Desafio 100 Cidades Resilientes
Inscreva-se até 24 de novembro de 2015
www.100resilientcities.org/challenge

Pergunta para 100RC #1
por Michael Berkowitz
Com a terceira rodada do Desafio 100 Cidades Resilientes aberta, temos
recebido muitas perguntas sobre a inscrição, a abordagem da 100RC para a
construção de resiliência urbana e muito mais. "Pergunte à 100RC" responde a
estas perguntas uma vez por mês até o final do desafio.
Vamos começar com algumas das perguntas mais comuns até agora e que
foram respondidas em todos sete idiomas disponíveis no Desafio (árabe,
mandarim, inglês, francês, português, russo e espanhol).
Pergunta um
Qual é o seu conselho para as cidades que se candidataram em edições
anteriores e estão querendo se reinscrever?	
  

Minha cidade se inscreveu no ano passado. Você pode fornecer feedback
sobre como melhorá-lo? Em outras palavras, diga-nos como enviar uma
melhor inscrição desta vez.
Em primeiro lugar, estamos empolgados em saber que você está se
inscrevendo novamente. Nós queremos incentivar cidades que não foram
escolhidas em rodadas anteriores para apresentar uma nova candidatura. O
processo de inscrição ao longo dos últimos dois anos tem sido extremamente
competitivo; recebemos mais de 700 inscrições e escolhemos apenas 67
cidades. Muitas e boas inscrições não foram escolhidas simplesmente porque a
100 Cidades Resilientes tem um limite para absorver um determinado números
de cidades para desenvolver seu trabalho, não foi por causa de deficiências
nas inscrições.
Embora não possamos oferecer feedback individualizado, nós reunimos
algumas orientações para ajudar as cidades a prepararem inscrições de boa
qualidade:
1. Dar evidências para apoiar choques e tensões selecionados na ficha.
Os dados quantitativos são interessantes bem como projeções e exemplos
qualitativos e específicos de como sua cidade é afetada pelos choques e
tensões que você selecionou na ficha.
2. Compartilhe como sua cidade será impactada ao responder a esses
choques e tensões.	
  
Não assuma que entendemos sobre as implicações das respostas dadas aos
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choques e tensões de sua cidade. Seja explícito sobre o potencial impacto em
sua cidade, além de sua região e país. Certifique-se também de compartilhar
qualquer efeitos positivo/efeito cascata que podem ocorrer como resultado
da abordagem desses choques e tensões.
3. Fale mais sobre suas parcerias.
Nós queremos ouvir sobre as parcerias atuais e potenciais, incluindo Academia,
Setor privado e apoio às ONGs. Nós também queremos saber como os
diferentes Ministérios e Departamentos planejam trabalhar juntos em uma
estratégia de resiliência.
4. Provas de comprometimento e compreensão sobre o tema em sua carta de
apoio.
Uma carta bem trabalhada, que demonstre entusiasmo com o trabalho a ser
desenvolvido, escrita pelo prefeito da cidade vai com certeza ajudar a trilhar
um longo caminho. Mostre-nos por que você deve pertencer à rede.
5. Descreva como os seus desafios estão interligados.
Resiliência é em parte reconhecer como desafios que podem parecer
diferentes (por exemplo, crime e educação; ou as alterações climáticas e
pobreza) estão de fato conectados. Fazendo este link na sua inscrição nos
ajuda a compreender o seu pensamento sobre resiliência.
Pergunta Dois
O processo de candidatura para este ano é diferente?

Escutamos que há um processo de reinscrição fácil para as cidades que
participaram do Desafio em 2014. Como a minha cidade pode se reinscrever
(especialmente se a pessoa que liderou o processo no ano passado não está
mais na equipe)? Além disso, a ficha de inscrição 2015 mudou?
Nós salvamos informações da sua inscrição do ano passado e estamos
oferecendo um processo de reinscrição simples para os participantes de 2014.
Veja abaixo tudo o que você precisa saber para se reinscrever:
Comece por uma visita na página do Desafio 100resilientcities.org/challenge e
siga as instruções para redefinir sua senha utilizando o formulário "Esqueceu
Senha". Usando o endereço de e-mail da pessoa que liderou o processo de
candidatura e a nova senha fornecida a você, faça o login e atualizar sua
inscrição.
Se você não tiver acesso ao endereço de e-mail acima mencionado ou se você
não conseguir acessar sua inscrição por qualquer outro motivo, não hesite em
enviar e-mail para challenge@100resilientcities.org para obter ajuda.
Uma vez que você está dentro do sistema, você vai notar que algumas
pequenas coisas mudaram. Esses ajustes estão listados abaixo para que você
possa responder adequadamente cada item e enviar o sua inscrição facilmente:
• Incluir a Organização(ões) relevante(s) na Perqunta 1
• Atualizar todos os números de telefone em toda inscrição,
• Revisar os choques e tensões para garantir que você selecionou as
melhores opções, e
• Ler as novas perguntas (ver: 7.1, 8.2, 12.1, 13.1), elas vão permitir com que
a sua cidade nos diga mais sobre seus esforços de resiliência passado e
futuros.
Finalmente: não se esqueça de anexar a carta de apoio atualizada do Prefeito
da cidade e assinada por ele durante o período do Desafio 2015 (21 de julho a
24 de novembro de 2015).
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Pergunta Três
Qual o tamanho da subvenção que uma cidade recebe se for selecionado?

164 milhões de dólares americanos é um compromisso significativo para a
resiliência. Mas o que vamos receber? Quanto vamos receber da Fundação
Rockefeller caso nossa cidade seja selecionada?
Através da organização 100 Cidades Resilientes, as cidades são elegíveis a
fazer parte da Rede 100 Cidades Resilientes, receber apoio na contratação de
um Chefe Executivo de Resiliência (CRO), obter apoio no desenvolvimento de
um plano de resiliência, além de ter acesso a uma plataforma com ferramentas
e recursos para a implementação do plano e que ajudará a alavancar bilhões
adicionais via financiamento inovador.
Não há uma quantidade de dinheiro que cada cidade receberá uma vez que o
custo dos benefícios – tais como CRO - irá variar de cidade para cidade.
Portanto, é importante notar que as cidades não receberão um cheque de
US$1 milhão. Mas a vantagem de ser um dos 100 membros de um esforço de
US$ 164 milhões será bastante substancial - e quando você considera o apoio
que a sua cidade vai receber de parceiros de plataforma, parceiros
estratégicos, especialistas no assunto, e outras cidades, o valor será muito
maior do que US$ 1 milhão.

Você tem mais perguntas? Envie suas perguntas para
challenge@100resilientcities.org antes de 15 de setembro, com a linha de
assunto "Pergunte 100RC". Você receberá uma resposta em um prazo de uma
semana ou você poderá ler sua consulta na próxima edição de respostas da
100RC.
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