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Colômbia cita progresso em gestão de risco 

Por Richard Waddington  

A Colômbia, um dos países mais vulneráveis do mundo a riscos naturais, fez grandes 
progressos na implementação de políticas de redução de riscos de desastres, embora 
ainda haja muito a ser feito, disse hoje o presidente Juan Manuel Santos. 

Abordando a abertura oficial da Plataforma Regional de Redução de Riscos de 
Desastres nas Américas, que dura três dias, o Presidente Santos disse que esse 
progresso pode ser visto na rápida resposta do país à ameaça causada pelos 
deslizamentos de terra ao redor do projeto da hidrelétrica de Ituango que forçou 
dezenas de milhares para fugir de suas casas. 

Os protocolos necessários foram colocados em prática e as pessoas evacuaram assim 
que chegaram os primeiros avisos. “Felizmente, não tivemos uma única 
fatalidade. Nossa prioridade é salvar vidas e não descansaremos até que a emergência 
seja superada ”, disse ele. 

“Hoje, podemos afirmar que o país está muito mais preparado para responder a 
qualquer emergência que enfrente. Temos bons sistemas de coordenação ”, 
acrescentou ele. 

Mas não foi sempre assim. O presidente Santos disse aos delegados que, quando 
assumiu o cargo em 2010, o país imediatamente enfrentou o pior de todos os tempos 
em La Niña. As chuvas intensas provocadas pelo fenómeno meteorológico provocaram 
inundações repentinas, deslizamentos de terras e inundações a longo prazo das 
planícies ribeirinhas e causaram prejuízos de milhões de dólares. 

Desde então, a Colômbia adotou uma série de medidas para gerenciar o risco de 
desastres e mitigar o impacto de desastres. Em 2012, estabeleceu um sistema nacional 
para a gestão do risco de desastres e introduziu uma série de políticas. “Hoje, estamos 
muito melhor organizados; temos mecanismos de financiamento e ferramentas de 
planejamento ”, disse ele. 



O governo decidiu reduzir a vulnerabilidade das comunidades mais expostas a desastres 
naturais por meio de programas de fortalecimento da resiliência. Esses programas 
economizam dinheiro e vidas. 

"Para cada peso investido na redução do risco, economizamos sete pesos na gestão de 
desastres", disse Santos. Mais de 10 milhões de pessoas foram beneficiadas pelos 
programas governamentais de redução de riscos de desastres. Nos últimos três anos, os 
programas reduziram o impacto de desastres naturais nas pessoas em 51%, disse ele. 

Os exercícios de resistência a desastres no nível da comunidade formam uma parte 
importante da abordagem, disse ele. “Muitos não acreditam na importância dos 
exercícios, mas são muito importantes. Se você sabe o que precisa ser feito, a diferença 
é considerável ”, disse ele. 

Em torno de Ituango, mais de 20.000 pessoas participaram de 19 exercícios de 
evacuação e 163 oficinas lideradas pela Unidade Nacional de Gerenciamento de Risco 
de Desastres, que também instalou inúmeros sistemas de alerta nos municípios 
afetados. 

Em seu discurso de abertura na conferência de três dias, Mami Mizutori, Representante 
Especial do Secretário-Geral da ONU para Redução de Riscos de Desastres e chefe do 
Escritório de Redução de Risco de Desastres da ONU, aplaudiu as realizações da 
Colômbia. 

“A Colômbia se destaca por seus muitos sucessos na redução do risco de desastres. Foi 
o primeiro país a alinhar seu plano de desenvolvimento nacional com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) e o Marco de Sendai, integrando explicitamente a 
redução do risco de desastres e a ação sobre as mudanças climáticas como condições 
para um crescimento resiliente ”, disse ela. 

Mas Santos advertiu que a Colômbia ainda enfrenta grandes desafios, incluindo a plena 
implementação do plano nacional de redução de riscos e cumprindo seus compromissos 
internacionais sob o Marco de Sendai, o plano global de redução de riscos de desastres 
adotado em 2015. 

FONTE:https://www.unisdr.org/archive/58870 

 

 

Pronto ou não? Proteger a saúde pública de doenças, 
desastres e bioterrorismo 

Este relatório examina a capacidade dos Estados Unidos de responder a emergências de 
saúde pública, acompanha o progresso e as vulnerabilidades remanescentes, e o 



retrocesso de alguns avanços anteriores devido a cortes orçamentários. Inclui uma 
revisão das questões de segurança de saúde pública estadual e federal e oferece 
recomendações. 

A Seção 1 apresenta 10 indicadores de áreas-chave em cada estado que, juntos, 
fornecem um panorama das áreas de segurança da saúde. Refletindo uma ampla 
definição de prontidão para todos os perigos, eles avaliam a capacidade de responder a 
uma ampla gama de crises, desde surtos de doenças infecciosas até desastres naturais 
e ataques provocados pelo homem. 

A Seção 2 é um exame das questões de políticas nacionais e recomendações de 
especialistas em saúde e segurança sobre como melhorar a capacidade do país de 
garantir que as capacidades de linha de base mais fortes estejam disponíveis e que o 
sistema seja mais flexível e capaz de responder de forma eficiente e eficaz quando 
surgirem novas emergências. 

FONTE:http://healthyamericans.org/assets/files/TFAH-2017-ReadyOrNot%20FINAL.pdf 

 

 

Exercício do Clade X: Melhorando a política de preparação 
para pandemias graves 

O Clade X é um exercício pandêmico de mesa oferecido pelo Centro Johns Hopkins para 
a Segurança da Saúde em maio de 2018 para identificar importantes questões políticas 
e desafios de prontidão que poderiam ser resolvidos com suficiente vontade política e 
atenção. O Centro projetou o cenário do Clade X misturando aspectos de eventos 
passados reais com elementos ficcionais bem pesquisados para ilustrar algumas das 
decisões difíceis que os líderes nacionais poderiam enfrentar em uma grave pandemia. É 
apresentado através de uma série de dias de reuniões simuladas do Conselho de 
Segurança Nacional de 10 líderes do governo dos EUA, representados por indivíduos 
proeminentes nas áreas de segurança nacional ou resposta a epidemias.  

Este documento fornece uma visão geral do formato e do cenário do exercício e conclui 
com recomendações do Centro sobre decisões estratégicas de alto nível e políticas 
necessárias para prevenir uma pandemia grave ou diminuir suas consequências caso a 
prevenção falhe. Incluído neste pacote está também um resumo das implicações 
políticas do exercício Clade X e dos slides suplementares que foram mostrados em telas 
grandes durante o exercício para transmitir informações e discussões rápidas entre os 
jogadores. 

FONTE:http://www.centerforhealthsecurity.org/our-
work/events/2018_clade_x_exercise/pdfs/Clade-X-executive-summary-document.pdf 



FONTE:http://www.centerforhealthsecurity.org/our-
work/events/2018_clade_x_exercise/pdfs/Clade-X-policy-statements.pdf 

FONTE:http://www.centerforhealthsecurity.org/our-
work/events/2018_clade_x_exercise/pdfs/Clade-X-exercise-presentation-slides.pdf 

 

Avançar na orientação do TCFD sobre risco climático físico 
e oportunidades 

Este relatório tem como objetivo informar e apoiar os esforços de adoção antecipada 
de relatórios de riscos climáticos, com base em resultados de grupos de trabalho 
liderados pela indústria do setor financeiro e corporações. O relatório pede que as 
empresas realizem avaliações de risco prospectivas e divulguem a exposição material 
aos riscos climáticos. Também convida as empresas a investigar os benefícios do 
investimento em resiliência e oportunidades para fornecer novos produtos e serviços 
em resposta a mudanças no mercado.  

A orientação preliminar deste relatório tem como objetivo basear-se na Força-Tarefa do 
Conselho de Estabilidade Financeira (FSB) sobre as recomendações de Divulgações 
Financeiras Relacionadas ao Clima (TCFD) e fornecer fundamentos comuns para a 
divulgação de riscos e oportunidades físicos relacionados ao clima. O relatório também 
identifica as áreas onde mais pesquisas ou ações de mercado são necessárias para que 
orientações detalhadas, consistentes e específicas do setor possam ser desenvolvidas 
sobre a metodologia para quantificar e relatar esses riscos e oportunidades. O projeto 
se concentrou em métricas de divulgação específicas para corporações. Melhorar a 
qualidade das divulgações do clima das empresas não é apenas importante para elas, 
mas também fundamental para gerenciar riscos e oportunidades climáticos nos 
mercados financeiros. 

FONTE:http://427mt.com/wp-content/uploads/2018/05/EBRD-GCECA_final_report.pdf 

 

Avaliando o custo real dos desastres: a necessidade de 
melhores evidências 

Este livro fornece uma visão geral dos esforços dos países da OCDE para coletar 
informações sobre os impactos econômicos de desastres e o nível de recursos públicos 
investidos na gestão de riscos. Baseia-se nos resultados de uma pesquisa da OCDE, duas 
reuniões de especialistas realizadas em 2014 e 2016, bem como pesquisas 
complementares conduzidas pela Secretaria da OCDE. 



Este livro mostra que, em muitos países, os dados sobre o impacto econômico de 
desastres são esparsos, especialmente para desastres de menor escala. Quando os 
dados estão disponíveis, muitas vezes não é claro até que ponto as estimativas incluem 
danos causados por desastres (impactos econômicos diretos) e perdas (impactos 
econômicos indiretos). Muitas vezes, as avaliações dependem de informações sobre 
perdas seguradas, o que não necessariamente captura todo o impacto econômico de 
um desastre. Poucos países examinam os impactos distributivos de desastres, que são 
particularmente relevantes para programas efetivos de assistência a desastres. Em 
muitos países, os dados sobre os recursos públicos envolvidos no gerenciamento de 
riscos de desastres são igualmente difíceis de obter. Esforços internacionais, como o 
Quadro de Sendai para o Processo de Monitoramento da Redução do Risco de 
Desastres, estão começando a dar frutos lentamente. 

FONTE:https://read.oecd-ilibrary.org/governance/assessing-the-real-cost-of-
disasters_9789264298798-en#page66 

 

Do risco à resiliência - Envolvendo-se com empresas para 
construir capacidade adaptativa 

O engajamento de acionistas é uma ferramenta crítica para criar resiliência em 
portfólios de investimento. Os investidores podem ajudar a aumentar a conscientização 
sobre os riscos crescentes da mudança climática e incentivar as empresas a investir em 
medidas de adaptação corporativas responsáveis. 

Este relatório explica o valor do engajamento, tanto para corporações quanto para 
investidores, e descreve dados e estudos de caso para gerar estratégias de 
engajamento. Ele identifica as principais metas de engajamento dos acionistas em riscos 
climáticos físicos e fornece estratégias orientadas a dados para a escolha de empresas e 
abordagem do engajamento. O relatório inclui exemplos de perguntas como um ponto 
de entrada para as conversas dos investidores sobre risco climático e resiliência com as 
corporações. 

O relatório também identifica as 10 maiores empresas com maior exposição ao risco 
climático físico no Climate Action 100+ e pede que os investidores alavanquem seu 
engajamento em emissões para abordar também questões urgentes sobre impactos 
climáticos e construção de resiliência. 

FONTE:http://427mt.com/wp-content/uploads/2018/06/Engaging-with-Corporates-to-Build-
Adaptive-Capacity_427-June-2018.pdf 



 

Boletim de monitoramento de segurança alimentar: 
Indonésia - Foco especial: Estimando o impacto de 
desastres no acesso a mercados 

Este é o primeiro de uma série de boletins de monitoramento sobre o impacto dos 
extremos climáticos na segurança alimentar e tópicos sazonais relacionados à 
segurança alimentar na Indonésia em 2018. A primeira seção desta edição apresenta 
uma atualização sobre clima, culturas e desastres nos primeiros meses de 2018. A 
segunda seção enfoca as perspectivas climáticas para maio a julho de 2018. A última 
seção apresenta novos dados e métodos para estimar o impacto de um cenário de 
erupção de Mount Agung no acesso da população aos mercados.  

FONTE:https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000071880/download/ 

 

 

Vinculando a redução do risco de desastres, as mudanças 
climáticas e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

O objetivo deste artigo é vincular melhor os processos paralelos que geram acordos 
internacionais sobre mudança climática, redução do risco de desastres e 
desenvolvimento sustentável. Este artigo explora como o Acordo de Paris para a 
mudança climática se relaciona com a redução do risco de desastres e o 
desenvolvimento sustentável, demonstrando muita separação entre os tópicos. Uma 
resolução é fornecida colocando a mudança climática dentro de contextos mais amplos 
de redução de risco de desastres e desenvolvimento sustentável. Este artigo conclui que 
não existe razão para que as mudanças climáticas sejam separadas dos processos mais 
amplos de redução de riscos de desastres e de desenvolvimento sustentável.  

FONTE:http://discovery.ucl.ac.uk/1555786/3/Kelman_CCADRRText.pdf 

 

Novos recursos do ACNUDH disponíveis 



Criança, casamento precoce e forçado, inclusive em situações 
humanitárias 

O casamento precoce e forçado infantil (CEFM) é uma violação de direitos humanos e 
uma prática prejudicial que afeta desproporcionalmente mulheres e meninas em todo 
o mundo, impedindo-as de viver livres de todas as formas de violência. O CEFM ameaça 
as vidas e o futuro de meninas e mulheres em todo o mundo, roubando-lhes a agência 
para tomar decisões sobre suas vidas, interrompendo sua educação, tornando-as mais 
vulneráveis à violência, discriminação e abuso e impedindo sua plena participação na 
política econômica. e esferas sociais. O casamento infantil também é frequentemente 
acompanhado por gravidez e parto precoces e frequentes, resultando em taxas de 
morbidade e mortalidade materna acima da média. O CEFM frequentemente resulta em 
mulheres e meninas tentando fugir de suas comunidades ou cometer suicídio para evitar 
ou escapar do casamento. 

A nova pagina web recolhe informação sobre criança, o casamento precoce e forçado, 
inclusive em situações humanitárias. Reúne informações sobre os eventos recentes da 
ONU, links para resoluções importantes atualizadas. 

FONTE:https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/ChildMarriage.aspx 

EVENTOS 

 
ODS e sua competição 
Em 2015, todos os 193 países membros das Nações Unidas assinaram 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) para “criar o Futuro que queremos em 2030”. 

ODS&Her é uma competição on-line para mulheres microempreendedoras para mostrar 
como estão apoiando os ODS através de suas operações comerciais. 

Os vencedores receberão treinamento de liderança, orientação e serão levados a Nova 
York para um evento das Nações Unidas em setembro de 2018, onde mostrarão suas 
conquistas. 

Para ser elegível, você deve: 

 Ser dona de uma empresa que esteja funcionando há pelo menos 3 anos 
 Possuir uma microempresa, com pelo menos 1 e no máximo 9 funcionários  
 Ter uma elegibilidade para empréstimos de menos de US $ 10.000 ou vendas 

anuais abaixo de US $ 100.000 
Datas Importantes 

 Data de inicio de entrada: 19 de abril de 2018 
 Prazo de inscrição: 30 de junho de 2018 



Começar 

 Registre sua conta 
 Comece sua entrada (salve-a em andamento) 
 Envie sua entrada para estar na corrida  

Boa sorte 
Se você tiver dificuldades técnicas com o registro, envie um email para 
svpmm@wordbank.org 

FONTE:https://sdgsandher.awardsplatform.com/ 

Contato: Percepção Projeto Mudança perceptionchange@un.org 

 

Inteligência artificial no serviço de prevenção de 
inundações urbanas 

Um dos impactos mais generalizados da mudança climática será o aumento da 
frequência e severidade das inundações urbanas devido a tempestades repentinas com 
chuvas intensas. Isto tem o potencial de impactar milhares de cidadãos em toda a 
Europa. 

O projeto Horizonte 2020 CENTAUR fornece uma solução inovadora para este problema 
através da técnica econômica para aliviar o risco de inundação urbana que se 
desenvolveu. O CENTAUR ™ é um sistema inteligente, autônomo e localizado, que utiliza 
a capacidade de armazenamento da rede de drenagem existente para redução do risco 
de inundação urbana e aplicações semelhantes.  

Utiliza abordagens baseadas em dados para desenvolver estratégias de controle em 
tempo real para ativar o armazenamento de esgoto existente em escala local. Técnicas 
computacionais sofisticadas são combinadas com dispositivos de controle de fluxo 
especialmente projetados para reduzir o risco de inundação. 

Tecnologia premiada 

 Ele usa a capacidade de armazenamento dentro da infraestrutura existente a 
baixo custo ou em situações em que espaço e capital não estão disponíveis. Essa 
capacidade tem como objetivo reduzir o risco de inundação, o impacto 
ambiental e / ou o consumo de energia. 

 Tempos de implantação curtos que exigem pouca permissão de planejamento, 
evitando a interrupção de grandes esquemas de engenharia civil. 

 É autogerido e autônomo. A operação do sistema pode ser observada na web, 
mostrando o status e a integridade do sistema ativo. 

 O sistema é modular e extensível. Pode ser implementado gradualmente, onde 
vários sistemas CENTAUR ™ formam uma rede inteligente de águas residuais. 



 O sistema foi projetado com várias falhas de segurança. Isso resulta em redução 
líquida do risco em vez de transferir o risco para o upstream. 

O sistema CENTAUR ™ foi instalado e funcionando com sucesso em Coimbra, Portugal, 
gerenciando fluxos de pico e reduzindo o risco de inundação em uma área importante 
da cidade. 

Esta tecnologia foi recentemente premiada com a "Mais Inovadora Nova Tecnologia do 
Ano" nos 2018 Water Industry Awards, um evento de prestígio que celebra e 
recompensa realizações e inovações excepcionais na indústria de água do Reino Unido.  
À medida que o projeto se aproxima de sua data final, um evento de divulgação ocorrerá 
em 11 de julho de 2018 em Paris, nas instalações da Veolia. 

FONTE:https://www.eventbrite.co.uk/e/centaur-dissemination-event-tickets-45559543822 

 

 

 

RESILIÊNCIA 
A chave para a nova liderança do século XXI 
 
Uma das principais características do século XXI é o aumento dos impactos gerados 
pelas crises ambientais, 
social ou econômica, afetando indivíduos e grandes territórios. A resiliência como 
capacidade inata e / ou adquirida de uma pessoa ou organização para resistir, adaptar-
se, preparar-se e recuperar-se de uma crise, é uma resposta urgente para enfrentar os 
novos desafios de um mundo globalizado. 
 
Uma nova liderança baseada na resiliência é a estratégia para impulsionar profundas 
transformações na maneira como a sociedade se relaciona com a natureza e a 
sociedade consigo mesma. Para avançar em direção a esse propósito, é necessário que 
tanto os líderes atuais quanto aqueles em vias de se tornar um cultivem dez 
qualidades básicas que são apresentadas neste livro. Um líder em resiliência é um 
indivíduo que conhece a si mesmo, está disposto a quebrar paradigmas, mudar seus 
esquemas mentais e ousar sair da zona de conforto para exercer mudanças positivas 



na sociedade. 
 
Resiliência é um termo que se refere ao dinamismo, que indica energia, movimento e 
mudança. Expressar ações para frente ou para trás, em oposição a estática. Também 
denota o fluxo da vida, o surgimento, a pulsação da natureza, assim como a água. 

FONTE:https://books.google.com.br/books/about/Resiliencia.html?id=gERutgEACAAJ&redir_esc=y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

           

 

 

 

 

 


