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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 a política pública e a tomada 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 apresenta 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. 

FONTE:http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/assets/documents/guidelines/Handbook%20

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

 

 

Ano em revista 

 



 

Uma sucessão de crises novos e agravamento em 2017 criou níveis sem precedentes 

de necessidade humanitária, como destacou em 2017 do OCHA Year in Review , que 

detalha alguns dos crises mais difíceis do ano, incluindo os quatro fomes, agravando a 

violência na República Democrática do Congo, e o êxodo em massa do Rohingya. 

Este ano Nigéria in Review toma um mergulho profundo em realizações agências de 

ajuda nesta crise complexa em 2017. 

https://unocha.exposure.co/year-in-review-2017 

 

 

Relatório: Guia para Governos: Ação Internacional 
Humanitário 
Após muitos desastres nos últimos meses, os atores globais e locais uniram-se para 
responder. Este novo guia OCHA, voltada para a América Latina e o Caribe, tem como 
objetivo ajudar os governos a melhor compreender e navegar no sistema humanitário 
internacional.  
 

FONTE:http://www.unocha.org/sites/unocha/files/dms/Guide%20for%20Governments%20-

%20International%20Humanitarian%20Action.pdf 

 

 

Requisitos Mínimos para a prevenção e resposta à 
violência de gênero em situações de emergência.  
 

 

Criando Requisitos Mínimos para a prevenção em  Resposta a violência baseada no 
gênero em Emergências recebeu apoio de uma rede grande e diversificada de colegas 
e especialistas técnicos.  

Os padrões mínimos compreendem um conjunto de 18 normas interligados com base 

nas vantagens comparativas e experiência global UNFPA e as melhores práticas 

internacionais. Os padrões de apoiar o mandato UNFPA para coordenar a prevenção 

da violência de gênero e respostas de emergência como co-líder junto com Área de 



Responsabilidade.Global.Protection.Cluster.do.UNICEF.  

 

Os padrões fornecem ferramentas para enfrentar os gargalos que impedem a 

priorização da prevenção e resposta à violência baseada no gênero em situações de 

emergência, bem como orientação sobre como trabalhar em colaboração com / como 

sobreviventes e membros da população afetada pela crise aumentar a resiliência 

individual e comunitária. 

FONTE:http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/GBViE.MS_.FINAL_.ESP_.12-

22_0.pdf?utm_source=INEE+email+lists&utm_campaign=8e755fb86e-

SLC_Update_2017_+March&utm_medium=email&utm_term=0_710662b6ab-8e755fb86e-25743853 

 

 

Coerência entre o quadro Sendai, os SDG, o Acordo 
sobre o Clima, a Nova Agenda Urbana e a Cúpula 
Mundial Humanitária, e o papel da ciência na sua 
implementação 

A recente adoção síncrona de acordos históricos da ONU, o Quadro Sendai para 
Redução do Risco de Desastres, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (SDGs), a 
Conferência Climática de Paris da COP21, a Cúpula Mundial Humanitária e o Habitat III 
criaram uma oportunidade rara, mas significativa, de construir coerência em áreas 
políticas diferentes, mas sobrepostas . Por exemplo, em conjunto, essas estruturas 
permitem uma agenda de resiliência mais completa, pois a construção da resiliência 
requer ação que aborde as áreas de desenvolvimento, humanitário, climático e de 
redução de risco de desastres. Esta coerência servirá para fortalecer os quadros 
existentes de fragilidade e resiliência dos riscos para avaliações multi-risco e visa 
desenvolver um sistema de governança urbana dinâmico, local, preventivo e adaptável 
a nível global, nacional e local. 

Principais recomendações para a construção da coerência entre esses acordos e 
agendas incluem: 

• Sensibilizar os governos nacionais e subnacionais para a forma como os 
diferentes marcos se alinham é crítico; O peso relativo relativo dos quadros 
pode afetar a colaboração e a coerência. 

• Facilitando parcerias chave que ajudem a evitar a duplicação e maximizar os 
ganhos. Também podem ser necessários incentivos institucionais para 
trabalhar em conjunto para reforçar o trabalho conjunto entre os acordos. 

• Instituindo arranjos claros de governança para assegurar ação coletiva bem-
sucedida e responsabilidade. 



• Desenvolver definições consistentes, particularmente sobre resiliência e risco 
que apresentam como temas comuns em todos os acordos. 

• Promover o envolvimento científico e tecnológico através do financiamento de 
projetos de pesquisa nacionais / regionais. O quadro Sendai exige 
especificamente um trabalho científico reforçado na redução do risco de 
desastres e uma melhor coordenação das redes existentes e instituições de 
pesquisa científica. 

• Registrou processos de monitoramento que acompanham o progresso na 
implementação dos frameworks. Isso também ajudará a minimizar a carga de 
relatórios sobre os países, tornando possível a coleta de dados. 

• Assegurar a apropriação nacional e a liderança em todos esses quadros 
também serão fundamentais para o sucesso. 

FONTE:http://www.preventionweb.net/files/53178_170509assessingcountrysfdrra4.p
df 

 

Rede de empresas brasileiras que apoiam metas da ONU 
completa 15 anos 

Em 2018, a Rede Brasil do Pacto Global — movimento do setor privado para promover 
os direitos humanos e a sustentabilidade — completa 15 anos. Iniciativa nacional 
passou de 28 companhias signatárias para 756, crescendo em uma média anual de 
cerca de 200%. Suas frentes de atuação também foram ampliadas, de quatro “forças-
tarefas” para seis Grupos Temáticos e duas Comissões. 

Criada em 2003, três anos após o lançamento do movimento a nível mundial, pelo 
então secretário-geral da ONU, Kofi Annan, a missão da Rede Brasil continua sendo a 
defesa dos 10 Princípios do Pacto Global. A lista inclui metas sobre trabalho decente, 
combate à corrupção e responsabilidade ambiental. Após a adoção pelos países-
membros da ONU dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), em 2015, o 
Pacto Global incorporou essa nova agenda às suas estratégias. 

No Brasil, a iniciativa mantém atividades em seis áreas — gestão da água; alimentos e 
agricultura; anticorrupção; energia e clima; ODS; direitos humanos e trabalho; e 
engajamento e comunicação. “Hoje somos a quarta maior rede (nacional) do mundo”, 
afirma o secretário-executivo do movimento, Carlo Pereira. 

Para marcar o aniversário, o movimento promoverá em maio (16) o Fórum Pacto 
Global — 15 anos da Rede Brasil. Encontro reunirá lideranças corporativas para 
debater as transformações do setor privado desde o início dos anos 2000 tendo em 
vista o avanço das pautas de desenvolvimento sustentável. 



Carlo reforça a importância do ano de 2018 para a adoção de um novo 
posicionamento, fundado em um modelo mais orientado para os negócios, sem perder 
de vista o compromisso com os ODS. A iniciativa pretende rever suas medidas de 
integridade, buscando a valorização dos signatários que se engajam concretamente 
com a sustentabilidade, bem como a preservação da sua reputação enquanto 
movimento ligado à ONU. 

FONTE:http://www.pactoglobal.org.br/Artigo/330/Rede-Brasil-lanca-logomarca-homenageando-

seus-15-anos-de-historia- 

FONTE:http://www.pactoglobal.org.br/artigo/56/Os-10-principios 

 

Economia da mitigação das alterações climáticas na Ásia 
Central e Ocidental 

Este relatório fornece uma avaliação detalhada dos custos, benefícios e oportunidades 
de investimento para redução de gases de efeito estufa nos setores de energia e 
transporte do Azerbaijão, Cazaquistão e Uzbequistão e fornece uma compreensão dos 
benefícios indiretos para a saúde humana e segurança energética. 

Este relatório destina-se a formuladores de políticas, profissionais e acadêmicos, para 
fornecer uma visão geral das medidas políticas e tecnologias disponíveis para a 
redução de emissões, bem como cenários de futuras trajetórias de emissão. O 
relatório conclui que uma quantidade significativa de redução de emissões (contra o 
caso businessas-usual) pode ser alcançada com pouco ou nenhum custo e com 
benefícios significativos para a saúde. Além disso, o acompanhamento do resultado do 
relatório é um modelo detalhado personalizado dos setores de energia e transporte 
em cada país, que foi distribuído entre as partes interessadas em cada país para 
desenvolvimento, análise e relatórios sobre os custos e opções de mitigação. 

FONTE:https://www.adb.org/sites/default/files/publication/223731/economics-climatechange-

cwa.pdf 

 

Notas de orientação sobre recuperação: saúde - Edição 
complementar 

Os materiais contidos neste documento complementar complementam os 
encontrados na nota de orientação do IRP sobre recuperação - Saúde. As discussões e 
os estudos de caso aqui contidos retratam uma perspectiva ampliada e muitas vezes 



nova em muitos dos problemas encontrados na nota de orientação original sobre 
várias questões novas e emergentes para as quais existem melhores práticas e lições 
aprendidas. Essas experiências, informações, tecnologias e ferramentas que foram 
capturadas desde o lançamento original da nota de orientação de recuperação focada 
na saúde de 2011 são significativas, proporcionando ao leitor uma imagem atualizada 
da recuperação do setor de saúde, incluindo o econômico, social desafios culturais, 
ambientais, tecnológicos e outros desafios e restrições. Porque as necessidades de 
saúde da comunidade raramente são amplamente consideradas no processo de 
recuperação e reabilitação, uma necessidade aguda de aumentar a conscientização e 
informar as partes interessadas de recuperação persiste. 

O propósito deste suplemento, portanto, é paralelo ao documento original, na medida 
em que procura apoiar os planejadores de recuperação em seus esforços para gerir de 
forma mais eficaz o planejamento de recuperação, a tomada de decisões e a alocação 
de recursos com uma perspectiva informada que se centre na melhoria. 

FONTE:http://www.recoveryplatform.org/assets/Guidance_Notes/HGN%20Supplementary%20Editio

n-20180109%20(final).pdf 

FONTE:http://www.unisdr.org/files/18782_irphealth.pdf 

 

EVENTOS 

 

8ª Conferência Internacional sobre Resiliência 
(ICBR'2018) 

PRINCIPAL ORGANIZADOR (S): CENTRO GLOBAL DE RESILIÊNCIA AO DESASTRE (GDRC)  
UNIVERSIDADE DE COIMBRA  
UNIVERSIDADE DE HUDDERSFIELD 

OUTRAS ORGANIZADORES: ESCRITÓRIO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES (UNISDR) 
 

PRINCIPAL HOST (S): UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) 

Risco e Resiliência na prática: Vulnerabilidades, Pessoas Deslocadas, "Comunidades 

Locais e Heranças" 

A Conferência de Resiliência do Edifício é uma conferência internacional anual que 
explora a resiliência como um quadro útil de análise para a forma como a sociedade 
pode lidar com a ameaça de perigos naturais e induzidos por seres humanos. A edição 
de 2018 é organizada pela Universidade de Lisboa, pela Universidade de Coimbra 



(Portugal) e pelo Centro Global de Resiliência a Desastres da Universidade de 
Huddersfield (Reino Unido), em associação com o Escritório das Nações Unidas para a 
Redução de Riscos de Desastres (UNISDR).  

Risco e Resiliência são conceitos focais na agenda internacional. O Quadro Sendai para 
Redução do Risco de Desastres, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o 
Acordo de Paris sobre Mudanças Climáticas e a Cúpula Mundial Humanitária 
expressaram metas e prioridades globais, fornecendo documentos-chave que 
estabelecem o ritmo e o caminho da pesquisa e prática de risco e resiliência para os 
anos vir. O 8º ICBR pretende ser uma arena estimulante para o compartilhamento e a 
discussão de risco e resiliência referencial teórico e de governança à luz das idéias que 
estão moldando nosso futuro comum, desenvolvendo ferramentas inovadoras e 
melhores práticas para reduzir o risco e construir resiliência. 

A comunidade científica, o setor privado, as ONGs, os formuladores de políticas e os 
profissionais de domínios multi-nível e multi-setoriais relacionados à governança e 
ação de risco são convidados a participar, trazendo seus conhecimentos, preocupações 
e expectativas em relação à aplicação cruzada de abordagens sociais, financeiras, 
tecnológicas, de design, de engenharia e baseadas na natureza que tentam abordar as 
prioridades globais mais altas e crescentes definidas nesse referencial. A edição de 
2018 da ICBR convida a um foco especial no fortalecimento da base de conhecimento 
global sobre vulnerabilidade, pessoas deslocadas forçadas, comunidades locais, 
particularmente aquelas que vivem em áreas informais e ambientes rurais propensos a 
desastres, além de heranças em risco, nomeadamente paisagens culturais , antigos 
assentamentos, arquitetura vernácula, monumentos e ativos intangíveis que 
compõem o conjunto de ideias. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/56701_2018ICBR_front1.jpg 

FONTE:http://2018.buildresilience.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

           

 

 

 

 


