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Soluções de resiliência: explorando vínculos de proteção 

social com o financiamento baseado em previsão 

Este resumo da política descreve um aspecto de como a proteção social pode suportar 
uma melhor gestão do risco climático e aumentar a resiliência climática antecipando e 
enfrentando choques antes de acontecerem. Ele explora a ligação da ação baseada em 
previsão com a programação de proteção social. Esta integração visa fazer um melhor 
uso dos sistemas existentes para proteger as pessoas antes dos desastres, permitindo 
que os sistemas de proteção social melhorem a escalabilidade, a pontualidade, a 
previsibilidade e a adequação dos benefícios em caso de choque. 

Os choques climáticos contribuem significativamente para a carga humanitária e levam 
à pobreza e à insegurança alimentar; até 2030, as mudanças climáticas poderiam 
forçar dezenas de milhões de pessoas a extrema pobreza. As políticas e programas de 
proteção social que visam reduzir a pobreza, a privação e a vulnerabilidade são cada 
vez mais vistos como um instrumento para ajudar as famílias e as comunidades a 
gerenciar os riscos climáticos. 

FONTE:http://www.braced.org/contentAsset/raw-data/888b33f5-74db-49e4-8211-

a890233abdec/attachmentFile 

 

UNICEF: milhares de crianças precisam de ajuda no 
Caribe, três meses após furacões 



 

Irmãos sentam em sofá do lado de fora de sua casa severamente destruída pelo 
furacão Irma nas Ilhas Turcas e Caicos. Foto: UNICEF/Moreno Gonzalez 

Três meses após dois furacões de categoria 5 provocarem destruição no Caribe, 
milhares de crianças na região ainda precisam de apoio, disse o Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (UNICEF), na semana passada (13). 

“Mesmo antes de os furacões atingirem a região, o UNICEF estava no terreno, 
trabalhando com governos e parceiros locais para preparar comunidades, fornecendo 
recursos humanitários para as áreas de maior risco”, disse Maria Cristina Perceval, 
diretora regional do UNICEF para a América Latina e o Caribe. 

“Isso incluiu suprimentos necessárias durante a resposta imediata, quando o acesso a 
água limpa, abrigo e serviços básicos eram escassos”, acrescentou. 

O Irma, o furacão mais forte já registrado no Oceano Atlântico, causou danos 
consideráveis no Haiti e em Cuba. O furacão Maria causou danos adicionais na região, 
com o UNICEF estimando que, juntos, deixaram 350 mil crianças que precisam de 
ajuda humanitária. 

“Três meses depois, o UNICEF ainda está no terreno nesses países e territórios, 
trabalhando em programas para apoiar crianças e famílias na reconstrução de suas 
vidas e retornar a uma sensação de normalidade”, acrescentou. 

No entanto, continuam os desafios, com muitas das famílias mais vulneráveis ainda 
sentindo os efeitos das tempestades. Mais de 35% das crianças da Dominica — 
particularmente, aqueles em abrigos — ainda não estão matriculados em atividades 
educacionais, enquanto em Antígua e Barbuda muitas famílias permanecem em 
abrigos, incapazes de voltar para casa. 

Trabalhando em colaboração com governos e organizações não governamentais, o 
UNICEF vem fornecendo alívio humanitário imediato e atuando para garantir a 
recuperação e a resiliência no longo prazo. 



“Enquanto a vida está voltando ao normal para muitos, crianças e famílias que viveram 
essas tempestades precisarão de apoio comprometido e sustentado para recuperar 
suas casas, comunidades e retomar suas vidas”, afirmou Perceval. 

O UNICEF e seus parceiros estão apoiando as comunidades através de programas 
voltados para recuperação e resiliência em Anguilla, Antígua e Barbuda, Ilhas Virgens 
Britânicas, Cuba, Dominica e Haiti. 

FONTE:http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=58284#.Wj9wL1WnHIX 
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Certificado profissional em adaptação estratégica às 

mudanças climáticas 

A assinatura histórica do Acordo sobre o Clima de Paris em dezembro de 2015 
demonstra o compromisso global de tomar "medidas urgentes para combater as 
mudanças climáticas e seus impactos", conforme estabelecido pela Agenda de 
Desenvolvimento pós-2015 da ONU. A adaptação às mudanças climáticas requer 
pensamento estratégico universal, transparência e mobilização, bem como a 
identificação de riscos e a adoção de respostas críticas para o plano nacional de 
qualquer governo. 

Visão geral do curso 

Este curso irá envolver os envolvidos no planejamento da adaptação às mudanças 
climáticas, com uma clara compreensão das ameaças colocadas por um ambiente em 
mudança, bem como a dinâmica e os desafios da implementação de estratégias de 
adaptação às mudanças climáticas.  
 
A aprendizagem interativa apoia a compreensão dos participantes sobre as questões-
chave na adaptação às alterações climáticas, como o impacto de acordos 
internacionais sobre estratégias locais, a concepção de legislação de adaptação e a 
mobilização de recursos e apoio. Ao aplicar ferramentas de planejamento estratégico 
ao longo do treinamento, os participantes deixarão equipados para conceber 
estratégias de adaptação que considerem as tendências de longo prazo na política 
climática sustentável, além da importância do controle governamental, mecanismos 
financeiros inovadores e transparência. 
 
Será providenciada uma análise abrangente dos mecanismos por trás da adaptação 
estratégica das alterações climáticas, com assuntos a serem discutidos, incluindo: 



• Paris 2015: os resultados e as consequências 
• Implementando adaptação às mudanças climáticas 
• Efeitos legislativos das mudanças climáticas nos sistemas humanos 
• Redução do risco de desastres 
• Crescimento verde e eco-cidades 
• Supervisão, adaptação e transparência do governo 
• Mobilização para adaptação às mudanças climáticas 

Especialistas no campo liderarão esse treinamento através de oficinas interativas, 
palestras e estudos de caso de melhores práticas, promovendo a inovação, a 
aprendizagem criativa e a criação de redes entre pares.  
 
Após a conclusão deste curso de uma semana e posterior conclusão bem sucedida das 
tarefas escritas do CMI, o candidato aprovado receberá um certificado CMI de Nível 7 
em Gerenciamento e Liderança mostrando as unidades do CMI alcançadas. O CMI é o 
único órgão profissional fretado no Reino Unido dedicado a promover os mais altos 
padrões de gestão e excelência em liderança. As qualificações profissionais oferecidas 
pelo Instituto são internacionalmente reconhecidas e procuradas. 

Para mais informações sobre este curso, ou para inscrições, entre em contato pelo 
telefone no telefone +44 20 3137 8648, ou envie um email para 
enquiries@parlicentre.org.  

Resultados de Aprendizagem 

No final do curso, os delegados serão capazes de: 

• Desenvolver, construir e implementar planos estratégicos de adaptação às 
mudanças climáticas 

• Realizar mudanças organizacionais efetivas 
• Aplicar os princípios fundamentais da adaptação à sua organização 
• Melhorar a legislação e a transparência, reduzindo simultaneamente o risco de 

desastres 
• Analise, aprimore e avalie o desempenho 
• Envolver as partes interessadas e mobilizar o apoio para aprovar legislação 

efetiva e exigível 

Como você se beneficiará 

• A oportunidade de obter uma qualificação profissional reconhecida 
• Ouça os últimos conhecimentos, pesquisas e desenvolvimentos na adaptação 

às mudanças climáticas dos principais especialistas 
• Rede e compartilhe idéias com colegas de todo o mundo 
• Melhore suas habilidades e conhecimentos na gestão da adaptação estratégica 

às mudanças climáticas 

FONTE:http://www.environment.parlicentre.org/ 



 

 

Workshop Internacional sobre Infraestrutura Resiliente 

de Desastre 

Desde a adoção do Quadro Sendai para Redução do Risco de Desastres em 2015, 
países e regiões do mundo estão realizando etapas preparatórias para sua 
implementação. A Conferência Ministerial Asiática sobre Redução do Risco de 
Desastres (AMCDRR) realizada em Nova Deli, na Índia, em novembro de 2016, reuniu 
mais de 50 países e adotou o Plano Regional da Ásia que estabelece marcos bienais a 
nível regional para a implementação do Framework Sendai. A Conferência incluiu um 
evento destacado sobre "Infraestrutura resiliente de risco de desastre para 
desenvolvimento sustentável", que destacou a necessidade de uma colaboração e 
cooperação mais fortes na área de infraestrutura resiliente de desastres.  

A própria Ásia em desenvolvimento precisará de investimentos de US $ 26 trilhões de 
2016 a 2030, ou US $ 1,7 trilhão por ano1, se a região manter seu impulso de 
crescimento, erradicar a pobreza e responder às mudanças climáticas. Todos esses 
novos ativos de capital serão expostos a uma infinidade de riscos naturais, com alguns 
dos padrões de perigo mudando continuamente em vista das mudanças 
climáticas. Assim, o foco na criação de infraestrutura resiliente de desastres é 
importante para atingir os objetivos consagrados no Framework Sendai. Isso ajudará a 
alcançar não apenas o objetivo específico de reduzir as perdas de infraestrutura, mas 
também as metas relativas à redução da mortalidade, ao número de pessoas afetadas 
e às perdas econômicas. 

Ao iniciar o diálogo sobre a Infraestrutura Resiliente de Desastres, NDMA, Índia, em 
colaboração com o UNISDR, organizará um workshop internacional sobre o tema em 
Nova Deli, em janeiro de 2018. O workshop reunirá especialistas de países parceiros, 
bancos multilaterais de desenvolvimento, Nações Unidas, o setor privado e os 
acadêmicos. 

Os principais objetivos do workshop são: 

• Faça um balanço do impacto das catástrofes em diferentes setores de 
infraestrutura e boas práticas para tornar resiliente a infraestrutura;  

• Identificar lacunas críticas nas práticas atuais que precisam ser abordadas nos 
próximos anos; e   

• Identificar boas práticas e potenciais áreas de colaboração ao longo de quatro 
temas:  



o desenvolvimento de metodologias de avaliação de riscos, métricas de 
risco e indicadores de sustentabilidade para diferentes classes de 
infraestrutura; 

o questões de padrões, design e regulação para desenvolvimento de 
infraestrutura, operações e manutenção; 

o financiamento de infraestrutura resiliente de desastres, incluindo 
mecanismos de transferência de risco; e 

o reconstrução e recuperação dos principais setores de infraestrutura 
após desastres.  

A oficina é apenas por convite. 

http://www.preventionweb.net/files/56132_Concept%20Note_01122017.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

           

 

 


