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Segurança da informação 
Para conferir maior transparência em relação à gestão do Portal do INPI, a Coordenação-
Geral de Tecnologia da Informação (CGTI) informa aos usuários as medidas que estão 
sendo adotadas visando à segurança da informação e à manutenção dos ativos de TI. 

FONTE:http://www.inpi.gov.br/sobre/seguranca-da-
informacao/arquivos/CartilhaDISEGInstruesparaInstalaodaCadeiaCertificadoradaICPBrasil.pdf 

 

Revista digital Conseguros - 8ª edição 

Esta é a oitava edição da Revista Digital Consorseguros. Esta edição inclui um artigo de 
capa principal sobre a importância dos dados na redução do risco de desastres, 
enquanto outras contribuições incluem artigos sobre gestão de inundações, seguro de 
inundação e o papel do seguro na adaptação à mudança climática. 

Esta revista está disponível online nas versões em inglês e espanhol. 

FONTE:http://consorsegurosdigital.es/idioma/es 

 

 

Relator da ONU lança desafio para jovens sobre 
saneamento e direitos humanos  

O relator especial da ONU Léo Heller anunciou neste mês (12) uma competição para 

jovens de todo o mundo. O prêmio: uma viagem para Genebra, onde o vencedor 

participará de um evento das Nações Unidas. Para participar, pessoas com idade entre 

15 e 24 anos devem criar um post original no Facebook, Twitter, YouTube ou Instagram, 



em que demonstrem seus conhecimentos e sua paixão pelo tema dos direitos humanos 

a água e saneamento. 

Saiba como participar: 

A publicação pode ser feita na rede social de preferência do participante. O conteúdo 

pode ter qualquer idioma ou formato (fotografia, vídeo, texto e/ou combinações dos 

três). O tamanho e/ou a duração dos posts são limitados pela própria plataforma de 

postagem. 

Ao publicar o post, o competidor deve compartilhá-lo com uma das contas do relator 

especial — @UNSRwatsan no Instagram ou @SRwatsan no Facebook e Twitter. Também 

é necessário usar a hashtag #Youth4watsan (do inglês, que significa “jovens pela água e 

saneamento”) e marcar a conta do relator. Léo Heller é relator especial da ONU para os 

direitos humanos a água e saneamento. 

O prazo para fazer a publicação e entrar no desafio é 6 de agosto. O vencedor será 

escolhido com base na sua compreensão dos direitos a água e saneamento e também 

na criatividade do post. O participante campeão deve expressar claramente o que 

significam esses direitos para a juventude. 

Prêmio 

O vencedor da competição será anunciado em 12 de agosto, Dia Internacional da 

Juventude. O campeão será convidado para participar de um evento paralelo da 39ª 

sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra. O ganhador apresentará 

sua publicação na rede social e falará sobre a situação dos direitos humanos a água e 

saneamento em seu país de origem. 

A premiação cobrirá todos os gastos da viagem. As datas estimadas para a ida a Genebra 

são 10 ou 11 de setembro deste ano (a confirmar). 

Se o vencedor for menor de idade, terá de ser acompanhado por um de seus pais ou 

responsável legal. O campeão tem a responsabilidade de obter visto e cobertura de 

seguro. 



Em caso de dúvidas sobre a competição, contate a equipe do relator especial por meio 

do e-mail srwatsan@ohchr.org ou de suas redes sociais. 

FONTE:https://www.ohchr.org/EN/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/PreviousPublications
.aspx 

 

Em Brasília, especialistas discutem papel da cultura na 
construção de cidades sustentáveis  

Especialistas e gestores discutem nesta semana, em Brasília, o papel da cultura na 

construção de cidades mais sustentáveis. Até amanhã (18), o governo do Distrito 

Federal, em parceria com a UNESCO, realiza o Encontro Internacional sobre Cultura, 

Desenvolvimento e Território, no Museu Nacional da República. 

Dando visibilidade para iniciativas inovadoras de governos, pesquisadores e sociedade 

civil, o evento discute como ações culturais e criativas impactam o desenvolvimento das 

cidades. Estratégias combinam experiências de política cultural, gestão e ativismo social. 

Na avaliação da UNESCO, a programação favorece o debate entre perspectivas locais, 

nacionais e internacionais. O encontro também fortalece o entendimento da cultura 

como fator essencial para a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável das Nações Unidas (ODS), em particular o ODS nº 11, sobre cidades e 

assentamentos humanos sustentáveis. 

A iniciativa na capital federal é realizada pela Secretaria de Estado de Cultura do DF, com 

a agência da ONU e o Observatório de Políticas Culturais da Universidade de Brasília 

(UnB). 

FONTE:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfq_83ALqx6SWm1eNVDF8ORrffgkj2az5V_VVnos
eL5RFgAJA/viewform 

 

Angola mira em países lusófonos sobre ideias para 
melhorar plano de habitação  



Angola tenta aproximar-se de países de língua portuguesa e de outras nações na busca 
de experiências sobre política de habitação. 

A informação foi dada à ONU News, em Nova Iorque, pela ministra angolana do 
Ordenamento do Território e Habitação. 

Relação 

Ana Paula de Carvalho disse à ONU News que as autoridades do seu país desenvolvem 
a área de habitação para evitar o êxodo para a capital Luanda, tal como aconteceu 
durante o conflito armado, que terminou há 16 anos. 

“Há bem pouco tempo houve uma deslocação com o Ministério da Administração do 
Território no sentido de se trocar experiencias do Cabo Verde. Ver o que eles têm feito 
no sentido para que se possa implementar. Tem havido cooperação com Portugal, e 
estamos a ver se estreitamos mais essa relação com os países próximos.” 

A ministra angolana falou ainda da Nova Agenda Urbana que prevê dar atenção para à 
situação de grupos em desvantagem como jovens e mulheres. A ideia é criar condições 
de habitação para as populações e assegurar infraestruturas modernas para cidades 
angolanas. 

Mulher 

“Barein chamou a atenção o caso de programas específicos sobre a mulher. Nós, em 
relação à distribuição de habitação e lotes, temos sido de forma abrangente. Não temos 
de acompanhar só um estrato estão jovens, antigos combatentes e estão mulheres. Mas 
foi uma boa experiência. Muitas vezes por razões culturais em Angola muitas vezes 
quando morre, a família do marido vem receber tudo da mulher. A nova agenda urbana 
prevê a inclusão não só da juventude e das mulheres que devem ser incluídas. ” 

A nova ministra, Ana Paula de Carvalho, coordena o plano diretor de Luanda que até 
2022 pretende ordenar o território, definir programas para criar novas infraestruturas e 
padrões de construção. 

Ela chefiou a delegação angolana que participou do Fórum de Alto Nível, em Nova 
Iorque. 

Apresentação: Monica Grayley. 

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2018/07/1631532?utm_source=ONU+News+-
+Newsletter&utm_campaign=6d6eea5519-
EMAIL_CAMPAIGN_2018_07_19_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-6d6eea5519-105027597 

 

 

Vinculando a redução do risco de desastres, as mudanças 
climáticas e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 



O objetivo deste artigo é vincular melhor os processos paralelos que geram acordos 
internacionais sobre mudança climática, redução do risco de desastres e 
desenvolvimento sustentável. Este artigo explora como o Acordo de Paris para a 
mudança climática se relaciona com a redução do risco de desastres e o 
desenvolvimento sustentável, demonstrando muita separação entre os tópicos. Uma 
resolução é fornecida colocando a mudança climática dentro de contextos mais amplos 
de redução de risco de desastres e desenvolvimento sustentável. Este artigo conclui que 
não existe razão para que as mudanças climáticas sejam separadas dos processos mais 
amplos de redução de riscos de desastres e de desenvolvimento sustentável.  

FONTE:http://discovery.ucl.ac.uk/1555786/3/Kelman_CCADRRText.pdf 

 

Recomendações para melhorar o tratamento do risco e a 
incerteza nas estimativas econômicas de impactos 
climáticos no Sexto Painel Intergovernamental sobre o 
Relatório de Avaliação de Mudanças Climáticas 

Grandes discrepâncias persistem entre as projeções dos impactos físicos das mudanças 
climáticas e estimativas de danos econômicos. Essas discrepâncias aumentam com o 
aumento das projeções da temperatura média global. Com base nessa observação, este 
artigo recomenda que, em seu Sexto Relatório de Avaliação (AR6), o Painel 
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) melhore sua abordagem à 
gestão das incertezas inerentes às decisões de política climática. Em particular, este 
documento sugere que o IPCC (1) fortaleça seu foco em aplicações de tomada de decisão 
sob risco, incerteza e absoluta ambiguidade e (2) estime como a própria incerteza afeta 
suas estimativas de custos econômicos e financeiros de danos climáticos e, por fim. , o 
preço ótimo para cada tonelada de dióxido de carbono liberado. 

A esperança é que, ao adotar essas recomendações, a AR6 seja capaz de resolver 
algumas das inconsistências documentadas nas estimativas dos impactos físicos e 
econômicos da mudança climática e cumprir mais efetivamente a missão do IPCC de 
fornecer aos formuladores de políticas uma abordagem robusta e rigorosa para avaliar 
a potenciais riscos futuros da mudança climática. 

FONTE:https://academic.oup.com/reep/advance-article/doi/10.1093/reep/rey005/5025082 

 

Repensando a comunicação de risco de inundação 

A inundação é um grave risco em toda a Europa, com mais de 200 grandes inundações 
documentadas nas últimas duas décadas. Durante este período, a gestão de inundações 



evoluiu, com uma maior responsabilidade agora colocada em comunidades em risco 
para entender seus riscos e tomar medidas de proteção para desenvolver a resiliência 
à inundação. Consequentemente, a comunicação do risco de inundação tornou-se uma 
parte cada vez mais importante do desenvolvimento da resiliência à inundação. No 
entanto, a pesquisa sugere que as comunicações de risco atuais não resultaram no 
aumento pretendido de conscientização ou mudança comportamental. 

Este artigo explora como as atuais comunicações de risco são usadas pelos que estão 
em risco, quais informações os usuários desejam e como isso deve ser apresentado. Este 
artigo explora essas questões através de um experimento participativo multi-método, 
trabalhando em conjunto com um grupo de competência de participantes locais na 
cidade de Corbridge, Northumberland, no Reino Unido. A pesquisa demonstra que as 
comunicações de risco atuais não atendem às necessidades de informações do usuário 
no período anterior a um evento de inundação, deixando os usuários inseguros sobre o 
que acontecerá ou como melhor responder. Ele mostra que os participantes querem 
informações sobre quando e como uma inundação pode ocorrer (dinâmica de 
inundação), para que eles possam entender seu risco e sentir o controle de suas decisões 
sobre como responder. Também apresenta quatro protótipos que traduzem essas 
necessidades de informação em novas abordagens para a comunicação do risco de 
inundação. Desenvolvidos pelos participantes da pesquisa, essas propostas atendem às 
suas necessidades de informação, aumentam sua alfabetização e desenvolvem sua 
capacidade de resposta. As descobertas da pesquisa têm implicações em como projetar 
e desenvolver futuras comunicações de inundação, mas também em como visualizamos 
o papel das comunicações de inundação no desenvolvimento de resiliência em nível 
comunitário. 

FONTE:https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11069-018-3273-4 

 

A desigualdade da mudança climática de 1,5 ° C a 2 ° C do 
aquecimento global 

O Acordo de Paris visa manter o aquecimento global bem abaixo de 2 ° C acima dos 
níveis pré-industriais, com uma meta ambiciosa preferida de 1,5 ° C. Os países em 
desenvolvimento, especialmente as pequenas nações insulares, pressionaram para que 
a meta de 1,5 ° C fosse adotada, mas quem sofrerá as maiores mudanças no clima se 
perdermos essa meta? Este artigo mostra que exceder a meta de aquecimento global 
de 1,5 ° C levaria os mais pobres a experimentar as maiores mudanças climáticas 
locais. Nestas circunstâncias, seria necessário um maior apoio à adaptação climática 
para evitar o crescimento da pobreza.  

FONTE:https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/2018GL078430 



 

Rumo à inclusão: um guia para organizações e 
profissionais 

O desenvolvimento inclusivo visa criar sociedades que valorizem e emancipem todos os 
grupos marginalizados, incluindo raparigas vulneráveis, mulheres e pessoas com 
deficiências.  

Esta publicação é composta por três partes. Seu objetivo é estabelecer a justificativa 
para a inclusão e fornece conselhos técnicos e ferramentas para colocar a teoria em 
prática. Destina-se a ser usado como referência durante o desenvolvimento 
organizacional e de programas / projetos, com foco na capacidade de resposta de 
gênero e inclusão de deficiências, bem como uma ferramenta para apoiar boas práticas 
na implementação. Os usuários podem incluir membros da diretoria e da diretoria que 
desejam orientar suas organizações para se tornarem mais inclusivos. Não é assumido 
que eles terão conhecimento prévio de gênero e / ou deficiência, embora a familiaridade 
com abordagens inclusivas seja útil, pois o documento não busca repetir informações 
sobre inclusão em um sentido mais amplo. 

Esta primeira parte orienta o leitor através do processo de avaliar se a organização está 
pronta para mudar para se tornar uma organização mais inclusiva. A segunda parte 
introduz o quadro ACAP, que estabelece uma forma de abordar a inclusão através do 
foco nas áreas: Acesso, Comunicação, Atitude e Participação. Em seguida, demonstra 
como o framework pode ser aplicado a projetos e programas. A terceira parte fornece 
orientações para as pessoas que guiarão as organizações através do processo de 
mudança para se tornarem inclusivas de pessoas de grupos marginalizados. 

FONTE:https://www.light-for-the-
world.org/sites/lfdw_org/files/download_files/towards_inclusion_a4_web.pdf 

 

Relatório do Grupo de Trabalho sobre o Direito 
Internacional Público (COJUR) sobre as orientações da UE 
sobre a promoção do cumprimento do direito 
internacional humanitário - abril de 2018 

O Direito Internacional Humanitário (DIH), que busca limitar os efeitos dos conflitos 
armados e proteger civis e outras pessoas que não participam das hostilidades, é uma 
pedra angular do direito internacional moderno. As diretrizes da UE destacam o 



compromisso da União em promover o cumprimento do DIH e definem os principais 
instrumentos à sua disposição. O Grupo de Trabalho do Conselho sobre Direito 
Internacional Público (COJUR) preparou este primeiro relatório anual sobre as medidas 
tomadas pela União Europeia para implementar as Diretrizes. O período de referência é 
de 1 de julho de 2016 a 30 de junho de 2017. Será disponibilizado em inglês e francês. 

FONTE:http://www.consilium.europa.eu/media/34566/ihl-2018-report-april-en.pdf 

 

Comunicação inclusiva no Secretariado-Geral do 
Conselho da União Europeia 

A orientação fornece dicas práticas sobre como se comunicar de uma maneira que inclua 
todos e evite estereótipos. 

 

FONTE:http://www.consilium.europa.eu/media/35446/en_brochure-inclusive-communication-in-the-
gsc.pdf 

 

 

EVENTOS 

 

Série de Palestras CPD sobre Desafios para Engenheiros 
Civis na Resiliência de Infraestrutura (DLSU CPD) 

Engenheiros civis desempenham um papel importante no desenvolvimento de 
infraestrutura. Em um país propenso a riscos, como as Filipinas, a resiliência de 
infraestruturas críticas deve ser avaliada e aumentada para garantir sua operação 
contínua. De acordo com a campanha global da UNISDR em Making Cities Resilient, 
“infraestruturas críticas necessárias para a operação da cidade, como transporte 
(estradas, ferrovias, aeroportos e outros portos), sistemas de telecomunicações, 
sistemas de utilidades, hospitais e instalações de saúde, institutos educacionais e 
instalações escolares devem ser receberam atenção especial com relação a seus 
esforços de segurança e redução de riscos para garantir que continuem a fornecer os 
serviços necessários, especialmente durante e após um desastre.  

FONTE:https://www.facebook.com/events/402348313585021/ 



 

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 

                    

 

 


