


Cidades 
Resilientes frente 
as mudanças 
globais



Cidades resilientes são aquelas capazes de “resistir,
absorver, adaptar-se e recuperar-se dos efeitos de um
perigo de maneira tempestiva e eficiente, através, por
exemplo, da preservação e restauração de suas estruturas
básicas e funções essenciais”.

As cidades resilientes são cidades que possuem a
capacidade de se adaptar para prever desastres naturais e
trabalham se preparando para lidar com eles, absorvendo
o conhecimento do que houve no passado e criando planos
de ação que possam ser usados no futuro.



• ONU prevê que cidades 
abriguem 70% da população 
mundial até 2050

• 57% dos brasileiros vivem em 
6% das cidades







Movimentos Globais
UNESCO

Alianza de Megaciudades para el Agua y el Clima





Como enfrentar os desafios para a 
sustentabilidade ?

“Não se trata de resolver os problemas do passado mas decidir 
agora, que planeta queremos no futuro”





CIDADES RESILIENTES - OECD

• Mecanismos institucionais
• Indicadores de resiliência
• As ações tomadas pelos governos municipais, bem 

como sua colaboração com os governos nacionais.
• Experiências de estudos de caso de cidades na 

construção de sua resiliência 







• 500 x more expensive 💲
• 1,400 x the impact on ecosystems 🌿
• 3,500 x the cost of resource extraction 🌍

• ENERGIA RENOVÁVEL 
• REDUZIR A PEGADA DE CARBONO
• REDESENHAR NOSSO MODO DE VIDA
• MELHORAR O TRANSPORTE
• ESCASSEZ DE ALIMENTOS
• GERAÇÃO DE RESÍDUOS 
• LIMPAR O PLANETA 





PROJETO MUNICÍPIOS PAULISTAS 
RESILIENTES

A Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA) e 
a Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) coordenam o Programa 
Municípios Paulistas Resilientes para elaboração de 
“Planos Municipais e Regionais de Adaptação e 
Resiliência à Mudança do Clima”. 

Programa estadual facilitará a identificação de 
vulnerabilidades relacionadas às mudanças do clima, além 
de capacitar os municípios para a elaboração de Planos de 
Adaptação Climática. 

Regiões selecionadas participam do piloto.

A expectativa é que futuramente as 645 cidades do 
estado também sejam incluídas no escopo.




