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Poderes do governo local para a redução do risco de 
desastres: um estudo sobre autoridade local e 
capacidade de resiliência 



Este relatório documenta um estudo de linha de base para identificar o tipo de 

autoridades e capacidades que os governos locais possuem para realizar ações para 

DRR e fazer com que as cidades sejam resilientes pelo Escritório das Nações Unidas 

para Redução do Risco de Desastres (UNISDR) em parceria com o Centro de Redução 
do Risco de Desastres Urbanos E Resiliência (CUDRR + R).  

Este relatório é a primeira tentativa de desenvolver alguma forma de benchmarks em 

relação a Ten Essentials promovido pela campanha Making Cities Resilient. Baseia-se 

em uma pesquisa de inventário dos parceiros colaboradores e das cidades da 

Campanha em todo o mundo. Ele permite que os profissionais de DRR, tanto nos 

países em desenvolvimento como nos países industrializados, compreendam a 

situação atual e comparem o quanto suas províncias, distritos, cidades, municípios e 

municípios estão em condições de tornar-se mais resilientes diante dos impactos 
crescentes de desastres e mudanças climáticas. 

Examinados em detalhe, são sete tipos de autoridades e capacidades e o nível de 

responsabilidade legal ou autorizada (delegada ou delegada) para os governos locais 

para realizar 13 DRR e ações de construção de resiliência. A análise revelou que os 

governos locais diferem em termos de nível de poderes (autoridades e capacidades) 

para realizar ações / atuações de DRR. Os governos locais têm o mais alto nível de 

poderes para "desenvolver uma visão da cidade ou um plano estratégico que possa 

incluir conceitos de resiliência", seguidos de poderes para desenvolver planos urbanos 

com planos de risco e "planos de gerenciamento de desastres". Os governos locais 

compartilham seus poderes com outras instituições Principalmente para serviços 

ecossistêmicos, para realizar análises de risco e recuperação pós-desastre e 

reconstrução. Por outro lado, 

A medida que os diferentes níveis de governo reconhecem o significado da governança 

de risco de desastres e a necessidade de alocação de autoridades e responsabilidades 

para realizar ações de DRR a nível local, o desenvolvimento de capacidade segue 

necessariamente à medida que o empoderamento local promove a ação de RRC. Isto é 

essencial na implementação do Framework Sendai para Redução do Risco de 

Desastres. 

FONTE: 
http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/assets/documents/guidelines/LG%
20Powers%20for%20DRR_2017_Final_20170531.pdf 

 

 

 



 

Diretrizes de palavras em ação: riscos artificiais / 
tecnológicos (versão consultiva) 

Esta versão consultiva da diretriz é o produto de revisões de literatura, discussões e 

contribuições de diversas partes interessadas, bem como especialistas nomeados pela 

UNISDR nomeados especificamente para o desenvolvimento das diretrizes Words in 

Action para riscos artificiais / tecnológicos. O grupo de trabalho é presidido pelo 

UNISDR e pela Unidade Conjunta das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos 

Humanitários (OCHA). 

As principais características do Framework Sendai para Redução do Risco de Desastres 

são: 1) uma mudança de foco de gerenciamento de desastres para gerenciamento de 

riscos; 2) um escopo mais amplo que inclui o risco de catástrofes pequenas, grandes, 

frequentes e infreqüentes, repentinas e de início lento, causadas por riscos naturais ou 

causados pelo homem, bem como riscos e riscos ambientais, tecnológicos e biológicos 

relacionados; E 3) uma abordagem mais centrada nas pessoas, todos os perigos e 

multi-setorial da DRR. 

O guia fornece um conjunto específico de considerações práticas para a 

implementação para enfrentar os riscos causados pelo homem e tecnológicos a nível 

nacional e local em cada uma das quatro Prioridades de Ação do Sendai Framework. 

O Guia também destaca a diversidade existente de quadros temáticos, mecanismos 

institucionais e legais a nível global e regional que estão relacionados e utilizados para 

enfrentar os riscos causados pelo homem. Também chama a atenção para as 

colaborações existentes para implementar essas ferramentas dentro da comunidade 

DRR, incluindo as realizadas pelo UNISDR e outros parceiros-chave. 

O guia destina-se a complementar as disposições relacionadas de leis, regulamentos e 

recomendações nacionais e internacionais. Promove e fortalece comunidades de 

práticas e redes profissionais. Ele evoluirá e incorporará novos conhecimentos 

conforme necessário. 

Comentários 

Esta é a versão consultiva da diretriz. Se você tiver comentários e insumos em relação 

a isso (incluindo outros estudos de caso para consideração), entre em contato com o 

seguinte, ponto focal da UNISDR para esta publicação, adicionando a "Diretiva de ação 

de texto em ação para riscos artificiais e tecnológicos" na linha de assunto: 



Dr. Chadia Wannous  

Consultor Sênior  

Email: wannous [at] un.org 

FONTE: 
http://www.preventionweb.net/files/54153_23062017wiammtechguideconsultativev.

pdf 

 

Priorizando investimentos de transporte resilientes pelo 
clima em um ambiente com dados escassos: um guia de 
praticantes 

Este guia de profissionais visa fornecer orientação para a priorização de investimentos 
resilientes ao clima na infraestrutura rodoviária, apresentando uma metodologia 

geral, um quadro conceitual e um estudo de caso do processo que foi realizado em 

Belize. Ele aborda especificamente ambientes onde os dados são escassos, mas existe 

memória institucional que pode ser aproveitada. Faz uso dos dados existentes, baseia-

se em conhecimento especializado e se envolve ativamente com as principais partes 

interessadas para identificar e priorizar os principais investimentos nacionais usando 

um processo participativo e informado. 

O governo de Belize desejava identificar áreas da rede rodoviária que combinam o 

maior risco com maior criatividade socioeconômica para direcionar recursos diretos 

eficientemente para o maior impacto de resiliência climática. Em resposta a este 

pedido, o Banco Mundial trabalhou com o Governo para realizar um processo de 

avaliação e priorização que resultou na identificação de investimentos destinados a 

aumentar a resiliência do país aos impactos dos riscos naturais, melhorando os 

principais segmentos rodoviários da rede rodoviária. Este guia é informado pelo 

processo de priorização e lições aprendidas com este projeto. 

FONTE: 
https://www.gfdrr.org/sites/default/files/publication/Practitioners_Guide_to_Prioritizing_C
limate_Resilient_Transport_Investments.pdf 

 

UNFCCC: Iniciativas na área de assentamentos humanos 
e adaptação 



Este relatório de síntese foi elaborado pelo secretariado da Convenção-Quadro das 

Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. 

Este documento fornece descrições concisas de iniciativas globais e regionais que 

apóiam a adaptação ou a resiliência climática em assentamentos urbanos, que 

oferecem aos governos nacionais e subnacionais cinco oportunidades de ação sobre 

adaptação às mudanças climáticas: aprendizagem, acesso ao suporte técnico, 

comprometimento com a ação, financiamento e união com Uma grande variedade de 

partes interessadas para o desenvolvimento urbano resiliente ao clima.  

Este documento agrupa as iniciativas de acordo com estas cinco oportunidades acima 

para a ação de adaptação. Os resultados deste documento baseiam-se em uma revisão 

da literatura e contribuições dos parceiros do programa de trabalho de Nairobi sobre 

impactos, vulnerabilidade e adaptação. As iniciativas estão listadas no anexo e 

também estão disponíveis através do portal de conhecimento de adaptação.  

FONTE: http://unfccc.int/resource/docs/2017/sbsta/eng/inf03.pdf 

 

Relatório da ONU pede ‘esforços acelerados’ para 
alcançar Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

Se o mundo quiser erradicar a pobreza, enfrentar as mudanças climáticas e construir 

sociedades pacíficas e inclusivas para todos até 2030, são necessários mais esforços 

para acelerar o progresso em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS). A informação consta em um relatório das Nações Unidas apresentado nessa 

segunda-feira (17) pelo secretário-geral da organização, António Guterres. 

“A implementação começou, mas o tempo está passando”, afirmou Guterres. “Este 

relatório mostra que a taxa de progresso em muitas áreas é muito mais lenta do que o 

necessário para atingir os objetivos até 2030.” 

Usando os dados mais recentes disponíveis, o relatório anual sobre os ODS fornece 

uma visão geral dos esforços de implementação do mundo até o momento, 

destacando áreas de progresso e áreas onde mais ações precisam ser tomadas para 

garantir que ninguém seja deixado para trás. 

O documento foi divulgado durante o Fórum Político de Alto Nível, que acontece na 

sede da ONU desde 10 de junho, e segue até o próximo dia 19. 



Enquanto quase 1 bilhão de pessoas escaparam da pobreza extrema desde 1999, cerca 

de 767 milhões de pessoas permaneceram nessa situação em 2013, a maioria vivendo 

em situações de vulnerabilidade. 

Apesar dos grandes avanços, um número alarmante de crianças menores de cinco 

anos ainda são afetadas pela desnutrição – em 2016, cerca de 155 milhões de crianças 

nessa faixa etária. 

Entre 2000 e 2015, o índice global de mortalidade materna diminuiu 37% e a taxa de 

mortalidade de menores de cinco anos caiu em 44%. No entanto, 303 mil mulheres 

morreram durante a gravidez ou parto e 5,9 milhões de crianças menores de cinco 

anos morreram em todo o mundo em 2015. 

Na área da energia sustentável, enquanto o acesso a combustíveis e a tecnologias para 

cozinhar limpos aumentou para 57% em 2014, em relação a 50% em 2000, mais de 3 

bilhões de pessoas ainda não tinham este acesso, o que levou a cerca de 4,3 milhões 

de mortes em 2012. 

De 2015 a 2016, a assistência oficial ao desenvolvimento aumentou 8,9% em termos 

reais, para 142,6 bilhões de dólares, alcançando um novo recorde. A ajuda bilateral aos 

países menos desenvolvidos, no entanto, caiu 3,9% em termos reais. 

Progresso é desigual 

Os benefícios do desenvolvimento não são igualmente compartilhados. Em média, as 

mulheres passaram quase o triplo da quantidade de tempo no trabalho doméstico e 

no trabalho não remunerado, em relação aos homens, segundo os dados de 2010 a 

2016. 

As perdas econômicas advindas de riscos naturais agora atingem uma média de 250 

bilhões a 300 bilhões de dólares por ano, com um impacto desproporcional nos países 

pequenos e vulneráveis. 

Apesar de a taxa de desemprego global cair de 6,1% em 2010 para 5,7% em 2016, os 

jovens eram quase três vezes mais propensos do que os adultos a estar sem emprego. 

Em 2015, 85% da população urbana usava serviços de água potável administrados de 

forma segura, em comparação com apenas 55% da população rural. 

“Empoderar grupos vulneráveis é fundamental para acabar com a pobreza e promover 

a prosperidade para todos, em todos os lugares”, afirmou Wu Hongbo, subsecretário-

geral da ONU para Assuntos Econômicos e Sociais. 

Aproveitando o poder dos dados 

Seguir de forma eficaz o progresso em relação aos ODS requer dados acessíveis, 

confiáveis, oportunos e desagregados em todos os níveis, o que representa um grande 

desafio para os sistemas estatísticos nacionais e internacionais. 



Embora a disponibilidade e a qualidade dos dados tenham melhorado ao longo dos 

anos, a capacidade estatística ainda precisa ser fortalecida em todo o mundo. A 

comunidade estatística global está trabalhando para modernizar e fortalecer sistemas 

para abordar todos os aspectos da produção e uso de dados para os ODS. 

O Relatório ODS 2017 baseia-se nos últimos dados disponíveis sobre os indicadores 

selecionados, elaborados pelo Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das 

Nações Unidas (DESA) com contribuições de um grande número de organizações 

internacionais e regionais. 

FONTE:http://www.br.undp.org/content/dam/brazil/docs/publicacoes/documentos
-tematicos-ods-07-2017.pdf 

 

 

Percepções e estratégias de pequenos agricultores para 
a adaptação às mudanças climáticas nas regiões de 
Brong Ahafo e do Alto Oeste de Gana 

Este relatório documenta a percepção dos agricultores das estratégias de mudança 

climática e de adaptação nas regiões de Brong Ahafo e Upper West, em Gana, 

utilizando dados coletados de 750 famílias de agricultores usando questionário de 

pesquisa e 25 Discussões em Grupo de Foco (FGD).  

Os resultados mostraram que as variedades de milho tolerante à seca (DTM) são uma 

estratégia viável para a adaptação às mudanças climáticas. O uso de variedades de 

tolerância à seca ou amadurecimento precoce classificou-se entre as três principais 

estratégias de adaptação utilizadas pelos agricultores para combater os riscos 

decorrentes das mudanças climáticas em suas atividades de produção. Outras 

estratégias incluíam o cultivo de diferentes culturas ou envolvendo culturas variadas e 

alterando as datas de plantio. O principal determinante da adoção de DTM em Brong 

Ahafo é a ocorrência de choque de seca.  

FONTE: https://cgspace.cgiar.org/rest/bitstreams/118468/retrieve 

 



VIII ENCONTRO REGIONAL DE DEFESA CIVIL – “ Estruturas municipais 

operacionais, técnicas e tecnológicas para a gestão dos riscos de 

desastres” 

 
http://oficinadefesacivil.com.br/ 

 

 

 



 

 


