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Mudanças climáticas são ‘ameaça existencial’ para a 
humanidade, diz ONU  

Nenhum outro desafio em escala global é tão ameaçador quanto as mudanças do clima, 

afirmou o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, em uma conferência 

sobre ação climática neste mês (15). O chefe da ONU reiterou sua convicção que o 

aquecimento global resulta em uma “ameaça existencial” para a humanidade. 

Tanto liderança quanto inovação são essenciais para ação contra a mudança global do 

clima, afirmou Guterres em seu discurso na ‘R20 Austrian World Summit’, uma iniciativa 

de longo prazo para auxiliar regiões, países e cidades a implementar os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável e alcançar as metas do Acordo de Paris. 

O chefe da ONU reforçou que “devemos utilizar todos os nossos recursos para construir 

um sentido de urgência”. Guterres também mencionou a importância por prezar pela 

contenção do aumento das temperaturas em no máximo 1,5 grau célsius. 

O secretário-geral afirmou que existem razões para manter a esperança, declarando que 

“o mundo está vendo uma onda de ações contra as mudanças climáticas”. 

Guterres citou exemplos como a construção de uma fazenda solar no Marrocos “do 

tamanho da cidade de Paris, que irá gerar eletricidade para milhões de lares até 2020”, 

e da conquista da China, que já ultrapassou seu objetivo de produzir 105 gigawatts de 

energia solar até 2020. 



“Nós devemos nos basear nisso”, enfatizou o chefe da ONU, destacando o modo como 

a energia renovável, responsável pela produção de um quinto da eletricidade no mundo, 

também possui benefícios significativos à saúde. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) relatou que mais de 80% dos habitantes de 

regiões urbanas são expostos a ar de baixa qualidade. 

“Investimentos em infraestrutura limpa e verde precisam ser realizados em uma escala 

maior em todo o mundo”, explicou. “Para tanto, precisamos de lideranças do ramo das 

finanças e investimentos, e que governos locais, regionais e nacionais decidam por 

grandes planos de infraestrutura nos próximos anos.” 

O secretário-geral encorajou líderes do setor privado presentes na conferência, que 

contou com o apoio da Assembleia Geral da ONU, a anunciar novos financiamentos a 

projetos de energia limpa. 

Embora os 30 membros da Agência Internacional de Energia (AIE), um organismo 

internacional multilateral, estimem que os investimentos realizados em energia 

renovável no ano de 2017 tenham sido de cerca de 242 bilhões de dólares, essa quantia 

ainda foi consideravelmente inferior ao montante investido no desenvolvimento de 

combustíveis fósseis. 

Bilhões de dólares ainda precisam ser direcionados a estratégias renováveis para 

garantir uma “transição para energia limpa em grande escala” até o ano de 2020, de 

acordo com Guterres. 

Além disso, mais de 75% da infraestrutura necessária até 2050 ainda não foi construída. 

“Mobilizar e equipar governos locais com a capacidade e financiamento para acelerar a 

ação contra mudanças climáticas é necessário se quisermos dobrar a curva de emissão 

de gases de efeito estufa”, declarou. 

Notando que as mudanças climáticas continuam a acontecer mais rápido que a 

implementação de políticas para controlá-las, o chefe da ONU fez menção ao Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC): “Quanto mais interferirmos em 

nosso clima, mais severos serão os riscos, e mais profundos serão os impactos”. 



“Mas não precisa ser dessa forma”, continuou o secretário-geral, mencionando energia 

solar, eólica, e tecnologias de ponta, como veículos elétricos e energia provinda de algas 

marinhas, como artifícios que prometem uma nova era para o ar limpo. 

“Vamos nos juntar a uma corrida pelo topo, uma corrida onde só existem vencedores”, 

concluiu Guterres. 

FONTE:https://news.un.org/en/story/2018/05/1009782 

 

 

 

Manual Formação de facilitadores Gênero e Mulheres, 
Paz e Segurança 
Apesar de serem desproporcionalmente afetadas por conflitos, mulheres são 

sistematicamente excluídas de processos de paz. Desde a aprovação da Resolução do 

Conselho de Segurança das Nações Unidas 1325 (Res1325) em 2000, a igualdade de 

gênero passa a ser vista como componente central dos esforços em prol da paz e da 

segurança internacional. 

Este manual tem como objetivo contribuir para a transversalização de gênero, 

particularmente a partir do treinamento a militares e policiais que participarão em 

operações de paz. Trata-se de um manual de linguagem simples e acessível, que conta 

o histórico da evolução dos direitos de mulheres e meninas nas Nações Unidas. 

Também aborda como a igualdade de gênero passou a ser considerada componente 

central para a paz duradoura. 

Dividido em cinco módulos, o primeiro aborda alguns conceitos centrais para a 

incorporação de uma perspectiva de gênero, como a transversalização e a igualdade de 

gênero, e o empoderamento. Já o segundo aborda a evolução dos direitos de mulheres 

e meninas, e o contexto em que surge a Resolução 1325 – fundadora da agenda sobre 

mulheres, paz e segurança (MPS). O terceiro módulo trata especificamente desta 

agenda e seus componentes e de como implementá-la. O quarto módulo discute os 

impactos que conflitos armados geram para distintos grupos de gênero. Por fim, o 



quinto módulo explora as diferentes formas sobre como uma perspectiva de gênero 

pode ser incorporada a operações de paz. 

FONTE:https://igarape.org.br/wp-content/uploads/2018/03/2018-03-29-v3-Manual-Treinamento-
Mulheres-web-H.pdf 

 

 
O RAMCC participou no Workshop "Impacto da 
Sociedade Civil na Redução do Risco de Desastres: Rota 
para a Resiliência Local" 
A atividade enquadra-se no projeto "Impacto da Sociedade Civil para a Redução do 
Risco de Desastres" iniciativa financiada pelo Escritório de Assistência a Desastres no 
Exterior da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID / 
OFDA), sob a coordenação do Secretariado da Rede Global de Organizações da 
Sociedade Civil para a Redução de Desastres (GNDR) e implementado no Chile pela 
Caritas Chile. O objetivo era compartilhar experiências de trabalho de múltiplas partes 
interessadas das redes presentes para a promoção da resiliência local, buscando 
contribuir para um maior impacto do Quadro de Sendai para a Redução de Risco de 
Desastres.no.nível,da,comunidade. 
 
Emanuel Ayala, da equipe técnica da RAMCC, participou do painel "Localização e 
transferência de capacidades, fomentando a resiliência local". Lá, juntamente com 
organizações do Brasil e da Colômbia, comentou a experiência que a Rede vem 
realizando em termos de implementação de Planos Locais de Adaptação às Mudanças 
Climáticas. 
 
Representantes de 21 organizações de âmbito nacional e regional da sociedade civil do 
Chile, Brasil, Colômbia, Paraguai, Peru e Uruguai participaram da oficina, gerando um 
importante espaço de articulação e troca de experiências. Também frequentou por 
Alejandro Mañón, Oficial de Coordenação do Sistema das Nações Unidas no Chile 
Ricardo Toro Tassara, Diretor de ONEMI do Chile e Mariela Chavarriga representando 
USAID / OFDA. 

FONTE:http://ramcc.net/es/posts/view/188/la-ramcc-participo-en-el-taller-impacto-de-la-sociedad-
civil-en-la-reduccion-de-riesgos-de-desastres-ruta-hacia-la-resiliencia-local 

 

 



Conferência sobre Planos de Ação Climática 
Introdução 
 
Atualmente, a mudança climática é reconhecida como um dos maiores desafios globais 
para a humanidade. Para enfrentá-lo, por um lado, é necessário mitigar ou reduzir as 
emissões de gases de efeito estufa responsáveis pelo aquecimento global. Mas também 
é necessário trabalhar na adaptação às mudanças climáticas, tomando medidas para 
reduzir seus impactos negativos e aproveitar ao máximo as oportunidades que gera. 
 
Agentina não é estranha a isso. Nos últimos anos, o país começou a sofrer as 
contingências geradas pelas mudanças climáticas, e alguns de seus efeitos foram 
evidentes ao longo dos últimos meses com a sucessão de eventos climáticos extremos 
em várias províncias do nosso país. Estes, geraram perdas irremediáveis afetando 
diretamente a saúde, moradia e qualidade de vida, entre outras questões, mas 
fundamentalmente.nos.chama.a.agir. 
 
A Terceira Comunicação Nacional sobre Alterações Climáticas (publicada em abril de 
2015) destaca problemas gerais de médio prazo associados a todos os territórios 
nacionais. O prolongamento do período de inverno seco, temperaturas extremas, 
apresentam cada vez mais ondas de calor e eventos climáticos extremos, chuvas de 
maior intensidade e com mais freqüência, recuo das geleiras e o aumento do fluxo dos 
rios. Todas elas situações que afetam o desenvolvimento normal de nossas vidas e 
economias. 
 
As cidades ganharam destaque na ação climática por sua intervenção direta no território 
e proximidade com vizinhos e instituições. Eles geram uma grande parte das emissões 
mundiais de gases de efeito estufa e, por outro lado, os impactos das mudanças 
climáticas são mais evidentes. Seu conhecimento sobre os problemas que afetam a 
comunidade e as possibilidades de melhoria fazem deles atores fundamentais para 
transformar esses desafios em ações concretas de mitigação e adaptação. 

FONTE:http://ramcc.net/es/events/view/34/jornada-sobre-planes-de-accion-climatica 

 
Usando dados climáticos: uma cartilha para informar o 
uso de dados climáticos em instituições financeiras, 
empresas e governos 
Este resumo técnico fornece uma introdução aos modelos climáticos e dados de uma 
perspectiva comercial ou governamental. O resumo descompacta o processo através do 
qual os dados climáticos brutos são transformados em métricas utilizáveis, como 



projeções de temperatura no futuro, para ajudar usuários financeiros, corporativos e 
governamentais a incorporar produtivamente a análise baseada no clima em seus fluxos 
de trabalho. Começando por explicar o que é um modelo climático global, o relatório 
explica o formato dos dados climáticos, as escolhas computacionais para proteger a 
incerteza e os recursos para projeções climáticas agregadas adaptadas a públicos 
específicos. 
 
Instituições financeiras, corporações e governos se esforçam cada vez mais para 
identificar e responder aos riscos causados pelos impactos físicos do clima. Entender os 
riscos apresentados pelas mudanças climáticas para instalações ou ativos de 
infraestrutura começa com a realização de uma avaliação de riscos, o que requer uma 
compreensão dos impactos físicos das mudanças climáticas. No entanto, os dados 
climáticos em sua forma bruta são difíceis de integrar no gerenciamento de riscos 
corporativos, nos processos de modelagem de riscos financeiros e no planejamento de 
capital. 

FONTE:http://427mt.com/wp-content/uploads/2018/04/Using-Climate-Data-4.25.2018.pdf 

 

OBMICA Boletín Marzo 2018: Mudança climática, riscos 
naturais.e.migração.no.Caribe 
 
O boletim de notícias trimestral da OBMICA, edição de março de 2018, inclui artigos 
sobre o nexo entre mudanças climáticas, riscos naturais e migração no Caribe. 
 
Publicação apenas em espanhol: Um amplo olhar sobre a questão da mudança climática 
e seu impacto nos fluxos migratórios do Caribe; As reuniões regionais do Projeto 
Parceiros Mistos com os promotores do Sul e do Leste; Representação na imprensa 
dominicana de imigrantes: uma análise hemerócrita; Conhecemos nosso pesquisador 
associado Carlos Decena; Conversas com o Estado: a reunião com o DGM: e, nos novos 
recursos: Perfil Migratório da República Dominicana. 
 
FONTE:http://www.obmica.org/images/Publicaciones/Boletines/Boletin-Obmica-Marzo-2018-
Final.pdf 

 

Elevação do nível do mar e tempestade emerge projeções 
para o Serviço Nacional de Parques 
 



Mais de um quarto das unidades do Sistema Nacional de Parques ocorrem ao longo das 
costas oceânicas. Mudanças contínuas no nível relativo do mar e o potencial de aumento 
de tempestades devido a mudanças climáticas antropogênicas e outros fatores 
apresentam desafios para os gerentes de parques nacionais. 
 
Este relatório resume trabalho realizado pela Universidade do Colorado, em parceria 
com o Serviço Nacional de Parques (NPS) para você fornecer ascensão e tempestade 
projeções do nível do mar para a área costeira surge parques nacionais usando 
informações do Painel Intergovernamental das Nações Unidas sobre Mudanças 
Climáticas (IPCC) e tempestade emergem cenários dos modelos da Administração 
Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA). Esta pesquisa é a primeira a analisar as 
projeções do IPCC e NOAA do nível do mar e a tempestade surge sob a mudança 
climática para os EUA. parques nacionais Os resultados ilustram o potencial de 
inundações e tempestades futuras em quatro cenários de emissões de gases de efeito 
estufa. Além de incluir vários cenários, a análise considera vários horizontes temporais 
(2030, 2050 e 2100). Esta análise fornece projeções de aumento do nível do mar para 
118 unidades do parque e a tempestade surge projeções para 79 desses parques. 

FONTE:https://www.nps.gov/subjects/climatechange/upload/2018-NPS-Sea-Level-Change-Storm-
Surge-Report-508Compliant.pdf 

EVENTOS 

 
Mestre em Administração de Empresas, Especialização 
em Gestão de Risco de Desastres (MBA-DRM) 
Grau / Diploma / Certificado 
A destruição causada por desastres naturais e relacionados ao clima tem sido 
associada à falta de capacidade de adaptação institucional e reflete a falta de foco na 
gestão de desastres nas Instituições de Ensino Superior (IES) nas Filipinas. 
 
A Graduate School of Business (GSB) da Escola Filipina de Administração de Empresas 
(PSBA), Manila está assumindo a liderança na introdução do Gerenciamento de Riscos 
de Desastres (DRM) como Especialização em seu programa de Mestrado em 
Administração de Empresas (programa de mestrado) . Este programa de MBA-DRM foi 
lançado no primeiro semestre do Ano Acadêmico 2017-2018. Atualmente, 24 
acadêmicos do QCG estão matriculados no programa. 

FONTE:http://psba.edu/mba-drm/index.html 

 

 

 



 
Construindo resiliência a desastres urbanos em bairros 
pobres de baixa renda 
Os países das ilhas do Pacífico são de rápida urbanização, com assentamentos informais 
de baixa renda, não planejados, crescendo rapidamente em tamanho. Esse crescimento 
aumenta o risco de desastres causados por desastres naturais, que são agravados pelas 
mudanças climáticas. Para combater isso, a resiliência tem sido amplamente adotada 
em todo o mundo, especialmente no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11 
("ODS urbano"). 

Este PhD diz respeito à aplicação prática da resiliência, incluindo suas implicações 
políticas, em assentamentos de baixa renda no Pacífico. O trabalho será vinculado às 
atividades atuais na UNSW. A chave do PhD será empregar abordagens 
multidisciplinares, como empreendimento social, desenho urbano, ciências sociais e 
desenvolvimento. 

 O candidato ideal possuirá uma combinação de pesquisa e experiência prática. Eles 
precisarão da experiência de coleta e análise de dados qualitativos e de conduzir 
pesquisas em diferentes contextos culturais para possibilitar a coleta de dados de uma 
maneira culturalmente sensível e respeitosa. Um bom primeiro grau em um assunto 
relevante é necessário. Idealmente, eles também terão alguma experiência prática de 
trabalho em assentamentos urbanos de baixa renda na região do Pacífico. 

Acima de tudo, o candidato ideal é curioso e empenhado em causar impacto na região. 

FONTE:https://www.2025.unsw.edu.au/apply/scientia-phd-scholarships/building-resilience-urban-
disasters-low-income-pacific-neighbourhoods 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

           

 

 

 

 


