
       

Temas Abordados: Campanha Mundial “Construindo Cidades Resilientes, Plataforma Global 
para a Redução do Risco de Desastres – Sendai e a sua integração com Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável, Conferência das Partes da CMNUCC - Acordo de Paris, Habitat 
III e a Cúpula Humanitária para a resiliência a desastres 

PUBLICAÇÃO: 29/08/2018 

 
Centros Comunitários de Emergência 
Como vimos em Christchurch e outros desastres em todo o mundo, as pessoas querem 
ajudar os necessitados. Depois de uma emergência significativa, como um terremoto, a 
comunidade se reunirá naturalmente para a empresa, para compartilhar suas histórias 
sobre sua experiência, descobrir informações, oferecer assistência àqueles que 
precisarem e procurar ajuda. 

Centros Comunitários de Emergência (anteriormente conhecidos como Centros de 
Defesa Civil) são locais pré-identificados para a comunidade coordenar seus esforços 
para ajudar uns aos outros durante e após um desastre. 

Os Centros Comunitários de Emergência serão abertos por pessoas como você em sua 
comunidade, não funcionários oficiais, quando houver necessidade de a comunidade 
ajudar a si mesma, como quando houve danos infraestruturais generalizados, danos a 
edifícios e estradas ou redes de comunicação por longos períodos. 

Depois de ajudar sua família e vizinhos, você deve ir ao seu Centro de Emergência 
Comunitária local para oferecer o que puder. 

Os centros de emergência da comunidade estão localizados em escolas primárias locais, 
centros comunitários e outros espaços de reunião da comunidade. A WREMO fez 
acordos com esses anfitriões para permitir que os locais abrissem o local em momentos 
de necessidade. Se você tiver uma chave para a instalação, você pode ajudar a abrir. 

Os Centros Comunitários de Emergência estão equipados com um guia operacional para 
ajudar a descrever a maneira mais eficiente de executar o Hub, um mapa, uma pequena 
quantidade de papel de carta para ajudar a coordenar o que a comunidade considera 
que deve ser feito e um rádio para que a comunidade possa se comunicar com o Centro 
Oficial de Operações de Emergência. Não há caches de suprimentos de emergência nos 
Centros Comunitários de Emergência. 



Centros Comunitários de Emergência não são Centros de Assistência de Emergência 
(antigamente conhecidos como Centros de Bem-Estar) onde o apoio oficial do governo 
pode ser acessado. 

Por meio do Plano de Resposta e Resiliência da Comunidade, o WREMO trabalha com 
as comunidades para identificar forças e recursos da comunidade que poderiam ser 
úteis durante um desastre, vulnerabilidades que a comunidade deve verificar durante 
um desastre ou considerar a atenuação antecipada e possíveis soluções para os desafios 
enfrentados pela comunidade durante um desastre. um desastre. Estes são registrados 
em um Community Hub Hub Guide que também descreve como executar o Hub. 

FONTE:https://getprepared.nz/assets/Get-Prepared-website/Community/Hub-When-to-
open.pdf 

FONTE:https://getprepared.nz/assets/Hub-Guides/Aro-Valley.pdf 

 

 

Desastre no horizonte: o efeito do preço do aumento do 
nível do mar 

Este artigo examina como os mercados dos EUA avaliam o mercado imobiliário costeiro 
em relação aos riscos de longo prazo e à incerteza da elevação do nível do mar 
(SLR). Consistente com a identificação causal de custos SLR de longo prazo, este trabalho 
não encontra nenhuma relação entre a exposição SLR e taxas de aluguel e um desconto 
de 4% entre as propriedades não projetadas para serem inundadas por quase um 
século. Os resultados contribuem para a literatura sobre a precificação de fluxos de caixa 
arriscados de longo prazo e fornecem insights para uma política ótima de mudança 
climática. 

As casas expostas ao aumento do nível do mar (SLR) são vendidas por aproximadamente 
7% menos do que as propriedades não-observadas e equivalentes, não-expostas, 
equidistantes da praia. Esse desconto cresceu com o tempo e é impulsionado por 
compradores e comunidades sofisticadas preocupadas com o aquecimento global.  

Responder a essa questão de precificação é importante devido ao papel fundamental 
que os mercados podem desempenhar na mitigação desse desastre: o risco esperado 
de SLR de precificação reduz a possibilidade de transferência de riqueza entre agentes 
desinformados e sofisticados e reduz a probabilidade de oscilações extremas de preço 
no futuro. 

FONTE:https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3073842## 



 

O que é incômodo Inundação? Definindo e Monitorando 
um Desafio Emergente 

Inundação inconveniente (NF) refere-se a baixos níveis de inundação que não 
representam ameaças significativas à segurança pública ou causam grandes danos à 
propriedade, mas podem interromper as atividades rotineiras do dia-a-dia, 
sobrecarregar os sistemas de infraestrutura, como estradas e esgotos, e causar danos 
materiais menores. A FN recebeu alguma atenção no contexto de cidades costeiras de 
baixa altitude, expostas a marés altas cada vez mais altas, uma consequência da 
elevação do nível do mar, que excede as alturas da topografia costeira. No entanto, os 
baixos níveis de inundação são generalizados e merecem maior atenção. Aqui, uma 
definição simples e quantitativa de NF é proposta com base nos limites estabelecidos de 
intensidade de inundação para as consequências da inundação (por exemplo, segurança 
de pedestres, danos à propriedade e riscos para a saúde). Com base em uma ampla 
variedade de publicações, incluindo hidrologia, transporte, risco à saúde pública e 
impactos na segurança, definimos NF com base na profundidade> 3 cm e <10 cm, 
independentemente da fonte. Essa definição de NF não se limita a inundações de maré 
alta, mas inclui todos os possíveis propulsores de inundações, incluindo pluvial, fluvial e 
oceânico, e pode capturar tendências em NF resultantes de tendências e efeitos 
compostos de fatores de inundação. Além disso, também distinguimos entre NF 
como independentemente da fonte. Essa definição de NF não se limita a inundações de 
maré alta, mas inclui todos os possíveis propulsores de inundações, incluindo pluvial, 
fluvial e oceânico, e pode capturar tendências em NF resultantes de tendências e efeitos 
compostos de fatores de inundação. Além disso, também distinguimos entre NF 
como independentemente da fonte. Essa definição de NF não se limita a inundações de 
maré alta, mas inclui todos os possíveis propulsores de inundações, incluindo pluvial, 
fluvial e oceânico, e pode capturar tendências em NF resultantes de tendências e efeitos 
compostos de fatores de inundação. Além disso, também distinguimos entre NF como 
processo e NF como um evento , o que é importante para ligar a NF aos impactos sociais 
e desenvolver intervenções políticas eficazes e estratégias de mitigação. Potenciais 
aplicações e implicações do monitoramento da NF também são apresentadas. 

FONTE:https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2018WR022828 

 

 

Criação de comunidades ‘positivas’ auxilia no combate do 
terrorismo online, diz ONU 



O crescimento exponencial do número de usuários na Internet oferece oportunidades, 
mas também gera preocupações quanto à privacidade. Imagem: ONU 

Em um mundo cada vez mais interconectado, a glorificação do terrorismo online 
impacta todos, afirmou o presidente de um órgão de antiterrorismo da ONU, em um 
pedido por novos esforços para promover a solidariedade comunitária e combater a 
propaganda de ódio. 

Gustavo Adolfo Meza-Cuadra Velasquez, embaixador do Peru nas Nações Unidas e 
diretor do Comitê de Contra-terrorismo do Conselho de Segurança, afirmou que, 
embora seja importante negar àqueles que incitem e glorifiquem violência o acesso à 
Internet, os enormes benefícios públicos da presença online também devem ser 
reconhecidos. 

“Cada medida tomada para lutar contra narrativas terroristas, assim como medidas 
contra o terrorismo, devem estar alinhadas com a legislação internacional de direitos 
humanos, incluindo direito a privacidade e liberdade de expressão.” 

Nesse contexto, Meza-Cuadra destacou a importância das parcerias público-privadas 
para manter o espaço da Internet “o mais hostil possível aos grupos terroristas”, 
enquanto ao mesmo tempo “tão aberto quanto viável para a sociedade em geral”, 
citando uma estratégia internacional sobre o tema. 

Adotada em 2017, esta estratégia consiste em três elementos: medidas de reforço de 
legislação, baseadas em resoluções relevantes das Nações Unidas; a criação de parcerias 
público-privadas; e o desenvolvimento de contranarrativas, com esforços para o recuo 
de propagandas terroristas. 

Meza-Cuadra afirmou que, além das contranarrativas, mensagens positivas devem ser 
ampliadas, para que públicos vulneráveis recebam garantias de que preocupações 
genuínas estão sendo tratadas, sem recorrer à violência. 

“Contranarrativas eficazes devem incluir mensagens positivas que promovam a 
solidariedade comunitária e caminhos pacíficos para lidar com condições propícias à 
disseminação do terrorismo. Essa é uma forma de alcançar resultados em longo prazo”, 
acrescentou. 

FONTE:https://www.un.org/sc/ctc/wp-
content/uploads/2018/08/ASG_statement_to_Security_Council_23_August_2018.pdf 

 

 

Brasil e o Sistema das Nações Unidas: desafios e oportunidades 
na governança global 
 



Esta obra trata de questões sobre governança global no âmbito da Organização das 
Nações Unidas (ONU), e aborda temas relativos às principais oportunidades e desafios 
que o Brasil enfrenta, nessa seara, na atualidade. 
A diversidade de conteúdos relativos à governança global é apresentada sob um 
conjunto mais amplo de assuntos: teorias e conceitos; reforma das Nações Unidas; 
segurança e direitos humanos; desenvolvimento; meio ambiente; e tecnologia. Prioriza-
se, no livro, o desenvolvimento de uma compreensão crítica das questões atuais sobre 
governança global, explorando-se as mais recentes abordagens conceituais e trabalhos 
empíricos sobre o tema. 

FONTE:https://igarape.org.br/wp-content/uploads/2018/01/141709-Brasil-e-SNU_WEB-1.pdf 

 

Fundo de População da ONU destaca aspectos positivos 
do envelhecimento populacional para o país 

A dinâmica populacional brasileira traz oportunidades e desafios socioeconômicos. 
Diante da expectativa de que, em 21 anos, o país dobre seu contingente de pessoas com 
mais de 65 anos, é necessário discutir o perfil de suas políticas públicas para esse 
cenário. 

O seminário “Demografia econômica e envelhecimento populacional no Brasil: desafios 
e perspectivas para políticas públicas”, que aconteceu na semana passada (19), em 
Brasília (DF), teve como objetivo trazer à luz as inter-relações desse movimento 
populacional com a economia e potenciais soluções de planejamento. 

Organizado por Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) e Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, o evento reuniu mais de 120 pessoas entre 
especialistas, corpo acadêmico, representantes de governo e sociedade civil, 
apresentando diferentes prognósticos para o futuro da economia brasileira frente ao 
envelhecimento populacional. 

Com apoio do projeto “Transição demográfica: oportunidades e desafios para alcançar 
os ODS na América Latina e no Caribe”, coordenado pela CELADE — Divisão de 
População da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) —, a 
atividade trouxe temas como contas nacionais, transferências inter-geracionais, 
educação, mercado de trabalho, igualdade de gênero e ajuste fiscal. 

Para Jaime Nadal, representante do UNFPA no Brasil, o envelhecimento populacional é 
um dos processos mais importantes do século 21. O processo de envelhecimento é 
frequentemente associado aos custos previdenciário e com saúde, à estagnação da 
produtividade e dos investimentos e à pressão sobre o crescimento potencial. Porém, é 
também necessário reconhecer e potencializar seus aspectos positivos. 



“É necessário compreender que o envelhecimento é o resultado de avanços 
significativos no desenvolvimento e nas condições de vida dos países. As oportunidades 
que a demografia apresenta são infindáveis quanto às contribuições de uma população 
idosa economicamente ativa”, disse. 

“O processo de envelhecimento acontece de maneira distinta quando analisada por 
sexo, raça, níveis socioeconômicos, nos meios rural e urbano. É fundamental que a 
administração pública leve em conta essas diferenças para que se construa uma política 
que reduza as iniquidades”, ressaltou o representante do UNFPA. 

A janela de oportunidades do chamado bônus demográfico no Brasil está com os dias 
contados. Os contrastes internos apontam que é fundamental, por um lado, reforçar o 
investimento na formação de capital humano e modernização do mercado de trabalho 
para criar oportunidades de desenvolvimento para o grande contingente de pessoas 
jovens. Ao mesmo tempo, é necessário antecipar as questões relacionadas ao 
envelhecimento da população, que apresentarão novos desafios para a produtividade, 
para o modelo de crescimento econômico e para as finanças públicas. 

Para Jorge Arbache, secretário de Assuntos Internacionais do Ministério do 
Planejamento, existe uma dificuldade de se atingir o pleno potencial do trabalhador 
garantindo-lhe seus plenos direitos. “Por isso, eventos como esse são um passo 
importante para que se alinhe as demandas e as projeções populacionais no âmbito das 
políticas públicas para garantir a qualidade dos serviços em caráter nacional”, avaliou o 
secretário. 

De 1950 a 2015, a população brasileira ganhou 24 anos de esperança de vida, 
aproximadamente quatro anos por década. Na mesa de debates, intitulada 
“Envelhecimento populacional, transferências inter-geracionais e contas nacionais”, 
Paulo Saad, diretor da Centro Latino-Americano e Caribenho de Demografia, da CEPAL, 
apresentou as tendências demográficas na região, incluindo o Brasil. 

“O que aconteceu foi uma rápida variação no padrão de crescimento populacional com 
altas taxas de fecundidade, para uma sociedade onde os nascimentos passaram a 
decrescer. Isso atrelado ao fato de que a esperança de vida aumenta constantemente, 
criando uma inversão da pirâmide etária.” 

Cássio Turra, professor da do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional, da 
Universidade Federal de Minas Gerais (CEDEPLAR/UFMG), mostrou que, seguindo essa 
lógica populacional, os programas de transferência de renda no Brasil, que outrora eram 
destinados para população mais jovens, com a transição, foi se adaptando à população 
adulta e idosa. 

Investir em capital humano e superar as iniquidades 

O futuro desta população dependerá diretamente dos investimentos nos mais jovens. 
Nesse sentido, Eduardo Rios Neto, professor da CEDEPLAR/UFMG; Sergei Soares, ex-
diretor do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA); e Rafael Lucchesi, diretor de 



Educação e Tecnologia da Confederação Nacional da Indústria (CNI); debateram as 
diferentes perspectivas para o sistema educacional no Brasil. 

Sob o tema “Investindo em educação: oportunidades e desafios frente ao 
envelhecimento”, os especialistas abordaram questões como analfabetismo, 
orçamentos, educação de jovens e adultos, e as distinções entre ensino básico, médio, 
superior e técnico no país. 

Quando se debruça sobre as avaliações sociais e econômicas da população 
economicamente ativa, pode-se visualizar uma elevação dos potenciais devido à 
inserção das mulheres no mercado de trabalho e no ensino superior. Segundo a Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), em 2017, mais da 
metade da população em idade de trabalhar era formada por mulheres, entretanto, os 
homens representavam 57,2% da parcela da população no mercado de trabalho. 

A discussão sobre os impactos das desigualdades de gênero na economia e no processo 
de envelhecimento populacional foi abordada pelas apresentações da professora 
Simone Wajnman, professora titular do CEDEPLAR/UFMG; e pela diretora adjunta da 
Diretoria de Estudos e Políticas Sociais do IPEA, Enid Rocha. A mesa contou com os 
comentários do professor do Departamento de Economia Universidade de Brasília, 
Carlos Alberto Ramos. 

O desenvolvimento de políticas e ações que visem igualar as oportunidades entre 
homens e mulheres, seja para proporcionar uma maior participação feminina no 
mercado de trabalho, seja para igualar a divisão do trabalho doméstico, permite uma 
melhor preparação para uma sociedade mais envelhecida. 

“Ao analisar as transferências de contas nacionais incluindo as transferências de tempo, 
percebemos que as horas de dedicação aos trabalhos domésticos e aos cuidados, sejam 
de crianças ou de pessoas idosas, recai majoritariamente sobre as mulheres, em especial 
naquelas com níveis socioeconômicos mais desfavorecidos”, explicou Simone Wajnman. 

Apesar dos avanços observados, as desigualdades de gênero no mercado de trabalho 
permanecem. Segundo a PNAD Contínua, em 2017, o rendimento médio mensal real de 
todos os trabalhos, no Brasil, foi de 2.178 reais. Entre homens, foi de 2.410 reais, 
enquanto entre as mulheres, de 1.868 reais, o que representava 77,5% do rendimento 
masculino. 

Política econômica, ajuste fiscal e envelhecimento 

É importante abordar o envelhecimento considerando a população idosa 
dinamicamente — com mais esperança de vida, melhores funções e capacidades 
cognitivas e mais educação e, portanto, com maior capacidade para contribuir 
produtivamente a sociedade. 

A quarta sessão debateu os impactos do processo de envelhecimento na política 
econômica e fiscal do país. Foram abordados temas como a adaptação tributária que o 



país tem passado para acompanhar a velocidade das mudanças sociais e como o Brasil 
pode se preparar do ponto de vista de seguridade social para as próximas décadas. 

A discussão contou com Emanuel Dantas, coordenador-geral de Estudos Previdenciários 
da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda; Fernando de Holanda Filho, da 
Fundação Getúlio Vargas; e Ricardo Pena, diretor da Fundação de Previdência 
Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo (FUNPRESP). 

Por fim, o secretário de Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento, Jorge 
Arbache, apresentou uma síntese das discussões realizadas durante o evento e 
apontamentos para políticas públicas. 

O secretário reforçou a importância de um crescimento econômico sustentado e 
sustentável, que leve em conta as transformações demográficas em curso. Destacou 
ainda a importância das políticas monetárias e fiscais e da competitividade internacional 
do Brasil, com uma atuação democrática, aberta e transparente. 

FONTE:http://www.unfpa.org.br/novo/index.php/noticias/ultimas/1997-unfpa-reuniu-nomes-do-
governo-especialistas-e-sociedade-civil-para-debater-os-processos-de-envelhecimento-populacional-
relacionados-a-economia-e-politicas-publicas 

 

 

EVENTOS 
 

 

Pós Graduação em Desastres Naturais e Redução de 
Riscos 
Objetivos 

O estudo dos desastres naturais e da redução de risco, particularmente nos contextos 
da reação à incerteza e dos ganhos de resiliência, encontra-se no topo das agendas 
locais, nacionais e internacionais. A pós graduação em Desastres Naturais e Redução de 
Riscos apresenta-se como oferta educativa inovadora da UTAD com objetivo central de 
dar resposta à necessidade crescente de formar especialistas treinados no 
desenvolvimento de soluções de mitigação de riscos relacionados com os desastres 
naturais, no presente e no presente e no decurso de alterações climáticas que se 
antecipem para o futuro. 

FONTE:http://utad.forinsia.com/Inscricoes/Candidaturas/Secretaria.aspx?idCaracterizacao=67&idAcc
ao=57 

 



 

 



 

FONTE:http://ramcc.net/es/events/view/43/jornada-de-ordenanzas-sobre-eficiencia-energetica-y-
energias-renovables 

 

 

 

FONTE:http://ramcc.net/es/events/view/47/jornada-eficiencia-energetica-y-energias-renovables 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

                    

 

 


