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Informações gerais
A VIII Plataforma Regional para Redução de Riscos de Desastres nas Américas e no 
Caribe será realizada em Punta del Este, Uruguai, de 28 de fevereiro a 2 de março 
de 2023. A VIII Plataforma Regional representa uma oportunidade para governos, órgãos 
intergovernamentais, setor privado, sociedade civil, comunidades científico-tecnológicas, 
jovens, agências de cooperação e doadores, bem como outras partes interessadas relevantes 
nas Américas e no Caribe, para trocar experiências e facilitar decisões sobre o Plano 
de Ação Regional (RAP) para a implementação do Marco de Sendai nas Américas 
e no Caribe, acordado em março de 2017 em Montreal, Canadá, e revisado sob o auspício do 
Governo da Jamaica em novembro de 2021.

O Uruguai propôs um espaço relevante durante a RP23 para os tópicos de ciência, tecnologia 
e Sistemas de Aviso Prévio (Target G do Sendai Framework), sob o slogan “Ciência e 
Tecnologia para o Gerenciamento Abrangente de Risco de Desastres”. O apoio 
científico e tecnológico é considerado uma ferramenta fundamental para a gestão abrangente 
do risco de desastres, particularmente no que diz respeito à sua viabilidade, desenvolvimento, 
financiamento e implementação.

A VIII Plataforma Regional será desenvolvida em modo híbrido, pois será realizada 
presencialmente, mas também permitirá o acesso necessário para a participação virtual em 
alguns segmentos do programa.

As Declarações Oficiais são parte integral do Programa Oficial da PR23.

As Declarações Oficiais para a PR23 podem ser apresentadas através do site da PR23 utilizando 
este formulário de apresentação a partir de 15 / janeiro / 2023.

VIII Plataforma Regional para Redução de Riscos de 
Desastres: “Ciência e Tecnologia para o Gerenciamento 
Abrangente de Risco de Desastres”. (PR23)

Punta del Este, Uruguai, de 28 de fevereiro a 2 de março de 2023

Declarações Oficiais

Quem pode fazer uma declaração?
Os Estados-membros e representantes de grupos de interessados, tais como as Nações 
Unidas, organizações internacionais ou regionais, são convidados a fornecer declarações 
pré-gravadas ou escritas com foco no progresso feito na redução do risco de desastres e 
nas melhores práticas do país ou da organização que representam. Por favor observar que 
somente pessoas autorizadas a falar em nome de um determinado Estado Membro, grupo de 
interessados, organizações internacionais ou regionais, podem apresentar uma declaração. 
O UNDRR entrará em contato com a pessoa que submeter a declaração caso seja necessário 
confirmar a identidade e o mandato.

https://www.surveymonkey.com/r/6DZF3SH
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Conteúdo da Declaração Oficial

A PR23 representa uma importante oportunidade para fazer um balanço do progresso e dos 
desafios na redução do risco de desastres, e para identificar boas práticas para acelerar a 
implementação do Marco de Sendai na região. 

Os Estados membros e representantes de grupos interessados, como as Nações Unidas, 
organizações internacionais ou regionais, são convidados a considerar as seguintes questões 
ao preparar suas declarações:

-  Qual é a posição de seu país/organização? Você está no caminho certo para alcançar 
os resultados esperados, metas e objetivos do Marco de Sendai para Redução de Riscos de 
Desastres até 2030 e do Plano de Ação Regional? Quais são as áreas-chave de progresso 
e sucesso, e quais são as áreas onde é necessária uma atenção concertada?

-  Que boas práticas existem em ciência e tecnologia? Em que áreas da ciência e 
da tecnologia a DRR está produzindo resultados? Você está alcançando sinergias com a 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e outros processos políticos globais, 
garantindo que ninguém seja deixado para trás?

- Como trabalhamos juntos? Como podemos fortalecer as redes existentes e forjar novas 
redes e parcerias para a redução do risco de desastres?

-  Como podemos acelerar o progresso? Quais são as principais prioridades de ação 
para 2030? Há algum compromisso ou anúncio específico que seu país/organização 
gostaria de fazer?

Formato

As delegações são convidadas a apresentar declarações oficiais através de um vídeo pré-
gravado ou por escrito. As Declarações Oficiais serão compartilhadas através do website da PR23  
(https://rp-americas.undrr.org/).

Recomenda-se que as declarações escritas tenham um máximo de 1000 palavras e sejam 
apresentadas em um dos 6 idiomas oficiais das Nações Unidas (árabe, chinês, inglês, francês, 
russo e espanhol).

Recomenda-se que as declarações em vídeo tenham uma duração máxima de 5 minutos 
e sejam apresentadas em um dos 3 idiomas oficiais das Nações Unidas (inglês, francês e 
espanhol). Para as declarações oficiais apresentadas em outros idiomas, uma transcrição em 
um dos 3 idiomas deve ser fornecida junto com o arquivo em vídeo.

As declarações escritas podem ser submetidas ao UNDRR entre 15 de janeiro e 25 de Fevereiro 
de 2023. As delegações são encorajadas a submeter suas declarações o mais rápido possível. 
Os depoimentos enviados até 15 de fevereiro de 2023 estarão disponíveis no site da UNDRR até 
20 de fevereiro de 2023. Declarações enviadas depois disto só poderão estar disponíveis no site 
da RP23 após 3 de março.

https://rp-americas.undrr.org/
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ANNEX

Orientações para de gravação do vídeo 

Video 
Para submissão de arquivos de video, dê preferência para:

- Resolução HD de 1920 x 1080 pixels em uma relação de aspecto de 16:9 (formato 
horizontal)

 
- A câmera deve ser centralizada horizontalmente o enquadramento deve ser feito a partir 

da cintura / peito para cima, algum espaço deve ser deixado acima de sua cabeça e seus 
olhos / cabeça devem estar na terceira linha superior. Tenha em mente o fundo para criar 
o ambiente visual correto.

Alternar a qualidade do vídeo de apresentação de arquivos como um mínimo: 

•  Resolução HD de 1280 x 720 pixels em uma relação de aspecto de 16:9 (formato horizontal)

Áudio 
-  O áudio deve estar livre de interferências, tais como cliques, ruídos, zumbido e qualquer 

distorção analógica. 

-  Use um microfone dedicado e grave em uma sala muito silenciosa, sem ventilação, 
reverberação, ou qualquer outro elemento perturbador. Enquadre a partir do peito para 
cima, em vez de cintura para cima, para garantir que o microfone da câmera esteja mais 
próximo do objeto. 

-  Por favor, abstenha-se de incluir qualquer música de fundo com a declaração do discurso.

Como apresentar uma Declaração Oficial?

1. Antes de enviar seu vídeo ou arquivo escrito, utilize o seguinte modelo para nomear seu 
arquivo (sem parênteses):

 [Delegação ou País ou Nome do Apresentador]_[DD-MM-YYYY]_[RP23].[extensão] - favor 
excluir os parênteses

2. Favor enviar seu documento escrito ou arquivo de vídeo no seguinte formulário da 
SurveyMonkey: 

 https://www.surveymonkey.com/r/6DZF3SH 

Contate-nos 
 Para maiores informações relacionadas às Declarações Oficiais, favor contatar  

 rpamericas@un.org 

https://www.surveymonkey.com/r/6DZF3SH
mailto:rpamericas%40un.org?subject=

