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Chefe de Agência da ONU para Refugiados chega ao 
Brasil; crise na Venezuela está na pauta 
 

O alto-comissário da ONU para refugiados, Filippo Grandi, chegou ao Brasil nesta 
segunda-feira (19) para uma viagem oficial de dois dias. Ele participará da reunião de 
consulta da América Latina e do Caribe sobre o Pacto Global para Refugiados, que está 
sendo discutido pelos Estados-membros das Nações Unidas com o objetivo de 
enfrentar as crises humanitárias globais. 

A situação dos refugiados venezuelanos, que têm entrado no Brasil para escapar da 
crise política e econômica no país, deve integrar as discussões de Grandi com 
autoridades em Brasília, incluindo o presidente brasileiro, Michel Temer. 

Até o momento, o Brasil já concedeu mais 8 mil vistos de residência temporária a 
venezuelanos que acessaram o território brasileiro. A informação foi dada à ONU News 
pelo porta-voz do ACNUR no país, Luiz Fernando Godinho. 

Para o ACNUR, é clara a necessidade de proteção e assistência aos milhares de 
venezuelanos que estão chegando aos países vizinhos, forçados a deixar a Venezuela 
devido à instabilidade no país. 

Segundo a agência da ONU, o Brasil tem dado bom exemplo ao manter suas fronteiras 
abertas e permitir que essas pessoas acessem o território brasileiro e apresentem seus 
pedidos de refúgio. Já são mais de 20 mil pedidos de refúgio feitos por venezuelanos 
no Brasil. 

O ACNUR informou ainda que, em Brasília, Grandi também se reunirá com o ministro 
das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, e irá discursar na abertura da reunião regional 
no Palácio Itamaraty. 

O porta-voz da agência disse ainda que a ONU valoriza a cooperação com o Brasil e 
com os demais países latino-americanos e caribenhos em seus sistemas de proteção a 
refugiados. 



“Para o ACNUR, e também para o alto-comissário, a América Latina e o Caribe têm sido 
um exemplo de solidariedade, hospitalidade e cooperação em relação a essas pessoas 
que fogem de conflitos, de perseguições não só aqui com fora da região”, declarou 
Godinho. 

“Existem novas causas de deslocamentos. Hoje, temos a violência de grupos 
criminosos organizados, existem questões relacionadas às mudanças climáticas, 
existem novos conflitos que surgem na região e que a impactam, e os países da 
América Latina e do Caribe têm continuado a expandir e a adaptar o seus sistemas de 
proteção para lidar com essas novas situações.” 

Na tarde desta segunda-feira (19), Grandi concederá uma entrevista a jornalistas no 
Palácio Itamaraty e na terça-feira (20) participará da reunião regional. 

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

 

Usando proteção social adaptativa para lidar com a crise 
e construir resiliência 

Por Michal Rutkowski 

A crise está se tornando um novo normal no mundo de hoje. Nos últimos 30 anos, o 
mundo perdeu mais de 2,5 milhões de pessoas e quase US $ 4 trilhões para desastres 
naturais. Apenas em 2017, eventos naturais adversos resultaram em perdas globais de 
cerca de US $ 330 bilhões, tornando o ano passado mais caro em termos de 
catástrofes climáticas globais. Mudanças climáticas, mudanças demográficas e outras 
tendências globais também podem criar riscos de fragilidade. Atualmente, os conflitos 
geram 80% de todas as necessidades humanitárias e a participação dos pobres 
extremos em situações afetadas pelo conflito deverá aumentar para mais de 60% até 
2030. 

Em um mundo cada vez mais cheio de riscos, os sistemas de proteção social ajudam 
indivíduos e famílias a lidar com a guerra civil, desastres naturais, deslocamentos e 
outros choques. Os sistemas de proteção social também ajudam a construir o capital 
humano conectando as pessoas aos empregos, investindo na saúde e educação de 
seus filhos e protegendo os idosos e outros grupos vulneráveis. 

Os sistemas adaptativos de proteção social (ASP) dão um passo adiante ajudando a 
garantir que esses investimentos críticos em capital humano não sejam prejudicados 
por uma crise ou choque. Tais sistemas compartilham muitos dos mesmos recursos 
que os sistemas regulares de proteção social para ajudar a atender às necessidades 
críticas, mas também incluem recursos que nos permitem conhecer não apenas quem 
é pobre agora, mas quem é vulnerável a tornar-se mais pobre diante de um choque , o 
que eles precisam precisar para recuperar, bem como como financiar e oferecer 



suporte para eles em tempos de crise. Esses sistemas podem então ser usados como 
plataforma para outras intervenções em saúde, educação e outros serviços sociais. 

O Banco Mundial já está ajudando os países a desenvolver sistemas para responder a 
crises através da identificação de riscos através da modelagem e mapeamento de 
riscos, o fortalecimento dos sistemas de alerta precoce, garantindo que um país tenha 
proteção financeira (por exemplo, seguros, títulos de catástrofe) antes de um desastre 
". "E investindo na proteção social. 

Embora o Banco trabalhe tradicionalmente no campo do desenvolvimento, temos 
trabalhado cada vez mais em complemento com os atores humanitários à medida que 
aumentamos o nosso envolvimento em países frágeis e afetados pelo conflito e 
respondemos a outros choques como desastres naturais e mudanças climáticas. 

Em resposta à devastadora crise alimentar no Nordeste da Nigéria, na Somália, no 
Sudão do Sul e no Iêmen em março passado, o Banco Mundial mobilizou um pacote de 
US $ 1,8 bilhão composto por 17 projetos para entregar dinheiro à população afetada 
para permitir a compra de alimentos, fortalecer a resiliência da comunidade , e 
manter a prestação de serviços aos mais vulneráveis nesses países. A fome no Iêmen 
foi evitada até agora como resultado de esforços concertados, incluindo as 
transferências de dinheiro. 

Em 2015, o Governo do Paquistão uniu as mãos ao Banco Mundial para lançar o 
Projeto de Recuperação de Emergência Temporariamente Deslocada (TDP-ERP) das 
Áreas Tribais Administradas Federalmente (FATA) para apoiar o retorno e a 
reabilitação das famílias deslocadas através de uma concessão em dinheiro de 
recuperação precoce programa. 

E quando as pandemias como o Ebola atingiram, o Banco prestou apoio a suprimentos 
e medicamentos essenciais, surtos de trabalhadores de saúde estrangeiros para 
comunidades atingidas e apoio psicossocial para pessoas afetadas por Ebola. O Banco 
também forneceu apoio orçamental para ajudar os governos da Guiné, Libéria e Serra 
Leoa a lidar com o impacto econômico do surto e financiar a ampliação dos programas 
de redes de segurança social para pessoas nesses três países. 

Dado o papel crítico que os sistemas de proteção social podem desempenhar na 
resposta às crises e abordar a vulnerabilidade, continuamos a parceria com os 
governos e outros atores humanitários e de desenvolvimento para exigir uma maior 
cobertura dos sistemas de Proteção Social para reduzir o ônus sobre os sistemas 
humanitários e colocar o governo em o assento do motorista em resposta aos choques 
sempre que possível. 

Esta semana, cerca de 240 formuladores de políticas de 70 países estão se reunindo 
em Frankfurt para discutir essas questões importantes no  7º Fórum de Aprendizagem 
Sul-Sul (SSLF). O evento abordará todos os aspectos da ASP a partir de políticas e 
programas para uma resposta eficaz às crises, financiamento sustentável e sistemas de 
gerenciamento de informações, para todos os tipos de choques de catástrofes naturais 



para refugiados e crises econômicas. Estamos ansiosos para aprender com nossos 
colegas de todo o mundo. 

FONTE:http://blogs.worldbank.org/voices/using-adaptive-social-protection-cope-crisis-and-build-

resilience 

 

 

Preparação e respostas comunitárias aos fogos de 
moinho de 2017 na Nova Gales do Sul 

FONTE:  CENTRO DE PESQUISA COOPERATIVA DE INCÊNDIOS E RISCOS NATURAIS 
(BNHCRC)  

Este relatório apresenta conclusões, análises e recomendações importantes a partir de 
uma revisão da preparação da comunidade e respostas aos incêndios florestais em 
Nova Gales do Sul, Austrália, em 2017. O time de pesquisa foi encarregado de revisar 
os seguintes temas: 

Tema 1: Informações e avisos 

• A eficácia das advertências entregues à comunidade durante eventos de 
incêndio e as ações resultantes tomadas 

• Os avisos e as informações fornecidas ajudaram as pessoas a reduzir o risco 
para os ativos agrícolas? 

• A entrega de mensagens de perigo de fogo catastrófico para áreas que não 
foram afetadas pelo fogo, para investigar se isso pode afetar futuras respostas 
durante eventos de fogo 

• Como as pessoas procuraram informações relacionadas aos incêndios 
• Quais foram os condutores e motivadores para aquelas pessoas que 

procuraram voltar a entrar em campos de fogo? Qual foi a percepção dos riscos 
associados ao fazer isso? 

Tema 2: Medidas de planejamento e preparação 

• Uma compreensão da percepção de risco, particularmente nas comunidades 
agrícolas afetadas por incêndios 

• Respostas da comunidade e como as pessoas priorizaram suas respostas 
protetoras (como gado, máquinas e habitação) 

• A percepção de risco e valor de ativos agrícolas versus casas 



• O que influenciou o histórico de incêndio anterior em seu planejamento, 
preparação e decisões 

• Estratégias de intervenção identificadas 
• Que informação ou aconselhamento as pessoas procuraram na preparação do 

evento de incêndio específico 

FONTE:https://www.preventionweb.net/publications/view/57027?&a=email&utm_source=p
w_email 

 

Estudos de caso em aquisições de planícies de 
inundação: buscando as melhores  

Este relatório, destinado a enquadrar a discussão de compras na região de Houston, 
começa por analisar os elementos básicos do financiamento federal para aquisições de 
planícies de inundação, mais comumente conhecidas como compras. O componente 
central da abordagem do governo federal para aquisições é o programa de Assistência 
de Mitigação de Perigos (HMA) e seus múltiplos subprogramas, que são administrados 
pela FEMA. Este relatório examina três jurisdições em diferentes níveis de governo que 
realizaram aquisições e mostra a variedade de formas como a ferramenta pode ser 
usada como um elemento em uma estratégia maior de mitigação de enchentes. O 
Condado de Harris fez o maior número de compras nos Estados Unidos, a cidade de 
Charlotte e o Condado de Mecklenburg têm um programa consolidado e o Estado de 
Nova Jersey revisou e reduziu o processo para cobrir mais terreno. 

Além disso, este relatório inclui um breve exame dos desafios de implementação em 
torno dos programas de compras, com discussão específica sobre os problemas 
enfrentados pelas jurisdições do Condado de Harris considerando a 
abordagem. Finalmente, os três estudos de caso serão usados para descrever o 
processo de aquisição e discutir formas inovadoras nas três áreas de estudo de caso 
que estão usando aquisições como parte de suas estratégias de mitigação de 
enchentes. 

FONTE:http://kinder.rice.edu/uploadedFiles/Kinder_Institute_for_Urban_Research/Programs/UDP/K

I%202018%20Buyout%20Report%20.pdf 

 

Ícones em risco: mudanças climáticas que ameaçam o 
turismo australiano 



Este relatório fornece uma visão geral do efeito das mudanças climáticas nos destinos 
de viagens australianos, sua indústria do turismo como um todo e a saúde dos 
viajantes domésticos e internacionais. 

As principais conclusões incluem: 

• As principais atrações turísticas naturais da Austrália (praias, vida selvagem, 
Grande Barreira de Corais, região selvagem e parques nacionais) correm o risco 
de mudanças climáticas. 

• As praias são o primeiro destino turístico da Austrália e estão ameaçadas pelo 
aumento do nível do mar. 

• Sydney, Melbourne, Hobart, Cairns, Darwin, Fremantle e Adelaide prevêem ter 
pelo menos um aumento de 100 vezes na freqüência de eventos de inundações 
costeiras (com aumento de nível de mar de 0,5m). 

• O Centro Vermelho poderia ter mais de 100 dias acima de 35ºC por ano, até 
2030. Até 2090, poderia haver mais de 160 dias por ano em mais de 35ºC. 

• O Top End pode ver um aumento nos dias quentes (temperaturas acima de 
35ºC) de 11 (média 1981-2010) para 43 até 2030 e até 265 até 2090. 

• Turismo de esqui: declínios da profundidade máxima de neve e duração da 
estação decrescente nas estâncias de esqui australianas foram relatados por 
mais de 25 anos, aumentando a necessidade de fabricação de neve artificial. 

• O turismo é o segundo ganhador de exportação mais valioso da Austrália, 
empregando uma força de trabalho de mais de 580 mil pessoas, mais de 15 
vezes mais pessoas que a mineração de carvão na Austrália. 

https://www.climatecouncil.org.au/uploads/964cb874391d33dfd85ec959aa4141ff.pdf 

 

Identificando usuários de serviços de informação 
climática e suas necessidades na África subsaariana: 
uma agenda de aprendizagem 

Este artigo apresenta uma agenda de aprendizagem para adquirir novos 
conhecimentos sobre os usuários de serviços de informação climática (CIS) e suas 
necessidades. Como uma agenda de aprendizagem, analisa o estado dos 
conhecimentos atuais sobre esse assunto. No entanto, vai além de uma revisão para se 
concentrar no que não sabemos, e argumentar sobre o que é necessário para 
responder ou preencher essas lacunas no conhecimento. Além disso, prioriza essas 
lacunas, organizando um processo de investigação que se baseia em si mesmo para 
informar a pesquisa e a prática do CIS. Assim, este artigo fala sobre as "boas práticas" 
atuais no projeto, gerenciamento e avaliação da CIS, ao mesmo tempo que aponta o 
caminho para melhores práticas no futuro. 



Nos últimos anos, a CIS foi integrada nas agendas de desenvolvimento como meio de 
alcançar os objetivos de desenvolvimento em um clima variável e em mudança, 
deslocando a ênfase da CEI da embalagem da análise climática existente para abordar 
preocupações sociais prementes. Hoje, o ponto de partida para fazer uma CIS efetiva é 
a atenção aos potenciais usuários do serviço e suas necessidades específicas. A 
concepção e gestão de serviços eficazes requer a identificação dos usuários 
pretendidos da informação climática, trabalhe para estabelecer a forma como a 
informação climática pode ser útil no contexto de suas vidas e planeja fornecer 
informações climáticas credíveis, salientes e legítimas que atinjam um ou mais de suas 
necessidades. No entanto, a experiência prática de identificar esses usuários e 
necessidades permanece desigual em todo o campo. Diferentes projetos tomaram 
diferentes abordagens e fizeram diferentes pressupostos, muitas vezes com testes 
limitados. Há lacunas em nosso conhecimento relacionado a quem melhor pode ser 
ajudado pela informação climática, o que a informação climática atende às 
necessidades dos usuários, o meio mais produtivo para identificar essas populações e 
suas necessidades, e como generalizar conhecimentos sobre usuários e necessidades. 

FONTE:https://www.climatelinks.org/sites/default/files/asset/document/2017_Carr-et-

al_Identifiying-CIS-Users-and-their-Needs-Sub-Saharan-Africa.pdf 

 

Como podemos prever o ano mais quente registrado 
quando as previsões meteorológicas são tão incertas? 

A NASA e a NOAA informaram conjuntamente que 2016 foi o ano mais caloroso 
registrado. Isso não é surpresa, já que os primeiros seis meses do ano foram 
excepcionalmente calorosos. 

No entanto, a notícia é significativa para o que diz sobre o aquecimento global: antes 
de 2016, os 10 anos mais quentes registrados ocorreram desde 1998. E no ano 
passado foi o terceiro ano consecutivo, um novo recorde anual global de temperatura 
foi estabelecido. 

Apesar do aquecimento contínuo em todo o planeta, o ceticismo sobre o aquecimento 
global, humano ou humano, permanece. Para alguns, o fato de que os meteorologistas 
não podem prever com segurança os dias meteorológicos de antecedência é a prova 
de que cientistas não podem prever os anos climáticos da Terra ou décadas a partir de 
agora. 

Por que os cientistas gostam de mim têm confiança em prever meses de calor recorde, 
e como as previsões climáticas diferem da previsão do tempo? 



Previsões meteorológicas baseadas em movimentos da atmosfera 

As previsões meteorológicas levam em consideração a evolução dos sistemas 
meteorológicos, incluindo os padrões de pressão atmosférica. A pressão atmosférica é 
a força exercida pelo peso das moléculas de ar. As áreas onde o ar está afundando têm 
alta pressão, e geralmente clima quente e bom. Os sistemas de baixa pressão, também 
conhecidos como ciclones, ocorrem onde o ar sobe e tipicamente produz um clima frio 
e úmido. 

A precisão das previsões meteorológicas até cerca de duas semanas melhorou muito 
nos últimos anos. Mas os sistemas atmosféricos não persistem por muito tempo e as 
previsões além desse prazo tornam-se muito menos precisas. 

Por exemplo, prever a formação de sistemas de baixa pressão (ciclogeneis) e o 
movimento em toda a costa leste dos EUA apresenta um desafio. Um desvio da faixa 
de previsão de apenas 50 milhas a leste ou a oeste pode significar a diferença entre 
uma tempestade de neve, uma tempestade de vento ou uma falta. 

Da mesma forma, as previsões da quantidade de chuva que cairá em um verão quente 
podem ser muito incertas. Quando uma previsão chama de "tempestades isoladas", 
são esperados fatores que controlam a formação de tempestades, como aquecimento 
diurno, fluxo de umidade e ventos de nível superior. Mas esses fatores evoluem 
consideravelmente durante um determinado dia, dificultando a previsão de chuva 
total, particularmente em uma pequena área. Então, é difícil dizer se vai chover no seu 
desfile ou na próxima cidade - o termo "pop-up" é uma tempestade. 

Isso não quer dizer que as advertências para tempestades severas não devem ser 
confiáveis. Neste caso, as previsões de clima severo são muitas vezes feitas para 
regiões geográficas maiores e somente quando as condições existem. Os fatores que 
produzem um clima severo abrangem uma área maior em comparação com aqueles 
que levam a tempestades isoladas. As melhorias tecnológicas, incluindo melhor radar e 
o uso de supercomputadores, também levam a previsões climáticas severas mais 
precisas. 

Papel do calor oceânico 

Em contraste com as previsões baseadas no movimento dos sistemas meteorológicos 
transitórios, as previsões climáticas em torno da temperatura e das precipitações, por 
exemplo, usam conjuntos de dados completamente diferentes. 

Para prever vários meses a várias décadas para o futuro, os cientistas utilizam as 
variações oceânicas, outros fatores naturais (variações solares, erupções volcanicas) e 
a influência global das concentrações crescentes de gases de efeito estufa (GEE) na 
atmosfera. Essas variáveis evoluem e exercem sua influência ao longo de meses e 
anos, ao contrário dos padrões de pressão atmosférica que podem mudar dentro de 
horas ou dias. 



Um fator importante com um efeito de vários meses a cerca de um ano é El Niño, o 
aquecimento periódico das temperaturas do oceano em todo o Pacífico tropical. Este 
padrão de aquecimento oceânico e efeitos associados na atmosfera exercem uma 
forte influência além dos trópicos que podem influenciar as previsões climáticas. 

Os dados sobre a temperatura do oceano são críticos porque a maior parte da 
radiação do sol atingindo a Terra é absorvida pelos oceanos do mundo. Impulsionada 
por esta energia, os oceanos e a atmosfera distribuem o calor ao redor do globo. 

Os anos que seguem um El Niño tendem a ser mais quentes do que aqueles com 
condições quase normais (também chamadas de neutro) ou La Niña. A presença de La 
Niña muitas vezes resulta em uma redução da temperatura global. Isso nos diz que a 
quantidade relativa de calor nas águas superficiais do Pacífico tropical pode ser usada 
para prever temperaturas globais com vários meses de antecedência, exatamente o 
que aconteceu na previsão da temperatura recorde do ano passado. 

Em dezembro de 2015, o UK Met Office previu que 2016 seria recorde quente, entre 
0,72 e 0,96 graus Celsius acima da média de longo prazo (1961-1990). Seu anúncio 
hoje que 2016 foi 0,77 ℃ acima da média está dentro do alcance previsto. No início de 
2016, Gavin Schmidt, do Instituto Goddard para Estudos Espaciais da NASA, prevê que 
2016 seria 1,3 ℃ acima das temperaturas do final do século XIX - notavelmente 
próximo ao aumento de 1,2 ℃ registrado hoje. 

E quanto a 2017? Em sua atualização de 12 de janeiro, a NOAA prevê uma transição de 
La Nina fraca para condições neutras até o primeiro semestre de 2017. A influência de 
La Niña no início do ano é central em previsões de que 2017 será um pouco mais frio 
que 2016, mas ainda está entre um dos os anos mais quentes registrados. 

Anomalias globais de temperatura média anual próxima à superfície (ou seja, diferença 
de temperatura da média de 1961-1990 em graus Celsius) de 1850-2015. O valor de 
2016 é uma média de janeiro a outubro. A linha cinza e sombreamento mostra o 
intervalo de incerteza de 95%. O valor de previsão para 2017 e seu intervalo de 
incerteza são exibidos em verde e preto. UK Met Office 

Deve-se acrescentar que o calor do recorde de 2016 não foi devido ao El Niño 
sozinho. De fato, os anos de El Niño estão se tornando mais quentes, assim como 
aqueles com La Niña, devido à tendência de aquecimento global de aumento das 
concentrações de GEE. 

Influência combinada de fatores humanos e naturais ao longo do tempo 

Além dos efeitos dos oceanos, outros fatores naturais influenciam a taxa de 
aquecimento. As grandes erupções vulcânicas, particularmente aquelas nos trópicos, 
podem ter um efeito de resfriamento globalmente ao bloquear a radiação solar. Por 
exemplo, a erupção do Monte. Pinatubo em 1991 resultou em uma queda na 
temperatura média global de cerca de 1 grau Fahrenheit (0,6 ℃). 



O resfriamento, no entanto, é tipicamente de curta duração e termina quando os 
aerossóis vulcânicos - as pequenas partículas que bloqueiam a luz solar - chover. 

As variações na produção solar também podem influenciar o clima. A tendência de 
aquecimento observada nas últimas décadas, no entanto, não pode ser atribuída a 
mudanças no sol. O impacto da variabilidade solar nas mudanças climáticas é evidente, 
mas o efeito dos gases com efeito de estufa tem sido muito mais considerável a curto 
prazo. 

As projeções de aquecimento em escalas de longo prazo - múltiplas décadas ou mais - 
são baseadas em simulações por modelos climáticos e nossa compreensão de quão 
sensível é o sistema climático para futuros aumentos nas concentrações atmosféricas 
de GEE. 

O que os modelos demonstraram é que o aquecimento futuro deve ser dominado pelo 
aumento dos níveis de GEE, em comparação com as variações da variabilidade interna 
do oceano e outros fatores naturais. O aquecimento será amplificado por feedbacks 
envolvendo o ciclo do carbono, a umidade atmosférica e outros fatores. Por exemplo, 
o vapor de água é um GEE potente, então o aumento das quantidades de umidade 
atmosférica aumentará o aquecimento. Além disso, as emissões do Ártico são uma 
preocupação particular e ameaçam mudar o Ártico de uma pia de carbono para uma 
fonte. 

Dezesseis dos 17 anos mais quentes ocorreram neste século. Existe um esmagador 
consenso científico de que as ações humanas estão aquecendo o planeta. 

Ao mesmo tempo, continuamos a melhorar as previsões meteorológicas e climáticas, o 
que nos levará a uma compreensão mais profunda do comportamento do sistema 
climático em diferentes períodos de tempo e em múltiplas escalas espaciais. Esta 
pesquisa melhorará a precisão - e a confiança - nas projeções para o futuro. 

FONTE:https://theconversation.com/how-can-we-predict-the-hottest-year-on-record-when-weather-

forecasts-are-so-uncertain-70835 

 

Sites costeiros resilientes para conservação no Nordeste 
e no Atlântico Médio. 

Este estudo avalia a região costeira de nove estados do Nordeste dos Estados Unidos, 
estima a resiliência relativa ou a vulnerabilidade de mais de 10.000 locais costeiros e 
identifica os mais propensos a apoiar a diversidade biológica e as funções ecológicas 
em vários cenários de aumento do nível do mar. Os resultados estão resumidos neste 



relatório e disponíveis através dos dados, do site e do serviço de mapas que o 
acompanham.  

As zonas húmidas costeiras são fundamentais para a produtividade e diversidade dos 
ecossistemas marinhos e para as economias humanas que eles apoiam. As regiões do 
Nordeste e do Atlântico Médio dos EUA incluem milhares de zonas húmidas costeiras, 
com o litoral caracterizado por pântanos salgados, marés, praias e dunas, e uma 
grande variedade de deltas, sons, enseadas e estuários dos rios. Contudo, muitos 
municípios costeiros experimentam um crescimento significativo da população e, com 
estimativas do aumento do nível do mar projetado até seis pés no próximo século, é 
provável que muitos habitats das zonas húmidas e seus serviços ecossistêmicos sejam 
perdidos. As características de algumas zonas úmidas costeiras tornam-se mais 
propensas a serem resistentes e permanecerem diversas e produtivas mesmo quando 
se ajustam às mudanças induzidas pelo clima. 

FONTE:https://easterndivision.s3.amazonaws.com/coastal/Resilient_Coastal_Sites_for_Conservation
_NE_Mid_Atlantic.pdf 

 

Cenários para estratégias de resiliência e adaptação 
climática em Tenerife (Ilhas Canárias): três caminhos 
para 2040 

Este estudo descreve um processo participativo de construção de cenários para a 
resiliência das pequenas ilhas que foi realizada para a Ilha de Tenerife (Ilhas Canárias, 
Espanha). O enredo dos cenários baseia-se em análises institucionais e técnicas 
participativas em que os principais interessados locais e os cidadãos estavam 
envolvidos. Uma análise da imprensa foi feita para identificar as principais narrativas 
sobre o nível atual de resiliência e suas potencialidades no futuro, bem como 
identificar as partes interessadas envolvidas no discurso. Enquanto isso, realizaram-se 
entrevistas em profundidade, questionários e grupos focais para envolver as partes 
interessadas e os cidadãos locais na exploração de cenários futuros de resiliência em 
Tenerife. 

Os cenários trouxeram três vias potenciais para 2040. O primeiro cenário prolonga a 
atual situação comercial como a situação em que a ilha pode ser definida como 
altamente vulnerável a choques externos, especialmente devido à sua alta 
dependência externa de produção de alimentos e energia, além disso como a 
necessidade de energia destinada à dessalinização da água. O segundo cenário baseia-
se em uma comunidade local ativa que incentiva taxas crescentes de produção de 
alimentos locais e um sistema de energia 100% renovável, de modo que a 
dessalinização não dependa mais de combustíveis fósseis. Por fim, o terceiro cenário 



descreve uma via em que vários grupos ativos se engajam na construção da resiliência 
sem o guarda-chuva dos governos locais, devido a políticos que não são mais vistos 
como parte da solução, mas parte do problema. Agora, as redes comunitárias 
colaborativas na bio-agricultura, a coleta de água de nevoeiro e a produção de energia 
renovável baseada em cooperativas tornam-se cada vez mais importantes. Os achados 
mostram que a resiliência é entendida como o reforço do nexo entre a soberania 
alimentar entre a energia e a água, o que pode implicar uma mudança no modelo 
econômico local, de modo que a pobreza pode ser reduzida e os choques climáticos 
podem ser amortecidos. 

FONTE:http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC108017/jrc108
017online.pdf 

 

EVENTOS 

Escola de Estudos de Desastre de Jamsetji Tata 

Conferência da Mesa Redonda Internacional 2018 - 
Tecnologias e Inovações na Gestão de Desastres para 
Países em Desenvolvimento: Tendências e 
Oportunidades 

Visão geral 

Tecnologias e inovações podem ser uma ferramenta para construir comunidades justas 
e iguais. Ele pode ser usado para reconstruir a vida das pessoas, aumentar seus 
padrões de vida, tornando-os resistentes à crise e permitindo-lhes adaptar-se a um 
ambiente em rápida mudança. Eles proporcionam uma oportunidade para  inovar as 
práticas de gerenciamento de desastres em todo o mundo. As tecnologias 
contribuíram imensamente para a compreensão do mecanismo e da estimativa dos 
riscos naturais das origens atmosféricas, geológicas, hidrológicas e biológicas. O 
estudo, as experiências e as observações de inundações, tempestades severas, 
terremotos, deslizamentos de terra, erupções vulcânicas e tsunamis e seus impactos 
na humanidade certamente ajudaram a mover políticas e outras intervenções no 
terreno. O avanço da ciência também permite que os cientistas capturem 
vulnerabilidades sociais e trabalhem em modelagem ou construção de cenários que 
contribuam para mitigar os impactos de desastres. A tecnologia é utilizada para vários 
fins, como mapeamento de recursos naturais, avaliação e avaliação de danos, 



gerenciamento e planejamento a nível local, regional e nacional. Da mesma forma, 
combinar métodos inovadores e ferramentas de SIG e sensoriamento remoto, podem 
ajudar nas minhas maneiras, não apenas identificar o impacto de desastres complexos 
com mais precisão e rapidez, mas também fornecer alertas antecipados para 
assentamentos potencialmente em risco. 

É amplamente reconhecido que a gestão de desastres requer uma versatilidade com 
ampla gama de conhecimentos, práticas e conjuntos de habilidades em áreas variadas, 
incluindo ciência e tecnologia. O quadro Sendai visa promover investimentos em 
inovação e desenvolvimento tecnológico em pesquisa de gerenciamento de risco de 
desastres. Além disso, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável enfatizam a 
construção de infraestrutura resiliente, promovem a industrialização inclusiva e 
sustentável e promovam a inovação. As inovações podem ser ampliadas de nível local 
para regional, simplesmente criando consciência sobre a mudança social. 

O papel das comunidades no aprimoramento do conhecimento científico através da 
documentação, contribuindo para a co-produção de conhecimento e colaboração é 
significativo na democratização do conhecimento. A Mesa Redonda também ajudará a 
refletir sobre essa perspectiva sobre sociedade, ciência e tecnologia. Os cientistas 
devem interagir com as comunidades e trazer ciência às pessoas e também se envolver 
com a ciência das pessoas, validá-la ou desafiá-lo, conforme o caso. O 
desenvolvimento de várias ferramentas para sistemas de alerta precoce, soft wares 
para manutenção de bancos de dados de desastres, aplicativos para avaliação de 
necessidades e coleta de dados através de fornecimento de multidão são exemplos de 
implantação efetiva de tecnologia em várias fases de gerenciamento de desastres. 

Enquanto os cientistas são capazes de capturar riscos, riscos e vulnerabilidades e 
também avaliar o impacto das catástrofes, o processo de comunicação dessas pessoas 
com as pessoas da maneira mais rápida e adaptá-las aos métodos indígenas continua 
sendo um grande desafio. A transferência de tecnologia bem-sucedida requer não 
apenas o intercâmbio de soluções tecnológicas, mas também o fortalecimento de 
políticas e ambientes regulatórios e capacidades para absorver, empregar e melhorar 
as tecnologias apropriadas. 

A conferência se esforça para aprofundar o conhecimento e os conhecimentos sobre o 
gerenciamento de desastres, demonstrando sinergia entre ciência e tecnologia e 
ciências sociais, com foco na construção de abordagens participativas centradas nas 
pessoas para redução e resposta ao risco de desastres em questões de 
implementação. 

Objetivos 

• Discutir o desenvolvimento e difusão de tecnologias para gestão de desastres e 
inovações sociais, especialmente no contexto dos países em desenvolvimento. 

• Identificar desafios na implantação de tecnologias e como elas podem ser 
superadas. 



• Para discutir abordagens indígenas para a aplicação de tecnologias e inovações 
na gestão de desastres. 

Temas 

1. Inovações sociais para construir resiliência 
2. Tecnologias para recolha, disseminação e mapeamento de informações e 

dados. 
3. Sistemas de alerta precoce, sistemas de monitoramento e seus vínculos com 

SOPs 
4. Desafios de locais remotos 
5. Avaliação e avaliação de risco baseada em tecnologia 
6. Modelagem, construção de cenários 
7. Dados importantes para avaliação de risco 

FONTE:https://www.tiss.edu/view/5/mumbai-campus/jamsetji-tata-school-of-disaster-
studies/international-roundtable-conference-2018/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

           

 

 

 

 

 

 

 

 


