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Sobre a Plataforma Global para Redução de Risco de 
Desastres 

A Plataforma Global para Redução de Risco de Desastres é um fórum bianual 
multistakeholder estabelecido pela Assembléia Geral da ONU para analisar o 
progresso, compartilhar conhecimento e discutir os mais recentes desenvolvimentos e 
tendências na redução do risco de desastres. 

A Plataforma Global para Redução de Risco de Desastres é um componente crítico do 
processo de monitoramento e implementação da Estrutura de Sendai para Redução de 
Riscos de Desastres (2015-2030). Os resultados da Plataforma Global informam as 
deliberações do Fórum Político de Alto Nível sobre o Desenvolvimento Sustentável e a 
Cúpula do Clima 2019 da ONU a partir de uma perspectiva de redução do risco de 
desastres. Esses esforços contribuem para a realização bem sucedida de uma agenda 
2030 para o desenvolvimento sustentável, com base em riscos. 

Durante a última década, a Plataforma Global assumiu o papel de avaliar e rever o 
progresso na implementação da agenda global de redução do risco de desastres, e 
servir como uma plataforma para governos e partes interessadas compartilhar boas 
práticas, identificar lacunas e fazer recomendações para acelerar ainda mais a 
implementação. No total, cinco sessões da Plataforma Global ocorreram desde 2007. 
Enquanto cada uma das sessões focalizou temas específicos, os seguintes tópicos 
foram recorrentes na maioria das sessões, em diferentes formas e reiterações: 1) 
implementação nacional e local, 2) investimentos e economia na redução do risco de 
desastres, e 3) ligações e coerência com as mudanças climáticas e o desenvolvimento 
sustentável. 

 
Foco temático 

Dividendo de resiliência: rumo a sociedades sustentáveis e inclusivas 

O tema da GP2019 se concentrará em como gerenciar o risco de desastres e os 
investimentos em desenvolvimento com base em riscos pagam dividendos em vários 



setores e geografias, em todas as escalas e nos campos social, econômico, financeiro e 
ambiental. O conceito de 'dividendo de resiliência' neste contexto deve ser 
interpretado em um sentido mais amplo que vai além do lucro monetário. Contribui 
para reduzir o risco de desastres, fomenta o desenvolvimento e gera múltiplos 
benefícios sociais, ambientais e econômicos a longo prazo. As sessões serão concebidas 
de forma que os principais intervenientes - como ministérios do planeamento, 
economia e finanças, reguladores nacionais e internacionais, e legisladores, bem como 
membros das comunidades empresarial e de investidores e instituições financeiras 
internacionais - sejam destacados como oradores. e debatedores. 

 

Prêmios Sasakawa 

Reconhecendo a importância da inclusividade e sustentabilidade na redução do risco 

de desastres, a cerimônia de premiação do Prêmio Sasakawa das Nações Unidas para a 

Redução do Risco de Desastres acontecerá no GP2019.  

  

UNDRR recebeu 61 indicações de 31 países. Duas organizações e um indivíduo foram 

premiados: 

O Departamento de Defesa Civil de Campinas no Brasil foi escolhido por sua 
abordagem sustentável da comunidade única para uma maior inclusão, sua forte 
liderança local e a participação ativa de todos os grupos vulneráveis no mapeamento 
e mitigação de riscos. 

O Prêmio Sasakawa das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres foi criado 

há mais de 30 anos e é organizado conjuntamente pelo Escritório das Nações Unidas 

para a Redução do Risco de Desastres e da Fundação Nippon. A subvenção total de US 

$ 50.000 é distribuída entre os vencedores. 
 

Países participantes: 31 

 

República Turca do Norte de Chipre (TRNC) 

Grã-Bretanha 

Brasil 

Sri Lanka 

Honduras 

México 

Índia 

Austrália 

Reino Unido 

Nepal 

Chile 



Holanda 

Egito 

República da Indonésia 

Burkina Faso 

República da Coréia 

Nepal 

Bangladesh 

Israel 

Filipinas 

República da Maurícia 

Itália 

Áustria 

Gana 

Colômbia 

Quênia 

Cazaquistão 

EUA 

República Islâmica do Irã 

Portugal 

Hong Kong, China 

FONTE:https://www.unisdr.org/we/campaign/sasakawa 

FONTE:https://www.unisdr.org/conference/2019/globalplatform/programme/sasakawa-awards 

 

 

 



ONU premia Campinas por iniciativas para a redução de 

desastres 
EFEGenebra16 mai 2019 

 

Fernando (Aisr-ARISE).Leonardo (Embaixada Brasileira) Sidnei Furtado, Mami Mizutori(UNDRR), Cel Lucas (SEDEC) Saskia (UNDRR 

Américas) Irani (Min.Des.Regional)  

A Defesa Civil de Campinas (SP) recebeu nesta quinta-feira o Prêmio Sasakawa das 

Nações Unidas para a Redução de Desastres devido aos programas de prevenção 

contra catástrofes naturais. 

O anúncio foi realizado em Genebra, na Suíça, pela representante do secretário-geral 

da ONU para a redução de riscos em desastres, a diplomata japonesa Mami Mizutori. 

Este prêmio é concedido há 30 anos pelas Nações Unidas. 

FONTE:https://www.efe.com/efe/brasil/mundo/onu-premia-campinas-por-iniciativas-para-a-

redu-o-de-desastres/50000243-3978194 

 

 



 

 

 

 
 
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 

                    

 

 


