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Grupo Assessor da ONU lança glossário de termos sobre 
água e saneamento 

O que significa acesso universal e equitativo à água, dessalinização, eficiência do uso e 
gestão integrada dos recursos hídricos? Para apresentar de forma propositiva as 
definições internacionalmente acordadas sobre esses e outros temas, o Grupo 
Assessor do Sistema ONU no Brasil sobre a Agenda 2030 lançou na segunda-feira 
(19/03) em Brasília (DF) o glossário de termos do Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável 6 – Água potável e saneamento. 

O documento foi divulgado na abertura do evento “Planeta ODS”, que ocorreu 
paralelamente ao Fórum Mundial da Água. O texto pretende servir de subsídio para o 
debate sobre políticas públicas entre instituições e indivíduos. 

As definições e referências apresentadas na publicação foram organizadas por 
especialistas das Nações Unidas de forma colaborativa. Os conceitos presentes no 
glossário pretendem ser uma proposição inicial e não esgotam os temas apresentados. 

“Este glossário tem o diferencial de ser lançado por ocasião do 8º Fórum Mundial da 
Água, o qual enseja uma discussão mais aprofundada da relação da água com todos os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”, disse o coordenador-residente do Sistema 
ONU no Brasil e representante-residente do Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD) no país, Niky Fabiancic. 

“Esse trabalho representa a continuidade da parceria entre o Sistema das Nações 
Unidas no Brasil e o Governo Federal para a implementação e a transversalização da 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável em todas as esferas 
governamentais e múltiplos setores interessados”, salientou. 

Segundo o oficial de meio ambiente da Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), Massimiliano Lombardo, o glossário 
promove um maior conhecimento sobre água e saneamento, questões centrais para o 
Brasil e outros países garantirem o desenvolvimento sustentável. 



“A UNESCO vem trabalhando há mais de 50 anos para construir a base de 
conhecimentos necessários para que os recursos hídricos sejam geridos de forma 
sustentável em todo o mundo. Para que esse conhecimento seja amplamente 
disseminado, é preciso entender os vários termos e conceitos associados a esse tema, 
que vêm sendo usados de forma comum, mas que nem sempre são de fácil 
entendimento para todas as pessoas”, afirmou Lombardo. 

Desde a entrada em vigor da Agenda 2030, o Grupo Assessor da ONU no Brasil já 
lançou outros dois glossários: ODS 5 (Igualdade de Gênero) e ODS 13 (Ação contra a 
mudança global do clima). As publicações são elaborados com apoio de agências, 
fundos e programas da ONU no país. 

Na avaliação do assessor sênior do PNUD e co-presidente do Grupo Assessor da ONU 
no Brasil para a Agenda 2030, Haroldo Filho, apresentar a definição de termos 
específicos para cada ODS é ferramenta fundamental para a formulação de políticas 
públicas com enfoque no desenvolvimento sustentável. 

“Esses glossários constituem, portanto, relevante ferramenta de apoio à compreensão 
integrada dos temas da Agenda 2030. Conhecer os conceitos por trás do compromisso 
firmado pelos países, com destaque para a participação do Brasil na Cúpula do 
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas em setembro de 2015, é 
fundamental para embasar a formulação de políticas, além de guiar sua 
implementação e acompanhamento ao longo dos próximos anos”, disse. 

FONTE:http://www.br.undp.org/content/dam/brazil/docs/ODS/Gloss%C3%A1rio%20do%20

ODS%206.pdf 

 

 

Relatório do Urban Land Institute propõe dez princípios 

para construir resiliência 

 Um novo relatório do Centro de Sustentabilidade e Desempenho Econômico do Urban 
Land Institute   delineia dez princípios fundamentais para a construção de cidades e 
regiões resilientes que antecipem, respondam e se recuperem de choques imediatos, 
como furacões e outros eventos climáticos extremos e estresses de longo prazo. como 
o aumento do nível do mar, a pobreza e o declínio da população. 

Os Dez Princípios para Construir Resiliência  propõem diretrizes arrojadas para líderes 
municipais e regionais, bem como profissionais do setor imobiliário e de uso da terra 
para projetar, planejar e construir comunidades e infraestrutura de forma a lidar com 



vulnerabilidades relacionadas à mudança climática e outras ameaças à prosperidade e 
bem-estar. . 

O relatório avança a ideia de que a resiliência é uma característica fundamental de 
comunidades vibrantes e saudáveis. Ele faz o caso através de exemplos e insights 
extraídos do extenso trabalho da ULI com tomadores de decisão locais e líderes 
comunitários sobre a construção de resiliência em locais diferentes nos Estados 
Unidos. O Programa de Serviços de Consultoria da ULI reuniu mais de uma dúzia de 
painéis de especialistas, compostos de membros da ULI com experiência em 
desenvolvimento imobiliário, planejamento urbano e outros campos de uso da terra, 
em locais como Seattle; Louisiana; Portland, Maine; e o Condado de Miami-Dade para 
ajudar essas comunidades com estratégias de curto e longo alcance para desenvolver a 
resiliência. Insights desses painéis, bem como um workshop de acompanhamento 
presidido pela ex-presidente global da ULI Marilyn Jordan Taylor, 

• Entenda vulnerabilidades 
• Fortalecer as oportunidades de emprego e moradia 
• Promover equidade 
• Aproveite os recursos da comunidade 
• Redefinir como e onde construir 
• Construa o caso de negócios 
• Precise o preço do custo da inação 
• Design com sistemas naturais 
• Maximize co-benefícios; e 
• Aproveite a inovação e a tecnologia. 

“ Dez Princípios para Construir Resiliência  oferece uma estrutura holística para os 
líderes dos setores público e privado construírem comunidades resilientes que podem 
não apenas suportar os impactos de um clima em mudança, mas também lidar com 
vulnerabilidades sociais e econômicas que possam impedir as comunidades de 
alcançar seu potencial máximo. Taylor disse. “Esses dez princípios e suas estratégias 
específicas de apoio capacitam os tomadores de decisão a integrar a resiliência em 
todos os aspectos da construção da comunidade. A partir do preço adequado do custo 
do risco e inação para investir em infraestrutura verde que cria múltiplos benefícios 
para aproveitar o poder de tecnologias inovadoras para responder a crises e se 
recuperar, este relatório fornece um manual para as comunidades no caminho para se 
tornarem mais resilientes ”. 

Um tema-chave discutido no relatório é o papel crítico do setor imobiliário privado na 
transformação do mercado e na alavancagem de maiores investimentos para projetos, 
edifícios e infraestrutura mais resilientes. “O conceito de business case - a prova de 
retorno do investimento individual e coletivo - é uma ferramenta poderosa para 
orientar a tomada de decisões e reunir recursos para reconstruir residências, empresas 
e infraestruturas de água, transporte e comunicações sobre as quais o o bem-estar das 
comunidades depende ”, observou Taylor. 

Além disso, o relatório enfatiza uma definição de resiliência que vai além de fortalecer 
a infraestrutura e os ativos físicos. Os esforços para fortalecer os mercados locais de 



habitação, a força de trabalho e as redes sociais, além de adotar uma abordagem 
equitativa dos investimentos em resiliência, tornam os bairros com poucos recursos, 
frequentemente localizados em áreas com riscos significativos relacionados à mudança 
climática, tais como: inundação - ter uma chance justa de voltar atrás após eventos 
adversos. 

Para mais informações, contate: Trisha Riggs em 202-624-7086; trisha.riggs@uli.org 

FONTE:https://americas.uli.org/press-release/urban-land-institute-report-proposes-ten-principles-
building-resilience-2/ 

 

 

Dez princípios para construir resiliência 

Este relatório resume os principais temas apresentados pelo trabalho de resiliência da 
ULI nos anos desde o furacão Sandy, com um foco particular no trabalho de Serviços 
de Consultoria focados em resiliência da ULI. A ULI tem uma longa história de ajudar as 
comunidades a responder aos desafios de reconstrução impostos pelos desastres, bem 
como determinar estratégias para abordagens de uso e desenvolvimento da terra mais 
resilientes antes dos desastres. 

O relatório considera os fatores econômicos, ambientais e sociais que contribuem para 
a resiliência, e como o conceito de resiliência se traduz no setor privado, nos decisores 
municipais e nas comunidades. Os Dez Princípios para Construir Resiliência capacitam 
os membros da ULI, autoridades municipais, líderes da cidade e o público para lidar 
com vulnerabilidades e aumentar a resiliência como relevantes para suas 
comunidades, projetos imobiliários e envolvimento cívico mais amplo. 

FONTE:https://americas.uli.org/wp-content/uploads/sites/125/ULI-
Documents/10P_BuildingResilience.pdf 

 

No dia das florestas, ONU celebra criação e proteção de 
áreas verdes em Niterói 
 Em publicação lançada para celebrar o Dia Internacional das Florestas e da Árvore, 
observado em 21 de março, a FAO elogia os esforços de conservação do município de 
Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Agência das Nações Unidas lembra que, em 2014, 
a cidade criou 2.657 hectares de áreas protegidas. Zonas públicas de vegetação já 



ocupam 7.495 hectares. Atualmente, 45,9% do território municipal está sob proteção 
legal. 

A FAO estima que em média, para cada niteroiense, existem 123,2 metros quadrados 
de florestas. A cidade tem cerca de 500 mil habitantes. De acordo com o organismo da 
ONU, trata-se provavelmente da maior proporção de zonas protegidas per capita em 
todas as regiões metropolitanas do Brasil. 

A agência das Nações Unidas lembra que os esforços para ampliar e preservar a 
cobertura vegetal em Niterói aumentaram com a adoção do plano Niterói que 

Queremos, uma estratégia de desenvolvimento adotada em 2014 e com metas a 
serem cumpridas até 2033. Um dos objetivos era a criação de parques e outras áreas 
protegidas em 50% da área da cidade. O marco municipal foi fruto de um processo de 
consulta que teve a participação de 10 mil cidadãos em 2013. 

Os avanços do município contrastam com o contexto estadual. Quando considerada a 
região metropolitana da capital, o Rio de Janeiro, da qual Niterói faz parte, a média de 
zonas verdes protegidas chega a apenas 16,5% do território. 

Cidades precisam das florestas 

Niterói é um dos exemplos analisados na publicação Florestas e cidades sustentáveis: 

histórias inspiradoras de todo o mundo, divulgada neste mês pela FAO. Para a agência 
da ONU, a criação de bosques e zonas verdes, bem como o plantio de árvores em 
regiões urbanas e no seu entorno trazem benefícios diversos — como o 
armazenamento de carbono, a redução da poluição do ar, a restauração de solos 
degradados e a prevenção de enchentes e secas. 

Segundo estimativas do organismo internacional, em uma cidade de tamanho médio, 
árvores podem reduzir a perda de solo em cerca de 10 mil toneladas por ano. 

A vegetação também pode conter elevações extremas de temperatura e mitigar os 
efeitos das mudanças climáticas. Quando plantadas adequadamente em volta de 
edifícios, árvores podem reduzir o uso de ar condicionado em 30%. Em regiões com 
clima mais frio, elas protegem residências do vento, contribuindo para economias de 
energia de 20 a 50% com aquecimento. 

Em Lima, no Peru, o reflorestamento foi usado como estratégia para prevenir 
deslizamentos de terra. Desde 2015, um projeto plantou 3,5 mil árvores nativas em 14 
hectares da capital, transformados em um parque com mirantes, trilhas e espaços de 
lazer. 

Até 2050, quase 70% da população mundial viverá em centros urbanos. Embora as 
cidades ocupem apenas 3% da superfície do planeta, elas consomem 78% de toda a 
energia produzida no mundo e emitem 60% de todo o gás carbônico liberado na 
atmosfera. 

FONTE:http://www.fao.org/3/i8838en/I8838EN.pdf 



 

CDB financia programa para aumentar resiliência social 

a desastres naturais 

Apesar da alta vulnerabilidade da Região do Caribe aos desastres naturais e o efeito 
que eles podem ter na saúde mental e no bem-estar psicossocial, a resiliência social é 
frequentemente negligenciada nos esforços de mitigação e reconstrução. Em resposta 
direta a essa questão, o Banco de Desenvolvimento do Caribe (BDC) anunciou que 
financiará um programa para melhorar a capacidade de saúde mental e apoio 
psicossocial na gestão de desastres no Caribe.  

"É fundamental que a resposta de um país a qualquer desastre inclua um componente 
de apoio psicossocial e saúde mental para reconstruir a resiliência individual e social", 
disse Daniel Best, diretor de projetos do CDB. 

“Testemunhamos em primeira mão como os sentimentos de ansiedade e angústia 
podem resultar da incapacidade de tolerar e suportar ameaças ambientais e sociais e 
levar a comportamentos, incluindo abuso de substâncias, abuso infantil e conjugal e 
violência baseada em gênero. Isso pode potencialmente ter um impacto debilitante de 
longo prazo sobre as vítimas e, por extensão, o desenvolvimento dos Pequenos 
Estados Insulares em Desenvolvimento ”, acrescentou. 

Abordar a saúde mental e o apoio psicossocial tornou-se cada vez mais relevante para 
governos e agentes humanitários. A doação do CDB ajudará a Organização Pan-
Americana da Saúde (OPAS) a melhorar a capacidade regional de fornecer esse tipo de 
apoio no gerenciamento de desastres e atingir três objetivos principais: 

• construir capacidade regional de saúde mental e apoio psicossocial na gestão 
de desastres no setor da saúde, outras agências fora do setor de saúde e a 
comunidade em geral; 

• fortalecer as competências no país para realizar avaliações de necessidades de 
apoio à saúde mental e psicossocial e desenvolver ou atualizar planos de ação 
para esse apoio no gerenciamento de desastres; e 

• desenvolver e implementar uma campanha caribenha de conscientização e 
comunicação em preparação para a temporada de furacões de 2018 para 
aumentar o conhecimento, aceitação e aceitação de serviços de apoio 
psicossocial e de saúde mental. 

Cinco países membros mutuários do CDB, incluindo alguns afetados pelos furacões 
Irma e Maria em 2017, serão selecionados para participar do programa, que deverá ser 
implementado de abril de 2018 a outubro de 2019. 



Atenção especial será dada a grupos específicos dentro da população em geral, que 
podem estar em maior risco de resultados negativos durante uma situação de 
desastre, como crianças e adolescentes; mulheres; os idosos; povo indígena; aqueles 
com transtornos mentais preexistentes; migrantes; os deficientes; pessoas sem 
moradia; e aqueles que vivem em abrigos. 

O escritório de coordenação de programas sub-regionais da OPAS em Barbados será 
responsável pela gestão geral e coordenação do projeto. 

FONTE:http://www.caribank.org/news/cdb-fund-programme-increase-social-resilience-natural-
disasters 

 

Tendências na resiliência urbana 

Esta publicação faz um balanço dos esforços de resiliência urbana globalmente sob a 
estrutura de todas as 6 principais agendas intergovernamentais (Nova Agenda Urbana, 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Marco Sendai, Agenda de Ação de Addis 
Abeba, Acordo de Paris, Cúpula Humanitária). 

Documentando estudos de caso geograficamente diversificados de cidades do 
Equador, Itália, Japão, Ilhas Kiribati, Federação Russa, Somália, África do Sul, EUA, a 
publicação capta práticas inovadoras adotadas em nível local para garantir o bem-estar 
e reduzir riscos a riscos em prol da vida urbana . 

O documento destaca as seguintes tendências: 

• Maior impulso para a resiliência 
• Crescente gama de atores 
• Novas ferramentas para construir resiliência 
• Acordos globais que pedem resiliência 
• Atores locais que lideram a ação de resiliência 

FONTE:https://unhabitat.org/ 

 

Banco Mundial: investimento em infraestrutura ajudou 
São Paulo a superar a crise hídrica 



Até pouco tempo, a Grande São Paulo, com quase 22 milhões de habitantes, esteve 
muito perto de ficar sem água. 

Uma estiagem fez com que, entre 2014 e 2016, a Região Metropolitana vivesse sua 
pior crise hídrica, superando a de 1953. Com isso, os reservatórios esvaziaram 
rapidamente, em especial o do Sistema Cantareira, responsável por atender a quase 10 
milhões de pessoas. 

“O que tivemos em 2014 foi metade do pior ano observado em quase um século e um 
quarto do que seria normal a fluir nos reservatórios. Nós não estávamos preparados 
para isso. O sistema de abastecimento de São Paulo tinha sido imaginado para resistir 
a uma seca parecida com aquela que tinha existido em 1953, que já era metade do 
normal. Mas metade da metade, não”, explica Jerson Kelman, presidente da SABESP. 

São Paulo superou a crise porque voltou a chover sobre os reservatórios, porque a 
população economizou água e porque foram feitos investimentos para garantir um 
fornecimento mais robusto. Com apoio do Banco Mundial, no âmbito do Programa 
Mananciais, a SABESP concluiu duas obras-chave. 

Uma delas é a estação de tratamento por membrana ultrafiltrante, capaz de remover 
partículas mais finas do que um fio de cabelo. Ela trata água fornecida pela Represa de 
Guarapiranga. 

Assim, a Sabesp consegue abastecer áreas antigamente atendidas pelo Sistema 
Cantareira, reduzindo a demanda sobre ele. O Banco financiou a segunda etapa da 
obra, o que aumentou em 1 metro cúbico por segundo a capacidade da Estação Alto 
da Boa Vista. 

A outra obra foi a de transferência de até 4 metros cúbicos por segundo da Represa 
Billings, no trecho do Rio Pequeno para o trecho do Rio Grande, e daí para a Represa 
de Taiaçupeba. Ela faz parte do Sistema Alto Tietê, responsável por abastecer 20% da 
população de São Paulo. 

“O sistema Alto Tietê já tinha socorrido o Cantareira em um dos momentos da crise, 
naquele momento precisava ser suprido e foi uma obra de fundamental importância 
para a manutenção do abastecimento de água na região metropolitana de São Paulo 
durante a crise hídrica”, explica Guilherme Paixão, superintendente de gestão de 
empreendimentos da diretoria metropolitana. 

“Considerando-se que com cada metro cúbico você abastece de 250 mil a 300 mil 
pessoas, com 4 metros cúbicos por segundo, é possível atender a uma população entre 
1 milhão e 1,2 milhão de pessoas”, acrescenta. 

O Banco Mundial e a Sabesp têm uma longa história de colaboração, como lembra 
Jerson Kelman. Por meio do Programa Mananciais, o Banco se tornou a única agência 
multilateral a financiar obras contra a crise hídrica em São Paulo. 



“No caso específico da seca, nós tínhamos um financiamento em andamento com 
obras relacionadas a saneamento e o Banco Mundial compreendeu que, numa 
situação como aquela que nós vivíamos, o essencial era buscar novas fontes de água 
para garantir um mínimo de sustentabilidade no abastecimento”, lembra Kelman. 

“Nós estávamos, durante a crise, produzindo algo como 50 metros cúbicos por 
segundo. Somando as duas obras que receberam contribuição do Banco Mundial, tem-
se 5 metros cúbicos por segundo ou 10% do que nós estávamos conseguindo produzir, 
o que é muito relevante”, completa. 

As duas obras de infraestrutura, entre outras, ajudarão São Paulo a resistir melhor às 

mudanças do clima e seguir abastecendo a população pelos próximos anos. 

FONTE:https://nacoesunidas.org/banco-mundial-investimento-em-infraestrutura-ajudou-sao-paulo-

a-superar-a-crise-

hidrica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ONUBr+%28ONU+

Brasil%29 

 

ONU recebe artigos sobre desigualdades sociais e poder 
das elites para conferência global 

A partir do próximo domingo (1º), o Instituto de Pesquisa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento Social (UNRISD) recebe propostas de artigos sobre desigualdades, 
estruturas de classe e o papel das elites e instituições na manutenção ou combate às 
disparidades socioeconômicas. Objetivo da chamada é selecionar trabalhos 
acadêmicos para apresentação em uma conferência internacional em Genebra, em 
novembro deste ano. Organismo planeja pagar custos com deslocamento e 
hospedagem para participantes de países em desenvolvimento. 

Com a iniciativa, o UNRISD espera promover a troca de conhecimentos entre 
acadêmicos, sociedade civil, ONU e governos nacionais, tendo por finalidade a 
promoção de transformações políticas rumo a sociedades mais igualitárias, 
sustentáveis e justas. 

O projeto visa propor recomendações fundamentadas em evidências científicas, 
enriquecendo o debate sobre problemas sociais e a implementação da Agenda 2030 da 
ONU para o Desenvolvimento Sustentável, sobretudo com análises feitas por 
pesquisadores do Sul global. 

O prazo para o envio de propostas é 20 de abril. Candidaturas serão aceitas somente 
em inglês, francês e espanhol. 

Temas 



O UNRISD convida pesquisadores e profissionais a encaminhar propostas de artigos 
para a chamada Superando Desigualdades em um Mundo Fraturado — Entre o Poder 

das Elites e a Mobilização Social. Trabalhos devem explorar criticamente: 

• O papel e a influência das elites; 
• o papel das instituições na perpetuação ou diminuição das desigualdades; 
• mudanças nas estruturas e identidades de classe; 
• os efeitos do aprofundamento das desigualdades em contextos locais; 
• atores, alianças e mobilização social por mudanças progressivas. 

Processo de envio 

Para participar, leia a chamada de artigos na íntegra clicando aqui. A partir de 1º de 
abril, será possível criar uma conta no site do UNRISD — acesse clicando aqui — e 
enviar os seguintes itens: 

• Informação para contato; 
• Um resumo estendido (de aproximadamente 500 palavras), assinalando 

questões principais, hipóteses, argumentos, metodologia, foco 
regional/nacional, estudos de caso a serem considerados, estrutura do artigo 
e palavras-chave; 

• CV. 

Datas importantes 

Candidatos bem-sucedidos serão notificados até 15 de junho de 2018 e convidados a 
enviar uma primeira versão do artigo — de aproximadamente 6 mil palavras — até 31 
de agosto. Alguns participantes também serão convidados a preparar textos menores, 
de aproximadamente 1,5 mil palavras, para publicação no site do UNRISD e divulgação 
global por meio do boletim online do instituto. 

A conferência está prevista para acontecer nos dias 8 e 9 de novembro, nas Nações 
Unidas, em Genebra. O UNRISD espera cobrir custos com viagem e acomodação para o 
maior número possível de participantes selecionados para apresentar artigos. Caso 
haja restrições financeiras, será dada prioridade para os participantes de países em 
desenvolvimento. 

Os artigos escolhidos estão sujeito a serem revistos por outros colegas pesquisadores e 
serão publicados na série de trabalhos acadêmicos do UNRISD, em volume publicado 
por uma editora comercial ou em edição especial de uma revista acadêmica. Portanto, 
os trabalhos não devem ser encaminhados para publicação em outros meios. 

Acesse a chamada de artigos na íntegra  

FONTE:http://www.unrisd.org/80256B42004CCC77/(httpInfoFiles)/59AD96EDDB9613DDC125

824B00480807/$file/UNRISDCallForPapers--Overcoming-Inequalities-Fractured-World.pdf 

FONTE:http://www.unrisd.org/CallForPapers2018 



 

A mitigação de riscos naturais salva: relatório 

intermediário de 2017 

Este relatório tem como objetivo ajudar os tomadores de decisão dos EUA a criar uma 
estratégia de mitigação de riscos para que eles possam proteger vidas, propriedades e 
ativos. As descobertas têm como objetivo informar futuras mudanças no código para 
tornar as comunidades mais resilientes, ajudar as jurisdições a tomar decisões sobre 
quais códigos adotar e impor e auxiliar os formuladores de políticas a desenvolver 
programas federais eficazes que ofereçam suporte à mitigação de pré-desastres. 

O estudo intercalar examinou quatro perigos naturais específicos: inundações 
ribeirinhas e costeiras, furacões, terremotos e incêndios na interface urbano-florestal 
(WUI). Ele examina a economia (benefício) associada a um nível identificado de 
investimento (custo). Os coeficientes custo-benefício (BCRs) em nível nacional 
agregam as descobertas do estudo em todos esses perigos naturais e entre BCRs 
estaduais e locais.  

O estudo fornece um exame atualizado dos benefícios dos programas de subsídios da 
agência federal dos EUA. Ele utiliza uma vida econômica mais realista para edifícios (75 
versus 50 anos) e aproveita um modelo de inundação Hazus-MH mais avançado e 
melhorias na Ferramenta de Análise de Custo-Benefício da FEMA, que, entre outras 
coisas, permite a quantificação do benefício associado ao serviço aprimorado à 
comunidade fornecido por bombeiros, hospitais e outras instalações do setor 
público. O estudo também inclui os benefícios associados a casos evitados de TEPT. 

FONTE:http://www.wbdg.org/files/pdfs/MS2_2017Interim%20Report.pdf 

EVENTOS 

 

Cidades Resilientes 2018 
Cidades Resilientes é o fórum global anual sobre resiliência urbana e adaptação. Ela 

reúne líderes de governos locais e especialistas em adaptação climática para discutir os 

desafios de adaptação que enfrentam ambientes urbanos ao redor do globo.  

Estrutura do evento: O programa apresenta algumas sessões plenárias, sessões de 



pôsteres e sessões paralelas que cobrem 5 fluxos temáticas: Digitalização e Resiliência, 

na linha de frente da mudança climática, pensamento inovador e Ação, New Data e 

evolução da ciência climática. 

FONTE:https://resilientcities2018.iclei.org/registration/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

           

 

 


