
 

PUBLICAÇÃO: 16/03/2018 

 

Diretrizes de palavras em ação: guia de implementação 
para estratégias locais de redução de risco de desastres e 
resiliência (versão de consulta pública) 

O guia se concentra em abordar os fatores subjacentes de risco de desastres e 
fortalecer a boa governança em estratégias de redução de risco de desastres (RRD), 
em todos os níveis e em setores e atores. O documento aconselha os governos locais 
(autoridades, planejadores e gerentes na cidade ou outros níveis subnacionais) sobre 
os mecanismos para desenvolver e implementar uma estratégia de RRD holística e 
integrada que contribua para a construção da resiliência a nível local. Ele descreve o 
que uma estratégia de resiliência e RUP local deve ser semelhante e o que é 
necessário para criar e implementar uma. 

O guia é dividido em sete capítulos. Após a introdução, o capítulo dois destaca o papel 
dos níveis subnacionais no desenvolvimento de estratégias locais de redução de risco 
de desastres e resiliência e a importância da localização da RRD. O capítulo três 
delineia as principais características de uma estratégia local de redução do risco de 
desastres e resiliência, enquanto o capítulo quatro apresenta os fatores que geram as 
condições para seu desenvolvimento ao longo de um processo inclusivo e 
participativo. O capítulo cinco elabora os três elementos principais que ajudam na 
implementação de uma estratégia local de redução de risco de desastres e 
resiliência. O capítulo seis inclui uma seleção de estudos de caso que exemplificam 
alguns dos principais temas abordados no guia. Finalmente, o capítulo sete extrai 
algumas conclusões. 

Compartilhe seus comentários 

Como um esforço da comunidade internacional de RRD negociada pela UNISDR, esta 
versão oficial de consulta pública é um produto de um longo e detalhado processo de 
elaboração, consulta e revisão. Este documento será sobre o PreventionWeb para 
revisão pública durante três meses para garantir que aspectos importantes não 
tenham sido supervisionados. Compartilhe seus comentários através da pesquisa 
abaixo. 



FONTE:https://www.preventionweb.net/files/57399_drrresiliencepublicreview.pdf 

 

Itália: o I-REACT prova pela primeira vez sua tecnologia 
contra inundações no Piemonte 

Há um ano e meio, a região do Piemonte sofreu uma inundação que causou  perdas de 
550 milhões de euros . Em 1994, outra inundação devastou a região, matando 70 
pessoas e deslocando mais de 2000. Para melhorar a resposta contra inundações como 
essas, desenvolvemos um conjunto de tecnologias para os respondentes de 
emergência, cidadãos e tomadores de decisão que serão colocados no mercado. Teste 
pela primeira vez na região do Piemonte. Isto será feito dentro de um exercício de 
simulação de inundações de três dias que o  Consórcio Europeu APELL - 
EUROMODEX  organizou na cidade de Alessandria, no centro da Região do Piemonte. 

As ferramentas tecnológicas que desenvolvemos proporcionam às agências de 
proteção serviços que oferecem informações em tempo real antes, durante e após a 
situação de desastre. Integramos e modelamos dados provenientes de sistemas de 
monitoramento europeus, como observações por satélite, informações históricas e 
previsões meteorológicas, e combiná-los com os dados coletados pelas nossas novas 
tecnologias: um  aplicativo móvel, um laptop wearable e de realidade aumentada e 
uma ferramenta de análise de redes sociais que monitora Twitter para reunir 
informações em tempo real sobre a situação de desastre. 

Durante a broca de três dias, os serviços internacionais de emergência provenientes da 
França, Espanha, Bélgica e Luxemburgo simularão  25 cenários de resgate diferentes , 
com uma equipe de voluntários que atuarão como famílias presas pelo aumento dos 
níveis de água, pessoas feridas na inundação ou cidadãos na necessidade de 
deslocamento. Os voluntários testarão o aplicativo I-REACT, que lhes permite relatar 
informações em tempo real  que podem ser visualizadas nos  serviços de coordenação 
de emergência sobre a situação de inundação, como fotos de geolocalização. 

As equipes de resgate serão coordenadas pelo "Settore Protezione Civile e Sistema 
Antincendi Boschivi" da Região do Piemonte, que testará pela primeira vez o nosso 
software de visualização. Graças a este software, os especialistas na sala de controle 
poderão  acompanhar a posição  das pessoas afetadas por inundações, 
se  comunicar  com elas e  ver as informações relatadas  por elas, encurtar o tempo de 
resposta e fornecer os serviços de emergência com informações cruciais que irão 
ajude-os a tomar a melhor decisão possível. 

Quando eles são totalmente desenvolvidos e testados em várias brocas como esta, 
aspiramos a que nossas tecnologias sejam adotadas entre os serviços de emergência 
europeus. As tecnologias cibernéticas inovadoras, como as que propomos, podem 
proporcionar uma conscientização e resposta situacional mais precisas nas 



emergências relacionadas com inundações, o que melhora a resposta dos serviços de 
emergência europeus às inundações e ajuda a salvar vidas. 

FONTE:http://www.i-react.eu/i-react-tests-for-the-first-time-its-technology-against-floods-in-

piedmont/ 

FONTE:http://www.apell-euromodex.eu/exercises%20italy.htm 

 de resiliência costeira para East Boston e Charlestown 

Este relatório descreve uma avaliação do risco de inundações costeiras nos bairros de 
Boston Oriental e Charlestown de Boston, MA, descreve soluções de resiliência 
costeira e estabelece ações recomendadas para construir a resiliência das inundações 
no próximo e longo prazo. 

Climate Ready A avaliação de vulnerabilidade de Boston identificou East Boston e 
Charlestown como dois dos bairros mais vulneráveis ao aumento do nível do mar e às 
inundações costeiras. Através do design iterativo e do envolvimento das partes 
interessadas, foram identificadas, avaliadas e desenvolvidas possíveis estratégias de 
proteção contra inundações para locais críticos. Um conjunto de critérios de avaliação, 
estabelecido com o contributo das partes interessadas, orientou o processo de design 
para soluções viáveis, efetivas e flexíveis que alcançam múltiplos benefícios em 
horizontes de longo prazo. Recomendações e roteiros para a implementação de ações 
a curto e longo prazo foram definidos por meio da análise contínua e do envolvimento 
da comunidade. Custos e planos de fase neste relatório são apenas estimativas e 
recomendações e não devem ser usados para o planejamento detalhado. 

FONTE:https://www.boston.gov/sites/default/files/climatereadyeastbostoncharlestown_finalreport_

web.pdf 

 

Gestão do risco de inundação em Dhaka: um caso para 
abordagens de eco-engenharia e reforma institucional 

O principal objetivo deste estudo é propor recomendações para enfrentar os riscos de 
inundações no Grande Dhaka. Isso se baseia em uma análise dos riscos de inundação 
enfrentados pela cidade, análise histórica da tomada de decisões sobre gerenciamento 
de riscos de inundações e análise da economia institucional e política. 

O estudo foi iniciado a pedido do Governo do Bangladesh e realizado em estreita 
consulta com o Ministério do Meio Ambiente e Florestas - a agência focal para o Fundo 
de Resiliência às Alterações Climáticas do Bangladesh (BCCRF), com as Corporações do 
Norte e do Sul de Dhaka e RAJUK . Contribui para os objetivos do Parâo de Parceria 



para o País 2016-20, preparado em colaboração pelo Governo de Bangladesh e com o 
Banco Mundial (Banco Mundial 2016). Atualmente, o Banco Mundial está realizando 
uma análise de opções para se envolver no leste de Dhaka e também desenvolver uma 
plataforma mais ampla para o envolvimento na cidade. O estudo também informa 
esses empreendimentos. Está totalmente alinhado com a preparação do Plano Delta 
2100 do Bangladesh, uma iniciativa colaborativa de planejamento a longo prazo a ser 
empreendida pela Comissão de Planejamento de Bangladesh e pelos Países Baixos. 

FONTE:http://documents.worldbank.org/curated/en/585131520257159174/pdf/123888-WP-PUBLIC-

P148929-FloodRiskManagementinDhakaFINAL.pdf 

 

 

Espaços verdes nas cidades ajudam a controlar 
inundações, armazenam carbono - Estudo 

Para muitos ecologistas, o trabalho de campo envolve montanhas majestosas ou rios 
apressados ou grandes extensões de terras selvagens. No mínimo, significa explorar 
áreas naturais que não são definidas pelo desenvolvimento humano. 

Mas para Carly Ziter, um site de pesquisa pode estar muito mais perto de casa. Na 
verdade, pode estar na sua porta das costas. 

Em um estudo publicado em 6 de março na revista  Ecosystem Applications , Ziter, uma 
estudante de pós-graduação em laboratório de monitoria integradora de monologia da 
Universidade de Wisconsin-Madison, descobre que os espaços verdes urbanos como 
quintais, parques da cidade e campos de golfe contribuem substancialmente para o 
ambiente tecido de nossas cidades - e a paisagem mais larga - e eles precisam ser 
adicionados aos ecologistas de dados atualmente usados ao explorar grandes questões 
sobre o nosso mundo natural. 

"Muitas vezes, quando estamos fazendo estudos regionais de serviços ecossistêmicos, 
ou as maneiras pelas quais a natureza nos beneficia, ignoramos as cidades", diz 
Ziter. "Nós tratamos a cidade como esse tipo de caixa cinzenta; bastante literalmente 
em mapas é muitas vezes uma caixa cinza. E o que descobrimos aqui é que ... 
precisamos estar pensando na cidade como parte da paisagem ". 



 

Carly Ziter recolhe amostras de solo do pátio da frente de um participante do estudo 
em Madison para determinar os benefícios fornecidos por diferentes tipos de espaço 
verde urbano. FOTO POR LAUREN JENSEN 

Para ter uma idéia de como as áreas urbanas se encaixam na dinâmica da paisagem 
maior, Ziter tomou amostras de solo de 100 locais ao redor da cidade de Madison, 
Wisconsin. Ela examinou cemitérios, o UW Arboretum, parques públicos - e muitos e 
quintais. Cada amostra foi então analisada para três serviços ecossistêmicos: 
armazenamento de carbono, regulação da qualidade da água e mitigação de 
enchentes. Os resultados indicam que os espaços verdes urbanos desempenham um 
papel importante no fornecimento de alguns serviços ecossistêmicos. 

Por exemplo, o Ziter descobriu que áreas mais desenvolvidas como parques públicos e 
estaleiros de pessoas armazenam substancialmente mais carbono em seus solos do 
que florestas ou pastagens urbanas. Os solos urbanos até armazenaram mais carbono 
em média do que os solos agrícolas que dominam a paisagem circundante de Madison. 

Apesar deste grande dissipador de carbono, muitas avaliações regionais ou mesmo 
nacionais do armazenamento de carbono "contam as áreas urbanas como zero", diz 
Ziter. 

Em toda parte, ela olhava em seus sites de pesquisa, Ziter encontrou exemplos de 
serviços ecossistêmicos. As florestas urbanas e as pastagens tiveram um grande 
impacto no controle das inundações, permitindo que a água se infiltra no solo em vez 
de simplesmente escorrer para as ruas ou esgotos. E o tipo e a magnitude do serviço 
prestado variaram de um site para outro. 

"Meu quintal e meu quintal podem ser mais diferentes em termos de sua ecologia do 
que duas casas em toda a cidade umas das outras", diz Ziter. "E isso é realmente 
fascinante do ponto de vista da gestão, porque são essas pequenas decisões que as 
pessoas estão fazendo como indivíduos que estão moldando a ecologia dessas 
paisagens". 



De acordo com um relatório de 2016 do Bureau do Censo dos Estados Unidos, mais de 
80% dos americanos vivem em áreas urbanas, o que significa que as decisões 
individuais podem aumentar os grandes impactos no armazenamento de carbono, no 
controle de inundações ou na qualidade da água - seja plantando grama de relva ou 
configurando uma cama de jardim ou colocando uma calçada. 

Mas estes não são os únicos serviços ecossistêmicos fornecidos pelo "urbano 
selvagem". 

"Se você estiver fora de jardinagem, você está interagindo com o mundo natural. Se 
você estiver caminhando pelo lago, você está interagindo com o mundo 
natural. Muitas vezes, pensamos que a natureza está em esses grandes espaços 
selvagens, mas há muitas interações menores do dia a dia que não percebemos que 
estamos promovendo uma conexão com nosso meio ambiente ", diz Ziter. E essas 
interações promovem a saúde física, o bem-estar mental e a qualidade de vida geral 
em uma cidade, ela acrescenta. 

Ziter espera que seu estudo possa ajudar a destacar a importância dos espaços verdes 
urbanos e incentivar mais ecologistas a começar a estudar esses ambientes 
urbanos. No entanto, ela adverte, o trabalho pode não ser para todos. 

"Eu tive que obter permissão para cada um dos meus cem sites dentro da cidade", diz 
ela. "E isso significava falar um por um com mais de 100 pessoas, e todos são de Joe 
Next Door para o superintendente do campo de golfe para um grupo da igreja que 
gerencia uma restauração da pradaria". 

Enquanto ela não se importava com questões de curiosos ou transeuntes, Ziter diz, ela 
percebe que "esse tipo de interação social não está no kit de ferramentas de muitos 
ecologistas!" 

Este trabalho foi apoiado, em parte, pela Fundação Nacional de Ciência de Pesquisa 
Ambiental de Longo Prazo (concessão DEB-1440297) e Programas de Água, 
Sustentabilidade e Clima (concessão DEB-1038759), a Universidade de Wisconsin-
Madison Vilas Trust, a Ciência Natural e Engenharia Bolsa de doutorado do Conselho 
de Pesquisa do Canadá e um prêmio de bolsa de estudos PEO. 

FONTE:https://news.wisc.edu/green-spaces-in-cities-help-control-floods-store-carbon/ 

 

 

Estudos mostram que a urbanização afeta tempestades, 
chuvas apesar dos arredores 



WEST LAFAYETTE, Ind. - Dois estudos da Universidade de Purdue mostram que a 
urbanização altera os padrões de tempestade e as quantidades de precipitação, 
destacando a necessidade de planejamento urbano e projeto de infraestrutura que 
considera como a paisagem afetará o clima. 

Em dois papéis separados, os times liderados por  Dev Niyogi , climatologista estadual 
e professor dos departamentos de  Ciências Agronômicas  e  Terrestres, Atmosféricas e 
Planetárias , estudaram padrões de tempestade sobre a megacidade costeira de 
Mumbai, Índia e a cidade montanhosa de San Miguel de Tucumán, Argentina, para 
determinar como o desenvolvimento urbano afetou as tempestades nessas regiões. O 
estudo de Mumbai foi feito em colaboração com o Indian Institute of Technology 
Bombay, enquanto o estudo na Argentina terminou com a Universidade do Alabama 
em Huntsville. 

Os pesquisadores esperavam que o calor e os edifícios adicionados de Mumbai 
reduzissem significativamente as tempestades. Mas eles esperavam ver pouco impacto 
em San Miguel de Tucumán, pois o terreno ao redor da cidade é acidentado, o que 
provavelmente torna as tempestades turbulentas antes de chegarem à cidade. 

Em Mumbai, disse Niyogi, a paisagem urbana interrompeu as chuvas, criando bolsões 
e fitas de chuva que intensificariam as chuvas em algumas partes da cidade. Mumbai e 
outras cidades indianas experimentaram inundações significativas nos últimos anos, 
possivelmente exacerbadas pela forma como as cidades afetam as tempestades. Os 
pesquisadores também descobriram que as tempestades se organizam sobre a cidade 
em aglomerados. Esta organização mostrou que os meteorologistas devem se 
concentrar em áreas pequenas, de 100 quilômetros quadrados com padrões de chuva 
ou imagens de satélite para modelar as futuras tempestades. 

O estudo, publicado na  Nature - Scientific Reports , usou dados de satélite para 
acompanhar os padrões de tempestade e modelar as formas em que Mumbai estava 
alterando esses padrões. Niyogi disse que os resultados destacam a necessidade de 
entender como as paisagens urbanas espalhadas afetarão o clima severo, ajudando a 
informar os esforços de monitoramento de inundações e futuras decisões críticas de 
infraestrutura. 

"Compreender como estas tempestades estão mudando ao interagir com uma cidade 
ajuda a melhorar a previsão", disse Niyogi. "Mas também dá uma ideia de como o 
design da infraestrutura precisará ser considerado uma vez que as cidades mudarão 
seus próprios padrões de precipitação. Podemos ter que pensar sobre coisas como 
drenagem de águas pluviais e a localização de drenos, por exemplo. Certas partes de 
uma cidade podem receber mais chuvas, e isso pode levar a inundações se o 
planejamento adequado não for considerado ". 

O desenvolvimento urbano de San Miguel de Tucumán também influenciou os padrões 
regionais de precipitação, de acordo com os resultados publicados na 
revista  Geophysical Research Letters . Os dados e os modelos de satélites mostraram 
que a urbanização resultou em 20-30 por cento menos de precipitação a favor do 
vento da cidade e uma mudança para o leste na precipitação contra o vento. Mais uma 



vez, a Niyogi disse que o efeito que as cidades terão sobre as mudanças nas chuvas 
deve ser levado em consideração antes que desenvolvimentos em larga escala 
continuem nas regiões montanhosas, onde a água já é um recurso escasso. 

"Mesmo em terrenos complexos, vemos mudanças realmente significativas 
provenientes dos efeitos da cidade", disse Niyogi. "A longo prazo, à medida que essas 
comunidades de montanha evoluem e tentam equilibrar o desenvolvimento e as 
necessidades de água, suas mudanças de paisagem terão um impacto profundo na 
disponibilidade de água". 

Apesar das diferenças em cada tempestade estudada, a precipitação em Mumbai e San 
Miguel de Tucumán caiu em padrões bastante previsíveis - fitas ou bolsas de fortes 
chuvas na Índia e um rodapé da cidade na Argentina. 

"Estes são ambientes muito complexos, mas vemos que essas tempestades se 
organizam lindamente em estruturas agradáveis que podemos entender", disse 
Niyogi. "Quase tudo ao nosso redor parece caótico e imprevisível, mas vemos esses 
padrões emergir nos sistemas naturais. Isso significa que não precisamos estudar todas 
as tempestades em todas as situações. As soluções podem emergir de instantâneos da 
nossa compreensão e talvez tenham validade universal. Essa semelhança ajuda a 
desenvolver modelos e orientações que podem ter ampla utilidade à medida que 
projetamos sistemas de previsão para a próxima geração de cidades e suas 
infraestruturas ". 

A Fundação Nacional de Ciências Divisão de Ciências Atmosféricas e Geosserviais, a 
Missão Nacional de Monção de Ciência da Terra de Indiana, o Instituto Nacional de 
Agricultura e Alimentação do Departamento de Agricultura dos EUA e o Fórum de 
Ciência e Tecnologia Indo-EUA apoiaram a pesquisa.  

FONTE:http://www.purdue.edu/newsroom/releases/2018/Q1/studies-show-urbanization-impacts-

storms,-rainfall-despite-surroundings.html 

 

O aumento do nível do mar exige novas formas de 
tomada de decisão 

As cidades dos EUA que enfrentam o aumento do nível do mar precisam olhar além 
das estratégias tradicionais para gerenciar questões como a erosão crítica e o aperto 
costeiro, de acordo com novas pesquisas da Universidade de Lund. As iniciativas da 
sociedade civil devem agora desempenhar um papel crucial na adaptação da sociedade 
às mudanças climáticas, argumenta o estudo. 

Usando a Cidade de Flagler Beach, na Flórida, como estudo de caso, o pesquisador 
Chad Boda ilustra que as opções tradicionais propostas para combater a erosão e o 



aumento do nível do mar que afetam as infraestruturas costeiras e costeiras da cidade, 
quer assumem uma abordagem orientada para o mercado que não leva em 
consideração muitas considerações ambientais e sociais, ou atualmente são 
politicamente controversas demais para implementar. 

As três opções que foram consideradas na praia de Flagler são: construção de uma 
parede do mar, re-alimentar a praia ou deslocalização da infraestrutura costeira. 

A opção da parede do mar, promovida pelo Departamento de Transportes da Flórida, 
protegeria as infraestruturas costeiras vulneráveis, mas prejudicaria o ambiente local 
da praia, que é fundamental para a economia turística da cidade. A parede do mar 
também afetaria o habitat de nidificação de tartarugas marinhas ameaçadas de 
proteção federal, o estudo mostra. 

A opção de restauração da praia, enquanto isso, proposta pela agência federal do 
Corpo de engenheiros do Exército dos Estados Unidos, tem potencial para fornecer 
benefícios ambientais incidentais, mas se preocupa principalmente com a maximização 
do retorno sobre o investimento. Esta opção foi posteriormente abandonada após o 
furacão Matthew, que atingiu em outubro de 2016, causou danos tão extensos ao 
meio ambiente costeiro que não se justificava economicamente para prosseguir com o 
projeto. 

"Ambas as opções são, em última instância, baseadas em uma análise custo-benefício, 
onde o retorno sobre o investimento tem precedência sobre preocupações 
ambientais, como manter a praia e as dunas. O projeto de reabastecimento abortado 
torna isso muito claro. O furacão basicamente o fez muito oneroso para prosseguir, 
mesmo que o re-nutrimento ofereça mais benefícios sociais e econômicos do que um 
paredão ", afirma Chad Boda. 

O estudo, em vez disso, propõe que, de uma perspectiva científica, ambiental e social, 
é a opção de deslocalizar a infraestrutura costeira que provavelmente proporcionaria o 
maior benefício para a cidade a longo prazo, pois protegeria a praia e a infra-estrutura 
vulnerável. A deslocalização foi promovida como a única abordagem viável sustentável 
a longo prazo para o gerenciamento de praias por cientistas costeiros; uma vez que 
proporcionaria que a praia se adapte naturalmente ao aumento do nível do mar. A 
implementação desta solução, no entanto, não é provável que seja uma tarefa fácil. 

"Essa opção atualmente é politicamente controversa, já que a comunidade local estava 
preocupada com o fato de as empresas locais perderem clientes, que isso causaria 
mais engarrafamentos na cidade e que, em última instância, reduziria o valor da 
propriedade", afirma Chad Boda. 

O estudo destaca que este curso deixou a Praia Flagler efetivamente apenas uma 
opção na mesa: alguma forma de parede do mar, uma vez que a reanimação foi 
considerada muito dispendiosa para implementar, e os moradores e políticos da 
cidade atualmente não estão dispostos a se mudar para a costa a infraestrutura. 



"No entanto, esta opção, uma vez que não incorpora nenhum procedimento para se 
adaptar ao aumento do nível do mar, só levará a um custo cada vez maior de controle 
da erosão e a eventual perda de todas as praias de areia ao longo das costas 
desenvolvidas", explica Chad Boda. 

De acordo com Boda, isso indica que Flagler Beach, juntamente com muitas outras 
cidades americanas incapazes de financiar projetos cada vez mais caros de re-nutrição, 
atingiu efetivamente o limite de ações que ele pode levar em termos de enfrentar a 
erosão eo aumento do nível do mar. A cidade agora está efetivamente de volta onde 
começou, mantendo a linha contra a erosão com projetos temporários caros e 
ambientalmente problemáticos, sem um plano claro para enfrentar a erosão futura 
causada por tempestades ou para tomar as decisões difíceis necessárias para se 
adaptar às mudanças climáticas. A degradação contínua do ambiente local 
provavelmente representará um grande problema para a economia turística e a base 
de impostos da cidade nos próximos anos, particularmente quando o aumento do nível 
do mar continuar. 

O estudo argumenta que um novo modelo de tomada de decisão - um modelo de 
escolha social - poderia ser um caminho a seguir. Ao ter em conta principalmente os 
critérios econômicos, são deixadas de fora uma grande variedade de outras 
preocupações que os cidadãos, incluindo os dos contribuintes distantes e as gerações 
futuras. Portanto, critérios adicionais, sejam ambientais, culturais ou recreativos, 
devem ser identificados através de uma discussão pública razoável. 

Isso exigiria não só uma colaboração mais eficaz entre os governos federal, estadual e 
local, mas também a concessão de mais poder de decisão aos cidadãos e às 
organizações da sociedade civil. 

"Ao usar um modelo de escolha social, a cidade teria uma fonte mais rica de opções e 
idéias para trabalhar. Algo que coloca todas as opções disponíveis na mesa e exige que 
elas sejam avaliadas com uma perspectiva mais abrangente e de longo prazo". 

Porque a escolha social envolve mudar a forma como as decisões de interesse público 
são feitas atualmente, não é provável que seja justificado pelos cálculos 
governamentais ou econômicos atuais, de acordo com Boda. Isso significa que as 
iniciativas da sociedade civil precisariam fornecer o principal mecanismo para alcançar 
a mudança necessária na prática. 

"Há muitos casos na história dos EUA, onde a sociedade civil tem desempenhado um 
papel crucial na mudança. Essas instituições podem ser impulsionadoras de novas 
formas de tomada de decisão coletiva, já que não podemos confiar apenas no 
mercado ou no governo formal para oferecer soluções que irá proteger o nosso meio 
ambiente e a nossa sociedade face ao aumento dos mares e um clima em mudança ", 
conclui Chad Boda. 

FONTE:https://www.lunduniversity.lu.se/article/watch-sea-level-rise-urgently-requires-new-forms-

of-decision-making-study 



 

13 cidades podem superar o aumento de temperatura 
de 2C em 2020, dizem cientistas 

Por Sebastien Malo 

EDMONTON, Canadá - Treze cidades em todo o mundo estão projetadas para ver 
aumentos de temperatura que podem exceder 2 graus Celsius (3,6 ° F) durante a 
próxima década aproximadamente, de acordo com um novo relatório. 

A cidade belga de Leuven enfrenta o maior aumento de potencial entre uma centena 
de cidades que estão incluídas em um relatório de vários anos em construção pela 
Rede de Pesquisa de Mudanças Climáticas Urbana, com sede na Universidade de 
Columbia. 

"Tudo é alarmante", disse William Solecki, um dos editores do estudo, à Fundação 
Thomson Reuters na terça-feira em uma cúpula climática apoiada pelas Nações 
Unidas. 

As cidades que podem ver os aumentos mais altos de temperatura durante os anos 
2020 incluem Genebra na Suíça (2.5C), Shenzhen na China (2.3C) e Tsukuba no Japão 
(2.3C), o estudo mostrou. 

Todas as previsões incluíram um limite inferior também. Por exemplo, as temperaturas 
em Leuven poderiam aumentar em apenas 1,1C. 

Os novos dados fornecem "conhecimento de fundação" para as cidades na vanguarda 
dos esforços para controlar os efeitos do aquecimento global, disse Cynthia 
Rosenzweig, editora do relatório e pesquisadora da NASA. 

As novas descobertas vêm após um  rascunho da ONU que  já causa alarme com 
projeções de que o aumento da temperatura global está no bom caminho para superar 
um alvo de 1,5C incluído no pacto de Paris para reduzir o aquecimento global. 

Além disso, os especialistas dizem que tempestades, inundações e outros eventos 
climáticos extremos relacionados às mudanças climáticas estão  atingindo as cidades 
muito mais do  que os cientistas predisseram. 

"Como as cidades sabem como devem desenvolver seus planos de resiliência, a menos 
que eles saibam quais as projeções de temperatura, como o clima deve mudar em suas 
cidades?" disse Rosenzweig durante uma conferência de imprensa. 

A variância dos resultados - os aumentos projetados não excedem 1C em um punhado 
de casos - oferecem uma lembrança de que as cidades precisam desenvolver planos 



adaptados para mitigar os efeitos das mudanças climáticas, disse Solecki, professor da 
Hunter College em Nova York. 

O planejamento é particularmente crucial, dada a crescente pressão da urbanização, 
disse ele. 

Cerca de metade da população mundial vive em áreas urbanas, e esse número deverá 
atingir  66% até 2050 , de acordo com a ONU 

O novo relatório foi lançado na cidade de Edmonton, no oeste canadense, à margem 
de uma cúpula global onde cientistas e planejadores de cidades estão elaborando um 
roteiro para as cidades para lutar contra o impacto das mudanças climáticas. 

FONTE:http://news.trust.org/item/20180307071229-695xu 

 

EVENTOS 

 

 

ONU recebe contribuições da sociedade civil sobre 
direito à privacidade na era digital 

A ONU está recebendo contribuições da sociedade civil sobre o direito à privacidade na 
era digital. 

As submissões devem abordar os principais desafios, princípios e boas práticas 
relacionados à proteção do direito à privacidade. 

Interessados têm até o dia 9 de abril de 2018 para enviar suas contribuições. Saiba 
mais clicando no link: http://bit.ly/2tL35w5. 

 

Consultoria: Desenvolver uma Estratégia Regional sobre 
Gestão de Riscos de Inundação para a Região IGAD 



Pedido de expressões de interesse 

Serviço de Consultoria para um Especialista para Desenvolver uma Estratégia 
Regional sobre Gestão de Riscos de Inundação para a Região da IGAD (Ref. ICPAC / 15 
/ ICS / 01) 

O Centro de Previsões e Aplicações Climáticas da IGAD recebeu financiamento da 
União Europeia através do Banco Mundial para o custo do Projeto de Adaptação à 
Resiliência por Resgate de Desastres e Adaptação à Mudança Climática e pretende 
aplicar parte do produto dos serviços de consultoria. 

Os serviços de consultoria incluem a contratação de um consultor individual para o 
"Desenvolvimento de uma Estratégia Regional de Gerenciamento de Riscos de 
Inundação na Região IGAD, com referência específica ao estabelecimento de um 
sistema regional de alerta antecipado para inundações". 

Objetivo da tarefa de consultoria 

O objetivo desta tarefa de consultoria é o seguinte: 

O principal produto desta consultoria é o desenvolvimento de uma Estratégia Regional 
de Gerenciamento de Riscos de Inundação na Região IGAD, com referência específica 
ao estabelecimento de um sistema regional de alerta precoce para risco de 
inundações. 

Resultados esperados a serem entregues pelo consultor na obtenção do produto 
principal: 

1. Um relatório inicial com uma metodologia clara e um plano de ação proposto 
para completar a tarefa 

2. Um relatório de revisão sobre o estado atual das práticas de gestão do risco de 
inundação, incluindo o alerta precoce das inundações nos Estados membros da 
IGAD que abrange o seguinte: 

1. Estratégias e regulamentos nacionais relevantes de gestão de riscos de 
inundação na região, 

2. A estrutura institucional e os procedimentos administrativos para o 
gerenciamento do risco de inundação (medidas de exposição ao risco de 
inundação, como aviso prévio, restrição de assentamentos nas áreas 
propensas a inundações) 

3. A abordagem atual para o gerenciamento de risco de inundação tanto 
de medidas estruturais como não estruturais, 

4. Como as decisões são tomadas, 
5. O desempenho das instituições relevantes e sistemas de alerta precoce 

(EWS) durante inundações recentes e 
6. Restrições e barreiras à melhoria da mitigação do risco de inundação e 

das práticas EW na região 



3. Um resumo da revisão da literatura sobre boas práticas de todo o mundo sobre 
políticas, estratégias e práticas de gestão de riscos de inundações regionais que 
informariam o desenvolvimento de uma Estratégia prática de gerenciamento 
de risco de inundação e EW de inundação para a região da IGAD, 

4. Um documento preliminar de Estratégia de Gerenciamento de Risco de 
Inundação e Early Warning para a Região IGAD e os Estados Membros serão 
apresentados no DRM TAC e reunião de stakeholders relevantes para 
deliberação e validação. O documento Estratégia deve incluir diretrizes 
institucionais e processuais detalhadas sobre gerenciamento de risco de 
inundação e mecanismos de alerta precoce para uso pelos Estados membros. 

5. O relatório da reunião das Partes Interessadas / Validação com os principais 
problemas emergentes a serem incluídos no Projeto de Documento de 
Estratégia de Gerenciamento de Risco de Inundação e Early Warning. 

6. Um léxico da terminologia utilizada no documento, bem como uma bibliografia 
de literatura relevante sobre Estratégias de Gerenciamento de Riscos de 
Inundações e Práticas de Alerta Rápido, que serão anexadas ao documento da 
Estratégia. 

Área geográfica da tarefa  

Região IGAD - todos os Estados membros. 

O Centro de Previsão e Aplicação do Clima da IGAD agora convidou os consultores 
individuais elegíveis para indicar seu interesse em fornecer o Serviço. 

A atenção dos Consultores interessados é atraída para o parágrafo 1.9 das Diretrizes 
do Banco Mundial: Seleção e Emprego de Consultores sob Empréstimos do BIRD e 
Créditos e Subvenções da IDA por Bolsistas do Banco Mundial de janeiro de 2011 
revisado em julho de 2014 ("Diretrizes de Consultores"), estabelecendo o Mundo 
Política do Banco sobre conflito de interesses. Além disso, consulte as seguintes 
informações específicas sobre os conflitos de interesse relacionados a esta tarefa de 
acordo com o parágrafo 1.9 das Diretrizes do Consultor. 

A política do Banco Mundial exige que os consultores forneçam conselhos 
profissionais, objetivos e imparciais e, em todos os momentos, responsabilizem os 
interesses do cliente, sem qualquer consideração pelo trabalho futuro, e evitem 
rigorosamente os conflitos com outras atribuições ou seus próprios interesses 
corporativos. Os consultores não devem ser contratados para qualquer tarefa que 
esteja em conflito com suas obrigações anteriores ou atuais para outros clientes, ou 
que pode colocá-los em uma posição de não poder realizar a tarefa no melhor 
interesse do destinatário. 

Um consultor será selecionado de acordo com a Seção V. Seleção de consultores 
individuais estabelecidos na Diretriz do Consultor. 



Qualificações requeridas 

• Pelo menos um mestrado em uma área relevante como hidrologia, climatologia 
/ meteorologia, gerenciamento de recursos hídricos, gerenciamento de 
desastres ou campo relacionado. 

Exigência de experiência 

• Conhecimento e pelo menos 10 anos de experiência prática relevante em: 
o Desenvolvimento de estratégias e políticas e implementação 

relacionadas à gestão de riscos de desastres ou sistemas efetivos de 
alerta precoce 

o Adaptação às alterações climáticas e / ou hidrometeorologia e gestão 
de desastres, 

o Capacidade de realizar análises qualitativas e quantitativas através da 
revisão da literatura e análise de workshops para produzir e produzir 
relatórios sintetizados de alta qualidade 

o Elaboração e realização de oficinas de desenvolvimento de estratégias 
o Excelente apresentação e habilidades de relatório técnico A experiência 

a seguir é uma vantagem 
o Trabalhar na região IGAD / ICPAC 
o Projeto apoiado pelo Banco Mundial 

Requisitos de idioma 

• A fluência em inglês e o conhecimento de francês ou árabe são vantajosos. 

Duração da atribuição 

A tarefa deve ser realizada dentro de setenta (70) dias úteis, e deve ser realizada a 
partir da base de consultoria e da Secretaria da IGAD / ICPAC em Nairobi, no Quênia, 
com viagens para os estados membros da IGAD. 

 

COMO SE INSCREVER 

Os consultores interessados devem enviar sua expressão de interesse (currículo 
atualizado e credenciais de experiência educacional e de trabalho não retornáveis com 
uma carta de apresentação) ao endereço abaixo em pessoa, ou por correio ou por e-
mail, o mais tardar às 17:00 da tarde em 16 de março de 2018 . 

Centro de Previsão e Previsão Climática da IGAD (ICPAC) 

Composto do Departamento Meteorológico de Quênia 

Ngong Road, Dagoretti Corner 



Nairobi, Quénia 

PO Box 10304 GPO 100, Tel (+254) 20-3514426 

E-mail: diretor@icpac.net; CC, kefle.sebhatu@igad.int, abiy.hailu@igad.int, e 
ahussein@icpac.net 

FONTE:http://www.icpac.net/wp-content/uploads/REOI--Floods-EWS-23-Feb-2018-FINAL.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

           

 


