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PNUD aponta para falta de conhecimento do público 
sobre apoio do Brasil a nações mais pobres 

O Centro de Excelência contra a Fome, mantido pela ONU e pelo Brasil, apoia países 
africanos e asiáticas a reproduzir iniciativas brasileiras de alimentação escolar. 

Em relatório sobre como países podem melhorar a divulgação de suas atividades de 
cooperação internacional junto ao público nacional, o Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD) avalia que muitos brasileiros desconhecem os 
projetos do Brasil para ajudar países mais pobres. Pesquisas coletadas pela agência da 
ONU indicam que há pouca comunicação do governo sobre o tema. No entanto, a 
maior parte da população brasileira é favorável ao engajamento do país em ações de 
assistência. 

Um levantamento do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São 
Paulo (USP), lembrado pelo programa da ONU, revelou em 2011 que 92,5% dos 
brasileiros “informados e interessados” consideravam o auxílio aos mais pobres em 
outros países “muito importante”. Entre os entrevistados “pouco informados e 
desinteressados”, a taxa era de 81,5%. 

Elaborado pelo escritório do PNUD na China, o relatório das Nações Unidas recupera 
análises sobre a cooperação internacional do Brasil e de outros países, incluindo China, 
Índia, Turquia, Holanda, Reino Unido, Coreia do Sul e África do Sul. O organismo 
internacional também realizou entrevistas com organizações não governamentais e 
instituições que atuam na área. 

O diagnóstico do PNUD revela que a comunicação governamental limitada sobre a 
atuação do Brasil contrapõe-se à cobertura da mídia comercial, que dá espaço para o 
tema, mas se concentra sobretudo nas intervenções humanitárias, como no Haiti. 

Outra preocupação dos meios de comunicação são os tipos de governo e regimes 
políticos apoiados pelo país sul-americano, alguns deles taxados de corruptos e não 



democráticos. Veículos também questionam o gasto de dinheiro público em outras 
nações quando, no Brasil, ainda perduram problemas de desenvolvimento. 

Apesar dos desafios de comunicação, o PNUD avalia que a “atmosfera geral” é de 
apoio ao envolvimento do Brasil com iniciativas de assistência para o desenvolvimento. 
Entre os valores que sustentam essa visão positiva, está uma cultura de solidariedade 
e respeito mútuo por outras nações. 

No campo diplomático, a cooperação internacional do país também visa a impulsionar 
reformas no sistema de governança global, angariando suporte para o papel 
desempenhado pelo Estado brasileiro. 

A agência das Nações Unidas identificou, entre as instituições que trabalham na área, 
uma percepção de que a cooperação para o desenvolvimento é parte da política 
externa brasileira — o que gera certa resistência à ideia de que as ações do país na 
área devam ser abertas ao debate público doméstico. Segundo o PNUD, parece haver 
pouco interesse em discutir a abordagem e as atividades brasileiras. 

Atualmente, o Brasil não possui uma estrutura institucional dedicada à divulgação de 
suas estratégias de cooperação junto à população brasileira. Cada organização lida 
individualmente com a comunicação de suas atividades. 

O PNUD lembra os esforços da Agência Brasileira de Cooperação (ABC), que mantém 
um site de fácil acesso e com informações detalhadas, embora nem sempre 
atualizadas, sobre seus projetos e sobre onde e por que investe recursos. Apesar da 
iniciativa, a ABC ficou em 56º lugar no ranking Índice de Transparência da Assistência 
de 2013, que avaliou 72 países. Em 2012, a instituição havia conseguido uma 
classificação melhor — 49ª posição. 

Na avaliação do organismo da ONU, as estratégias de comunicação da ABC se 
concentram mais em relatar e notificar por meio da compilação de dados, do que em 
educar e engajar o público. 

Outra iniciativa do Brasil foi a publicação dos relatórios sobre a Cooperação Brasileira 
para o Desenvolvimento Internacional (COBRADI) pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA). Contudo, aponta o PNUD, documentos carecem de dados 
mais específicos e desagregados. 

O relatório da ONU indica que a falta de detalhamento pode ser fruto da dificuldade 
em obter informações confiáveis, mas também pode ser interpretada como resultado 
de uma decisão estratégica — segundo alguns especialistas, o governo brasileiro não 
estaria pronto ou disposto a colocar sua política externa sob a avaliação do público 
geral. 

FONTE:http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/presscenter/articles/2018/02/15/relat-rio-

analisa-estrat-gias-de-comunica-o-para-o-desenvolvimento-em-oito-pa-ses-entre-eles-o-brasil0.html 



FONTE:http://www.cn.undp.org/content/china/en/home/library/south-south-

cooperation/communicating-development-cooperation-to-domestic-audiences.html 

 

 

Mercosul divulga relatório sobre atuação de defensorias 
públicas em prol dos direitos humanos 

A Reunião Especializada de Defensores Públicos Oficiais (REDPO), organismo do 
MERCOSUL, divulga a terceira edição de seu relatório sobre a atuação das defensorias 
públicas na área de direitos humanos. No documento, Argentina, Brasil, Colômbia, 
Paraguai e Uruguai compartilham suas experiências com o objetivo de contribuir com 
o aprofundamento do debate sul-americano sobre a promoção dos direitos humanos. 

A publicação traz boas práticas e ideias implementadas internamente, pelas 
defensorias públicas de cada um dos países. Com isso, a REDPO espera promover a 
discussão e elaboração de políticas. A primeira versão do relatório bianual foi 
publicada em 2013. O documento é apresentado e compilado por ocasião das reuniões 
ordinárias da REDPO. 

FONTE:http://redpo.mercosur.int/wp-

content/uploads/2018/02/Relatorio_REDPO_direitos_humanos.pdf 

 

Inundações urbanas e adaptação às alterações 
climáticas: o potencial do design do espaço público ao 
acomodar processos naturais 

Este artigo examina exemplos existentes de espaços públicos com fins de adaptação de 
inundações em todo o mundo e identifica e analisa o potencial para a aplicação de 
medidas de adaptação de inundações em espaços públicos em geral. Em geral, esta 
pesquisa questiona a potencialidade social específica da adaptação do espaço público 
nos processos de combate à vulnerabilidade, nomeadamente considerando a 
necessidade de alternativas nas práticas atuais de gerenciamento de 
inundações. Através da revisão da literatura e da análise do estudo de caso, aqui é 
argumentado que: 



• pessoas e comunidades podem ser percebidas como objetivos mais do que 
suscetíveis e, em vez disso, professam-se como agentes ativos no processo de 
gestão da vulnerabilidade urbana; 

• que a alfabetização em mudança climática, através da concepção de um espaço 
público, pode subscrever uma maior necessidade comum de ação e a busca de 
soluções adequadas; 

• e que o know-how local e o design orientado localmente podem ser 
considerados como um serviço com valor agregado para empreendimentos de 
adaptação. 

O espaço público urbano é extraordinariamente adaptável sob um padrão de 
mudanças relativamente estáveis. No entanto, quando enfrentamos mudanças 
climáticas sem precedentes e potencialmente extremas, os espaços públicos podem 
não ter a mesma capacidade de adaptação. Neste contexto, a adaptação planejada 
ganha força contra "negócios como de costume". Embora os espaços públicos estejam 
entre as áreas mais vulneráveis aos riscos climáticos, eles implicam características 
relevantes para os esforços de adaptação. Como tal, o design do espaço público pode 
levar a empreendimentos de adaptação efetivos, influenciando explicitamente as 
práticas de design urbano conforme as conhecemos. Entre os seus diferentes papéis e 
benefícios intrínsecos, como sendo um local cívico comum de intercâmbio social e 
econômico, o espaço público pode ter encontrado um protagonismo reforçado sob a 
perspectiva de adaptação às mudanças climáticas. 

FONTE:http://www.mdpi.com/2073-4441/10/2/180 

 

 

Estado do clima jamaicano 2015: informação para a 
construção da resiliência (resumo para os decisores 
políticos) 

Este documento resume os pontos-chave do relatório completo do Clima Jamaica 
2015, a fim de fornecer uma metodologia para incorporar a riqueza de informações na 
tomada de decisões. Faz isso resumindo as três mensagens de retirada em 4 
Passos. No contexto da tomada de decisão, 4 Passos que devem orientar a 
incorporação de informações climáticas na tomada de decisão são: 

• Passo 1: Dê uma boa olhada. Os padrões médios de clima fornecem uma base 
inicial para a tomada de decisão 



• Passo 2: Dê uma boa olhada novamente. As tendências no clima atual devem 
ser levadas em consideração na tomada de decisão 

• Passo 3: Dê uma boa olhada na frente. Tendências no clima futuro tornam a 
inclusão da informação climática necessária para a tomada de decisão 

• Passo 4: Dê uma boa olhada em nós mesmos. O que sabemos sobre a nossa 
sensibilidade ao clima deve tomar nossa decisão 

O relatório completo do Climate Jamaica 2015 foi produzido devido ao crescente 
reconhecimento de que os dados climáticos e a informação específica para a Jamaica 
são necessários para fins de planejamento. O Estado do Clima Jamaica 2015 fornece 
uma visão abrangente, mas concisa, do que é conhecido sobre o clima da Jamaica a 
partir de uma pesquisa de literatura disponível complementada pela análise de 
dados. O documento completo destina-se como um primeiro ponto de referência (mas 
não último) para informações climáticas jamaicanas, particularmente para os 
tomadores de decisão. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/57053_stateofjamaicaclimate20152.pdf 

 

 
Equipe de Resposta Rápida da ONU completa 25 anos  

 

 



Fundada em 1993, a Organização das Nações Unidas para Avaliação e Coordenação de 

Desastres (UNDAC) faz parte do Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários 

(OCHA). Ele serve como o sistema internacional de resposta de emergência súbita e 

destina-se a ajudar as Nações Unidas e os governos dos países afetados por desastres 

durante a primeira fase de uma emergência. 

FONTE:http://interactive.unocha.org/publication/UNDAC_25/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVENTOS 

 
ONU pede contribuições da sociedade civil sobre direitos 
das pessoas com deficiência à saúde 

A ONU está recebendo contribuições da sociedade civil sobre os direitos das pessoas 
com deficiência no mais alto padrão de saúde possível. 

Interessados devem preencher o formulário disponibilizado pela relatora especial das 
Nações Unidas para os direitos das pessoas com deficiência até o dia 30 de março de 
2018. 

FONTE:https://drive.google.com/file/d/12tbM8-CmCTrQzYp_p54hLEJrg1Iciq4R/view 

 

Consultas Regionais sobre Refugiados 

 

 

  

 Desde a Declaração de Cartagena das Índias, em 1984, os países da América Latina e 

do Caribe vêm trabalhando em coordenação e solidariedade na busca de soluções 

duradouras para a proteção de pessoas refugiadas, deslocadas e apátridas. Por ocasião 

da Conferência Regional Cartagena+30, realizada em Brasília, em 2014, 28 países e três 

territórios da região adotaram a Declaração e o Plano de Ação do Brasil (PAB), que 



consolidaram avanços em matéria de refúgio e traçaram uma agenda de ações para os 

dez anos seguintes. 

Diante de um quadro global que afeta milhões de pessoas deslocadas por todo o 

mundo, os países latino-americanos e caribenhos têm a oportunidade de contribuir 

com suas experiências bem-sucedidas e seus esforços de cooperação ao processo de 

elaboração do Pacto Global sobre Refugiados, a ser adotado em 2018, conforme 

emanado da Declaração de Nova York sobre Refugiados e Migrantes, adotada pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas, em 19 de setembro de 2016. 

Com o propósito de avaliar os resultados obtidos até agora pelo Plano de Ação do 

Brasil e consolidar as contribuições da região a esse processo, o governo brasileiro, em 

parceria com o ACNUR (Agência da ONU para Refugiados), organizará a Reunião de 

Consulta da América Latina e do Caribe como Contribuição Regional para o Pacto 

Global sobre Refugiados, a ter lugar no Palácio Itamaraty, em Brasília, nos dias 19 e 20 

de fevereiro de 2018. 

A reunião contará com a presença do Alto Comissário das Nações Unidas para 

Refugiados, Filippo Grandi. Participarão do evento representantes de todos os países 

da América Latina e do Caribe, além de países observadores, representantes de 

organizações internacionais e da sociedade civil. 

A realização desse evento será importante para compartilhar boas práticas e adotar 

recomendações que servirão como elementos de referência para o Pacto Global sobre 

Refugiados. Além disso, a reunião constituirá oportunidade para a apresentação 

preliminar dos progressos obtidos na implementação do PAB, os quais serão 

consolidados, posteriormente, em um relatório. 

A região abriga, segundo estatísticas do ACNUR, cerca de 16% das 65 milhões de 

pessoas forçadas a se deslocar devido a conflitos, guerras e perseguições em todo o 

mundo. Esta reunião reafirmará a abordagem solidária da América Latina e do Caribe e 

a sua tradição de conceder refúgio e atenção para todas as pessoas perseguidas e 

necessitadas de proteção internacional. 

FONTE:http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/pacto-global-sobre-refugiados 

FONTE:http://www.itamaraty.gov.br/images/banners/ReuniaoPactoGlobalRefugiados/Declaracao-

_e_Plano_de_Acao_do_Brasil.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 

           

 

 

 


