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Programa da ONU lança tradução em português de livro 
sobre financiamento de urbanização sustentável 
Em parceria com instituições de pesquisa, o Programa das Nações Unidas para 

Assentamentos Humanos (ONU-Habitat) lançou a tradução para o português do 

livro Por uma estratégia de cidade sustentável: expansão urbana planejada, quadro 

legal e financiamento autárquico. Publicação aborda desafios que países ricos e pobres 

enfrentaram — e continuam enfrentando — para implementar melhorias na 

infraestrutura urbana. Volume está disponível gratuitamente em meio virtual — 

acesse  https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2017/11/cidade-sustentavel.pdf 

Com contribuições de pesquisadores do Instituto de Morfologia Urbana, de Paris, e da 
agência da ONU, o livro discute a importância de marcos normativos responsáveis pela 
definição, implementação e financiamento do planejamento urbano. O objetivo das 
análises teóricas é aprofundar o debate sobre o papel de dirigentes municipais na 
liderança de projetos de urbanização, tendo em vista questões de governança e 
autonomia orçamentária. A publicação apresenta ainda estudos de caso sobre 
reformas e políticas de habitação em Portugal. 

FONTE:https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2017/11/cidade-sustentavel.pdf 

 

Incorporando o local: transformação ascendente da RRD 

Este relatório visa apoiar o trabalho da ação prática no desenvolvimento, 
implementação e implantação de tecnologias capazes de aumentar a capacidade de 
recuperação de uma comunidade para os riscos naturais. O estudo centra-se nos 



sistemas de alerta precoce das inundações (EWS) como representantes dos desafios 
mais significativos na implementação da tecnologia RRD. Através de uma análise das 
políticas de EWS nos níveis nacional, distrital e local no Reino Unido, Peru e Nepal, o 
relatório identifica desafios comuns e distintos para atender às necessidades dos mais 
vulneráveis em "ricos em tecnologia" e "pobres em tecnologia" países. 

Esta análise oferece uma avaliação das diferentes abordagens para a compreensão do 
risco de desastres e a medida em que essas abordagens informam, e dependem, 
diferentes abordagens de previsão e comunicação de risco. Esta análise do estudo de 
caso identifica os principais determinantes do sucesso em todo o processo EWS. Esta 
visão fornece uma base para avaliar a eficácia dos quadros internacionais, incentivos e 
discurso existentes para alavancar a mudança necessária. Ao reconhecer os pontos 
fortes e as limitações das abordagens existentes a nível local, nacional e global, o 
relatório extrapola recomendações mais amplas para mudar as abordagens de RRD.  

FONTE:https://infohub.practicalaction.org/oknowledge/bitstream/11283/620423/1/Incorpo

ratingTheLocal.pdf 

 

 

Evolución, vulnerabilidad e impactos económicos y 

sociales de El Niño 2015-2016 en América Latina 

El presente artículo documenta en detalle la evolución de las variables oceánicas y 
atmosféricas más relevantes durante el evento cálido El Niño 2015-16, así como sus 
manifestaciones sobre América Latina en lo relacionado con precipitaciones, 
temperatura y eventos extremos. El Niño 2015-16 fue, junto a los de 1997-1998 y 
1982-1983, uno de los más fuertes desde 1950. Afectó a millones de personas, 
principalmente en América Latina. 

Durante el 2015-16, se experimentó una combinación inédita de El Niño, la fase cálida 
de la Oscilación Decadal del Pacífico y el período más cálido del planeta, desde que 
existen registros. Se realizó una recopilación de fuentes oficiales y reportes de prensa 
para establecer los impactos sociales y económicos más significativos en América 
Latina, con énfasis en el sector agrícola y la seguridad alimentaria. Aunque se evidencia 
una amplia gama de impactos en los países, los más significativos de El Niño 2015-16 
se reflejaron principalmente en el agravamiento de las sequías en México, 
Centroamérica, El Caribe y al norte de Sudamérica, con eventos puntuales de 
precipitaciones extremas y las consecuentes inundaciones en varios países, desde el 
centro hasta el sur del continente. 

FONTE:https://www.investigacionesgeograficas.com/article/view/2017-n68-impactos-

socioeconomicos-y-sociales-de-el-nino-2015-2016-en-america-latina 



 

FAO e Ministério do Meio Ambiente firmam parceria 
para ações de sustentabilidade no semiárido 

Reverter o processo de desertificação por meio de ações que enfrentem a degradação 
do solo, da água e a perda de biodiversidade nos ecossistemas da Caatinga é o objetivo 
do Projeto Redeser: Revertendo o Processo de Desertificação nas Áreas Suscetíveis do 
Brasil — Práticas Agroflorestais Sustentáveis e Conservação da Biodiversidade. 

A iniciativa é fruto de parceria entre a Organização das Nações Unidas para a 
Agricultura e a Alimentação (FAO) e o Ministério do Meio Ambiente (MMA), 
oficializada na semana passada (20), em Brasília (DF). 

O projeto será desenvolvido em seis estados do semiárido brasileiro e beneficiará 18 
municípios: Delmiro Gouveia, Olho d’Água do Cascado e Piranhas, em Alagoas; Uauá, 
na Bahia; Crato, Barbalha e Jardim, no Ceará; Barreirinhas, Água Doce, Tutóia e 
Matões, no Maranhão; Santa Luzia, São Mamede e Várzea, na Paraíba; Carnaúba dos 
Dantas, Equador, Parelhas e Santana do Seridó, no Rio Grande do Norte. 

Entre as ações do projeto, cuja duração é de quatro anos, estão o manejo florestal de 
uso múltiplo, a promoção da gestão integrada dos recursos naturais em paisagens 
produtivas, a restauração de florestas e paisagens e a gestão de conhecimento, além 
de capacitação e sensibilização. A FAO abrirá um escritório em Barreirinhas, cujo papel 
será articular com o governo do estado do Maranhão outras iniciativas na mesma área 
temática. 

Para Alan Bojanic, representante da FAO no Brasil, o desafio consiste em evitar a perda 
de solo e gerar renda à população do semiárido. “Temos um componente 
socioeconômico importante nesse projeto, não só ambiental”, destacou. 

Na opinião do ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, a luta contra a desertificação 
é mais do que necessária, é vital. “Trata-se de um projeto muito importante. Temos 
todo o interesse que a parceria com a FAO se prolongue e se intensifique”, salientou. 

No Brasil, 16% do território (1,34 milhão de km²), estão suscetíveis à desertificação. 
Essa área abrange mais de 1,4 mil municípios e quase 35 milhões de pessoas. Os 
impactos do projeto incidirão diretamente sobre 904.142 hectares, dos quais 618.062 
hectares de floresta, sendo o restante terras de cultivo e pastagens. 

Mais de 152 mil hectares da área de intervenção estão degradados. As atividades do 
projeto Redeser evitarão o desmatamento por meio do manejo dos recursos florestais 
no âmbito de propriedade (pequenos produtores rurais) e de paisagem rural. Um 
componente específico trabalhará a recuperação das florestas degradadas por meio da 



implantação de viveiros florestais, treinamento de técnicos de viveiros e 
fortalecimento de bancos de sementes florestais. 

No total, serão investidos 3,9 milhões de dólares, incluindo recursos do Fundo Mundial 
para o Ambiente (GEF, na sigla em inglês), além de uma contrapartida de 18 
cofinanciadores. 

Os cofinanciadores são Assessoria e Gestão em Estudos da Natureza (AGENDHA); 
Associação de Plantas do Nordeste (APNE); Fundação Parque Tecnológico de Paraíba 
(CEPIS); Fundação Araripe; FAO; Fundação de Educação Tecnológica e Cultural 
(FUNETEC); Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade (IABS); Centro 
Mundial Agroflorestal (ICRAF); Instituto Nacional do Semiárido (INSA); Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (MDA); MMA; Secretaria de Agricultura da Paraíba (SEAFDS); 
Serviços de Apoio para Projetos Alternativos Comunitários (SEAPAC); Secretaria de 
Meio Ambiente da Paraíba (SEIHRMACT); Secretaria de Meio Ambiente de Crato 
(SEMA); Secretaria de Meio Ambiente de Alagoas (SEMARH); Secretaria de 
Planejamento do Rio Grande do Norte (SEPLAN); Serviço Florestal Brasileiro (SFB). 

FONTE:http://www.fao.org/brasil/noticias/detail-events/pt/c/1073924/ 

 

CEPAL destaca esgotamento da migração rural-
urbana na América Latina e no Caribe 
Três em cada quatro migrantes na América Latina e no Caribe tinham as cidades como 

origem e destino, segundo dados dos censos de 2010, proporção maior do que a 

registrada nos censos de 2000. Além disso, a média regional mostra que, apesar de 

ainda existirem alguns países onde a migração rural-urbana mantém predomínio e 

protagonismo, esta é menor e segue em retrocesso inexorável, segundo pesquisa 

publicada na edição de dezembro da Revista CEPAL. 

Três em cada quatro migrantes na América Latina e no Caribe tinham as cidades como 
origem e destino, segundo dados dos censos de 2010, proporção maior do que a 
registrada nos censos de 2000. Além disso, a média regional mostra que, apesar de 
ainda existirem alguns países onde a migração rural-urbana mantém predomínio e 
protagonismo, esta é menor e segue em retrocesso inexorável, segundo pesquisa 
publicada na edição de dezembro da Revista CEPAL. 

Jorge Rodríguez, assistente de pesquisa do Centro Latino-Americano e Caribenho de 
Demografia (CELADE) — divisão de população da Comissão Econômica para a América 
Latina e o Caribe (CEPAL) — afirma que 80% dos habitantes da região residem em 
zonas urbanas, e que dos 14,4 milhões de migrantes internos captados pelos censos de 
2010, 11,2 milhões (78%) correspondiam a imigrantes de cidades e 10,6 milhões 
(73,5%) a emigrantes delas, o que significa que três de cada quatro migrantes internos 
se moveram entre cidades, ou seja, entre localidades de 20 mil ou mais habitantes. 



No estudo intitulado “Efeitos da migração interna sobre o sistema de assentamentos 
humanos da América Latina”, o especialista explora os dados dos censos que explicam 
o paulatino esgotamento da migração rural-urbana na região, para estimar a evolução 
recente dos movimentos da população entre cidades. 

Depois da análise da informação dos censos, Rodríguez conclui que existe um enorme 
déficit de teorias, dados, estudos e políticas sobre migração entre cidades. Essa 
invisibilizarão seria improcedente, segundo o especialista, já que o que ocorre nas 
cidades é decisivo para o país como um todo, enquanto a própria migração ajuda a 
evidenciar tanto as forças como as fragilidades das cidades, o que apoiaria o desenho 
de políticas e de ação pública em geral. 

Este número da Revista CEPAL, principal publicação acadêmica do organismo regional 
das Nações Unidas, inclui-se no total dez artigos de destacados especialistas e 
professores internacionais, que analisam a situação econômica e social de vários países 
da América Latina. 

FONTE:https://www.cepal.org/es/publicaciones/tipo/revista-cepal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

           

 


