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Relatório sobre a Campanha de Elaboração de Cidades 
Resilientes (MCR): Comparando cidades MCR e não-MCR 

As abordagens para construir resiliência podem variar de altamente técnicas e de uso 
intensivo de recursos a práticas simples e baratas. A campanha “Making Cities 
Resilient” (MCR), lançada pelo Escritório das Nações Unidas para Redução de Riscos de 
Desastres (UNDRR), é um dos exemplos. Ajuda a promover a construção de resiliência 
a desastres nas cidades por meio da conscientização e fornecimento de ferramentas 
simples, assistência técnica, redes de apoio de cidade a cidade e oportunidades de 
aprendizagem para os governos locais. 

A Campanha MCR foi lançada em maio de 2010 com o objetivo de defender e 
conscientizar as autoridades locais e as cidades sobre governança de risco de 
desastres, risco urbano e resiliência (Fase 1). Foi reconhecido como uma ferramenta 
poderosa para envolver os líderes políticos locais e o compromisso das cidades com a 
construção de resiliência a desastres. Após a Declaração dos Governos Locais e 
Subnacionais na Conferência Mundial das Nações Unidas sobre Redução de Riscos de 
Desastres em Sendai, Japão, e “O Caminho de Florença” adotado no Fórum de Alto 
Nível sobre Implementação do Quadro de Sendai para Redução de Risco de Desastres 
no Local Nível em Florença, Itália, em junho de 2016, a Campanha foi estendida para 
uma nova fase (Fase 2), com foco não apenas na defesa, mas também no apoio à 
implementação, engajamento de parceiros, oportunidades de cooperação de 
investimento, 

Em 2018, uma pesquisa do governo local foi desenvolvida e administrada on-line pelo 
UNDRR para capturar o progresso na RRD e a implementação da Estrutura de Sendai 
em nível local em todo o mundo, incluindo as cidades participantes da Campanha MCR 
e as que não o são. 

A pesquisa incluiu 58 perguntas sobre os governos locais, riscos locais e compreensão 
do risco, comunicação de risco, estratégia local de RRD, implementação da estratégia e 



ações e experiência de RRD. Participar desta pesquisa foi uma oportunidade para as 
cidades mostrarem suas boas práticas e contribuírem para o avanço de estruturas 
globais como o Marco de Sendai e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

Este relatório tenta explicar os resultados da pesquisa, particularmente a análise 
comparativa entre o progresso das cidades participantes e a não participação na 
Campanha MCR. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/submissions/65928_undrrreportonmcrcampaigncompa

ringmcrandnonmcrcities.pdf 

 

 

Analisando operações logísticas na chuva e desastres 
relacionados a tempestades: um estudo de caso de 
quatro cidades em São Paulo, Brasil 
 
As cidades de São Luiz do Paraitinga, em 2010; Cubatão, em 2013; Itaóca, em 2014; e 
Jarinu em 2016, todos localizados no Estado de São Paulo, sofreram com desastres 
causados por fortes chuvas e tempestades que resultaram em perdas humanas e 
econômicas, além de deixar dezenas de pessoas desabrigadas ou desabrigadas. 
Imediatamente após o desastre, essas localidades iniciaram seus processos de 
recuperação. Este trabalho tem como objetivo avaliar as fases de desastre de resposta 
e reconstrução nestes locais através dos seguintes critérios: atores, doações, falta de 
moradia e moradia, informação e mitigação de riscos. Por meio de estudos de caso, 
em que foram realizadas visitas de campo e entrevistas com a equipe responsável pela 
resposta, a fim de verificar o contexto do desastre, essa avaliação é complementada 
por uma análise da literatura sobre o assunto. 
 
Os resultados sugerem que a simples adesão à campanha Making Cities Resilient não 
assegura que os municípios sejam capazes de responder efetivamente aos desastres, 
ou que seu processo de recuperação chegue a um estado melhor que o anterior (Build 
Back Better). Assim, sugere-se um melhor monitoramento dessas cidades, para que 
elas possam evoluir da simples adesão à campanha de implementação de medidas 
que, de fato, aumentem sua resiliência aos desastres. 
 
Este artigo é uma contribuição para a edição de 2019 do Relatório de Avaliação Global 
sobre Redução do Risco de Desastres (GAR 2019). 

 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/65734_irineudebritojunioranalyzinglogisti.pdf 

 

 

 

 

 



 
 

 

Pesquisa Integrada sobre Risco de Desastres (IRDR) 

Os desastres destroem a normalidade e apresentam desafios para as políticas de 
desenvolvimento. Os impactos de qualquer desastre - seja causado por mudança 
climática, riscos naturais ou outros eventos provocados pelo homem - podem ser 
agravados por decisões que ampliam intencionalmente ou não em vez de reduzir os 
danos. Os desastres têm impactos em todos os setores, necessitando de pesquisas 
multidisciplinares e transdisciplinares. O Programa Integrado de Pesquisa em Risco de 
Desastres (IRDR) tem como objetivo fornecer os fundamentos conceituais para uma 
estrutura de pesquisa integrada para alcançar a redução do risco de desastres, bem 
como os andaimes organizacionais para apoiar a capacitação e o avanço global dessa 
visão. 

A sabedoria em ciência e tecnologia para a redução do risco de desastres emergente 
do Programa IRDR se divide em quatro áreas temáticas: 

1. coleta de dados de perda de desastre, 
2. investigações forenses de dados coletados, 
3. interpretação de fatores de risco,  
4. a análise de pesquisas integradas sobre redução de risco de desastres. 

Além disso, o IRDR desenvolveu alianças interdisciplinares e multissetoriais para 
estudos aprofundados e práticos de pesquisas sobre redução de riscos de desastres 
para apoiar a implementação de políticas e práticas efetivas baseadas na evidência de 
redução de riscos de desastres. As avaliações sugerem que as parcerias estratégicas 
multissetoriais são essenciais para melhorar o desenvolvimento de capacidades e 
permitir a formulação eficaz de políticas com base em evidências. 

Este artigo é uma contribuição para a edição de 2019 do Relatório de Avaliação Global 

sobre Redução do Risco de Desastres (GAR 2019). 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/65873_f301fahkruddinintegratedresearchond.pdf 

 

 

Usando a transferência de risco para alcançar a 
resiliência à mudança climática 



Este relatório preenche uma lacuna de conhecimento no diálogo público cada vez mais 
urgente em torno do risco climático e de catástrofe em um mundo com um clima em 
mudança. O relatório é um dos primeiros a examinar exaustivamente como os 
governos, empresas de água, agências de trânsito, corporações e pequenos 
agricultores estão usando instrumentos de transferência de risco - como títulos de 
catástrofe e contratos de transferência de risco climático - para se adaptar à mudança 
climática. O relatório discute oportunidades para expandir o uso da transferência de 
risco para adaptação e detalha os principais desafios neste mercado ainda 
emergente. Além disso, explora a transferência de risco para adaptação climática e 
resiliência nos mundos desenvolvidos e em desenvolvimento. 

O relatório fornece três tópicos principais: 

1. Com o apoio de bancos de desenvolvimento e países doadores, muitos países 
em desenvolvimento estão incorporando a transferência de risco em suas 
estratégias de adaptação.   

2. Mais gestores de infraestrutura estão usando a transferência de risco. 
3. Muitas empresas estão considerando a transferência de risco para a adaptação 

às mudanças climáticas. 

À medida que as mudanças climáticas geram mais interesse em mitigar e cobrir a 
crescente exposição ao risco, e quando se descobre como setores como energia 
elétrica, agricultura e energia renovável têm coberto os riscos climáticos de maneira 
produtiva por mais de uma década, é uma esperança e expectativa razoáveis que a 
cobertura de risco climático e cobertura de catástrofe pode ser usada com sucesso e 
com boa relação custo-benefício para adaptação às mudanças climáticas por uma 
ampla gama de organizações públicas e privadas. 

FONTE:https://www.nephilaclimate.com/publications 

 

 

 

Assistência a desastres: ação da FEMA necessária para 
melhor apoiar indivíduos mais velhos ou com 
deficiências 

Três furacões sequenciais - Harvey, Irma e Maria - afetaram mais de 28 milhões de 
pessoas em 2017, de acordo com a FEMA. Sobreviventes de furacões com 65 anos ou 
mais e portadores de deficiências enfrentam desafios específicos para se refugiarem 
em segurança, acessarem medicamentos e obterem assistência para recuperação. Em 
junho de 2018, a FEMA começou a implementar uma nova abordagem para ajudar 
pessoas com deficiências. 



Solicitou-se ao GAO que revisasse a assistência a desastres para indivíduos mais velhos 
ou portadores de deficiências. Este relatório aborda: 

1. desafios que os parceiros da FEMA informaram na prestação de assistência a 
essas pessoas, 

2. desafios que esses indivíduos enfrentaram para acessar a assistência da FEMA e 
as ações que a FEMA realizou para enfrentar esses desafios, e 

3. até que ponto a FEMA implementou sua nova abordagem para a integração de 
deficiências. 

O GAO analisou os dados da FEMA e analisou as leis federais relevantes, a política da 
agência e os quadros federais. O GAO também entrevistou autoridades estaduais, 
territoriais, locais e sem fins lucrativos na Flórida, em Porto Rico, no Texas e nas Ilhas 
Virgens dos EUA; Funcionários da FEMA na sede, em escritórios regionais e 
implantados em locais de desastre; e funcionários de organizações sem fins lucrativos 
relevantes. 

FONTE:https://www.gao.gov/assets/700/699061.pdf 

 

 

 

Documento de posição sobre o nexo da Água, Energia, 
Alimentos e Ecossistema (WEFE) e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

A UE e a comunidade internacional estão percebendo que a água, a energia, os 
alimentos e os ecossistemas estão interligados e exigem um planejamento conjunto a 
fim de enfrentar os enormes desafios globais relacionados à segurança hídrica, 
energética e alimentar e à manutenção da saúde dos ecossistemas. , atingindo os 
ODS. Se não for tratado, o mundo não poderá atender a demanda por água, energia e 
alimentos em um futuro não muito distante e, de qualquer forma, de maneira não 
sustentável. A pressão sobre os ecossistemas resultante do planejamento 
insustentável de um único setor levará ao aumento da pobreza, da desigualdade e da 
instabilidade. 

A abordagem Nexus está totalmente alinhada e apoia o Consenso da UE sobre o 
Desenvolvimento. Os principais elementos do Consenso exigirão esforços 
colaborativos entre os setores de maneiras que possam ser apoiados / implementados 
por uma abordagem Nexus. Desta forma, a tomada de decisões transparente e 
responsável, envolvendo a sociedade civil, é fundamental e comum ao Consenso 
Europeu sobre Desenvolvimento e à abordagem Nexus. A abordagem Nexus apoiará a 
implementação dos ODS, em particular o ODS 2 (alimentos), o ODS 6 (água) e ODS 7 
(energia), mas a maioria dos ODS possui elementos que ligam a comida, água e energia 



de uma ou outra forma, e se beneficiará de uma abordagem Nexus. Os ODS foram 
concebidos para serem transversais e implementados em conjunto, o que também se 
reflecte numa abordagem WEFE Nexus. 

Uma abordagem Nexus oferece uma maneira sustentável de abordar os efeitos das 
mudanças climáticas e aumentar a resiliência. O WEFE Nexus considera os principais 
impulsionadores da mudança climática (água, energia e segurança alimentar) e os 
principais setores afetados (água e meio ambiente). É difícil imaginar soluções para a 
questão da mudança climática que não são construídas em uma forma de abordagem 
Nexus. A abordagem Nexus está sendo implementada em todo o mundo, como 
demonstram exemplos na literatura. Estes exemplos, juntamente com mais exemplos 
da cooperação para o desenvolvimento da UE e dos Estados-Membros, ajudarão a 
construir experiências que podem ser consolidadas e tornar-se um contributo 
importante para um conjunto de ferramentas para a implementação do WEFE Nexus. 

A partir das discussões de especialistas, parece que, devido à novidade da abordagem, 
um kit de ferramentas será um elemento importante para que a abordagem do Nexus 
seja amplamente utilizada. Isso deve se basear em experiências de exemplos práticos 
de projetos NEXUS ou projetos de colaboração intersetorial semelhantes. Já existem 
políticas, regulamentações e experiências práticas para permitir que instituições e 
países comecem a aplicar o conceito Nexus. 

FONTE:https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/position-paper-water-energy-food-and-ecosystem-

wefe-nexus-and-sustainable-development-goals-sdgs 

 

 

Em Nova Iorque, empresariado brasileiro apresenta 
iniciativas para cumprir metas da ONU 

O setor privado do Brasil mostrará ao mundo, na sede das Nações Unidas, em Nova 
Iorque, o que vem fazendo para avançar em sustentabilidade. Em 16 de julho, a Rede 
Brasil do Pacto Global — aliança corporativa alinhada aos valores da ONU — reunirá 
CEOs e gestores do país e de outras nações para discutir boas práticas do 
empresariado brasileiro na promoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS). 

O SDGs in Brazil chega à sua segunda edição em 2019. O encontro de lideranças 
empresariais vai destacar histórias de companhias que orientaram suas estratégias de 
negócios para o cumprimento das metas globais assumidas pela ONU e seus Estados-
membros. Esses cases farão parte de discussões sobre alguns dos atuais desafios 
brasileiros, como água e saneamento, mudanças do clima, direitos humanos e 
financiamento para a implementação dos ODS. 



Investidores nacionais e internacionais e representantes de agências da ONU e de 
governos vão acompanhar os painéis do SDGs in Brazil. O evento acontece em meio à 
programação do Fórum Político de Alto Nível, realizado anualmente nas Nações 
Unidas, em Nova Iorque. 

Com o encontro, a Rede Brasil quer destacar o engajamento dos seus signatários com 
a Agenda 2030 e criar mais uma frente de sensibilização de outros atores do setor 
privado. Com isso, a aliança corporativa espera contribuir com a mobilização 
empresarial cidadã. 

A edição passada do SDGs in Brazil ocorreu em paralelo à 73ª Assembleia Geral das 
Nações Unidas, também em Nova Iorque. Durante o evento, foram divulgados 19 
casos de boas práticas do setor privado — para conhecer essas iniciativas  

FONTE:https://pactoglobal.org.br/cases 

 

 

General brasileiro tem ação contra o ebola na RD Congo 
como “prioridade máxima” 

O general brasileiro que comanda a Missão das Nações Unidas na República Democrática 
do Congo, Monusco, lidera as ações para proteger a população de atividades de dezenas 
de grupos armados no país. 

Mas a “maior complexidade” da operação de paz atualmente é para Elias Rodrigues 
Martins Filho, atuar ao mesmo tempo na defesa dos trabalhadores humanitários que 
apoiam o combate ao surto de ebola.  Desde agosto de 2018 a doença afeta as áreas do 
leste do país. 

Técnicas 

Falando à ONU News, em Nova Iorque, o oficial destacou que no contexto particular 
congolês devem ser aplicados conhecimentos que vão além das puras técnicas e táticas 
militares. Um total de 15.134 tropas e 600 observadores militares internacionais atuam no 
país africano. 

“Nós temos desdobrado tropas adicionais nas áreas onde esse vírus está sendo combatido, 
com dois objetivos principais. Primeiro, proteger os humanitários, porque eles são os 
líderes nesse processo. Os humanitários que estão lá, vindos do mundo inteiro, estão 
conduzindo os seus trabalhos, num ambiente operacional difícil, e muitas vezes sofrendo 
hostilidades da própria população. E, num segundo momento, as nossas tropas estão lá 
para combater os grupos armados que atuam na área, que, desrespeitando todo esse 
processo, vêm atacar a própria população e em particular, os próprios humanitários.” 

Atividades 

Atuar para maximizar o combate à doença e minimizar a ação de grupos armados significa 
melhorar a execução de atividades militares, principalmente nas áreas de Beni e Butembo. 



“Então, nós temos sido, eu diria a você, bastante eficientes na proteção desses 
humanitários, tanto na região de Beni como agora em Butembo, mas é algo que demanda 
uma atenção toda especial. Você está certo, uma crise dessas pode causar muito mais 
mortes do que os próprios combates que nós estamos vivendo na região. E é por isso que 
nós estabelecemos o suporte à crise do ebola como a nossa prioridade máxima na área da 
missão.” 

Em abril, ocorreram em Butembo vários ataques a funcionários e instalações de saúde. Em 
uma dessas ações morreu o médico Richard Mouzoko, especialista em tratar a doença. 

Sucessos 

Elias Rodrigues Martins Filho disse que a missão tem obtido vários sucessos, mas lembrou 
que a complexidade do Congo e as dimensões do país não permitem que as forças estejam 
em todos os lugares. 

Desde o início do surto, mais de 1,5 mil pessoas morreram devido ao ebola no leste da RD 
Congo, onde agências das Nações Unidas e entidades internacionais atuam sob a liderança 
das autoridades congolesas. 

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2019/06/1677681?utm_source=ONU+News+-

+Newsletter&utm_campaign=cef4c7a15a-

EMAIL_CAMPAIGN_2019_06_25_12_35&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-cef4c7a15a-

105027597 

 

 

Comitê do Patrimônio Mundial se reunirá em Baku 
(Azerbaijão) para examinar a inscrição de novos locais na 
Lista do Patrimônio Mundial 

O Comitê do Patrimônio Mundial examinará 36 indicações para inscrição na Lista do 
Patrimônio Mundial da UNESCO durante sua 43ª sessão, que será realizada em Baku, 
capital do Azerbaijão, de 30 de junho a 10 de julho sob a presidência de Abulfas 
Garayev, ministro da Cultura do Azerbaijão. . 

Além disso, o Comitê examinará o estado de conservação de 166 locais já inscritos 
na Lista do Patrimônio Mundial , 54 dos quais também figuram na Lista do Patrimônio 
Mundial em Perigo . 

As descrições da Lista do Patrimônio Mundial estão programadas para começar em 5 
de julho. Os sites indicados, na ordem do debate *): 

  

Sites naturais: 



• Santuários de Aves Migratórias ao longo da Costa do Mar Amarelo-Bohai Golfo 
da China (Fase I) (China) 

• Florestas Hircanianas (República Islâmica do Irã) 
• Complexo Florestal de Kaeng Krachan (Tailândia) 
• Terras Austrais Francesas e Mares (França) 
• Alpi del Mediterraneo - Alpes da Méditerrané (França / Itália / Mônaco) 
• Parque Nacional de Vatnajökull - natureza dinâmica do fogo e gelo (Islândia) 

  

Sites mistos (naturais e culturais): 

• Património Natural e Cultural da região de Ohrid [extensão do “Património 
Natural e Cultural da região de Ohrid”, Macedónia do Norte] (Albânia) 

• Paraty - Cultura e Biodiversidade (Brasil) 

  

Locais culturais: 

• Sítio antigo de metalurgia ferrosa (Burkina Faso) 
• Montes de Enterro de Dilmun (Bahrein) 
• Babilônia (Iraque) 
• Paisagem Cultural Budj Bim (Austrália) 
• Ruínas Arqueológicas da Cidade de Liangzhu (China) 
• Cidade de Jaipur, Rajasthan (Índia) 
• Património de Mineração de Carvão de Ombilin de Sawahlunto (Indonésia) 
• Grupo Mozu-Furuichi Kofun: Túmulos Montados do Japão Antigo (Japão) 
• Sítios de Jarros Megalíticos em Xiengkhuang - Planície dos Jarros (República 

Popular Democrática do Laos) 
• Bagan (Myanmar) 
• Seowon, Academias Neo-Confucianas Coreanas (República da Coréia) 
• Großglockner High Alpine Road (Áustria) 
• Fronteiras do Império Romano - Os Limes do Danúbio (Áustria / Alemanha / 

Hungria / Eslováquia) 
• Escrever-em-pedra / Áísínai'pi (Canadá) 
• Região mineira de Erzgebirge / Krušnohoří (República Checa / Alemanha) 
• Paisagem para Criação e Treino de Cavalos de Carruagem Cerimonial em 

Kladruby nad Labem (Chéquia) 
• Sistema de Gerenciamento de Água de Augsburg (Alemanha) 
• Região de mineração de sílex listrado pré-histórico Krzemionki (Polónia) 
• Edifício Real de Mafra - Palácio, Basílica, Convento, Jardim do Cerco e Parque 

de Caça (Tapada) (Portugal) 
• Santuário do Bom Jesus do Monte em Braga (Portugal) 
• Monumentos da Antiga Pskov (Federação Russa) 
• Risco Caido e a Paisagem Cultural das Montanhas Sagradas de Gran Canaria 

(Espanha) 
• Observatório do Banco Jodrell (Reino Unido) 



• Centro Histórico de Sheki com o Palácio do Khan (Azerbaijão) 
• Le Colline del Prosecco de Conegliano a Valdobbiadene (Itália) 
• Arquitetura do século XX de Frank Lloyd Wright (Estados Unidos da América) 
• Cidade Afundada de Port Royal - Um Relíquia e Paisagem Cultural Continuada 

(Jamaica) 
• Rota Transisthmian Colonial de Panamá (Panamá) 

 Sites propostos para inscrição na Lista do Patrimônio Mundial em Perigo: 

• Os Sundarbans (Bangladesh) 
• Cidade antiga de Nessebar (Bulgária) 
• Patrimônio Natural e Cultural da região de Ohrid (Albânia / Macedônia do 

Norte) 
• Ilhas e Áreas Protegidas do Golfo da Califórnia (México) 
• Vale de Kathmandu (Nepal) 
• Babilônia (Iraque) 

  

Sites a serem examinados em vista da possível retirada da Lista em Perigo: 

• Local de Nascimento de Jesus: Igreja da Natividade e Rota da Peregrinação, 
Belém (Palestina) 

• Obras de Salitre Humberstone e Santa Laura (Chile) 

  

O Comitê do Patrimônio Mundial é composto por representantes de 21 Estados Partes 
da Convenção do Patrimônio Mundial que se reúnem anualmente. O Comitê está 
encarregado de implementar a Convenção. 

Até o momento, 1.092 sites em 167 países foram inscritos na Lista do Patrimônio 
Mundial . 

Os debates da 43ª sessão serão transmitidos pela internet . 

  

O Comitê se reunirá no Centro de Congressos de Baku. 

Os jornalistas que desejam cobrir a reunião devem se registrar on-
line: https://43whcbaku2019.az/en/ 

 

ECOSOC 2019 

O Segmento de Assuntos Humanitários do ECOSOC (SAD) tem sido uma plataforma 
essencial para discutir as atividades e questões relacionadas ao fortalecimento da 



coordenação da assistência humanitária das Nações Unidas. A HAS oferece uma 
oportunidade chave para os Estados-Membros, o sistema das Nações Unidas, os 
agentes de desenvolvimento, o setor privado e outros parceiros humanitários 
discutirem questões humanitárias emergentes e prementes. 

O HAS deste ano terá lugar de 24 a 26 de junho em Genebra. O tema da HAS é 
“ Promover ações para salvar vidas, alcançar os necessitados e reduzir o risco 

humanitário, a vulnerabilidade e a necessidade: olhando para o septuagésimo 

aniversário das Convenções de Genebra de 12 de agosto de 1949 e a cúpula do clima 

solicitada pelo Secretário-Geral ”, Conforme adotado pelo ECOSOC em 11 de abril ( E / 
2019 / L.6 ). 

FONTE:https://undocs.org/es/A/74/81 

 

FONTE:https://www.unocha.org/sites/unocha/files/E.2019.L18%20Draft%20Resolution%20on%20the

%20Strengthening%20of%20the%20coordination%20of%20emergency%20humanitarian%20assistanc

e%20of%20the%20United%20Nations.pdf 
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Inscrições https://www.sympla.com.br/ii-forum-brasil-de-gestao-ambiental-
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INFORMAÇÕES 

PROMOTOR BRASIL 

http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/Home/viewalladvocates#page-3 

CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio 

REDE DE CIDADES RESILIENTES DE LINGUA PORTUESA 

http://www.cidadesresilientes.net/ 

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 

                    

 

 


