
 
Temas Abordados: Campanha Mundial “Construindo Cidades Resilientes, Plataforma Global 
para a Redução do Risco de Desastres – Sendai e a sua integração com Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável, Acordo de Paris, Habitat III e a Cúpula Humanitária para a 
resiliência a desastres. 

PUBLICAÇÃO: 19/07/2019 
 

 
Avaliação da eficácia dos subsídios de resiliência 
climática aos governos locais nos países menos 
desenvolvidos 
 
Construir a resiliência aos impactos cada vez mais intensos das mudanças climáticas 
requer uma ação de adaptação efetiva e urgente no nível local. Embora muito 
progresso tenha sido feito nas arenas internacional e nacional, os esforços para 
implementar com sucesso a adaptação no nível subnacional permanecem desiguais. 
Uma iniciativa inovadora focada na capacitação de tomadores de decisão e praticantes 
locais, o mecanismo Local Climate Adaptive Living Facility (LoCAL) do Fundo de 
Desenvolvimento de Capital das Nações Unidas (UNCDF), oferece subsídios de 
resiliência climática baseados em desempenho para autoridades locais em países 
menos desenvolvidos. e países desenvolvidos para financiar intervenções de 
adaptação. 
 
Para medir e fortalecer o impacto do LoCAL, o World Resources Institute criou o 
Quadro de Avaliação de Adaptação às Mudanças Climáticas (ACCAF). Ao projetar o 
ACCAF, o WRI identificou três grandes desafios: incorporar boas práticas em 
monitoramento e avaliação de adaptação (M & A) em um sistema de subsídios para 
resiliência climática baseado em desempenho; abordar questões de medição inerentes 
à adaptação integrada; e equilibrar as necessidades de M & A de adaptação específicas 
do país e do portfólio. Este artigo investiga esses desafios, apresenta soluções e 
oferece lições mais amplas que doadores, profissionais e especialistas de M & A em 
todo o mundo podem adotar. 
Avaliação da eficácia dos subsídios de resiliência climática aos governos locais nos 
países menos desenvolvidos. 
 

FONTE:https://wriorg.s3.amazonaws.com/s3fs-public/assessing-effectiveness-climate-resilience-

grants-to-local-governments-least-developed-countries.pdf 

 



 

OMS declara surto de ebola na RDC emergência 
internacional de saúde pública  

 

Funcionários limpam equipamento de proteção contra ebola em Beni, na República Democrática do 

Congo, em 31 de maio de 2019. Foto: Cruz Vermelha 

O segundo pior surto de ebola de todos os tempos, que acontece na República 

Democrática do Congo (RDC), foi declarado oficialmente uma emergência de saúde 

pública de preocupação internacional nesta quarta-feira (17), com o chefe da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) pedindo que os países “tomem conhecimento e 

redobrem seus esforços”. 

Com o primeiro aniversário do surto no leste do país se aproximando, o chefe da OMS, 

Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse que era hora de “trabalharmos juntos em 

solidariedade com a RDC para acabar com este surto e construir um sistema de saúde 

melhor” para seu povo. 

Até agora, houve mais de 2.500 casos de infecção, e quase 1.670 morreram nas 

províncias de Ituri e Kivu do Norte, onde múltiplos grupos armados e a falta de 

confiança local dificultaram os esforços para controlar o surto. 

“Trabalho extraordinário foi feito por quase um ano nas circunstâncias mais difíceis”, 

disse Tedros, após a quarta reunião do Comitê de Emergência de Regulamentos 

Sanitários Internacionais para avaliar o surto, na sede da ONU, em Genebra. 



“Todos nós devemos a esses profissionais — vindos não apenas da OMS, mas também 

do governo, parceiros e comunidades — por estarem arcando com estes custos”, 

acrescentou. 

O que significa a declaração de emergência? 

De acordo com o Regulamento Sanitário Internacional da OMS, que constitui um 

acordo legal vinculativo envolvendo 196 países em todo o mundo, uma Emergência de 

Saúde Pública de Interesse Internacional (PHEIC) é definida como “um evento 

extraordinário determinado que constitui um risco de saúde pública para outros 

Estados por meio da disseminação internacional de doenças e por potencialmente 

exigir uma resposta internacional coordenada”. 

Esta definição implica uma situação que é séria, repentina, incomum ou inesperada; 

traz implicações para a saúde pública além da fronteira nacional do Estado afetado; e 

pode requerer ação internacional imediata. 

Segundo uma declaração da OMS, o Comitê “citou desenvolvimentos recentes no 

surto ao fazer sua recomendação, incluindo o primeiro caso confirmado em Goma, 

uma cidade de quase 2 milhões de habitantes na fronteira com Ruanda, e a porta de 

entrada para o restante da RDC e do mundo”. 

O Comitê também emitiu conclusões e conselhos específicos para os países afetados, 

seus vizinhos e para todos os Estados, em termos de como o surto precisa ser tratado 

no futuro. 

Proteja os meios de subsistência e mantenha as rotas de trocas abertas 

O Comitê também disse que era decepcionante que houvesse atrasos recentes na 

obtenção de mais fundos internacionais para combater a doença, o que restringiu a 

resposta. 

Os membros também reforçaram a necessidade de proteger os meios de subsistência 

das pessoas mais afetadas pelo surto, mantendo as rotas de transporte e as fronteiras 

abertas. Os especialistas disseram que era “essencial evitar as consequências 

econômicas punitivas das restrições de viagem e comércio às comunidades afetadas”. 



“É importante que o mundo siga estas recomendações. É também crucial que os 

Estados não usem (a declaração) como uma desculpa para impor restrições comerciais 

ou de viagens, o que teria um impacto negativo na resposta e nas vidas e meios de 

subsistência das pessoas na região”, disse Robert Steffen, presidente do Comitê. 

Na segunda-feira (15), o chefe de assistência humanitária da ONU, Mark Lowcock, 

disse que o surto não seria adequadamente contido sem um “grande aumento na 

resposta”. No mês passado, os primeiros casos apareceram na vizinha Uganda, embora 

a família infectada tenha atravessado a fronteira da RDC. 

Desde que foi declarado há quase um ano, o surto foi classificado como uma 

emergência de nível 3 — a mais grave — pela OMS, provocando o mais alto nível de 

mobilização. A ONU em geral também reconheceu a gravidade da emergência, 

ativando o “Escala Humanitária em Todo o Sistema” para apoiar a resposta ao ebola. 

FONTE:https://www.who.int/features/qa/emergency-committees/en/ 

 

 

Uma metodologia para a vulnerabilidade das 
inundações costeiras em microescala urbana e avaliação 
e mapeamento de riscos 
 
Um dos desafios mais perigosos para assentamentos no Reino Unido vem de 
inundações. Atualmente, existe uma extensa cobertura de mapas das zonas de risco de 
inundação no Reino Unido; No entanto, é cada vez mais reconhecido que o risco 
associado aos perigos naturais não pode ser reduzido unicamente pela focalização no 
perigo. Há também uma necessidade urgente de métodos para avaliar e mapear 
detalhadamente a vulnerabilidade e o risco de inundação. Apesar de sua importância, 
as metodologias convencionais de avaliação de risco de inundação freqüentemente 
subestimam os prováveis níveis de vulnerabilidade em áreas propensas a riscos, mas é 
o grau de vulnerabilidade dentro de uma comunidade que determina as conseqüências 
de qualquer perigo. A pesquisa apresentada propõe uma metodologia geral para 
avaliar e mapear Vulnerabilidade e Risco de Inundação Costeira em um nível detalhado 
em escala micro. Isso captura aspectos que são considerados cruciais e representativos 
da realidade (características socioeconômicas, físicas e resilientes). A metodologia é 
então aplicada a um estudo de caso no Reino Unido (cidade de Portsmouth). Dados de 
risco de inundação da Agência Ambiental, dados socioeconômicos do Censo Nacional e 
levantamento topográfico de levantamento de ordenanças têm sido usados para 
avaliar e mapear a vulnerabilidade da inundação costeira, examinando bairros dentro 
de áreas de censos. Isso levou a uma análise subsequente do Risco de Inundação 



Costeira, por meio da combinação de um Índice de Vulnerabilidade de Enchente 
Costeiro e um Índice de Perigo de Inundação Costeira, para o distrito de Portsmouth, 
Hilsea. Isso, consequentemente, identifica possíveis fraquezas que poderiam levar a 
uma focalização mais eficaz de intervenções para melhorar a resiliência e reduzir a 
vulnerabilidade a longo prazo e fornece uma base para os gestores / planejadores de 
risco e ambientais gerarem avaliações abrangentes nacionais / internacionais de 
vulnerabilidade e risco. 
 
FONTE:https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11069-019-03648-7.pdf 

 

 

Austrália: Revisão - Eficácia da governança de 
recuperação (relatório 1: 2018-19) 
 
Este relatório se propõe a avaliar a eficiência e a eficácia da governança de 
recuperação em Queensland e a identificar aprimoramentos que levariam a uma 
melhor recuperação da comunidade em nível local e aos resultados da comunidade. A 
declaração de expectativas define as medidas para essa revisão, que examina dados de 
pesquisas especialmente encomendadas, legislação atual, planos e diretrizes, uma 
pesquisa e muitas entrevistas. Nestes, os autores começaram com as histórias 
daqueles que estiveram envolvidos na recuperação. 
 
A revisão conclui que um grande desafio para o estado será mudar a abordagem 
cultural para a recuperação, para que os membros da comunidade se esforcem 
ativamente para se envolverem. Os esforços devem centrar-se em torno de assegurar 
que a recuperação receba prioridade apropriada por todas as agências. As 
recomendações são voltadas para os aspectos-chave que o governo deve influenciar 
diretamente. 
Queensland tem as estruturas, arranjos e planos em vigor para gerenciar e apoiar a 
recuperação liderada pela comunidade. Ajustes estruturais melhorarão a eficiência e a 
comunicação. Há uma oportunidade de desenvolver ferramentas para ajudar os 
profissionais a apoiar a participação da comunidade na recuperação. Há também uma 
oportunidade de mudar a cultura sobre a recuperação, para tornar esse longo e 
complexo estágio de gerenciamento de desastres ainda melhor para o benefício de 
todos os habitantes de Queensland. 
 
FONTE:https://www.igem.qld.gov.au/reports-and-

publications/Documents/Efficacy%20of%20Recovery%20Governance%20Review%20Final%20v1.pdf 

 

 

Preparação para desastres e sistemas adaptativos 
complexos: um plano de continuidade do governo para 
uma comunidade organizada 



 
O objetivo deste artigo é examinar como o planejamento de continuidade do governo 
contribui para o fortalecimento da preparação para desastres do setor público, 
resultando em maior resiliência do setor público. O artigo analisa os princípios básicos 
do planejamento de continuidade do governo usando a teoria de Sistemas Adaptativos 
Complexos (CASs) enquanto resume os desenvolvimentos recentes na teoria e na 
prática do planejamento de continuidade do governo. Os planos de continuidade do 
governo (GCPs) são um conceito recentemente focado na preparação para desastres, 
comparado aos planos de continuidade de negócios (BCPs) no setor privado. Os GCPs e 
os BCPs são projetados para preparar governos e empresas para futuros desastres. A 
necessidade de BCPs foi amplamente reconhecida após o Grande Terremoto do Leste 
do Japão (GEJE) e o Tsunami em 2011, as inundações na Tailândia em 2011 e o furacão 
Sandy em Nova York em 2012. 
 
No entanto, desastres recentes no Japão, como o terremoto de Kumamoto em 2016, 
revelaram que os governos locais sem os GCPs eficazes foram severamente afetados 
por desastres, impedindo-os de responder rapidamente ou de se recuperar de 
desastres. Quando o GEJE ocorreu em 2011, apenas 11% dos governos municipais do 
Japão tinham GCPs. Nos países em desenvolvimento e emergentes, a proporção de 
governos locais que já formularam os GCPs é mínima. Considerando as 
vulnerabilidades aos desastres, a necessidade de projetar e formular os GCPs nos 
países em desenvolvimento e emergentes é urgente. Esta pesquisa investiga a 
experiência japonesa dos GCPs, usando a auto-organização, um dos conceitos do CAS. 
O estudo conclui que os GCPs contribuem para uma maior resiliência entre o setor 
público em termos de robustez, redundância, desenvoltura e rapidez. 
FONTE:https://www.preventionweb.net/files/66349_f343haraguchihowcanagovernmentconti.pdf 

 

Redução do risco de desastres e processos de planejamento 
interrelacionados do setor agrícola. Lições aprendidas 
 

Dada a importância econômica e ambiental do setor agrícola, é de suma importância 
continuar melhorando as capacidades de redução do risco de desastres (RRD) no setor 
agrícola, em nível local, subnacional, nacional e regional e com a participação ativa dos 
pequenos agricultores. . Os processos de planejamento complementares sobre RRD, 
adaptação às mudanças climáticas (CCA) e agricultura devem e estão sendo 
promovidos atualmente em muitos países de alto risco por meio de um ou mais dos 
seguintes: 
• Planos nacionais de RRD incluindo a perspectiva do setor agrícola, 
• Integração da RRD nos planos de desenvolvimento do setor agrícola, e 
• Planos de RRD específicos para o setor agrícola (planos RRD-Ag). 
 
O presente artigo analisa e analisa estes diferentes tipos de modalidades 
complementares de planejamento e suas formas de promover a RRD no setor agrícola. 
Levar em conta as ligações com os processos de planejamento de mudanças climáticas 
exigiria tempo e recursos adicionais e é considerado como um estudo de 



acompanhamento. Com base em uma análise cuidadosa dos processos selecionados 
de planejamento regional, nacional e sub-nacional de RRD e do setor agrícola, os 
critérios para a formulação e implementação bem-sucedida desses planos 
relacionados são identificados e discutidos. 
 
Este artigo é uma contribuição para a edição de 2019 do Relatório de Avaliação Global 
sobre Redução do Risco de Desastres (GAR 2019). 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/66301_f340koloffondisasterriskreductionan.pdf 

 

 

Proteção social pode preparar trabalhadores para a 
quarta revolução industrial  

Em artigo recém-publicado pelo Centro Internacional de Políticas para o Crescimento 

Inclusivo (IPC-IG, na sigla em inglês), o professor da Universidade de Londres Terry 

McKinley analisa os impacto da chamada quarta revolução industrial no mercado de 

trabalho e o papel das políticas sociais neste novo cenário. 

O texto analisa como a proteção social pode colaborar para que as mudanças de 

paradigma nos meios de produção — que contribuem para gerar desemprego e 

acentuam as desigualdades — sejam menos traumáticas para a sociedade. 

De acordo com um relatório publicado pelo McKinsley Global Institute em 2017, cerca 

de 60% dos postos de trabalho disponíveis atualmente são passíveis de automação. 

Assim, em um cenário de mudanças lentas, 10 milhões de postos de trabalho 

poderiam deixar de existir até 2030. No caso de uma automação mais acelerada, o 

número pode chegar a 800 milhões de postos extintos nos próximos dez anos. 

Mckinley vê nos programas de proteção social voltados à capacitação de mão de obra 

o potencial para frear os impactos negativos da revolução digital nos mercados de 

trabalho. Em relação às políticas sociais com foco na transferência de renda, políticas 

de treinamento e desenvolvimento humano seriam mais eficazes para evitar que a 

automação tenha consequências nefastas nos índices de desemprego e nos salários. 

Apesar da eliminação de muitas das ocupações que conhecemos hoje, a indústria 4.0 

também será responsável por criar milhões de novos postos de trabalho. Um relatório 



da consultoria Gartner de 2017 aponta que as inovações no setor produtivo têm o 

potencial de gerar mais empregos do que aqueles que deixarão de existir. 

Para Mckinley, os programas de proteção social são importantes ferramentas para 

garantir a estabilidade dos mercados de trabalho. Para preencher as vagas que serão 

criadas e evitar que o desemprego seja a principal marca da revolução digital, é preciso 

investir na capacitação e no desenvolvimento dos trabalhadores. 

Panorama 

Muitos países já estão colocando em prática políticas e programas de qualificação da 

mão de obra como uma maneira de se preparar para as mudanças que virão. O Fórum 

Mundial Econômico, por exemplo, desenvolve, desde 2017, iniciativas de capacitação e 

treinamento em parceria com os governos de Argentina, Índia, Omã e África do Sul. 

No Brasil, o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) mantém, 

desde 2017, um Grupo de Trabalho que reúne mais de 50 instituições, entre governos 

estaduais e municipais, empresas e representantes da sociedade civil, para debater 

temas ligados à indústria 4.0. O SENAI também atua na requalificação de trabalhadores 

e gestores por meio do desenvolvimento de habilidades técnicas e comportamentais. 

FONTE:https://ipcig.org/pub/eng/OP425_Worried_about_the_fourth_industrial_revolution_s_impact

_on_jobs_scale_up_skills_development_and_training.pdf 

 

Organismos internacionais lançam plataformas de 
conhecimento sobre indústria e finanças sustentáveis  

Uma parceria entre organizações internacionais lançou nesta terça-feira (16), no 

Fórum Político de Alto Nível em Nova Iorque, duas iniciativas de troca de 

conhecimento em sustentabilidade — a Green Industry Platform (Plataforma da 

Indústria Verde) e a Green Finance Platform (Plataforma de Financiamento Verde). 

Projetos vão reunir pesquisas, dados e orientações para impulsionar a 

responsabilidade ecológica no setor privado. 



As duas plataformas vão usar recursos da já existente Green Growth Knowledge 

Platform — GGKP (Plataforma de Conhecimento do Crescimento Verde). Esse projeto 

guarda-chuva reúne os estudos mais atuais sobre temas que vão desde o retorno do 

investimento em energias renováveis até os títulos verdes, infraestrutura sustentável, 

normas e regulamentos. As análises são divididas por setor da economia, país, região 

ou eixos como gênero, emprego, mudanças climáticas, economia circular e capital 

natural. 

“Já somos o maior repositório mundial dedicado a recursos de crescimento verde, 

estudos de caso e documentos nacionais”, afirma Ban Ki-moon, antigo secretário-geral 

das Nações Unidas e atual presidente do Global Green Growth Institute — responsável 

pelas plataformas de conhecimento verde. 

Na avaliação de Inger Andersen, chefe da ONU Meio Ambiente, uma das organizações 

envolvidas nos projetos, “a economia verde oferece grandes oportunidades para 

empresas, instituições financeiras, governos e pessoas”. 

“É a economia do futuro”, ressalta a especialista. 

“O acesso rápido e fácil aos mais recentes conhecimentos e inovações é fundamental 

para garantir que sejamos capazes de desenvolver as boas práticas já existentes e 

garantir benefícios ainda maiores para a natureza e as pessoas.” 

Indústria sustentável 

A Green Industry Platform vai disponibilizar conhecimentos técnicos para que 

pequenas e médias empresas tornem os seus suprimentos, produtos e operações mais 

ecológicos. A plataforma reunirá evidências e estudos que mostram como a 

sustentabilidade permite melhorar os resultados dos negócios. 

“Como as pequenas empresas empregam até 60% da força de trabalho mundial, o seu 

pleno envolvimento na transição para a economia verde inclusiva é essencial ao 

alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”, afirmou Li Yong, diretor-geral 

da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO) — 

outra instituição apoiadora da iniciativa. 



Finanças verdes 

A Green Finance Platform vai orientar bancos, seguradoras e empresas de 

investimento e garantir que as mais recentes inovações do setor financeiro contribuam 

para uma transição econômica ecológica. A iniciativa vai apresentar novas ferramentas 

para que empresas e investidores avaliem os riscos e as oportunidades do capital 

associado à exploração sustentável da natureza. O projeto também deve divulgar 

diretrizes sobre serviços bancários, seguros e finanças responsáveis. 

“Combater as mudanças do clima e incentivar o crescimento verde exige que todas as 

comunidades e setores trabalhem em conjunto com base em investigação (científica) 

sólida e informação”, defendeu Ángel Gurría, secretário-geral da Organização para a 

Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

Com as plataformas, as instituições internacionais vão trabalhar para conectar as 

comunidades política, financeira e empresarial em um espaço neutro, com o intuito de 

incentivar, financiar e colocar em operação práticas verdes mais inclusivas. 

A Green Growth Knowledge Partnership é liderada pelo Global Green Growth Institute, 

Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), ONU Meio 

Ambiente, UNIDO e Banco Mundial. O projeto tem financiamento da Suíça, da 

Alemanha, da iniciativa Partnership for Action on Green Economy e do Banco Mundial. 

Para informações à imprensa: 

Roberta Zandonai, ONU Meio Ambiente no Brasil, roberta.zandonai@un.org 

FONTE:https://nacoesunidas.org/organismos-internacionais-lancam-plataformas-de-conhecimento-

sobre-industria-e-financas-

sustentaveis/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ONUBr+%28

ONU+Brasil%29 
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FONTE:http://educacao.cemaden.gov.br/aprenderparaprevenir2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMAÇÕES 

        PROMOTOR BRASIL 

          http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/Home/viewalladvocates#page-3 

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

          https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio 

          REDE DE CIDADES RESILIENTES DE LINGUA PORTUGUESA 

          http://www.cidadesresilientes.net/ 

          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 

                    

 

 

 


