
 

 

PUBLICAÇÃO: 29/12/2017 

 

Do risco climático à resiliência climática: como os 
pequenos agricultores da Zâmbia usam conhecimento 
local e dados climáticos para adaptar suas estratégias de 
cultivo 

Este estudo de caso descreve os esforços para incorporar práticas de agricultura 
resistentes ao clima entre os pequenos agricultores em Zamiba, através do 
estabelecimento de escolas de campo de agricultores climáticos na Província do Norte 
em 2016. O estudo de caso apresenta detalhes da metodologia que permite que este 
trabalho seja levado adiante e replicado pelo governo local e outras instituições 
comprometidas com uma agricultura de pequena escala resistente ao clima a médio e 
a longo prazo. 

A Zâmbia, como a maioria dos países menos desenvolvidos (PMA), enfrenta um futuro 
em que a produção de pequenos agricultores será ameaçada pelas mudanças 
climáticas. Nessa nação do sul da África, onde a agricultura de pequenos agricultores é 
a norma, os efeitos das mudanças climáticas - chuvas erráticas, temporadas mais 
curtas e períodos prolongados de secagem - já estão sendo sentidos. 

FONTE:http://pubs.iied.org/pdfs/17447IIED.pdf 

 

Apoiar o acesso ao financiamento para a ação climática 

Um guia para apoiar a implementação do Acordo de Paris - Parte 1 

Este guia fornece uma introdução ao financiamento do clima e descreve suas fontes, 
como é rastreado e os vários fundos existentes. Ele fornece uma visão geral da 



arquitetura internacional de financiamento climático e do papel dos bancos 
multilaterais de desenvolvimento, fundos nacionais e alguns fundos climáticos 
regionais. Descreve também o trabalho dos doadores bilaterais, do setor privado e das 
organizações filantrópicas. Finalmente, este guia analisa o acesso descentralizado ao 
financiamento climático a nível local e fornece recursos para a implementação de 
Contribuições Estadisticas Determinadas (NDCs). 

Este guia visa apoiar o pessoal da Sida para o diálogo e o apoio às organizações 
parceiras na implementação do Acordo de Paris. Embora existam muitos guias, 
ferramentas e iniciativas existentes sobre os NDCs e o financiamento do clima, este 
documento preenche a necessidade de orientações relativas aos NDCs e ao 
financiamento do clima mais estreitamente à agenda de desenvolvimento nos países e 
ao papel dos doadores bilaterais. 

FONTE:http://www.sida.se/contentassets/1df42ce0c6924fedb2b11325fd255ff2/supporting_access_t

o_finance_for_climate_action_webb.pdf 

 

Realidade de resiliência: seca de 2016-17 na África 
Oriental 

Este artigo compartilha lições fundamentais sobre o uso da previsão do tempo, 
aprendidas com a seca 2016-2017 na África, que contribuíram para colheitas 
fracassadas, mortes extensivas de gado e insegurança alimentar. As entrevistas com 
informantes chave conduzidas com atores humanitários e de desenvolvimento, 
doadores e meteorologistas na Etiópia e no Quênia revelam lições sobre o uso de 
previsões para desencadear ações adiantadas para profissionais humanitários e de 
desenvolvimento. 

Principais lições 

• Os desastres de início lento como a seca têm uma janela de tempo incorporada 
depois que as chuvas falham, mas antes que os impactos generalizados sejam 
sentidos, quando as organizações podem agir com antecedência com base em 
observações de mudanças nas pastagens ou na vegetação. 

• O financiamento flexível e os modificadores de crises utilizam eficientemente 
as infraestruturas e os relacionamentos das organizações não governamentais 
(ONG) existentes. Eles devem ser acessados anteriormente para permitir 
antecipar e dissuadir estratégias de enfrentamento negativas antes que elas 
aconteçam. 

• As ONGs devem se envolver com especialistas técnicos para garantir que as 
previsões fornecidas como um serviço climático sejam verdadeiramente úteis, 
entregues a pessoas que possam tomar as medidas apropriadas e comunicadas 
de forma a desencadear tais ações. O trabalho adicional deve se concentrar em 



modelos de serviços climáticos escaláveis que usam as estruturas 
governamentais existentes e permitem que a liderança do governo fortaleça a 
resiliência. 

FONTE:http://www.braced.org/contentAsset/raw-data/38847678-c393-44b5-a12b-
afa66ec58c91/attachmentFile 

 

 

 

Lei do Peru sobre estradas na Amazônia ameaça 
sobrevivência de indígenas, diz relatora da ONU 

A relatora especial da ONU sobre os direitos dos povos indígenas, Victoria Tauli-
Corpuz, pediu ao governo do Peru que avalie o impacto de uma nova lei sobre 
a construção de estradas na Amazônia peruana. Legislação aguarda sanção 
presidencial. Medida, segundo a especialista, poderá ter “consequências irreversíveis 
para a sobrevivência” de tribos vivendo nas regiões afetadas. 

Caso aprovado, o texto, já aceito pelo Congresso, permitiria a criação de estradas e a 
conservação de trilhos na região de Ucayali. Os desdobramentos da autorização 
podem violar os direitos de povos indígenas locais, incluindo dos grupos que moram na 
reserva territorial Kugapakori Nahua Nanti. 

Segundo Victoria, o isolamento de algumas das tribos agrava os riscos de violações. 
“Experiências anteriores em que a construção de estradas ou atividades similares 
levaram ao contato forçado geraram impactos irreversíveis, como a exterminação 
física e cultural de povos indígenas em isolamento, devido a fatores como sua fraqueza 
imunológica”, explicou a relatora. 

O projeto de lei 1123/2016-PC foi aprovado pelo Congresso com base apenas na 
recomendação do Comitê de Transporte e Comunicações, apesar de sérias objeções de 
outras instituições governamentais relevantes, incluindo organismos responsáveis por 
proteger os povos indígenas. 

“Eu apelo ao governo para que, antes da aprovação final do projeto de lei, estabeleça 
um debate mais amplo para considerar alternativas e que leve em conta o impacto que 
esse projeto teria nos direitos humanos das pessoas vivendo nessa área”, enfatizou 
Victoria. 

A relatora assinalou ainda que o Peru possuía uma lei concebida para proteger os 
povos indígenas em isolamento voluntário. “Defender os direitos humanos 



fundamentais dos povos indígenas isolados é uma obrigação dos Estados em que 
moram e de toda a comunidade internacional”, frisou a especialista independente. 

Victoria acrescentou que, no caso dos indígenas, esses direitos fundamentais estão 
“intimamente associados ao respeito e à proteção de seus direitos sobre suas terras e 
a recursos naturais, dos quais dependem para sua sobrevivência e para seu bem-estar 
social e cultural”. 

“A proteção de seus territórios e recursos contra a intrusão por uma terceira parte e 
contra danos ambientais e de outro tipo que possam ser provocados por pessoas de 
fora é o primeiro passo para proteger seus direitos humanos”, completou. 

A relatora solicitou às autoridades que coletem informações de organizações indígenas 
e especializadas, bem como de organismos relevantes, entre eles, a Comissão do 
Congresso sobre Povos, Meio Ambiente e Ecologia Andinos, Amazônicos e Afro-
peruanos, o Vice-Ministério de Assuntos Interculturais do Ministério da Cultura, o 
Serviço Nacional de Áreas Naturais Protegidas e os Ministérios da Saúde e do Meio 
Ambiente. 

“O Peru tem obrigações para com os povos indígenas em seu quadro constitucional e 
legal que têm de ser respeitadas”, afirmou Victoria. 

“Em discussões futuras, o governo do Peru deve levar em consideração a necessidade 
de elaborar consultas apropriadas com os povos e comunidades indígenas afetados, 
levando em consideração as exigências especiais no caso de povos indígenas em 
isolamento voluntário e (em situação de) primeiro contato, conforme indicado pelo 
sistema inter-americano de jurisdição e relatorias e pelas diretrizes (internacionais)” 
sobre o tema, concluiu a relatora. 

FONTE:http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22557&LangID=E 

 

Países dependentes de matérias-primas precisam 
diversificar economia, diz relatório 

Sem uma decidida vontade de realizar mudanças de política econômica até 2030, os 
países em desenvolvimento que dependem de produtos básicos serão superados por 
economias mais diversificadas em termos de conquistas sociais e econômicas, segundo 
relatório publicado em dezembro (11) por Conferência das Nações Unidas sobre 
Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) e Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação e a Agricultura (FAO). 

O documento “Matérias-primas e desenvolvimento 2017” afirma que isso pode 
ocorrer uma vez que os preços mundiais dos produtos básicos alimentares e não 
alimentares — com exceção do petróleo — devem cair nos próximos anos para os 



níveis de 2010. Podem inclusive aumentar levemente pouco antes de 2030 — data 
limite para a conquista dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). No 
entanto, os preços podem divergir quando discriminados países e regiões. 

O relatório afirma ainda que o auge dos preços das commodities, ocorrido entre 2003 
e 2011, impulsionou as receitas com exportações e, em geral, as taxas de crescimento 
econômico de muitos países em desenvolvimento dependentes de produtos básicos. 
No entanto, esta tendência desacelerou ou inclusive retrocedeu desde que os preços 
mundiais das matérias-primas se estabilizaram em um nível mais baixo. 

Isso, por sua vez, demonstrou a importância de investir em capital humano e em 
proteção social, assim como em políticas redistributivas, uma vez que, apesar do 
crescimento da economia em geral ser sólido, por si só não necessariamente propicia 
conquistas em matéria de redução da pobreza e de aumento da segurança alimentar. 

O relatório destaca ainda a necessidade de esses países dependentes de matérias-
primas prosseguirem com sua transformação estrutural com o objetivo de melhorar 
suas perspectivas econômicas e sociais, reduzir a pobreza, obter segurança alimentar 
e, em geral, atingir os ODS. 

Com o objetivo de apoiar suas recomendações, o relatório examina as diferentes 
políticas aplicadas por vários países e seus respectivos efeitos socioeconômicos. Os 
estudos abordam produtos básicos como soja (Argentina e Brasil); arroz (Bangladesh); 
diamantes (Botswana e Serra Leoa); algodão (Burkina Faso); café e banana (Costa 
Rica); cacau (Gana); níquel (Indonésia); sorgo (Mali); petróleo (Nigéria); e cobre 
(Zâmbia). 

Segundo o relatório, entre as medidas econômicas que podem promover o 
crescimento inclusivo nos próximos 15 anos, estão a diversificação econômica, a 
ampliação dos vínculos entre o setor de produtos básicos e a economia nacional, a 
adoção de políticas de gasto de caráter anticíclico que permitam constituir reservas 
durante os períodos de preços altos e utilizá-las durante os períodos de redução de 
preços, a geração de valor agregado nas matérias-primas e o investimento em 
proteção social, saúde e educação. 

FONTE:http://www.fao.org/3/a-i7937e.pdf 

 

O impacto dos furacões na atividade econômica local de 
curto prazo: evidência de imagens noturnas na República 
Dominicana 



Este estudo usa compósitos mensais noturnos em conjunto com um modelo de campo 
de vento para estimar economicamente o impacto de ciclones tropicais na atividade 
econômica local na República Dominicana desde 1992. Verificou-se que o impacto 
negativo das tempestades dura até 15 meses após a greve, com o maior efeito 
observado após nove meses. Traduzir a redução da intensidade da luz noturna para as 
perdas monetárias ao relacioná-la ao produto interno bruto trimestral sugere que, em 
média, as tempestades reduziram o produto interno bruto em cerca de US $ 1,1 bilhão 
(4,5% do produto interno bruto em 2000 e 1,5% em 2016). 

FONTE:http://documents.worldbank.org/curated/en/482101513260134821/pdf/WPS8275.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 

           

 


