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Pesquisa do governo eletrônico das Nações Unidas 2018: 
Orientação do governo eletrônico para apoiar a 
transformação em direção a sociedades sustentáveis e de 
resiliência 

A Pesquisa do Governo Eletrônico das Nações Unidas de 2018 (doravante denominada 
“Pesquisa”) é emitida no momento de rápidas mudanças tecnológicas, com os Estados 
Membros no terceiro ano da implementação dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS). A Pesquisa fornece novas análises e evidências para utilizar ainda 
mais o potencial do governo eletrônico para apoiar a Agenda 2030. Esta edição em 
particular examina como os governos podem usar o governo eletrônico e as tecnologias 
da informação para construir sociedades sustentáveis e resilientes. 

A Pesquisa é o único relatório global que avalia o status de desenvolvimento do 
governo eletrônico de todos os Estados Membros das Nações Unidas. A avaliação 
classifica o desempenho do governo eletrônico dos países em relação um ao outro, em 
vez de ser uma medida absoluta. Reconhece que cada país deve decidir sobre o nível e 
a extensão de suas iniciativas de governo eletrônico em consonância com suas próprias 
prioridades de desenvolvimento nacional e alcançar os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável. 

O Inquérito mede a eficácia do governo electrónico na prestação de serviços públicos e 
identifica padrões de desenvolvimento e desempenho do governo electrónico, bem 
como países e áreas onde o potencial das tecnologias da informação e das comunicações 
(TIC) e do governo electrónico ainda não foi plenamente explorado. e onde o apoio ao 
desenvolvimento de capacidade pode ser útil. 

Ele serve como uma ferramenta de desenvolvimento para os países aprenderem uns 
com os outros, identificar áreas de força e desafios no governo eletrônico e moldar suas 
políticas e estratégias nessa área. Visa também facilitar e informar as discussões dos 
órgãos intergovernamentais, inclusive a Assembleia Geral das Nações Unidas, o 



Conselho Econômico e Social e o Fórum Político de Alto Nível, sobre questões 
relacionadas ao governo eletrônico e desenvolvimento e ao papel crítico das TICs no 
desenvolvimento. . 

O Inquérito destina-se principalmente a decisores políticos, funcionários 
governamentais, académicos, sociedade civil, sector privado e outros profissionais e 
especialistas nas áreas da administração pública, governo electrónico e TIC para o 
desenvolvimento. 

FONTE:https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2018-Survey/E-
Government%20Survey%202018_FINAL%20for%20web.pdf 

 

 

Um guia de recursos para o financiamento climático: uma 
orientação para fontes de fundos para programas e ações 
de mudança climática 

Este Guia visa fornecer uma orientação inicial para os fundos disponíveis que podem ser 
relevantes para financiar programas e projetos relacionados ao clima dos Fóruns, 
membros e parceiros da ACT, bem como outras Organizações Baseadas na Fé (FBOs), 
Organizações Não-Governamentais (ONGs). ) e instituições públicas nos países em 
desenvolvimento. Para este propósito, uma ampla gama de possíveis doadores de 
financiamento climático foi examinada, cobrindo várias janelas da arquitetura global de 
finanças climáticas. 

O objetivo deste Guia é explorar as questões práticas relacionadas ao financiamento do 
clima, tais como: histórico e volume de fundos, enfoque setorial e regional, critérios de 
elegibilidade, prazos para chamadas (quando conhecidos), detalhes de contato e uma 
breve avaliação da relevância de determinados fundos para os membros da ACT Alliance 
e outras OBFs como solicitantes de subsídios. Onde apropriado, janelas de 
financiamento específicas para a sociedade civil são destacadas e mais informações 
podem ser acessadas através dos links fornecidos. 

FONTE:https://actalliance.org/wp-content/uploads/2018/06/SPANISH-quick-guide-ES-web.pdf 

 

Documentando o estado de adaptação para o estoque 
global do Acordo de Paris 



O Artigo 7, parágrafo 14 do Acordo de Paris à Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Mudança do Clima, obriga as Partes a criar uma avaliação cinco anos da adaptação 
observada para acompanhar o progresso e permitir futuros compromissos apropriados 
através das Contribuições Nacionalmente Determinadas e dos Planos Nacionais de 
Adaptação. 

Não existe nenhum estudo em larga escala que mostre os tipos de adaptação, a 
distribuição espacial dos tipos de adaptação e o número de pessoas envolvidas nessa 
adaptação. Para resolver essa lacuna e para alimentar os debates sobre as modalidades 
para o estoque global, este artigo propõe uma nova abordagem de “inventário” para 
documentar o espectro e a prevalência da adaptação observada em grandes escalas. 

A abordagem de análise de quatro etapas concentra-se em: (a) obter consenso sobre os 
objetivos da adaptação; (b) concordar com as fontes de evidência; (c) concordar com o 
método de busca; e (d) categorizar as adaptações. Concentrando-se em documentar em 
vez de avaliar a adaptação, a abordagem simples evita algumas das armadilhas 
heurísticas de adaptação. Com orientação aos países sobre como operacionalizar, essa 
abordagem poderia melhorar a transparência da coleta e análise de dados de 
adaptação, garantir a comparabilidade das descobertas no espaço e no tempo e 
informar as Comunicações de Adaptação (Artigo 7.10) - um pré-requisito para fortalecer 
os compromissos de ambição no futuro. Acordo de Paris. 

FONTE: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/wcc.545 

 

Avaliação de necessidades pós-desastre (PDNA): lições de 
uma década de experiência 

Esta avaliação pós-avaliação de necessidades de desastres (PDNA) é a primeira instância 
das instituições participantes a avaliar a eficácia demonstrada de PDNAs como a prática 
evoluiu ao longo das 55 avaliações pós-desastre realizadas desde 2008. 

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o Fundo Mundial 
para a Redução e Recuperação de Desastres (GFDRR) do Grupo Banco Mundial 
realizaram a presente revisão com o apoio da União Europeia entre março e junho de 
2017. Cada uma das Nações Unidas e GFDRR contrataram um consultor com os termos 
de referência coordenados (TOR) para trabalhar juntos como uma equipe, com os 
seguintes objetivos: 

 Avaliar a relevância, o impacto, a eficácia, a sustentabilidade e o valor do PDNA 
como mecanismo e ferramenta para apoiar os governos nacionais no 
desenvolvimento de planos práticos e úteis de recuperação pós-desastre; e 

 Propor recomendações para o aprimoramento da metodologia PDNA e sua 
implementação com o objetivo de responder melhor às necessidades dos cliente 



FONTE:https://www.gfdrr.org/sites/default/files/publication/Final_PDNA_Evaluation_Report.pdf 

 

O longo caminho: construindo diversidade e inclusão 
eficazes na gestão de emergências 

Embora a diversidade e inclusão (D & I) não seja um novo conceito ou área de prática 
para o Setor de Gerenciamento de Emergências (EMS), há pouca clareza sobre o que é 
a prática de D & I, particularmente em relação à sua gestão e mensuração. As 
organizações de EMS são fatores sociais, ambientais e econômicos complexos e cada 
vez mais dinâmicos que impulsionam a necessidade de transformação no setor. 

Este relatório apresenta uma síntese das principais conclusões das avaliações 
organizacionais e pesquisas relevantes da revisão da literatura realizada para o projeto 
Diversidade e inclusão: Construindo força e capacidade. As avaliações do estudo de caso 
foram realizadas com três organizações EMS - Queensland Fire and Rescue, Fire and 
Rescue New South Wales) e os Serviços de Emergência do Estado do Sul da Austrália. O 
objetivo da pesquisa foi desenvolver uma compreensão dos principais fatores que 
influenciam a implementação efetiva e os principais componentes necessários para um 
esboço de estrutura de D & I, que é apresentado neste relatório. 

Usando uma análise sistêmica focada na tomada de decisão, esta pesquisa fornece 
insights sobre como as práticas passadas e presentes e a evolução dessas organizações 
influenciam suas abordagens atuais de D & I. Ele também fornece uma análise das 
barreiras, necessidades, oportunidades e benefícios coletados durante as entrevistas e 
temas-chave que surgiram. D & I é agora um imperativo fundamental para todas as 
organizações de SGA, mas ainda há muito trabalho a ser feito antes que a prática efetiva 
em D & I possa ser alcançada. No entanto, essas organizações também contêm forças e 
conhecimentos preexistentes que apresentam oportunidades consideráveis. Atingir 
uma D & I eficaz é uma proposta de longo prazo com muitos desafios, e para 
organizações que têm a coragem de persistir nesse processo 

FONTE:https://www.preventionweb.net/publications/view/59424?&a=email&utm_source=pw_email 

 

Diretrizes locais de gerenciamento de emergências para 
redução do risco de desastre inclusivo para portadores de 
deficiências em NSW 



Estas diretrizes destinam-se a gestores locais de emergências e provedores de apoio a 
pessoas com deficiência para compreender os princípios de Redução do Risco de 
Desastres Inclusivo de Incapacidade (DIDRR) e sugerem atividades práticas para 
envolver a comunidade na construção de resiliência.  

As diretrizes são um resultado de reunir gerentes de emergência e provedores de 
suporte a deficiências em três comunidades de New South Wales na Austrália, 
desenvolver um foco compartilhado nos pontos fortes, desafios e recursos da 
comunidade para DIDRR e construir uma base de conhecimento local em DIDRR. Estas 
diretrizes foram desenvolvidas como parte do projeto 'Disability Inclusive Disaster 
Preparedness em NSW: Permitindo a Resiliência da Comunidade Através da 
Colaboração. Um projeto financiado pelo Programa Conjunto de Resiliência a Desastres 
Naturais do Estado / Comunidade. 

FONTE:http://sydney.edu.au/health-
sciences/cdrp/projects/Emergency%20Preparedness_brochure_August2017_WEB_ACCESS.pdf 

 

O emergente mercado privado de seguros contra 
inundações residenciais nos Estados Unidos 

Este relatório tem como objetivo documentar o estado atual do mercado privado de 
seguro residencial de inundação nos EUA e identificar os principais fatores que 
influenciam o número e a forma das apólices de seguro contra inundações oferecidas 
pelo mercado privado. 

O Programa Nacional de Seguro contra Inundações (NFIP) federal subscreve a 
esmagadora maioria das apólices de seguros de inundação residencial nos Estados 
Unidos. Em abril de 2018, mais de 5 milhões de políticas do NFIP estavam em vigor em 
todo o país (4,8 milhões residenciais), representando pouco mais de US $ 1,28 trilhão 
em cobertura (US $ 1,17 trilhão em residências). Por décadas, o NFIP tem sido a única 
opção dos proprietários para o seguro de inundação, mas nos últimos anos, um pequeno 
mercado privado para o seguro de inundação residencial emergiu. Os formuladores de 
políticas estão cada vez mais interessados em saber se a expansão desse mercado 
poderia ajudar a cumprir as metas políticas de aumentar o número de proprietários de 
casas com seguro de inundação ou oferecer uma cobertura mais acessível. 

As partes interessadas ofereceram opiniões divergentes quanto ao apetite do setor 
privado ao escrever mais seguro contra inundações, às barreiras existentes à cobertura 
privada e às implicações para o NFIP. O estado atual do mercado não é claro, 
particularmente porque não existe uma base de dados nacional sobre as empresas que 
criam seguros contra inundações residenciais, coberturas oferecidas, condições 
políticas, preços e quaisquer diferenças entre seguros contra cheias privados e NFIP. Isso 
dificulta a avaliação da evolução futura do mercado e sua relação com o NFIP. 



FONTE:https://d1c25a6gwz7q5e.cloudfront.net/reports/07-13-18-
Emerging%20Flood%20Insurance%20Market%20Report.pdf 

 

 

Seguro de inundação: Reforma abrangente pode 
melhorar a solvência e aumentar a resiliência 

Com base nas discussões com partes interessadas e no trabalho anterior do GAO, reduzir 
a exposição federal e melhorar a resiliência às inundações exigirá uma reforma 
abrangente do Programa Nacional de Seguro contra Inundações (NFIP) que precisará 
incluir ações potenciais em seis áreas principais ( veja a figura abaixo). Uma reforma 
abrangente será essencial para ajudar a equilibrar as metas programáticas concorrentes, 
como manter acessível o seguro contra inundações e, ao mesmo tempo, manter o 
programa fiscalmente solvente. Tomar ações isoladamente pode criar desafios para 
alguns proprietários (por exemplo, reduzindo a acessibilidade das políticas do NFIP) e, 
portanto, essas consequências também precisarão ser consideradas. Algumas das 
possíveis opções de reforma também podem ser desafiadoras para iniciar ou concluir, e 
podem enfrentar resistência, porque poderiam criar novos custos para o governo 
federal, para o setor privado ou para os proprietários. No entanto, o trabalho do GAO 
sugere que a tomada de ações em várias frentes representa a melhor oportunidade para 
ajudar a abordar o espectro de desafios enfrentados pelo NFIP. 

Através do seu trabalho, o GAO identificou as seguintes inter-relações e potenciais benefícios e desafios associados 
com ações potenciais que poderiam ser tomadas para reformar o NFIP nas seis áreas: 

 Dívida por pagar. A Agência Federal de Administração de Emergências (FEMA), que administra o NFIP, devia 
US $ 24,6 bilhões em março de 2017 ao Departamento do Tesouro por dinheiro emprestado para pagar 
sinistros e outras despesas, incluindo US $ 1,6 bilhão emprestados após uma série de enchentes em 2016. 
É improvável que a FEMA arrecade o suficiente em prêmios para pagar essa dívida. A eliminação da dívida 
poderia reduzir a necessidade de aumentar as taxas para pagar juros e principal da dívida existente. No 
entanto, ainda seriam necessários prêmios adicionais para reduzir a probabilidade de futuros empréstimos 
a longo prazo. Aumentar as taxas de prêmio pode criar problemas de acessibilidade para alguns 
proprietários de imóveis e desencorajá-los a comprar seguros contra inundações, e exigiria outras ações 
potenciais para ajudar a mitigar esses desafios. 

 Taxas Premium. Os prêmios NFIP não refletem o risco total de perda, o que aumenta a exposição fiscal 
federal criada pelo programa, obscurece essa exposição do Congresso e dos contribuintes, contribui para a 
percepção equivocada do segurado do risco de inundação (eles podem não entender completamente o 
risco de inundação), e desencoraja as seguradoras privadas de vender seguro contra inundações (elas não 
podem competir com as taxas). Eliminar os subsídios às taxas, exigindo que todas as taxas reflitam o risco 
total de perda, resolveria uma causa subjacente da dívida do NFIP e minimizaria a exposição fiscal 
federal. Também melhoraria o entendimento do segurado sobre o risco de inundação e incentivaria o 
envolvimento do setor privado. No entanto, elevar as taxas torna as políticas menos acessíveis e pode 
reduzir a participação do consumidor. As diminuições de acessibilidade podem ser compensadas por outras 
ações, como a prestação de assistência baseada em meios. 

 Acessibilidade. Abordar as questões de acessibilidade econômica que alguns consumidores enfrentam 
atualmente, ou que poderiam enfrentar se fossem aumentadas as taxas de prêmio, poderia ajudar a 
garantir que mais consumidores adquirissem seguro para se proteger das perdas por inundações. O GAO 
recomendou anteriormente que qualquer assistência financeira deveria ser financiada com uma 



apropriação federal (e não através de prêmios com desconto) e deveria ser testada em termos de 
recursos. Testes de meios para a assistência poderiam ajudar a controlar custos potenciais para o governo 
federal, e o financiamento com uma dotação aumentaria a transparência da exposição fiscal federal ao 
Congresso. Muitas partes interessadas do setor e não industriais com quem o GAO falou disseram que a 
assistência à acessibilidade deve se concentrar em ajudar a pagar pela mitigação - como elevar edifícios - 
porque a mitigação reduz permanentemente o risco de inundação (reduzindo assim as taxas de prêmio). 

 Participação do consumidor. De acordo com muitas partes interessadas do setor e não-industriais com as 
quais o GAO falou, alguns consumidores podem não adquirir seguro de inundação porque eles percebem 
erroneamente seu risco de inundação. Por exemplo, os consumidores localizados fora das áreas de maior 
risco, que não são obrigadas a comprar seguro de inundação, podem erroneamente perceber que não estão 
em risco de perda de inundação. Os consumidores também podem optar por não adquirir seguro contra 
enchente porque superestimam a adequação da assistência federal que esperariam receber após um 
desastre. Expandir o requisito de compra obrigatória para além das propriedades nas áreas de maior risco 
é uma opção para incentivar a participação do consumidor no seguro de inundação. No entanto, fazê-lo 
pode enfrentar a resistência pública e criar desafios de acessibilidade para alguns, destacando a importância 
de um programa de assistência de acessibilidade que o acompanha. 

 Outras barreiras ao envolvimento do setor privado. As partes interessadas do setor e não-industriais com 
quem o GAO falou citaram a incerteza regulatória e a falta de dados como barreiras à sua capacidade de 
vender seguros contra inundações, além das taxas de risco abaixo do total cobradas pela FEMA. Por 
exemplo, algumas partes interessadas do setor e não-industriais disseram ao GAO que, embora os credores 
devam impor exigências de que certas hipotecas tenham seguro contra enchente, alguns credores têm 
dúvidas se as políticas privadas atendem aos requisitos. Esclarecer os tipos de políticas e coberturas que 
poderiam fazê-lo poderia reduzir essa incerteza e encorajar o uso do seguro privado de inundação. Além 
disso, algumas partes interessadas disseram que o acesso aos dados de sinistros da NFIP pela indústria de 
seguros poderia permitir que as seguradoras privadas estimassem melhor as políticas de perdas e preços. 

 Esforços de resiliência de inundação do NFIP . Algumas partes interessadas do setor e não-industriais 
disseram ao GAO que um maior envolvimento das seguradoras privadas poderia reduzir o financiamento 
disponível para alguns esforços de resiliência a inundações do NFIP (mitigação, mapeamento e participação 
da comunidade). Por exemplo, algumas dessas partes interessadas disseram que à medida que o número 
de políticas do NFIP diminuía, as taxas da política que a FEMA utilizava para ajudar a financiar as atividades 
de mitigação e mapeamento de inundações também diminuiriam. Ações potenciais para compensar tal 
redução podem incluir a apropriação de fundos para essas atividades ou a adição de uma taxa às políticas 
privadas. Isso permitiria que os esforços de resiliência à inundação do NFIP continuassem em seus níveis 
atuais, à medida que o envolvimento do setor privado aumentasse. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/52896_gaoreportfloodinsurance.pdf 

 

Repensando a recuperação de desastres e o 
financiamento de mitigação após o furacão Harvey 

Este resumo de pesquisa fornece um contexto sobre como o processo de recuperação 
está se desdobrando na região afetada pelo furacão Harvey e como a área pode evitar 
que uma situação semelhante aconteça novamente. Ele examina como as localidades, 
os estados e a nação abordam o financiamento da preparação abrangente para 
desastres, recuperação e resiliência geral. 

Este relatório aborda três áreas principais. Primeiro, examina os desafios no Texas para 
garantir um planejamento eficaz de mitigação de riscos e a construção de resiliência 
para eventos de inundação. Em segundo lugar, destaca os problemas causados pelo foco 



no financiamento de recuperação de curto prazo e as deficiências de um dos principais 
programas de mitigação de longo prazo, o Programa Nacional de Seguro contra 
Enchentes. Terceiro, aborda as lacunas e incentivos negativos criados pelo atual sistema 
de financiamento e oferece medidas para melhorar a prestação de contas e encorajar 
esforços de mitigação mais proativos.  

FONTE:https://kinder.rice.edu/sites/g/files/bxs1676/f/documents/KI%202018%20Research%20Repor
t-Disaster%20Funding%202.pdf 

 

FAO pede que G20 promova manejo sustentável do solo 

Em Buenos Aires para a reunião de ministros da Agricultura do G20, o representante 
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), Julio 
Berdegué, elogiou a decisão do fórum de definir o manejo da terra como um dos temas 
centrais do encontro. Especialista alertou durante a conferência que um terço de todo 
o solo do mundo está degradado. Dirigente também cobrou mais engajamento dos 
países na promoção global de práticas agrícolas sustentáveis. 

“A degradação do solo não afeta apenas a produção de alimentos saudáveis e nutritivos. 
Também aumenta a volatilidade do preço dos alimentos e obriga as pessoas a 
abandonar a terra e (a recorrer) à migração de emergência”, afirmou Berdegué, que 
representa a agência da ONU na América Latina e no Caribe. 

O especialista encorajou as nações do G20 a “desempenhar um papel mais importante” 
na Aliança Mundial de Solos. Por meio dessa plataforma, a FAO trabalha com governos 
e outros parceiros para desenvolver habilidades técnicas e trocar conhecimentos sobre 
a saúde do solo. 

Berdegué lembrou aos participantes da reunião que o Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) nº 2 determina não apenas a erradicação da fome, mas também a 
eliminação de todas as formas de má nutrição, incluindo o sobrepeso e a obesidade. 
Atualmente, quase 2 bilhões de pessoas no mundo estão acima do peso. O número inclui 
aproximadamente 700 milhões de pessoas obesas. 

“Para acabar com todas as formas de desnutrição, precisamos transformar nossos 
sistemas alimentares para oferecer alimentos saudáveis, nutritivos e acessíveis para 
todos, ao mesmo tempo que preservamos os recursos naturais e a biodiversidade. Esta 
transformação inclui o manejo sustentável dos solos. Os solos são um recurso 
estratégico para a agricultura sustentável e a produção de alimentos saudáveis ”, 
enfatizou o representante. 

A pedido da Presidência do G20, atualmente a cargo da Argentina, a FAO e a Organização 
para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) produziram o 
relatório Segurança alimentar e nutricional: Desafios para a agricultura e o potencial 



escondido do solo. O documento discute iniciativas internacionais e nacionais, incluindo 
práticas sobre o carbono orgânico do solo, saúde e fertilidade da terra e a mitigação e 
gestão de territórios contaminados. 

Berdegué também pediu mais apoio dos 20 países mais poderosos do mundo para o 
trabalho que a FAO realiza com a Organização Mundial da Saúde (OMS) — o Codex 
Alimentarius. O projeto elabora e cataloga normas científicas globalmente 
reconhecidas, definidas para proteger a saúde dos consumidores de alimentos 
comercializados entre as nações. 

FONTE:http://www.fao.org/3/CA0917EN/ca0917en.pdf 

 

EVENTOS 

 

AmeriGEOSS Week 2018  
Detailed Agenda for Plenary/Panel Sessions 

Monday, August 6 - Morning 

Fernando Mendonça Auditorium (LIT) 

OPENING SESSION SPEAKERS  Schedule 

Welcome from GEO Principal Brazil Rodrigo Castro, GEO Principal Brazil (Ministry 
of Foreign Affairs, Brazil) 

9:00 - 9:10 

Welcome from INPE Ricardo Galvão, Director (INPE, Brazil) 9:10 - 9:20 

Welcome from Caucus Co - Chairs GEO Principals from Argentina and Ecuador 
(Americas Caucus Co-Chairs) (TBC) 

9:20 – 9:35 

GEO Overview and Future Plans Gilberto Camara, Director (GEO Secretariat) 9:35 - 9:55 

Implementing GEO's vision through a regional approach  Stephen Volz, GEO Lead Co-Chair (NOAA, USA) 9:55 – 10:15 

AmeriGEOSS Initiative Overview Angelica Gutierrez, AmeriGEOSS Initiative 
Chair (NOAA, USA) 

10:15 – 10:45 



UN Environment: enhancing national and regional 
environmental information and knowledge 
management in Latin America and the Caribbean 

Francesco Gaetani (United Nations 
Environment Programme – UNEP) 10:45 – 11:00 

BREAK 11:00 – 11:30 

MBON Initiative Goals and Outcomes 

Marine Biodiversity Workshop: from the Sea to the 
Cloud - Pole to Pole MBON of the Americas (P2P) 

Frank Muller-Karger (University of South 
Florida, USA) 

Emmett Duffy (Smithsonian Institution, USA) 

Antonio Marques (Universidade de São Paulo, 
Brazil) 

Enrique Montes (University of South Florida, 
USA) 

11:30 - 12:00 

Introduction and Welcoming Remarks at individual 
courses & daily agenda for courses and locations 

Instructors (5 minutes per course) 

 
12:00 - 12:25 

Side sessions and Logistics Hilcea Ferreira (INPE, Brazil) 12:25 - 12:30 

                 LUNCH 12:30 – 13:30 

Monday, August 6 – Afternoon 

Parallel Sessions 

COURSES 

Course 1 

Disasters Management 

LABGEO 

Course 2 

Ecosystems Management 

LABGEO 

Course 3 

GOES-16 & GEONETCast Americas 

Roger Honiat - LIT 

Course 4 

AmeriGEOSS Platform 

Training Room C - LIT 

13:30 – 15:30 

Meetings Caucus Americas Meeting 
Agricultural Monitoring in the Americas Working 

Group Meeting 
13:30 – 15:30 

                 COFFEE BREAK 15:30 – 16:00 

COURSES 

Course 1 

Disasters Management 

LABGEO 

Course 2 

Ecosystems Management 

LABGEO 

Course 3 

GOES-16 & GEONETCast Americas 

Roger Honiat - LIT 

Course 4 

AmeriGEOSS Platform 

Training Room C - LIT 

16:00 – 17:30 

Meetings Caucus Americas Meeting 
Agricultural Monitoring in the Americas Working 

Group Meeting 
16:00 – 17:30 

ADJOURN  17:30 

  



 

Tuesday, August 7 - Morning 

COURSES 

Course 1 

Disasters Management 

LABGEO 

Course 2 

Ecosystems Management 

LABGEO 

Course 3 

GOES-16 & GEONETCast Americas 

Roger Honiat - LIT 

Course 4 

AmeriGEOSS Platform 

Training Room C - LIT 

9:00 – 10:30 

Meetings 
AmeriGEOSS Coordination Working Group Meeting 

9:00 – 10:30 
Agriculture: CONAB SIMASA demo 

                 COFFEE BREAK 10:30 – 11:00 

COURSES 

Course 1 

Disasters Management 

LABGEO 

Course 2 

Ecosystems Management 

LABGEO 

Course 3 

GOES-16 & GEONETCast Americas 

Roger Honiat - LIT 

Course 4 

AmeriGEOSS Platform 

Training Room C - LIT 

11:00– 12:30 

Meetings 
AmeriGEOSS Coordination Working Group Meeting 

Agriculture: CONAB SIMASA demo 
11:00– 12:30 

                 LUNCH 12:30 – 13:30 

Tuesday, August 7 – Afternoon 

Fernando Mendonça Auditorium (LIT) 

AGRICULTURE SESSION 

Moderator: Alyssa Whitcraft 

SPEAKERS Schedule 

GEOGLAM and Agricultural Monitoring in the Americas 
Working Group (AMA-WG) 

Alyssa Whitcraft (GEOGLAM Secretariat, 
USA) 

13:30 – 14:00 

The CBERS Satellites for Agriculture Monitoring João Vianei Soares (INPE, Brazil) 14:00 – 14:15 

Red Colombia de Agricultura (Colombian Agriculture 
Network) 

Cesar Valbuena Calderon (Red Colombiana 
de Agricultura, Colombia) 

14:15 – 14:30 

Estimating the impact of climate change on Brazil’s 
agricultural sector 

Marcia Zilli (INPE, Brazil) 14:30 – 14:45 

Sistemas de información y soporte para la toma de 
decisión en la producción agropecuaria. Un ejemplo 
desde Uruguay. 

Guadalupe Tiscornia (Instituto Nacional de 
Investigación Agropecuaria, Uruguay) 

14:45 – 15:00 

The Global Agricultural Monitoring (GLAM) System for 
Crop Condition and Food Security Monitoring 

Michael Humber (University of Maryland, 
USA) 

15:00 – 15:15 

BREAK & POSTER SESSION  

DISASTERS & ECOSYSTEMS & WATER  
15:15 – 16:15 

FOUNDATIONAL ACTIVITIES SESSION 

Moderator: Nancy Searby 
SPEAKERS Schedule 



GeoNetCast Americas Luiz Augusto Machado (INPE, Brazil) 16:15 – 16:30 

AmeriGEOSS Platform Demo Rich Frazier (USGS, USA) 16:30 – 16:45 

CEOS Working Group on Capacity Building and Data 
Democracy (WGCapD) – An Overview on Activities & 
Initiatives 

Nancy Searby (NASA, USA) 16:45 – 17:00 

NASA DEVELOP National Program’s Applications in the 
Americas: Utilizing NASA Earth Observations in 
Agriculture, Ecological, and Water Resource Feasibility 
Studies 

Georgina Crepps (NASA, USA) 17:00 – 17:15 

Mapping Precipitation and Solar Potential in the Guiana 
Shield with Satellite Data  

Tommy Albarelo (University of French 
Guiana, French Guiana) 

17:15 – 17:30 

ADJOURN  17:30 

  



 

Wednesday, August 8 - Morning 

COURSES 

Course 1 

Disasters Management 

LABGEO 

Course 2 

Ecosystems Management 

LABGEO 

Course 3 

GOES-16 & GEONETCast Americas 

Roger Honiat - LIT 

Course 4 

AmeriGEOSS Platform 

Training Room C - LIT 

9:00 – 10:30 

Meetings 

Workshop on Disasters (Rodrigo Suarez & Luciano Parodi & Nancy Searby) 

9:00 – 10:30 National-Scale Crop Mapping Training 

Agriculture – Viviann Zalles & Mike Humber 

                 COFFEE BREAK 10:30 – 11:00 

COURSES 

Course 1 

Disasters Management 

LABGEO 

Course 2 

Ecosystems Management 

LABGEO 

Course 3 

GOES-16 & GEONETCast Americas 

Roger Honiat - LIT 

Course 4 

AmeriGEOSS Platform 

Training Room C - LIT 

11:00– 12:30 

Meetings 

Workshop on Disasters (Rodrigo Suarez & Luciano Parodi & Nancy Searby) 

National-Scale Crop Mapping Training 

Agriculture – Viviana Zalles & Mike Humber 

11:00– 12:30 

                  LUNCH 12:30 – 13:30 

Wednesday, August 8 – Afternoon 

Fernando Mendonça Auditorium (LIT) 

ECOSYSTEMS SESSION 

Moderator: Africa Flores 

SPEAKERS  

Revealing the fate of tropical forests through Earth 
observation data 

Luiz de Aragão (INPE, Brazil) 13:30 – 13:50 

INPE´s role in the Brazilian Ecosystems Environmental 
Monitoring Program 

Dalton Valeriano (INPE, Brazil) 13:50 – 14:10 

SilvaCarbon Initiative Africa Flores (NASA, USA) 14:10 – 14:30 

The use of Sentinel-2 images to identify Eragrostis plana 
invasion in Pampa biome rangelands  

Eliana Lima da Fonseca (Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, Brazil) 

14:30 – 14:45 

Use of public Earth Observation data for tracking 
progress in sustainable management of coastal forest 
ecosystems in Belize, Central America 

Betzy Hernandez (NASA and University of 
Alabama in Huntsville, USA)  

14:45 – 15:00 

BREAK & POSTER SESSION  

DISASTERS & ECOSYSTEMS & WATER  
15:00 – 15:30 

WATER SESSION 

Moderator: Angelica Gutierrez 

SPEAKERS Schedule 



GEO Global Water Sustainability (GEOGLOWS) Angelica Gutierrez (NOAA, USA) 15:30– 15:40 

CEMADEN Activities within GEOGLOWS  Osvaldo Moraes (CEMADEN, Brazil) 15:40– 16:00 

The Common Swiss Information Platform for Natural 
Hazards (GIN) 

Karine Siegwart, (FOEN, Switzerland) 16:00 – 16:15 

Hydrological Monitoring – CPRM´s Experience 

 

Andrea de Oliveira Germano (SGB/CPRM, 
Brazil) (TBC) 

16:15 – 16:30 

Activities at the National Water Agency (ANA) Joaquim Guedes Correa Gondim Filho (ANA, 
Brazil) (TBC) 

16:30 – 16:45 

LabISA ongoing studies supporting the monitoring of 
Brazilian Inland Waters 

Claudio Barbosa (INPE, Brazil) 16:45 – 17:00 

Brazil’s experience using multi-platform satellite data to 
monitor the Doce River coastal plume after a major 
environmental disaster with a tailings dam collapse 

Natalia Rudorff (INPE, Brazil) 17:05– 17:15 

Q & A 17:15 – 17:30 

ADJOURN 17:30 

   



 

Thursday, August 9 - Morning 

COURSES 

Course 1 

Disasters Management 

LABGEO 

Course 2 

Ecosystems Management 

LABGEO 

Course 3 

GOES-16 & GEONETCast Americas 

Roger Honiat - LIT 

Course 4 

AmeriGEOSS Platform 

Training Room C - LIT 

9:00 – 10:30 

                  COFFEE BREAK 10:30 – 11:00 

COURSES 

Course 1 

Disasters Management 

LABGEO 

Course 2 

Ecosystems Management 

LABGEO 

Course 3 

GOES-16 & GEONETCast Americas 

Roger Honiat - LIT 

Course 4 

AmeriGEOSS Platform 

Training Room C - LIT 

11:00– 12:30 

                  LUNCH 12:30 – 13:00 

Thursday, August 9 – Afternoon 

Fernando Mendonça Auditorium (LIT) 

DISASTERS SESSION 

Moderator: Rodrigo Suarez 

SPEAKERS Schedule 

AmeriGEOSS Disasters Working Group 
Rodrigo Suarez (Universidad Técnica Federico 
Santa María, Chile) 

13:30 – 13:50 

Disasters Charter in the Americas and Examples of 
usage 

Laercio Namikawa (INPE, Brazil) 
13:50 – 14:10 

Uso de aeronaves autónomas para recabar información 
durante la emergencia de la erupción del volcán de 
Fuego del 3 de junio de 2018 

Jorge Jaar (Aerobots, S.A, Guatemala) 14:10 – 14:25 

Integrating fire pixels with rural properties areas in a 
warning system to subsidize planning and decision 
making for mitigating wildfires in Acre, Brazilian 
Amazon 

Liana Anderson (CEMADEN, Brazil) 14:25 - 14:40 

Risk mapping for landslides and floods associated with 
the movement of urban trains: a case study around 
Caieiras station of Line 7 Rubi of CPTM, São Paulo, Brazil 

Thaís Passos Correia (Universidade de São 
Paulo, Brazil) 

14:40 – 14:55 

Geoinformation for Disaster Management and Risk 
Reduction; The Role of Geospatial Standards 

Trevor Taylor (Open Geospatial Consortium, 
Canada) (TBC) 

14:55 – 15:05 

BREAK & POSTER SESSION  

DISASTERS & ECOSYSTEMS & WATER 
15:05 – 16:00 

BIODIVERSITY & ECOSYSTEMS SESSION 

Moderator: Betzy Hernandez 

SPEAKERS Schedule 



The GEO Blue Planet Initiative: Ocean and Coastal 
Observations for Societal Benefit 

Samuel Djavidnia (GEO Blue Planet, Portugal) 16:00 – 16:20 

Harnessing Earth Observations to Support Indigenous-
led Land Management 

Karyn Tabor (Conservation International, USA) 

 

16:20 – 16:35 

SiB Colombia: Compartir y acceder a datos sobre 
biodiversidad 

Leonardo Buitrago (Instituto de Investigación 
de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, Colombia) 

16:35 – 16:50 

The connection between end users and regional climate 
information for the effective decision making 

Alejandro Solis (Center for Digital Acceleration 
- DAI, Costa Rica) 

16:50 - 17:05 

Q&A  17:05 – 17:30 

ADJOURN 17:30 

  



 

Friday, August 10 - Morning 

COURSES 

Course 1 

Disasters Management 

LABGEO 

Course 2 

Ecosystems Management 

LABGEO 

Course 3 

GOES-16 & GEONETCast Americas 

Roger Honiat - LIT 

Course 4 

AmeriGEOSS Platform 

Training Room C - LIT 

9:00 – 12:30 

                  LUNCH 12:30 – 13:00 

Friday, August 10 – Afternoon 

Fernando Mendonça Auditorium (LIT) 

INTERNATIONAL COOPERATION SESSION SPEAKERS Schedule 

About IAI (Inter - American Institute for Global Change 
Research) and Regional Coordination 

Marcos Regis da Silva (InterAmerican institute 
for Global Change Research – IAI) 

13:30 – 13:50 

IAI Capacity Building Activities and Approaches Marcella Ohira (InterAmerican institute for 
Global Change Research – IAI) 

 

13:50 – 14:10 

International Nitrogen Initiative (INI) for Latin America- 

IAI Collaborative Research Network (CRN) 

Jean Ometto (INPE, Brazil) 14:10 – 14:30 

The Atlantic International Research Centre: a 
framework for collaboration along and across the 
Atlantic Ocean 

Jose Moutinho ( Atlantic International 
Research Centre, Portugal) 

14:30 – 14:45 

Q&A SESSION 14:45 – 15:15 

                  COFFEE BREAK 15:15 – 15:30 

Courses Outcomes - Sharing Lessons Learned Presentation by Trainers/Trainees 15:30 – 17:15 

Closing Remarks Angelica and Lubia 17:15 - 17:30 

ADJOURN 17:30 

 

FONTE:https://www.amerigeoss.org/amerigeoss-events/amerigeoss-week-2018/amerigeoss-week-
2018 

 

 

 

 

 



 

 

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 

                    

 

 

 


