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Opinião: o deslocamento de desastres é um desafio do 
século 21 

Por Mami Mizutori, UN-SRSG para  Redução do Risco de Desastres . e  Alexandra Bilak, 

diretora do  Centro de Monitoramento de Deslocamento Interno . 

Dois meses depois que o ciclone Idai atingiu a nação de Moçambique, no sudeste da 
África, em meados de março, as comunidades ainda estão lidando com os impactos 
devastadores, incluindo um surto de cólera e fome generalizada devido à destruição 
das plantações. 

Estima-se que a tempestade tenha matado pelo menos  600  pessoas, destruído mais 
de 110 mil casas e causado  400 mil  deslocamentos. Seis semanas depois, o ciclone 
Kenneth atacou a parte norte do país. Pessoas em áreas remotas ainda estão 
aguardando ajuda para alcançá-las.   

Desastres deslocam milhões 

Moçambique é apenas um exemplo recente de um evento climático extremo que 
desencadeou o deslocamento interno em massa. Um novo  relatório  do Centro de 
Monitoramento de Deslocamento Interno (IDMC) mostra que 1.600 eventos de 
desastre foram registrados em 2018, desde inundações de monções na Índia até 
incêndios florestais nos Estados Unidos, levando a 17,2 milhões de novos 
deslocamentos, alguns deles evacuações de curto prazo. 

Desde que o IDMC começou a coletar dados sobre essa forma de deslocamento em 
2008, os riscos naturais desarraigaram cerca de 265 milhões de pessoas, com mais de 
três vezes mais movimentos forçados do que os causados por conflitos e 
violência. Esta é uma prova de que o deslocamento associado aos desastres é um dos 
desafios humanitários e de desenvolvimento mais significativos que enfrentamos no 
século XXI. 



Com isso em mente, nos reunimos esta semana em Genebra, na Suíça, para a 
Bienal  Plataforma Global para Redução de Risco de Desastres . Organizado pelo 
Escritório das Nações Unidas para Redução do Risco de Desastres (UNDRR), mais de 
4.000 pessoas deverão participar do evento que analisará o progresso em relação às 
sete metas para reduzir as perdas de desastres estabelecidas no Marco de Sendai para 
Redução de Risco de Desastres, vital para alcançar os ODS e a ação sobre as mudanças 
climáticas. 

A responsabilidade começa com precisão 

Dada a escala global desta questão, devemos concentrar nossa atenção na coleta de 
mais e melhores dados. Um próximo relatório do IDMC,  Disaster Displacement: Uma 
revisão global , publicada no final desta semana, identifica as principais lacunas e 
fornece recomendações orientadas para a ação para superá-las. 

Se os países querem avançar na redução do número de pessoas afetadas por 
desastres, precisamos saber quantas pessoas são evacuadas ou deslocadas antes, 
durante e depois de um desastre, e o número de casas destruídas ou danificadas ao 
longo do tempo. 

Então, precisamos de padrões globais para tornar os dados coletados por diversos 
atores, por uma série de razões, mais consistentes, mais comparáveis e mais úteis para 
os tomadores de decisão. 

Terceiro, precisamos monitorar, relatar e responder a todas as instâncias de 
deslocamento, não importa quão pequena seja a escala. 

Alguns estados insulares do Pacífico, por exemplo, são frequentemente afetados por 
tempestades tropicais, terremotos e vulcões. Mas como eles são remotos e o número 
de pessoas deslocadas é relativamente pequeno, os desastres são invisíveis, apesar 
dos impactos relevantes serem enormes. 

No início de 2018, o ciclone tropical Gita deixou uma trilha de destruição através da 
Samoa Americana, Nova Zelândia, Tonga e Samoa. Tonga sofreu danos equivalentes a 
38% de seu PIB e cerca de 8% da população de Samoa Americana foi deslocada. Se não 
for tratada adequadamente, especialmente em áreas propensas a riscos, as pessoas 
correm o risco de cair em um ciclo de deslocamento repetido.  

Orientação para os governos 

O Marco de Sendai inclui referências claras ao deslocamento associado a 
desastres. Para duas de suas sete metas, os indicadores existentes já fornecem a base 
para uma melhor compreensão da questão: o número de pessoas cujas casas foram 
destruídas por desastres e a porcentagem da população protegida de desastres por 
evacuações preventivas. 



Se os países do mundo todo informarem sistematicamente sobre essas métricas, será 
um grande passo para melhorar nossa compreensão da magnitude do deslocamento 
de desastres e como gerenciamos o risco e os impactos. 

O UNDRR também publica  diretrizes  nesta semana - lideradas por vários parceiros, 
incluindo o Conselho Norueguês de Refugiados e a Plataforma de Deslocamento de 
Desastres - sobre como reduzir riscos, abordar impactos e fortalecer a resiliência ao 
deslocamento causado por desastres. 

Este guia “Palavras em Ação” ajudará as autoridades governamentais a integrar o 
deslocamento de desastres e outras formas relacionadas de mobilidade humana em 
estratégias nacionais e locais para a redução do risco de desastres. 

Combinado com as recomendações do novo relatório do IDMC  , agora temos uma 
base sólida para melhor preparar, responder e reduzir o risco de deslocamento de 
desastres, e para garantir que os perigos nem sempre levem à falta de moradia. 

FONTE:http://news.trust.org/item/20190514092045-u2qpr/ 

NOVO RELATÓRIO 

FONTE:http://www.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/201905-

disaster-displacement-global-review-2008-2018.pdf 

NOVO RELATÓRIO 

FONTE:http://www.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/2019-

IDMC-GRID.pdf 

 
 

 

Especialistas pedem mais esforços de prevenção, 
resiliência financeira para gerenciar desastres 

Alessandra Cardone 

Especialistas do Fórum Europeu sobre Redução do Risco de Desastres de 2018 pediram 
nesta quinta-feira mais resiliência financeira, esforços de prevenção e uma abordagem 
integrada para melhor enfrentar os desastres em nível global. 

 [Veronica Scotti, presidente da Global Partnership Swiss RE,] observou que a 
distribuição da "exposição" ao risco de desastres permaneceu profundamente desigual 
nos países europeus, onde menos de 10% das famílias estavam seguras contra eventos 
sísmicos e menos de 50% contra inundações . 

"Países como Suíça, França e Noruega têm um sistema de seguro obrigatório, e o Reino 
Unido tem um programa anual de seguro em caso de inundações, mas os membros 
mais vulneráveis da Comunidade Europeia ainda estão expostos", disse Scotti. 



"Devemos nos afastar de um modelo economicamente insustentável para o 
gerenciamento pós-desastre para um de gerenciamento pré-desastre." 

FONTE:http://www.xinhuanet.com/english/2018-11/23/c_137625274.htm 
 
 

 

Vinculando serviços financeiros e proteção social à 
resiliência no Quênia 

O clima e outros desastres relacionados a desastres naturais ameaçam as pessoas e 
comunidades em todo o mundo, agravando a pobreza e a vulnerabilidade existentes e 
minando o desenvolvimento e a transformação a longo prazo. Facilitar o acesso e o 
uso de serviços financeiros adequados, tais como poupança, empréstimos e seguros 
em comunidades carentes, tem mostrado potencial para apoiar a resiliência, 
permitindo que as pessoas se preparem, enfrentem e se adaptem a choques e 
tensões. O papel dos programas de proteção social em ajudar as pessoas a antecipar e 
lidar com choques relacionados ao clima, como secas ou enchentes, também é cada 
vez mais valorizado. 

O governo queniano reconheceu a importância dos serviços financeiros para fortalecer 
o desenvolvimento e aumentar a resiliência, ao mesmo tempo em que se empenhou 
em aumentar a adaptabilidade de seus programas de transferência de renda de 
proteção social em grande escala. Um deles, o Programa da Rede de Segurança contra 
Fome (HSNP), opera atualmente em quatro condados do norte do Quênia, propensos à 
seca, incluindo Wajir, e tem como objetivo ajudar as famílias vulneráveis a lidar com os 
choques climáticos. Paralelamente, o projeto PROGRESS liderado pela Mercy Corps, 
que faz parte do programa Building Resilience and Adaptation to Climate Extremes and 
Disasters (BRACED), opera no condado de Wajir no Quênia, onde fornece às 
comunidades pastoris acesso a serviços financeiros compatíveis com a Sharia através 
do uma cooperativa de poupança e crédito, 

Nesse contexto, este artigo explora como as transferências de renda e os serviços 
financeiros são usados, se eles apoiam as pessoas na preparação e enfrentamento dos 
choques e se ajudam os recebedores a fazer investimentos de longo prazo que 
poderiam aumentar sua capacidade de adaptação. Ele faz isso por meio de uma 
revisão da literatura existente e levando em conta a perspectiva dos clientes e 
beneficiários da HSNP reunidos através de pesquisas originais realizadas através do 
programa BRACED no nordeste do Quênia. Assim, visa informar políticas e programas, 
contribuindo para preencher as lacunas de conhecimento em torno do potencial, bem 
como as limitações, de vincular mais intimamente assistência financeira e intervenções 
de inclusão financeira para construir a resiliência das famílias a choques e tensões 
relacionadas ao clima. 



FONTE:https://www.odi.org/publications/11345-linking-financial-services-and-social-protection-

resilience-kenya 

 

 

 

ONU lança publicação em português sobre metas de 
produção e consumo responsáveis 

O que é gestão sustentável e eficiente dos recursos naturais? O que quer dizer manejo 
ambientalmente adequado? O que são práticas de sustentabilidade nas cadeias de 
produção e abastecimento? Esses e outros conceitos são tema do recém-
publicado Glossário do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas 

(ODS) nº 12 – Consumo e Produção Responsáveis. Publicação foi divulgada no mês em 
que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho. 

O documento explica termos e noções contidos nesse Objetivo Global. Elaborado pelo 
Grupo Assessor do Sistema ONU no Brasil para a Agenda 2030 e seus 17 ODS, o 
material serve de subsídio neutro para o debate sobre políticas públicas para a 
produção e o consumo responsáveis. A ideia é fomentar o diálogo entre indivíduos e 
instituições. As definições apresentadas no material foram organizadas por 
especialistas da ONU de forma colaborativa. 

Desde a entrada em vigor da Agenda 2030 das Nações Unidas, em 2015, o Grupo 
Assessor da ONU no Brasil já lançou glossários referentes aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 5 (Igualdade de gênero), 6 (Água potável e saneamento), 
7 (Energia limpa e acessível), 9 (Indústria, inovação e infraestrutura) e 13 (Ação contra 
a mudança global do clima). 

“A série de glossários, um para cada ODS, tem como objetivo apresentar, de forma 
qualificada, definições internacionalmente acordadas, bem como aquelas observadas à 
realidade brasileira. O trabalho representa a continuidade da parceria entre o Sistema 
das Nações Unidas no Brasil e o Governo Federal para a implementação e 
transversalização da Agenda 2030 em todas as esferas governamentais e múltiplos 
setores interessados”, afirma o coordenador-residente do Sistema ONU no Brasil, Niky 
Fabiancic. 

“O ODS 12 é a referência mais relevante para organizações e indivíduos na temática de 
produção e consumo sustentáveis. O glossário surge como uma ferramenta 
fundamental para a construção de um caminho mais fluido no alcance das metas deste 
ODS, alinhando discursos, uniformizando termos, entendimento e linguagem”, 
acrescenta a oficial sênior de programas da ONU Meio Ambiente, Regina Cavini. 



Segundo a especialista, com o glossário e o uso padronizado de conceitos, será 
possível garantir métricas melhores para avaliar o cumprimento do ODS 12 e relatar 
avanços. 

Na avaliação do assessor sênior do PNUD e copresidente do Grupo Assessor da ONU 
no Brasil para a Agenda 2030, Haroldo Machado Filho, apresentar a definição de 
termos específicos para cada ODS é fundamental para a formulação de políticas 
públicas com enfoque no desenvolvimento sustentável. 

“Esses glossários constituem, portanto, relevante ferramenta de apoio à compreensão 
integrada dos temas da Agenda 2030. Conhecer os conceitos por trás do compromisso 
firmado pelos países na Cúpula do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, 
em setembro de 2015, é fundamental para embasar a formulação de políticas, além de 
guiar sua implementação e acompanhamento ao longo dos próximos anos”, 
argumenta o especialista. 

FONTE:http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/presscenter/articles/2019/onu-lanca-

glossario-de-termos-sobre-consumo-e-producao-responsav.html 

Para fazer o download do Glossário do ODS 12,  

FONTE:http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/library/ods/glossario-do-ods-12---

consumo-e-producao-responsaveis.html 

 

 

Painel da ONU pede cooperação global para tornar 
tecnologias digitais mais seguras e inclusivas 

Em relatório apresentado nesta segunda-feira (10) ao secretário-geral da ONU, 
António Guterres, um painel de 20 especialistas pede uma maior cooperação para 
garantir que os benefícios das tecnologias digitais alcancem toda a humanidade. O 
grupo alerta para a necessidade de tornar a tecnologia mais inclusiva, especialmente 
para as mulheres, jovens, populações rurais e os habitantes de países em 
desenvolvimento. 

O relatório descreve um mundo conectado mais profundamente do que nunca, como 
resultado da tecnologia digital, mas esse mesmo mundo está enfrentando dificuldades 
para gerenciar os impactos econômicos, sociais, culturais e políticos das 
transformações digitais. A publicação faz um forte apelo para que seja revigorada a 
cooperação multilateral, que precisa, segundo os especialistas, ser complementada 
por uma abordagem multiatores – ou seja, que envolva um espectro bem mais diverso 
de atores, como a sociedade civil, acadêmicos, tecnologistas e o setor privado. 



“Estamos vivendo no alvorecer de uma nova era digital”, afirmou o chinês e 
especialista em tecnologia e negócios inclusivos Jack Ma, que divide a presidência do 
painel com a norte-americana e ex-gerente da Microsoft Melinda Gates. 

“A cooperação global entre todas as partes – o setor privado, governo, cidadãos, 
acadêmicos e sociedade civil – é necessária para usar a tecnologia para alcançar mais 
prosperidade, mais oportunidade e mais confiança para as pessoas em todo o mundo. 
Precisamos nos concentrar especialmente em tornar a tecnologia mais inclusiva, de 
modo que mais mulheres, jovens, populações rurais, pequenas empresas e países em 
desenvolvimento possam se beneficiar (dela). Também precisamos repensar os nossos 
sistemas de educação, de modo que eles preparem os nossos jovens para o futuro, em 
vez de (prepará-los) para ontem”, acrescentou Ma. 

O painel enfatiza a importância de não deixar ninguém para trás na era digital, além de 
destacar as contribuições que a cooperação e a tecnologia digitais podem trazer para o 
cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). O organismo 
defende uma maior colaboração em temas como o uso de dados e o desenvolvimento 
de “bens públicos digitais”, a fim de acelerar o alcance dos ODS, permitindo que as 
tecnologias digitais sejam usadas em larga escala. 

O relatório discute questões como o dinheiro móvel, identificação digital e serviços de 
governo, e-commerce e acesso barato à internet. A publicação assinala que cerca de 
metade da população mundial ainda não tem acesso à internet ou está usando apenas 
uma fração do seu potencial, apesar de estar conectada. 

“As tecnologias digitais podem ajudar os (indivíduos) mais pobres do mundo a 
transformar suas vidas, mas apenas se estivermos dispostos a enfrentar as 
desigualdades que já os impedem de participar plenamente das vidas econômicas e 
sociais dos seus países”, afirma Melinda Gates. 

“Países em desenvolvimento e comunidades marginalizadas precisam ter voz na 
decisão sobre como essas tecnologias são usadas. É assim que podemos garantir que, 
em vez de reforçar velhos problemas, as tecnologias digitais possam ser uma fonte de 
novas soluções.” 

O painel também se debruça sobre problemas de direitos humanos, agência humana, 
confiança e segurança na era digital. O grupo de especialistas sublinha os sérios 
problemas do conteúdo nocivo nas redes sociais, os desafios para a privacidade e a 
importância da confiança e da estabilidade no ambiente digital. O organismo pede 
uma ação mais efetiva para impedir que a confiança e a estabilidade passem por um 
processo de erosão, por meio da proliferação de usos irresponsáveis das capacidades 
cibernéticas. 

Sobre a questão crítica da inteligência artificial, o painel recomenda que sistemas 
inteligentes autônomos sejam projetados de modo que suas decisões possam ser 
explicadas e de modo que os humanos sejam responsáveis pelo seu uso. 



O painel pede ainda um quadro mais sólido para a cooperação digital global. A 
entidade identifica lacunas e desafios nos atuais arranjos institucionais e propõe três 
opções em potencial para a estrutura da governança. O relatório nota que a 
comunidade internacional não precisa começar do zero e pode basear-se em 
mecanismos estabelecidos para a cooperação digital, incluindo fóruns e redes de 
governos, da indústria, organismos técnicos e sociedade civil, assim como regulações 
já existentes e “soft law”, como normas, diretrizes e códigos de conduta. 

Por fim, o painel propõe cinco recomendações: 

• Construir uma sociedade e uma economia digitais inclusivas; 
• Desenvolver capacidades humanas e institucionais; 
• Proteger os direitos humanos e a agência humana; 
• Promover a confiança, segurança e estabilidade digitais; 
• Fomentar a cooperação digital global. 

“O cenário para a cooperação digital mudou desde que o painel foi lançado no ano 
passado. Políticos e alguns líderes da (indústria de) tecnologia estão agora pedindo 
abertamente por um olhar mais minucioso e uma regulação inteligente para o espaço 
digital. Espero que esse relatório vá estimular uma conversa global sobre essas 
questões entre o setor privado, a sociedade civil, governos, academia e mais (atores)”, 
afirmou o secretário-geral da ONU, António Guterres. 

O relatório detalha medidas para cada uma das cinco recomendações: 

Construir uma sociedade e uma economia digitais inclusivas 

• Garantir que, até 2030, todo adulto tenha acesso barato a redes digitais e a 
serviços financeiros e de saúde operados com tecnologia digital; 

• Criar alianças para compartilhar dados e “bens públicos digitais” para os ODS; 
• Adotar políticas para apoiar a inclusão digital e a igualdade para mulheres e 

grupos marginalizados; estabelecer e usar métricas para a inclusão digital. 

Desenvolver capacidades humanas e institucionais 

• Estabelecer “centrais de ajuda digitais” regionais e globais para ajudar 
governos, a sociedade civil e o setor privado a gerenciar os impactos das 
tecnologias digitais. 

Proteger os direitos humanos e a agência humana 

• O secretário-geral da ONU deve conduzir uma revisão global de como as 
normas de direitos humanos se aplicam às tecnologias digitais; 

• Empresas de redes sociais devem trabalhar com governos, organizações 
internacionais e locais da sociedade civil e especialistas de direitos humanos 
para entender e responder às preocupações de direitos humanos; 



• Projetar sistemas autônomos inteligentes de modo que as decisões deles 
possam ser explicadas e de modo que os humanos sejam responsáveis pelo 
seu uso. 

Promover a confiança, a segurança e a estabilidade digitais 

• Desenvolver um Compromisso Global sobre Confiança e Segurança Digital, para 
criar uma visão compartilhada de estabilidade digital e fortalecer a 
implementação de normas para os usos responsáveis da tecnologia. 

Fomentar a cooperação digital global 

• O secretário-geral da ONU deveria facilitar um processo de consultas para 
desenvolver mecanismos atualizados para a cooperação digital global, 
usando as opções propostas pelo painel como um ponto de partida. Marcar o 
75º aniversário da ONU, em 2020, com um “Compromisso Global para a 
Cooperação Digital”; 

• Adotar uma abordagem de “sistemas” com múltiplos atores para a cooperação 
e a regulação. Essa abordagem deve ser adaptável, inclusiva e adequada aos 
desafios da era digital. 

Sobre o painel 

A escala, o alcance e a velocidade das mudanças provocadas pelas tecnologias digitais 
são inéditas, ao passo que os mecanismos para a cooperação e a governança 
internacionais não conseguiram acompanhar o ritmo. Em resposta a esse cenário, o 
secretário-geral da ONU convocou em julho de 2018 o Painel de Alto Nível sobre 
Cooperação Digital, a fim de avançar o diálogo global multiatores sobre como é 
possível trabalhar melhor e de forma conjunta para realizar o potencial das tecnologias 
digitais, com o intuito de melhorar o bem-estar e, ao mesmo tempo, mitigar os riscos 
para a população. 

A “cooperação digital” refere-se às muitas formas pelas quais governos, o setor 
privado, a sociedade civil, as organizações internacionais, as comunidades técnicas e 
acadêmicas cooperam para lidar com os impactos sociais, éticos, legais e econômicos 
das tecnologias digitais, a fim de maximizar os benefícios para a sociedade e minimizar 
os danos. 

O painel de alto nível é o mais diverso que o secretário-geral da ONU já convocou. O 
organismo é composto por 20 indivíduos de governos, indústria privada, sociedade 
civil, academia e comunidade técnica, representando uma variedade de disciplinas, 
geografias e idades. Melinda Gates e Jack Ma atuam como copresidentes. 

O painel consultou-se amplamente com integrantes de diferentes regiões, segmentos 
populacionais, setores e disciplinas. Durante um período de nove meses, membros do 
Secretariado do painel engajaram-se com mais de 4 mil indivíduos que representaram 
104 países, 80 organizações internacionais, 203 companhias do setor privado, 125 



organizações da sociedade civil, 33 organizações técnicas e 188 think tanks e 
instituições acadêmicas. 

Os especialistas conduziram visitas de estudo a polos de tecnologia na China, Índia, 
Israel, Quênia e Vale do Silício, participaram de eventos de política digital, organizaram 
workshops temáticos, realizaram reuniões virtuais com experts, lançaram uma 
chamada para contribuições e realizaram sessões informativas para comunidades de 
várias partes interessadas, bem como reuniões virtuais abertas ao público. 

O relatório completo e mais informações sobre o painel estão disponíveis 

em: www.digitalcooperation.org. 

Contato de imprensa: 
Anoush Rima Tatevossian, oficial sênior de Comunicações 

anoush@digitalcooperation.org 

FONTE:https://digitalcooperation.org/wp-content/uploads/2019/06/DigitalCooperation-report-for-

web.pdf 

 

Países Baixos investe 5,98 mil milhões de euros em 
ecossistemas para fazer face aos impactos das alterações 
climáticas 

Holanda investe 5,98 bilhões de euros em ecossistemas para enfrentar os impactos 
da mudança climática 

Os investidores globais adotaram entusiasticamente um título nacional de 5,98 bilhões 
de euros, destinado a financiar projetos para lidar com os impactos atuais e futuros da 
mudança climática e com uma economia avançada de baixo carbono. Grande parte do 
vínculo se concentra no uso de ecossistemas costeiros e fluviais como uma proteção 
para impactos climáticos negativos, como o alto risco de inundação. Os investidores 
responderam imediatamente à emissão, superando a emissão em mais de 15,2 bilhões 
de euros.  

Esse título verde é o primeiro a empregar globalmente soluções resilientes baseadas 
na natureza certificadas usando os Critérios de Infraestrutura Hídrica do Padrão 
Climate Bonds. Um consórcio de organizações lideradas pela Climate Bonds Initiative, 
a Aliança pela Adaptação Global da Água (AGWA), o World Resources Institute (WRI), o 
CDP e a Ceres lançaram critérios de resiliência de água em maio de 2018 para informar 
os investidores sobre os riscos e soluções climáticos incorporado no mercado de títulos 
verdes. Globalmente, o mercado de títulos verdes atingiu cerca de 168 bilhões de 
dólares em 2018.  



Niels Vlaanderen, Consultor de Políticas para Assuntos Internacionais do 
Departamento de Infraestrutura e Gestão de Água da Holanda, comentou: 
“Percebemos que precisávamos de novas soluções - construir automaticamente diques 
de inundação maiores não era mais uma solução sustentável. Tivemos que mudar um 
sistema com o qual trabalhamos durante séculos e ampliar nossos 
objetivos. Precisamos preparar nosso país para o futuro, incorporando valores 
culturais e ecológicos à nossa tomada de decisões adaptativa. ” 

De acordo com John Matthews, diretor executivo da Aliança para a Adaptação Global 
da Água e autor principal dos Critérios das Ligações Ecológicas da Infraestrutura da 
Água, “nos últimos mil anos, os holandeses recuperaram terras do mar. Hoje, o mar e 
seus rios estão crescendo em um país onde metade do país já está abaixo do nível do 
mar. Com essa emissão de títulos, o governo nacional está sinalizando aos investidores 
o escopo do financiamento necessário para se ajustar às mudanças climáticas - e como 
devemos unir economias e ecossistemas para garantir um futuro conjunto em um 
clima em mutação. ”  

O vínculo também desempenha um papel no desenvolvimento sustentável, de acordo 
com Henk Ovink, Enviado Especial para Assuntos Hídricos Internacionais, Reino dos 
Países Baixos Sherpa para o Painel de Alto Nível sobre Água da ONU / WB, 
acrescentando: agregou valores através das metas de desenvolvimento sustentável, 
alavancando investimentos para necessidades e desafios sociais, culturais, econômicos 
e ambientais. Usar a água como alavanca para catalisar a ação climática 
transformadora ”. 

Justine Leigh-Bell, vice-presidente da Climate Bonds Initiative (CBI) em Londres, 
declarou: “A resiliência é um novo e poderoso alvo de investimento. A Holanda acaba 
de mostrar que os investidores estão ansiosos para ver os formuladores de políticas 
investindo em resiliência de longo prazo e trabalhando com e não contra a natureza. O 
uso dos Critérios de Infraestrutura da Água premia os emissores e investidores em 
conjunto, proporcionando confiança do mercado e dos cidadãos para abordagens 
inovadoras, como soluções baseadas na natureza para os riscos de inundação ”. 

Niels Vlaanderen continuou: “Em holandês, dizemos: 'É preciso mais do que a represa, 
volgen er meer' ou 'Precisamos apenas de alguns para liderar'. De fato, esse vínculo é o 
começo de uma área muito promissora, na qual esperamos grandes exigências de 
financiamento no futuro próximo. Provamos que a Holanda pode mudar as estratégias 
para se preparar para um clima em mudança. Com o nosso espaço para os projetos do 
rio, mostramos que podemos combinar proteção contra enchentes e valores sociais 
por meio de soluções baseadas na natureza. ” 

Os benefícios deste vínculo não estão limitados a comunidades e ecossistemas em 
risco. O Ministro das Finanças dos Países Baixos, Wopke Hoekstra, declarou: "O nosso 
objetivo é dar um impulso extra ao mercado de capitais verde holandês através da 
emissão do Green Bond". 

O título verde financia projetos de baixo carbono (energia renovável, eficiência 
energética, transporte limpo). Talvez os aspectos mais inovadores do vínculo, no 



entanto, sejam projetos destinados a ajudar os Países Baixos a adaptarem-se à 
adaptação à mudança climática por meio do manejo sustentável da água, 
particularmente o uso de soluções baseadas na natureza e abordagens de 
infraestrutura verde para reduzir os riscos de inundação costeira e de baixa áreas de 
repouso. 

FONTE:https://alliance4water.org/blog/files/netherlands-invests-nearly-six-billion-in-latest-green-

bond.php 

 

Lições sobre mudança climática dos militares dos EUA: o 
que a indústria japonesa pode aprender com outra 
empresa global 

Este relatório, o segundo do Centro de Clima e Segurança do Japão Series , fornece 
exemplos de como os militares dos EUA lidaram com os principais desafios 
relacionados ao clima, juntamente com o potencial mais amplo dos impactos da 
mudança climática para exacerbar a instabilidade. Os autores argumentam que o tipo 
de planejamento que os militares dos EUA fizeram para avaliar e enfrentar os riscos da 
mudança climática poderia informar a indústria japonesa, aumentando suas 
abordagens existentes de gerenciamento de risco climático e preservando sua 
vantagem competitiva no médio prazo. 

O relatório também explora as semelhanças na exposição das forças armadas dos EUA 
aos riscos de segurança das mudanças climáticas e das principais empresas japonesas 
que operam internacionalmente. O relatório não apenas examina os impactos diretos 
de curto prazo e de mudanças climáticas, mas também alguns dos impactos e 
repercussões de maior ordem dessas mudanças, como os impactos na estabilidade 
política.  

Três recomendações principais emergem: 

• Reconheça os riscos 
• Plano e recurso para gerenciar o risco climático 
• A eficiência energética e a energia renovável podem reduzir custos, contribuir 

para a redução de riscos e gerar dividendos reputacionais. 

Em última análise, a primeira e mais fundamental lição da experiência das forças 
armadas dos EUA com a mudança climática é que é do interesse de uma organização 
abordar os riscos impostos pelas mudanças climáticas. Dada a extrema vulnerabilidade 
aos impactos climáticos na Ásia-Pacífico e a crescente economia da região, faz sentido 
ter uma visão de longo prazo dos riscos climáticos. 



FONTE:https://climateandsecurity.files.wordpress.com/2019/05/climate-change-lessons-from-the-us-

military_what-can-japanese-industry-learn_2019_5.pdf 

 

Indústria japonesa em um clima instável: Reduzindo a 
exposição às implicações de segurança da mudança 
climática 

Este é o primeiro relatório da Série Japão do Centro para Clima e Segurança  . A 
economia do Japão está inextricavelmente ligada à sorte de seus parceiros comerciais 
e suas vulnerabilidades, incluindo vulnerabilidades relacionadas ao clima. Este 
relatório considera como uma miríade de impactos climáticos pode prejudicar a 
estabilidade social e política dos principais parceiros comerciais, mercados e alvos de 
investimento do Japão, com ênfase particular nas indústrias automotiva e eletrônica.  

As principais descobertas incluem:  

• A mudança climática representa ameaças severas, crescentes e subestimadas à 
competitividade futura do Japão. 

• Os setores econômicos mais importantes do Japão dependem tanto dos 
componentes da cadeia de suprimentos quanto das receitas de locais em risco 
de mudança climática, incluindo o Sudeste Asiático. 

• A interseção de riscos climáticos e riscos de segurança é pouco estudada em 
muitos países em que a economia do Japão está entrelaçada. 

• Os países com maior exposição composta a impactos de mudanças climáticas, 
desafios de resiliência e ambientes complicados de segurança doméstica 
incluem Indonésia, Filipinas, Tailândia, Vietnã e Malásia. 

• Esse nexo de risco está começando a ser avaliado, mas ainda precisa ser 
examinado de forma abrangente e incluído no cálculo de investimentos 
comerciais, energéticos ou de segurança na região. 

• Os possíveis impactos indiretos da fragilidade e instabilidade relacionadas ao 
clima, como a produtividade e a prosperidade econômicas, precisam ser 
considerados ao se tomar decisões de investimento em energia. 

As conclusões e observações neste relatório são exclusivas do Japão, mas oferecem 
lições transferíveis em outros lugares. Mesmo que as nações e os blocos econômicos 
tenham a capacidade de lidar com seus estresses climáticos com recursos internos, 
eles não podem isolar facilmente suas respectivas comunidades empresariais 
internacionais do aumento do estresse e dos riscos de segurança causados pelas 
mudanças climáticas nas nações com as quais fazem negócios. Portanto, investimentos 
informados em risco são essenciais. 

FONTE:https://climateandsecurity.files.wordpress.com/2019/05/japanese-industry-in-an-unstable-

climate_reducing-exposure-to-the-security-implications-of-climate-change_2019_5-1.pdf 



 

EVENTOS 

 

 
INSCRIÇÕES:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCtoFwCv8gGvbmfa7wlzzxZJi9huba
TS7cRnVo4748laqtCw/viewform 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

DEFESA CIVIL DE MARICÁ REALIZA ABERTURA DE 
INSCRIÇÕES PARA O CURSO  DE GERENCIAMENTO DE 

ABRIGOS TEMPORÁRIOS   

 

 
FONTE:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqvpHtdtf6Is37ySc7iR87Q8WxcQBIUx0e-

9iSFivqDHHn1A/viewform 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

                    

 

 


