
 

PUBLICAÇÃO: 21/07/2017 

 

Como tornar as cidades mais resilientes: um manual 
para líderes do governo local 

Este Manual é projetado principalmente para líderes de governos locais e decisores 
políticos. Ele busca apoiar políticas públicas e tomadas de decisões para que possam 
implementar atividades para reduzir o risco de desastres e criar resiliência. Ele 
estabelece orientações práticas para colocar em ação o "Ten Essentials for Making 
Cities Resilient".  

Este Manual mostra o conhecimento e a experiência de várias cidades parte da 
Campanha Resiliente Global Making Cities. Responde ao apelo a um melhor acesso aos 
recursos de informação e conhecimento e ferramentas para lidar eficazmente com os 
impactos dos riscos naturais e as mudanças climáticas. Ele fornece uma visão geral das 
principais estratégias e ações como parte de uma estratégia global de 
desenvolvimento urbano sustentável. 

O anexo deste manual contém links para ferramentas, recursos e exemplos de cidades 
parceiras. Uma plataforma de informação baseada na web, onde as cidades e os 
governos locais podem compartilhar suas próprias ferramentas, planos, regulamentos 
e práticas complementam o Manual. 

http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/assets/documents/guidelines/Handbook

%20for%20local%20government%20leaders%20[2017%20Edition].pdf 

 

 

 



Iniciativa Mundial para Escolas Seguras (WISS) 

A Iniciativa Mundial para Escolas Seguras (WISS) é uma parceria global liderada pelo 

governo que visa garantir o compromisso político e promover a implementação de 

escolas seguras em todo o mundo. O WISS motiva e apoia os governos para 

desenvolver e implementar políticas, planos e programas nacionais de segurança 

escolar em combinação com os três aspectos técnicos da Segurança Integral da 

Escola. Para mais informações, veja o documento informativo do WISS (PDF) e o Plano 

de Ação do WISS (PDF). 

A Iniciativa Mundial oferece assistência técnica e especialização específica para apoiar 

os governos interessados na implementação da Segurança Escolar Integral a nível 

nacional e promove boas práticas e realizações na implementação segura da escola 

para replicação em outros países e regiões. Os recursos técnicos fornecidos pelo 

GADRRRES podem ser encontrados na página do Pacote de Suporte Técnico do WISS . 

 

 



A partir de março de 2017, 41 países se inscreveram na Iniciativa Mundial para Escolas 

Seguras através de um processo inicial e informal. A UNISDR e a GADRRRES agradecem 

aos países por seu compromisso contínuo como países campeões da WISS. 

A UNISDR e a GADRRRES têm o prazer de anunciar que um processo formal foi 

estabelecido para países que estão interessados em se tornarem países campeões da 

WISS. Todos os países que ainda não realizaram o processo informal de adesão e que 

estão interessados em se tornar um membro do WISS são convidados a seguir as 

etapas abaixo para enviar uma carta de interesse formal: 

1. Revise o documento informativo do  WISS e o Plano de Ação do WISS para 
obter detalhes completos sobre os objetivos do WISS e os compromissos dos 
países campeões. 

2. Ofereça uma breve carta de interesse, incluindo uma declaração de um 
membro da autoridade educacional nacional, Administração Sênior, indicando 
o desejo de se inscrever no WISS e se tornar um País Campeão WISS. 

3. Incluir na carta a designação de um ponto focal e suas informações de contato. 
4. Envie a carta para 

Sr. Robert Glasser  

Representante Especial do Secretário-Geral para a Redução de Riscos de 

Desastres  

Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres (UNISDR)  

c / o Palais des Nations  

8-14 Avenue de la Paix  

CH-1211 Genebra, Suíça 

Com cópias enviadas à Christel Rose na  rosec@un.org  e às cadeiras de 

qualquer mecanismo abrangente de segurança escolar ou educação em 

coordenação de emergência no país. 

Após a recepção da carta de interesse, a UNISDR fornecerá uma resposta oficial, bem 

como informações sobre os próximos passos. 

http://www.gadrrres.net/uploads/files/resources/WISS-Membership-process-PT.pdf 

http://gadrrres.net/index.php?p=what-we-do/worldwide-initiative-for-safe-schools/wiss-

membership-process-information 

 

 



 

Desastres e resiliência econômica nacional 

Este artigo fornece uma análise da resiliência econômica a nível nacional, 
apresentando uma visão ampla das mudanças na resiliência aos extremos climáticos 
ao longo de um período de 42 anos. Ele se concentra em 12 países do Sahel, África 
Oriental e Ásia que fazem parte do programa de resiliência financiado pelo governo do 
Reino Unido BRACED (Building Resilience and Adaptation to Climate Extremes and 
Disasters). 

Neste artigo, os autores criam uma tipologia de risco para os países que podem ser 
usados para informar abordagens para construir resiliência. Burkina Faso e Mali, por 
exemplo, têm um perfil de "risco único", pois experimentaram relativamente poucos 
eventos, enquanto o Nepal tem um perfil de "risco múltiplo" e experimentou vários 
desastres ao longo dos 42 anos analisados. Enquanto isso, as secas tiveram um efeito 
desproporcional em comparação com outros perigos relacionados com o clima , 
especialmente na África, enquanto as inundações têm sido muito frequentes. 

https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/11323.pdf 

7 coisas para saber sobre o gerenciamento do risco 
climático através da proteção social 

Este documento analisa a forma como a proteção social pode ser uma ferramenta para 
gerenciar o risco climático, com exemplos do Brasil, Quênia e Lesoto. Discute como a 
proteção social pode ajudar a diminuir o fosso entre ajuda humanitária e 
desenvolvimento, bem como absorver e se adaptar aos choques climáticos.  

O uso da proteção social também pode apoiar a resposta a desastres e identificar 
melhor os povos vulneráveis. A adição de critérios de segmentação com base na 
exposição ao clima ou ao perigo permite aos programas distinguir as pessoas que 
precisam de suporte a longo prazo daqueles que o necessitam 
temporariamente. Também é possível identificar aqueles em risco antes de um choque 
e fornecer suporte transitório quando eles o precisam.  

Um sistema de proteção social inteligente para o clima pode ser alcançado por: 

• Considerando o risco de clima e desastres ao planejar e projetar programas de 
proteção social; 

• Ligação a sistemas de alerta precoce e mecanismos de contingência; 
• Estabelecimento de sistemas de entrega (segmentação, registro e pagamento) 

que identificam, se inscrevem e fazem transferências rapidamente para 
populações afetadas pela crise; 



• Criando um mecanismo de coordenação entre ministérios e agências, incluindo 
a capacidade institucional; e 

• Assegurar que os mecanismos de financiamento e financiamento estejam 
prontos para serem desembolsados conforme necessário. 

Para os sistemas de proteção social antecipar e absorver riscos e choques relacionados 
ao clima, a flexibilidade, a escalabilidade e a sustentabilidade são fundamentais.  

http://www.preventionweb.net/files/51885_7thingstoknowclimaterisksocialprote.pdf 

 

Ferramentas de Planejamento para Sustentabilidade 

Urbana 

Como parte do trabalho em cidades sustentáveis e localização da Agenda 2030 e seus 

17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), o Centro RIO+ traçou as diversas 

ferramentas e recursos que apoiam o desenvolvimento sustentável nas cidades em 

todo o mundo. Embora fora de uma análise exaustiva, Ferramentas de Planejamento 

para Sustentabilidade Urbana mapeia mais de 50 tipos de abordagens e ferramentas, 

desde índices de medições urbanas, certificações e ferramentas de previsão até guias 

de planejamento participativo e ferramentas de prestação de contas. 

FONTE:https://riopluscentre.org/publications/ferramentas-de-planejamento-para-
sustentabilidade-urbana 

 

 

Pessoas em Desastres: Problema Especial da Revista 
Australásia de Desastres e Estudos de Trauma 

Este número especial do jornal Australasian of Disaster and Trauma Studies é baseado 
em uma seleção de apresentações da People in Disasters Conference. Os temas da 
conferência incluíram resposta, recuperação e resiliência com uma nova visão 
fornecida sobre o valor dos grupos comunitários e culturais como primeiros 
atendentes. Este problema inclui artigos sobre os seguintes tópicos: 



• Cuidar de animais de companhia; 
• Compaixão cansaço das enfermeiras;  
• Promovendo a recuperação psicossocial maori; 
• Violência familiar; 
• Gerenciando diabetes pós-desastre; 
• Comparando projetos de recuperação comunitária em Aotearoa / Nova 

Zelândia e Japão; 
• Bem-estar de pessoas mais velhas; 
• Crescimento pós-traumático. 

A edição especial People in Disasters é publicada pelo Journal Australasian of Disaster 

and Trauma Studies sob o Creative Commons 3.0. 

FONTE: http://www.preventionweb.net/files/submissions/51375_ajdts202full.pdf 

http://www.preventionweb.net/publications/view/51375 

 

 

UNESCO lança publicação gratuita sobre objetivos 
globais da ONU 

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) 
lançou nesta quinta-feira (13/07) um guia sobre os Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) para ser utilizado por profissionais de educação.  

A publicação apresenta métodos de implementação dos ODS em diferentes níveis, 
desde a formulação de cursos até estratégias nacionais. 

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(UNESCO) lançou nesta quinta-feira (13) um guia sobre os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) para ser utilizado por profissionais de educação. 

A publicação apresenta métodos de implementação dos ODS em diferentes níveis, 
desde a formulação de cursos até estratégias nacionais. 

O documento pode ser baixado na Internet.Para solicitar cópias impressas, é 
necessário entrar em contato com: grupoeditorial@unesco.org.br. 

Também nesta quinta-feira (13), a UNESCO e o governo brasileiro lançaram oito vídeos 
explicando o que são nove dos 17 ODS, Em cada um dos vídeos, a explicação é 



apresentada por crianças. A ideia é aumentar a conscientização da comunidade escolar 
sobre a importância da Educação para o Desenvolvimento Sustentável. 

FONTE: http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002521/252197POR.pdf 

 

Ibope: 51% dos brasileiros acreditam que governo 
federal é principal responsável por cumprir objetivos da 
ONU 
Em parceria com a ONU Brasil, o IBOPE entrevistou 2.002 indivíduos de 143 municípios 

para avaliar o nível de conhecimento do brasileiro sobre os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS) — um conjunto de metas 

adotadas em 2015 pela Assembleia Geral para erradicar a pobreza e combater as 

mudanças climáticas, entre outros propósitos, até 2030. 

 

Em parceria com a ONU Brasil, o IBOPE entrevistou 2.002 indivíduos de 143 municípios 
para avaliar o nível de conhecimento do brasileiro sobre os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS) — um conjunto de metas 
adotadas em 2015 pela comunidade internacional para erradicar a pobreza e combater 
as mudanças climáticas, entre outros propósitos, até 2030. 

A pesquisa revela que um a cada dez cidadãos tem algum conhecimento sobre essa 
agenda global e 38% já ouviram falar do tema, mas não conhecem o assunto. Quando 
questionados sobre quem seria o principal responsável pelo cumprimento dos ODS — 
que incluem metas sobre o fim da fome, a promoção da educação de qualidade e a 
eliminação da violência de gênero —, 51% dos entrevistados citaram o governo 
federal. Outros 46% responderam se tratar do nível estadual de governo e 33% citaram 
as Prefeituras. 

Abaixo do Estado, caberia também ao setor privado e às instituições acadêmicas a 
implementação dos objetivos da ONU, segundo 14% dos entrevistados. Apenas 4% 
acreditam que a população em geral seria a maior responsável pelas metas do 
organismo internacional. 

O documento revela que ainda há um longo caminho a percorrer para conscientizar o 
público brasileiro sobre a Agenda 2030 — 49% dos entrevistados nunca tinham ouvido 
falar do marco global firmado há quase dois anos por todos os países-membros da 
Assembleia Geral da ONU. 



Prioridades e engajamento do brasileiro 

A pesquisa também perguntou aos entrevistados sobre quais ODS, caso cumpridos, 
trariam benefícios para o Brasil. Entre os mais citados, estão a garantia da saúde e do 
bem-estar, o fim da miséria e a promoção da educação de qualidade. Os menos 
mencionados foram o acesso à energia limpa e acessível, o combate às mudanças, a 
adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo e o fortalecimento de 
parcerias e meios de implementação. 

Outro dado mensurado pelo estudo é a disposição do brasileiro em colaborar com a 
implementação de cada uma das metas. O nível mais alto de engajamento identificado 
foi de 30% para dois ODS — saúde e educação. Ou seja, menos de um terço da 
população colaboraria com essas metas. 

Os índices são ainda menores para outros Objetivos — 3% estariam dispostos a 
contribuir para o combate às transformações do clima, 9% para a promoção da 
igualdade de gênero e fim da violência contras as mulheres e 15% para a erradicação 
da fome. 

FONTE:https://nacoesunidas.org/ibope-51-dos-brasileiros-acreditam-que-governo-federal-e-principal-responsavel-por-cumprir-

objetivos-da-onu/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ONUBr+%28ONU+Brasil%29 

 

Adesão à Rede 

Qualquer IES brasileira poderá fazer parte da Rede ODS Universidades Brasil, 

engajando-se voluntariamente à iniciativa por meio de um termo de Adesão. 

A Rede ODS Universidades Brasil recepcionará adesões de Instituições de Educação  

Superior (IES) e de Instituições Cientificas, Tecnológicas e de Inovação (ICT) brasileiras. 

FONTE: 
http://www.redeodsuniversidades.ueg.br/conteudo/12227_adesao_a_rede 

 

     



Secretário-Geral da ONU apresenta Relatório de 

Progresso dos Objetivos de 

Sustentável 

18/jul/2017 

Relatório aponta oportunidades e desafios para o cumprimento da Agenda 2030. Foto: 

UN/Photo. 

O Secretário-Geral da ONU, António Guterres
sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, no Fórum Político de Alto Nível 
sobre Desenvolvimento Sustentável, na sede das Nações Unidas, em Nova York, na 
última segunda-feira (17). Entre os principais pontos de
necessidade de ações conjuntas entre países para atender demandas globais, o 
fortalecimento de fontes de financiamento para a Agenda 2030 e a promoção de 
políticas para a erradicação da pobreza.

Durante o discurso de apresent
globalização e o progresso tecnológico fomentaram o crescimento econômico global, 
mas também aumentaram a desigualdade. “Oito pessoas no mundo têm a mesma 
riqueza que metade da população global. Junto com a globali
muitas pessoas ficaram para trás. O desemprego de jovens tornou
sério e um obstáculo ao desenvolvimento de seus país”, disse.

No relatório, Guterres destacou que o progresso para o alcance dos ODS está abaixo 
do necessário para o cumprimento da Agenda 2030. “A taxa do progresso em diversas 
áreas está muito aquém do necessário para cumprir as metas até 2030. Ações focadas 
são fundamentais para tirar da pobreza 767 milhões de pessoas que continuam 

Geral da ONU apresenta Relatório de 

Progresso dos Objetivos de Desenvolvimento 

Relatório aponta oportunidades e desafios para o cumprimento da Agenda 2030. Foto: 

Geral da ONU, António Guterres, apresentou o Relatório de Progresso 
sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, no Fórum Político de Alto Nível 
sobre Desenvolvimento Sustentável, na sede das Nações Unidas, em Nova York, na 

feira (17). Entre os principais pontos destacados por Guterres, estão a 
necessidade de ações conjuntas entre países para atender demandas globais, o 
fortalecimento de fontes de financiamento para a Agenda 2030 e a promoção de 
políticas para a erradicação da pobreza. 

Durante o discurso de apresentação do documento, Guterres apontou que a 
globalização e o progresso tecnológico fomentaram o crescimento econômico global, 
mas também aumentaram a desigualdade. “Oito pessoas no mundo têm a mesma 
riqueza que metade da população global. Junto com a globalização, ficou claro que 
muitas pessoas ficaram para trás. O desemprego de jovens tornou-se um problema 
sério e um obstáculo ao desenvolvimento de seus país”, disse. 

No relatório, Guterres destacou que o progresso para o alcance dos ODS está abaixo 
ário para o cumprimento da Agenda 2030. “A taxa do progresso em diversas 

áreas está muito aquém do necessário para cumprir as metas até 2030. Ações focadas 
são fundamentais para tirar da pobreza 767 milhões de pessoas que continuam 

Geral da ONU apresenta Relatório de 

Desenvolvimento 

Relatório aponta oportunidades e desafios para o cumprimento da Agenda 2030. Foto: 

, apresentou o Relatório de Progresso 
sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, no Fórum Político de Alto Nível 
sobre Desenvolvimento Sustentável, na sede das Nações Unidas, em Nova York, na 

stacados por Guterres, estão a 
necessidade de ações conjuntas entre países para atender demandas globais, o 
fortalecimento de fontes de financiamento para a Agenda 2030 e a promoção de 

ação do documento, Guterres apontou que a 
globalização e o progresso tecnológico fomentaram o crescimento econômico global, 
mas também aumentaram a desigualdade. “Oito pessoas no mundo têm a mesma 

zação, ficou claro que 
se um problema 

No relatório, Guterres destacou que o progresso para o alcance dos ODS está abaixo 
ário para o cumprimento da Agenda 2030. “A taxa do progresso em diversas 

áreas está muito aquém do necessário para cumprir as metas até 2030. Ações focadas 
são fundamentais para tirar da pobreza 767 milhões de pessoas que continuam 



vivendo com menos de U$ 1,90 por dia e para garantir a segurança alimentar para as 
793 milhões de pessoas que passam fome frequentemente. Precisamos de mais 
progresso para termos energias sustentáveis e de mais investimentos em 
infraestrutura sustentável. Também é fundamental termos educação de qualidade 
para todas e todos”. 

Sobre igualdade de gênero, o secretário geral aponta no relatório que mulheres 
continuam sofrendo com a violência, não têm representação política adequada e não 
participam efetivamente dos processos decisórios. 

Guterres ressaltou ainda que há mais de dois bilhões de pessoas vivendo em países 
com escassez de água. 

O Secretário-Geral também fez um apelo para que governos, sociedade civil e setor 
privado mobilizem ações conjuntas que atendam os pontos mais críticos apresentados 
no relatório. “Juntos conseguiremos que a ambiciosa e transformadora Agenda 2030 
se torne realidade para todas e todos”, afirmou. 

Brasil 

Durante o Fórum, o Brasil apresentou o I Relatório Nacional Voluntário sobre os ODS. 
No documento, são destacados iniciativas e desafios para o alcance da Agenda 2030. O 
relatório, elaborado com a colaboração de representantes da sociedade civil, 
governos, instituto de pesquisa e órgãos de controle, tem foco nos ODS 1 (Erradicação 
da pobreza), 2 (Fome zero), 3 (Saúde e bem-estar), 5 (Igualdade de gênero), 9 
(Indústria, inovação e infraestrutura), 14 (Vida na água) e 17 (Parcerias e meios de 
implementação). 

“A Agenda 2030 é uma agenda de estado, e não de governos. É um compromisso de 
todo o país. Por isso, trabalhamos em conjunto justamente para conseguirmos 
alcançar as transformações necessárias. Sem políticas públicas efetivas e 
planejamento, não há como alcançarmos o objetivo. Por isso, a criação da Comissão 
Nacional sobre os ODS, com representantes nos três níveis de governo e da sociedade 
civil, foi fundamental para avançarmos nesse desafio de implementação da Agenda 
2030”, afirmou o embaixador José Antônio Marcondes de Carvalho, em entrevista à 
Rádio ONU. 

http://www.secretariadegoverno.gov.br/snas-documentos/relatoriovoluntario_brasil2017port.pdf 

https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2017/TheSustainableDevelopmentGoalsReport2017.pdf 

 

 


