Campanha Mundial "Construindo Cidades Resilientes: Minha cidade está se preparando!
Plataforma Temática sobre Risco Urbano nas Américas
Chamada sobre boas práticas e inovação no uso de Sistemas de Informação para apoiar
processos de desenvolvimento em nível local, integrando gestão do risco de desastres e
adaptação às mudanças climáticas
1.

Introdução:

A Campanha Mundial do Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres UNISDR "Construindo Cidades Resilientes: Minha cidade está se preparando" é um convite para
que os líderes de governos locais reforcem seu compromisso com a construção de comunidades
prósperas, seguras e resilientes (para obter mais informações sobre a campanha, consulte
http://goo.gl/Llrrje e http://goo.gl/F4lIvq).
De acordo com a Campanha, um dos "Dez Elementos Essenciais" da lista de verificação para
avançar na construção de cidades e territórios resilientes é a gestão adequada das informações e seu
uso para apoiar os processos de tomada de decisão, tanto em nível público quanto em nível privado.
O elemento essencial número 3 insta os governos locais a "manter-se atualizados sobre as ameaças
e vulnerabilidades, conduzir avaliações de risco e usá-las como base para a elaboração de planos e
para a tomada de decisões relacionadas ao desenvolvimento urbano (e territorial). Garantir que
essas informações e os planos para a resiliência de suas cidades estejam disponíveis ao público em
geral e possam ser discutidos amplamente com todas as partes interessadas".
O recente desenvolvimento das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) abriu enormes
oportunidades para avanço no desenvolvimento e na implementação de instrumentos que permitam
fazer uma gestão eficiente e eficaz dos crescentes volumes de dados e informações. Nesse sentido, é
importante avançar na identificação e na caracterização de boas práticas para promover um processo
contínuo de atualização e melhoria dos serviços oferecidos. Da mesma forma, serve como referência
para que aqueles que estão começando possam tirar proveito das lições aprendidas e dos recursos
disponíveis.
Esta chamada tem como objetivo principal contribuir para o desenvolvimento de um catálogo de
melhores práticas no uso de sistemas de informação, incluindo um componente geográfico, para
apoiar os processos de planejamento do desenvolvimento local integrando gestão de riscos e
adaptação às mudanças climáticas.
O lançamento da chamada é possível graças à contribuição de governos e de instituições doadoras da
UNISDR.
Poderão participar da chamada atores dos setores público e privado, da sociedade civil e de centros
acadêmicos e de pesquisa com base em experiências em nível local e comunitário.
Os "Dez Elementos Essenciais" da Campanha Construindo Cidades Resilientes são referência das
áreas temáticas a serem abordadas pelos sistemas de informação apresentados no âmbito da
chamada.
2.

Objetivos da chamada

O objetivo da chamada é identificar experiências no uso de sistemas de informação, incluindo gestão
de dados geográficos, para apoiar processos de planejamento de desenvolvimento em nível local,
integrando gestão do risco de desastres e adaptação às mudanças climáticas (doravante será usado o
termo "Aplicações SI" para fazer referência a esses sistemas).
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3.

Participação

Os participantes devem apresentar a "Aplicação SI" desenvolvida no formato incluído no Anexo 1.
Cada participante é responsável por fornecer o mecanismo para que o comitê de avaliação possa
testar a funcionalidade da "Aplicação SI" (acesso através da Web e/ou cópia da "Aplicação SI" para
instalação local).
4.

Critérios de participação - Elegibilidade


As "Aplicações SI" apresentadas podem corresponder a desenvolvimentos de uso interno
(disponíveis apenas para usuários autorizados) ou público (disponíveis para todos os
usuários pela Web).



Podem ser apresentadas "Aplicações SI" desenvolvidas utilizando software proprietário e/ou
livre.



Todos os recursos da "Aplicação SI" deverão estar funcionando plenamente.



As "Aplicações SI" devem estar em produção, ou seja, ser utilizadas regularmente para
apoiar as atividades para as quais foram projetadas. Não são aceitas apresentações de
aplicações ainda não implementadas (em formato DEMO).



Somente serão avaliadas "Aplicações SI" que estejam funcionando e cujo desempenho
possa ser verificado pelo grupo de especialistas.

5.

Procedimento para participar da chamada:
1- Preencher o formulário incluído no Anexo 1.
2- A experiência pode ser apresentada por uma ou mais instituições (governo local, academia,
setor privado, organizações comunitárias, etc.). Ela deve especificar claramente qual a
relação entre as organizações que apresentam a experiência. Ao apresentar uma experiência
na chamada, os participantes declaram que detêm todos os direitos legais sobre as
"Aplicações SI" enviados para apreciação.
3- Envie o formulário de proposta/aplicação com os anexos pertinentes ao Escritório Regional
das Américas da UNISDR por e-mail, pelo endereço rvargas@eird.org.
4- Não serão aceitas propostas que não sejam apresentadas no formato mencionado e/ou não
incluam a documentação necessária para explicar as funcionalidades da aplicação.

6.

Número de propostas/aplicações
5- Cada participante poderá enviar até três propostas de "Aplicações SI" para a chamada. Cada
uma delas deverá ser apresentada separadamente (um formulário deverá ser preenchido para
cada uma das experiências apresentadas).

7.

Procedimento de avaliação

As "Aplicações SI" serão avaliadas por um comitê de especialistas nomeado pela UNISDR Américas. O grupo de especialistas irá avaliar as boas práticas recebidas tendo em conta os seguintes
critérios:


Facilidade de uso: refere-se à facilidade com que as pessoas podem usar a "Aplicação SI".



Criatividade: inovação no uso dos recursos disponíveis.
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Nível de padronização: serão valorizadas especialmente as "Aplicações SI" que
implementem padrões internacionais de interoperabilidade e para o desenvolvimento de
serviços da Web.



Relevância da "Aplicação SI" para apoio ao processo de planejamento do desenvolvimento
local, integrando gestão de riscos e adaptação às mudanças climáticas.

Duas categorias serão consideradas em relação à finalidade e ao público-alvo da "Aplicação SI"


"Aplicações SI" para uso interno: o objetivo é apoiar processos de gestão institucional e/ou
interinstitucional; seu público-alvo é limitado, só podem ser usadas por usuários
autorizados.



"Aplicações SI" públicas ou de livre acesso: dirigidas ao público em geral, estão disponíveis
para qualquer usuário pela Web ou como uma versão "stand alone" (pode ser instalada
localmente pelo usuário).

8.

Prêmios e Reconhecimento
O primeiro lugar em cada categoria receberá:


Preparação de uma nota especial de reconhecimento a ser publicada através dos canais de
comunicação disponíveis.



Participação do responsável pela experiência escolhida ou de seu representante designado na
Terceira Conferência Mundial das Nações Unidas sobre Redução do Risco de Desastres,
que será realizada de 14 a 18 de março de 2015 em Sendai, Japão (visto e outros
documentos necessários para a viagem, caso exigidos, deverão ser obtidos pelas pessoas
selecionadas).



Certificado de reconhecimento da UNISDR como experiência inovadora.
O segundo e o terceiro lugar em cada categoria receberão:



Preparação de uma nota especial de reconhecimento a ser publicada através dos canais de
comunicação disponíveis.



Certificado de menção honrosa da UNISDR.

O comitê de especialistas poderá declarar a chamada nula em uma ou ambas as categorias se, em sua
opinião, nenhuma das aplicações recebidas atender aos critérios estabelecidos no parágrafo
7. Ao responder a esta chamada os participantes aceitam essa possibilidade, contra a qual não há
recurso.
9.

Datas de interesse para a chamada:

Data de abertura da chamada: 07 de outubro de 2014
Data de encerramento da chamada: 07 de novembro de 2014
A publicação dos resultados da chamada ocorrerá a partir de 28 de novembro de 2014
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Anexo 1
Campanha Mundial "Construindo Cidades Resilientes: Minha cidade está se preparando!
Plataforma Temática sobre Risco Urbano nas Américas
Chamada sobre boas práticas e inovação no uso de Sistemas de Informação para apoiar
processos de desenvolvimento em nível local, integrando gestão do risco de desastres e
adaptação às mudanças climáticas

Formulário de proposta/aplicação
1 - Informações da instituição que apresenta a experiência (se aplicável):
Título da experiência
Nome da instituição
País
Cidade (se aplicável)
Tipo de instituição (privada,
pública)
Principal área de atuação

1.1 - Informações de contato:
Nome
Sobrenome
Cargo na instituição
E-mail de trabalho
E-mail alternativo
Telefone

Descrição da "Aplicação SI"
2- Como você classifica a "Aplicação SI" apresentada?
Selecione a opção mais adequada (selecione apenas uma):
A) Aplicação de uso interno (institucional - registro necessário para uso)
B) Aplicação para uso público (sem necessidade de registro para uso)
3 - Descreva em termos gerais a "Aplicação SI":
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4 - Descreva os principais serviços/funções oferecidos pela "Aplicação SI" para apoiar
processos de planejamento do desenvolvimento local, integrando gestão de riscos e adaptação
às mudanças climáticas:

5 - Forneça pelo menos três exemplos concretos de situações em que a "Aplicação SI" foi
usada para apoiar processos de tomada de decisão

6 - Normalização/interoperabilidade da "Aplicação SI": Descreva brevemente os padrões
implementados na "Aplicação SI" (padrões de serviços Web)

7 - Endereço URL para acessar a "Aplicação SI" (só poderão ser avaliadas as "Aplicações SI"
que estiverem funcionando e cujo desempenho possa ser verificado pelo grupo de
especialistas)
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