 

Para o secretário-geral António Guterres, o documento “demonstra que as atuais 
condições macroeconômicas oferecem aos decisores políticos uma capacidade maior 
de enfrentar alguns dos problemas mais enraizados que continuam a impedir o 
progresso rumo aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”. Ele assina o prefácio 
da publicação, disponível na íntegra, em inglês, aqui. 

De acordo com o relatório, em 2017 o crescimento da economia global alcançou três 
por cento – o maior crescimento desde 2011 -, enquanto fragilidades relacionadas à 
crise, efeitos adversos e outros impactos diminuíram. O progresso é generalizado, com 
cerca de 2/3 dos países do mundo experimentando crescimento mais forte em 2017 
do que no ano anterior. O crescimento global deve permanecer estável, numa taxa de 
3%, em 2018 e 2019. 

No lançamento da publicação, o sub-secretário-geral para Assuntos Econômicos e 
Sociais da ONU, Liu Zhenmin, afirmou: “Enquanto a recuperação no crescimento global 
é um sinal bem-vindo de uma economia mais saudável, é importante lembrar que isto 
pode ter um custo ambiental. Isto pede esforços mais contundentes para dissociar 
crescimento global da degradação ambiental – como já enfatizado na Conferência da 
ONU para Clima, em Bonn, no mês passado”. 

A recente aceleração no crescimento global, diz o relatório, tem origem 
predominantemente no firme crescimento de diversas economias desenvolvidas, 
embora leste e sul asiático permaneçam como as regiões mais dinâmicas do mundo. 
Em 2017, estas regiões foram responsáveis por quase a metade do crescimento global, 
com China sozinha contribuindo com 1/3. O fim das recessões na Argentina, Brasil, 
Nigéria e Federação Russa também contribuíram para o aumento da taxa global de 
crescimento entre 2016 e 2017. A recuperação tem sido sustentada pela retomada do 
comércio mundial e pela melhoria nas condições de investimentos. O desafio é 
transformar isto numa aceleração sustentável, com investimento produtivo para 
sustentar perspectivas de médio prazo. 



Apesar do progresso num horizonte de curto prazo, a economia global continua a 
enfrentar riscos – incluindo mudanças em política de comércio, uma repentina 
deterioração nas condições financeiras globais e crescimento de tensões geopolíticas. 

A economia mundial também tem desafios de longo prazo. O relatório aponta quatro 
áreas onde situações de progresso macroeconômico abrem caminho para políticas que 
abordem quatro destes desafios: aumentar a diversificação econômica, reduzir a 
desigualdade, apoiar investimento de longo prazo e resolver deficiências institucionais. 
O documento diz que políticas de reorientação para combater estes desafios podem 
gerar investimentos mais fortes e produtividade, criar mais postos de trabalho e 
promover crescimento econômico sustentável no médio prazo. 

Crescimento econômico 

As recentes melhorias nas condições econômicas, no entanto, têm sido distribuídas 
desigualmente entre países e regiões. Insignificante crescimento na renda per capta é 
esperado em várias partes da África, oeste asiático, América Latina e no Caribe em 
2017-2019. As regiões atingidas têm 275 milhões de pessoas vivendo em extrema 
pobreza, destacando a necessidade urgente de promover um ambiente que acelere as 
perspectivas de crescimento no médio prazo e combata a pobreza através de políticas 
que enfrentem as desigualdades de renda e oportunidade. O relatório descobriu que 
poucos países menos desenvolvidos devem alcançar o Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) destinado a crescimento de Produto Interno Bruto (PIB) de “pelo 
menos 7%” nos próximos anos (ODS número 8). Avanços rumo ao desenvolvimento 
sustentável neste grupo de países continua a ser inibido por deficiências institucionais, 
infraestrutura básica inadequada, alta exposição a desastres naturais, além de desafios 
para segurança e instabilidade política. Além de mobilizar recursos financeiros para 
alcançar os investimentos necessários nestes países, políticas devem focar na 
prevenção de conflito e em remover barreiras que impeçam o rápido progresso. 

Sustentabilidade ambiental 

Estimativas preliminares sugerem que o nível global de emissão de energia relacionada 
ao dióxido de carbono (CO2) aumentou em 2017, depois de permanecer estável por 
três anos consecutivos. A frequência de impactos relacionados ao tempo continua a 
aumentar, também apontando a necessidade urgente de construir resiliência contra 
mudanças climáticas e priorizar a proteção do meio ambiente. Políticas destinadas a 
emissões internacionais navais e de aviação – que não se enquadram no âmbito do 
Acordo de Paris – precisam ser fortalecidas, já que as emissões destes setores 
continuam crescendo mais rápido do que o transporte terrestre. 

Enfrentando desafios financeiros 

Muitas economias em desenvolvimento ou em transição permanecem vulneráveis a 
picos de aversão de risco, repentina retirada de capital e contenção abrupta de 
condições de liquidez global, enquanto o aumento de dívidas aparece como desafio 
financeiro global. O relatório sugere que um novo quadro financeiro para 
financiamento sustentável deveria ser criado, em linha com a Agenda 2030, e que a 



Agenda de Ação Addis Abeba deveria trocar o foco: de benefício a curto prazo para 
criação de valor a longo prazo. Políticas regulatórias para o sistema financeiro, em 
coordenação com políticas monetárias, fiscal e de câmbio internacional deveriam 
apoiar este quadro ao promover um ambiente financeiro global estável. 

Sobre o relatório: O relatório Situação Econômica Mundial e Perspectivas é a principal 
publicação da ONU em tendências da economia global. É produzido anualmente pelo 
Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU em cooperação com a 
Conferência das Nações unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), cinco 
comissões regionais e a Organização Mundial de Turismo (UNWTO). Para mais 
informações, visite o site. 

Link para o relatório na íntegra (em inglês) aqui. 

Informações para a imprensa: 
Departamento de Informação Pública da ONU 
Dan Shepard – Telefone: +1 (212) 963-9495 | Email: shepard@un.org 

Sharon Birch – Telefone: +1 (212) 963-0564 | Email: birchs@un.org 

FONTE:https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/WESP2018_Full_Web-1.pdf 

 

 

Aprendendo com El Niño costeiro 2017: Oportunidades 
para a construção da resiliência no Peru 

Esta capacidade de revisão pós-evento (PERC) tem como objetivo melhorar a 
compreensão de como o gerenciamento de risco de desastres e os esforços de 
resiliência em grande, manifestados durante e após as inundações de 2017 no 
Peru. Essas inundações resultaram de um aquecimento súbito das águas costeiras e 
uma flexibilização incomum de ventos alísios que resultaram em tempestades 
torrenciais de fevereiro a abril de 2017. 

Através de uma extensa revisão de mesa e uma série de entrevistas com especialistas 
e especialistas em gerenciamento de risco de desastres, o PERC explora como as 
atividades de redução de risco contribuíram para a resiliência e onde há lacunas de 
resiliência e oportunidades para a construção de resiliência no resíduo da inundação 
para garantir que padrões de vulnerabilidade pré-existentes não são perpetuados ou 
exacerbados. 

FONTE:http://www.preventionweb.net/publications/view/56150?&a=email&utm_source=pw_email 

 



 

Promover a herança cultural resiliente de desastres 

Esta nota destaca uma série de recomendações que podem ajudar os formuladores de 
políticas e os profissionais a desenvolverem práticas de gerenciamento de riscos de 
desastres para um patrimônio cultural mais resiliente. 

O patrimônio cultural é vulnerável aos impactos adversos das catástrofes naturais e as 
mudanças climáticas estão aumentando a urgência de enfrentar esse desafio. Os 
países ao redor do mundo estão empregando uma variedade de medidas para 
proteger o patrimônio cultural contra os riscos de desastres, baseando-se em 
convenções relevantes, enquadramentos de políticas e orientação. Para proteger 
vidas, meios de subsistência e patrimônio cultural, é importante fortalecer a resiliência 
de ativos em risco e tornar a resiliência a desastres uma parte intrínseca da gestão do 
patrimônio cultural. 

FONTE:http://documents.worldbank.org/curated/en/696061511882383371/pdf/121709-WP-
P161985-PUBLIC-DisasterResilientCulturalHeritageKnowledgeNoteENWEB.pdf 

 

Construção de resiliência e liderança feminina em 
Bangladesh 

Este estudo de caso descreve o programa Resiliência através de Empoderamento 
Econômico, Adaptação Climática, Liderança e Aprendizagem (REE-CALL) em 
Bangladesh e avalia a forma como o programa aumenta a liderança das mulheres. 

O programa REE-CALL visa fortalecer a resiliência da comunidade às mudanças 
climáticas, promovendo o empoderamento econômico e a liderança inclusiva. O 
programa destina-se a pessoas altamente vulneráveis: 225 mil famílias em 14 dos 
distritos mais afetados das três regiões agroecológicas mais vulneráveis do país - Haor, 
Char e as regiões costeiras sudoeste e sul-central. 

O programa reconhece as questões complexas e inter-relacionadas de pobreza e falta 
de agência que tornam as mulheres e os homens mais vulneráveis às mudanças 
climáticas e menos capazes de construir resiliência. Isso ajuda as comunidades a 
antecipar e lidar melhor com os desafios relacionados ao clima e aos desastres, 
reconhecendo a necessidade de uma abordagem holística e integrada que aborde o 
empoderamento econômico, a redução do risco de desastres (RRD) e a adaptação às 
mudanças climáticas (CCA), os direitos e os direitos e a liderança das mulheres . 

FONTE:http://www.preventionweb.net/publications/view/56122?&a=email&utm_source=pw_email 



FONTE:https://www.oxfam.org/en/ 

 

O Sudeste Asiático fortalece os sistemas de alerta 
precoce multirisco 

FONTE (S):  ORGANIZAÇÃO METEOROLÓGICA MUNDIAL (OMM) 

Com os novos fundos fornecidos pelo Governo do Canadá, a OMM e seus parceiros 
estão intensificando os esforços para apoiar a redução do risco de desastres nos 
pequenos Estados insulares em desenvolvimento (SIDS) e no Sudeste Asiático. 

Ambiente e Mudanças Climáticas O Canadá (ECCC) atribuiu CAD 10 milhões (US $ 7,5 
milhões) ao projeto intitulado "Construir Resiliência aos Eventos Hidro-meteorológicos 
de Alto Impacto através do Fortalecimento dos Sistemas de Alerta de Alerta Multi-
Hazard em SIDS e Sudeste Asiático. A subvenção representa o apoio institucional do 
Canadá à iniciativa de Sistemas de Risco e Alerta Rápido (CREWS). 

A partir de março de 2021, o projeto fortalecerá os serviços de apoio à decisão 
baseados em impactos relacionados com o clima, o clima e a água e, portanto, ajudará 
a proteger vidas e propriedades. Os países beneficiários do Sudeste Asiático são 
Camboja, República Democrática Popular do Lao, Filipinas, Tailândia e Vietnã. 

Grande parte disso será alcançada através do patrocínio de atividades emblemáticas 
da OMM, como o Projeto de Demonstração de Previsão de Clima Severo e o Sistema 
de Orientação de Inundações Flash em apoio de objetivos estratégicos mais amplos da 
OMM sobre redução de risco de desastres e prestação de serviços. 

Especificamente, o projeto visa: 

• Rever capacidades, lacunas e necessidades em relação à análise de risco e 
ferramentas de previsão para condições climáticas severas, inundações de flash 
/ rios e seca, incluindo a tomada de estoque de atores envolvidos e de projetos 
relevantes em andamento; 

• Reforçar os acordos de governança e os mecanismos de coordenação / 
comunicação dentro e entre os Serviços Meteorológicos e Hidrológicos (SMHN) 
participantes e os participantes em todos os setores; 

• Atualize as capacidades de previsão do Centro de Suporte de Previsão Regional 
(RFSC) em Ha Noi, Vietnã, para acessar e usar dados, produtos e ferramentas 
globais e regionais; e, 

• Fornecer assistência técnica regional e no país aos NMHSs para desenvolver e 
fornecer avisos, produtos e serviços baseados em impacto. 



A primeira reunião do Comitê Diretor do Projeto para o componente do Sudeste 
Asiático ocorreu no Serviço Nacional HidroMeteorológico (NHMS) do Vietnã no Ha Noi 
em 23 de novembro de 2017. Foi precedido de reuniões sobre subprojetos do Sudeste 
Asiático do Grave Projeto de Demonstração de Previsão do Tempo e o Sistema de 
Orientação de Inundações Flash para garantir que essas atividades sejam 
simplificadas. Foi proposto que o SNMS do Vietnã seja o centro regional do Sistema de 
Orientação de Inundações Flash do Sudeste Asiático, e este será considerado pelo 
Governo do Vietnã. 

Nguyen Linh Ngoc, vice-ministro do Ministério dos Recursos Naturais e Meio Ambiente 
(MONRE) do Vietnã, disse que o projeto contribuiria para o fortalecimento das 
instalações e capacidades regionais e nacionais para o fortalecimento dos sistemas de 
alerta precoce multi-risco no Sudeste Asiático para facilitar a produção de impacto 
previsões baseadas em ar e avisos informados por riscos de clima extremo e outros 
eventos hidro-meteorológicos de alto impacto. 

Tran Hong Thai, vice-diretor-geral da NHMS do Vietnã, disse que o projeto aumentaria 
as capacidades dos países participantes, incluindo o Vietnã, para lidar com os riscos 
hidrometeorológicos. O Vietnã do Norte recentemente experimentou inundações 
repentinas e deslizamentos de terra resultando em 200 mortes e grandes inundações 
atingiram o Vietnã central devido ao Tufão Damrey no início de novembro. 

"A OMM espera que esses projetos habilitem os Serviços Nacionais Meteorológicos e 
Hidrológicos participantes para manter sistemas eficazes de alerta precoce multirisco 
com maior precisão, maior antecedência e de forma mais sensível às necessidades dos 
usuários, incluindo gerenciamento de desastres e proteção civil agências, mídia e 
público em geral ", disse Abdoulaye Harou, chefe da Divisão de Processamento e 
Previsão de Dados da OMM. 

Os principais resultados foram os acordos sobre: i) a estrutura de governança e os 
planos de implementação do Projeto, ii) revisando a fase de demonstração do Projeto 
de Demonstração de Previsão de Clima Severo no Sudeste Asiático, que começou em 
janeiro de 2016, considerando a transição do subprojeto para operações em o futuro 
próximo, iv) desenvolver o Sistema de Orientação de Inundações Flash do Sudeste 
Asiático e v) manter fortes elos entre e implementar paralelamente os dois 
subprojetos. 

Fórum do Outlook do Clima do Sudeste Asiático 

O projeto também patrocinou a 9 ª Sessão do Fórum de Perspectivas Climáticas da 
Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), que teve lugar de 15 a 17 de 
novembro em Ha Noi. Isso resultou em uma  perspectiva climática de consenso para o 
período de dezembro de 2017 a fevereiro de 2018 (DJF). 

"Há chance de um La Niña fraco se formar no final de 2017 de pelo menos 60%, em 
torno do dobro da probabilidade normal de La Niña. Se for formado, o evento não 
deverá durar além de março de 2018. Embora variando nos impactos locais, os eventos 
de La Niña geralmente estão associados a condições de chuva mais úmidas do que a 



média na região da ASEAN, especialmente nas metades do sul e leste da região "De 
acordo com a perspectiva. 

Levando em consideração o status atual das condições climáticas que afetam o 
Sudeste Asiático, as previsões disponíveis dos Centros Globais de Produção (GPCs) e 
outros centros globais e a avaliação nacional dos SMHN, o Fórum concordou com as 
seguintes perspectivas consensuais para a temporada DJF 2017- 2018 para o Sudeste 
Asiático. 

CHUVA Para a próxima temporada de monção de inverno boreal (DJF 2017-2018), a 
precipitação acima da normal é favorecida no continente marítimo oriental, no sul do 
Vietnã e no centro e sul da Tailândia. A precipitação abaixo da normal é ligeiramente 
favorável sobre o oeste de Bornéu e o norte do continente do Sudeste Asiático. Em 
outro lugar, a precipitação normal é favorecida. 

TEMPERATURA As temperaturas acima das normais são favorecidas em grande parte 
da região do Sudeste Asiático para a próxima temporada boreal de Inverno mongona 
(DJF 2017-2018), com as maiores probabilidades sobre o Continente Marítimo 
Oriental, Nordeste do Sudeste Asiático e Sumatra. As temperaturas abaixo da normal 
são favorecidas no norte das Filipinas e no sul do Vietnã. 

FONTE:https://public.wmo.int/en/media/news/southeast-asia-strengthens-multi-hazard-early-
warning-systems 
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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 

         CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE DESASTRES - PARANÁ 

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

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL SP 

         http://www.defesacivil.sp.gov.br/  

          SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL – RIO DE JANEIRO 

         http://www.rj.gov.br/web/sedec/exibeconteudo?article-id=4173185  

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DE MINAS GERAIS 

        http://www.defesacivil.mg.gov.br/index.php/ajuda/page/280-programa-minas-mais-  resiliente-

edital-de-chamamento-publico-n-01-2016-resultado-de-analise-das-propostas 

           

 

 

 

 

 


