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Compromisso fortalecido da ONU-Habitat para o futuro 
da campanha Making Cities Resilient 

Hoje, mais de 4.000 cidades se inscreveram para a campanha, prometendo construir 
resiliência, e muitas outras estão adotando as ferramentas e abordagens promovidas 
pela campanha. 

A campanha é orientada por um Comitê Diretor de múltiplas partes interessadas, 
composto por associações governamentais locais, organizações internacionais, 
organizações humanitárias e acadêmicos. Como membro-presidente do Comitê 
Diretivo, o UN-Habitat sediou a 6ª edição da Reunião do Comitê no marco da Semana 
de Resiliência de Barcelona 2018. 

A Sra. Mami Mizutori, Representante Especial do Secretário-Geral para Redução do 
Risco de Desastres, abriu-se reconhecendo a inestimável contribuição dos membros 
para aumentar a visibilidade da RRD e da resiliência globalmente. Em seu discurso de 
abertura, a Sra. Christine Musisi, Diretora da Divisão de Relações Externas, reiterou o 
compromisso da ONU-Habitat com as parcerias da campanha e as cidades de apoio à 
resiliência através de uma de suas principais ferramentas, a Ferramenta de Análise de 
Resiliência da Cidade. A Sra. Emilia Saiz, Secretária Geral das Cidades e Governos Locais 
Unidos (CGLU), também destacou a necessidade de alinhar políticas locais e nacionais 
com ações bem-sucedidas que levem à realização da Agenda 2030. 

Através do workshop participativo, os participantes, incluindo C40, ICLEI, a Comissão 
Europeia refletiu sobre as futuras etapas da Campanha e apresentou propostas para 
ampliar e expandir os objetivos após o final do projeto previsto para 2020. Em um 
mundo urbanizado com desafios novos e ampliados nas cidades, os participantes 
ressaltaram que a necessidade de construir resiliência não diminuiu desde o 
estabelecimento da Campanha, mas aumentou significativamente. 



Os participantes concordaram com a necessidade de manter o movimento vivo e 
reforçar o compromisso dos signatários e parceiros da campanha de contribuir 
efetivamente para a realização do Marco de Sendai para Redução de Riscos de 
Desastres, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Nova Agenda Urbana e Acordo 
de Paris. O fortalecimento dessa colaboração ajuda a impulsionar a resiliência para 
todos. 

FONTE:http://urbanresiliencehub.org/2018/11/11/mcr-sc6/ 

 

 

Quadro estratégico sobre informação geoespacial e 
serviços para desastres 

Esta resolução adotada pelo Conselho Econômico e Social da ONU delineia uma 
estrutura estratégica para otimizar os benefícios do uso de informações geoespaciais e 
serviços pelos Estados Membros e outras entidades envolvidas em todas as fases do 
gerenciamento do risco de desastres. Essa estrutura contribui para a implementação do 
Marco de Sendai para a Redução de Riscos de Desastres 2015-2030 e auxilia na 
resolução de lacunas de conhecimento na gestão de riscos de desastres, aprimorando 
sistemas e redes para coleta e análise de informações sobre desastres, vulnerabilidades 
e desastres. 

A estrutura descreve o resultado esperado, a meta e as seis metas propostas para medir 
o progresso no uso de informações e serviços geoespaciais. O quadro descreve ainda 
cinco prioridades de ação e sua implementação, bem como o papel das partes 
interessadas.  

FONTE:http://undocs.org/es/E/2018/L.15 

 

Dez princípios para construir resiliência 

Este relatório resume os principais temas apresentados pelo trabalho de resiliência da 
ULI nos anos desde o furacão Sandy, com um foco particular no trabalho de Serviços de 
Consultoria focados em resiliência da ULI. A ULI tem uma longa história de ajudar as 
comunidades a responder aos desafios de reconstrução impostos pelos desastres, bem 
como determinar estratégias para abordagens de uso e desenvolvimento da terra mais 
resilientes antes dos desastres. 



O relatório considera os fatores econômicos, ambientais e sociais que contribuem para 
a resiliência, e como o conceito de resiliência se traduz no setor privado, nos decisores 
municipais e nas comunidades. Os Dez Princípios para Construir Resiliência capacitam 
os membros da ULI, autoridades municipais, líderes da cidade e o público para lidar com 
vulnerabilidades e aumentar a resiliência como relevantes para suas comunidades, 
projetos imobiliários e envolvimento cívico mais amplo. 

FONTE:https://americas.uli.org/wp-content/uploads/sites/125/ULI-
Documents/10P_BuildingResilience.pdf 

 

Progresso na tomada de ação sustentável e resiliente das 
cidades 

A Ação Tornando Cidades Sustentáveis e Resilientes  é uma iniciativa conjunta da 
UNISDR, UN-Habitat e Comissão Europeia com o objetivo de melhorar a compreensão e 
a capacidade de abordar riscos de desastres e construir resiliência em nível local, 
inclusive em cidades propensas a crises.  

A Ação está ajudando a tornar a vida mais segura em 25 cidades, com uma população 
coletiva de 55 milhões, através da capacitação de governos locais para lidar com a 
redução e resiliência do risco de desastres. As cidades beneficiárias enfrentam uma 
série de perigos, desde enchentes e secas a mudanças demográficas e obstáculos 
institucionais. Os governos locais estão na linha de frente lidando com choques e 
tensões nas cidades. Eles reúnem atores-chave, conhecem o contexto local e são 
catalisadores da ação transformacional. 

Até o momento, a Ação formou 70 funcionários municipais, pontos focais e parceiros 
que estão liderando os esforços de resgate e resiliência em suas cidades por meio de 
workshops, coleta de dados, engajamento de partes interessadas e outras atividades. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/58509_58509makingcitiessustainableandresi.
pdf 

 

Ferramenta de criação de perfil de resiliência da cidade 

A agenda de resiliência urbana da ONU-Habitat abrange três áreas de trabalho 
principais: conhecimento, defesa e cooperação técnica. Estes três fluxos de trabalho 



complementares reforçam-se através da combinação de práticas no terreno, 
investigação aplicada, formação e trabalho de sensibilização, entre outros.  

O programa de perfil de resiliência da cidade (CRPP) é o pilar de cooperação técnica do 
programa de resiliência urbana da UN-Habitat, envolvendo todos os parceiros e 
interessados locais. Nesta linha, a UN-Habitat desenvolveu a ferramenta de perfil de 
resiliência da cidade (CRPT) para ser uma abordagem robusta e abrangente para as 
cidades construírem sua resiliência.  

Esta publicação descreve a metodologia e as etapas de implementação da ferramenta 
de perfil de resiliência da cidade e serve igualmente como um guia inicial para as cidades 
à metodologia do UN-Habitat, mas também uma plataforma de advocacia para informar 
os interessados sobre a abordagem da ferramenta. 

FONTE:http://urbanresiliencehub.org/wp-content/uploads/2018/10/CRPT-Guide-Pages-
Online.pdf 

 

 

Uma revisão de estudos sobre sistemas participativos de 
aviso prévio (P-EWS): Caminhos para apoiar iniciativas 
científicas cidadãs 

Este documento fornece uma estrutura de ciências sociais para determinar os 
elementos de como a ciência cidadã e os sistemas participativos de alerta precoce 
podem ser superados. 

Para isso, realizará um mapeamento sistemático para examinar a literatura sobre ciência 
cidadã e gestão de desastres, em particular aqueles voltados para a ciência social e 
abordagens participativas para sistemas de alerta antecipado. 

Esta análise mostrou que apenas 3,43% (14 de 408) artigos estavam relacionados com 
ciência cidadã e P-EWS, o que de fato indica que é necessário muito esforço para 
disseminar o que é ciência cidadã e como ela pode ser incorporada no campo de 
DRM. Além disso, o quadro proposto pode contribuir melhorando a reflexividade das 
partes interessadas no EWS. 

FONTE:https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feart.2018.00184/full#h8 

 

 



 

Cidades mais seguras e fortes: estratégias para advogar 
pela política de resiliência federal 

Este relatório oferece um menu de recomendações federais dos EUA organizadas em 
cinco capítulos com foco em infraestrutura, habitação, desenvolvimento econômico e 
segurança pública. Cada capítulo inclui um conjunto de estratégias, informações sobre 
o assunto, explicações sobre o papel do governo federal, a lista de possíveis aliados na 
defesa das recomendações e exemplos relevantes de ações locais, estaduais e federais 
atuais ou anteriores. 

Para melhor apoiar a resiliência da cidade, essas recomendações incluem propostas de 
alto nível para as cidades coordenarem-se com o governo federal para as ações 
legislativas e de agência, que as cidades podem impulsionar. As mudanças nas políticas 
e programas aumentarão ou alavancarão os investimentos do setor privado. 

Os Apêndices incluem uma lista de leitura selecionada de artigos e relatórios de 
organizações governamentais e não-governamentais, uma lista de outras ideias não 
detalhadas em estratégias neste relatório e uma lista de contribuintes para este projeto. 

FONTE:http://100resilientcities.org/wp-content/uploads/2018/03/100-Resilient-Cities-
Safer-and-Stronger-Cities-Final-PDF.pdf 

 

 

Uma estrutura para a ação local sobre a mudança 
climática: 9 maneiras que os prefeitos podem construir 
cidades resilientes e justas 

Este relatório oferece recomendações para os prefeitos sobre a concepção e 
implementação de estratégias para construir cidades justas e resilientes e criar novas 
oportunidades econômicas para muitas das pessoas que ficaram para trás devido aos 
recentes booms econômicos. As conclusões do relatório revelam que as políticas e 
estratégias de preparação para a mudança climática são mais eficazes e atraem mais 
apoio de residentes e grupos comunitários, se forem concebidos por meio de processos 
inclusivos e abordarem os problemas de interseção de desigualdades raciais, de renda 
e ambientais. Além disso, as soluções climáticas são as mais bem-sucedidas quando os 
líderes da cidade fazem parcerias com grupos comunitários para definir prioridades e 
moldar essas soluções. Ao abraçar estratégias que apoiem caminhos para uma 



economia justa, reduzindo ao mesmo tempo o clima extremo, as inundações e outros 
riscos das mudanças climáticas,  

Este relatório recomenda que os prefeitos e outros líderes da cidade tomem as seguintes 
nove ações: 

 Fazer justiça patrimonial, justiça racial e metas econômicas justas de resiliência 
urbana e planos de ação climática.  

 Colabore com grupos comunitários e desenvolva a capacidade dos vizinhos para 
moldar e implementar soluções para mudanças climáticas. 

 Expandir as oportunidades econômicas e a disponibilidade de moradias 
acessíveis. 

 Aumentar o acesso a energia limpa e acessível. 
 Garanta acesso a transporte acessível e limpo. 
 Invista em infraestrutura resiliente e soluções baseadas na natureza. 
 Apoiar a preparação para emergências e recuperação de desastres resiliente. 
 Apoie a coesão social e as comunidades profundamente conectadas. 
 Use financiamento inovador para fortalecer a resiliência e a habitabilidade da 

comunidade.  

FONTE: https://www.americanprogress.org/issues/green/reports/2017/09/28/439712/framework-
local-action-climate-change/ 
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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 

                    


