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Equador: plano nacional de resposta a desastres 
O Plano Nacional de Resposta a Desastres visa garantir atenção efetiva, oportuna e 
relevante à população afetada por eventos perigosos, naturais ou antrópicos, com o 
estabelecimento de procedimentos e protocolos, gerando coordenação e coordenação 
interinstitucional adequadas. 

Objetivos específicos: 

Fornecer às instituições do Sistema Nacional de DRI, uma ferramenta que orienta em 
geral o cumprimento das funções, responsabilidades, procedimentos e ações que 
devem ser desenvolvidas durante a resposta a emergências e desastres, de acordo com 
sua competência. 

Proteger a vida e a propriedade da população afetada, cuidando e protegendo seus 
direitos. 

Manter a governança e a governança durante a resposta. 

Garantir a intervenção planejada e ordenada das autoridades e instituições através dos 
Comitês de Operações de Emergência. 

Otimizar tempo e recursos disponíveis durante as operações de resposta. 

Gerar as bases para o processo de recuperação inicial, articulado com a resposta, 
buscando gerar resiliência na comunidade afetada 

FONTE:https://www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/05/Plan-de-
Respuesta-EC.pdf 

 



Declaração de Daca de 2015+ sobre Deficiência e Gestão 
de Risco de Desastres 
A Declaração de Daca de 2015+ foi elaborada e acordada pelos participantes da 2ª Conferência 
Internacional sobre Deficiência e Gestão de Risco de Desastres, realizada em Daca, Bangladesh, 
em 15 e 17 de maio de 2018. Os participantes eram de 32 países, incluindo membros de 
governos, grupos e organizações de pessoas com deficiência, representantes de agências da 
ONU, UNESCAP, organizações não-governamentais regionais e internacionais que trabalham 
com deficiência e gerenciamento de riscos de desastres, profissionais e acadêmicos, agências 
bilaterais e multilaterais de desenvolvimento, setor privado e outros setores de 
desenvolvimento representantes. 

Esta declaração baseia-se no reconhecimento da Declaração de Daca anterior de 2015 e 
pretende ser uma diretriz prática para os estados implementarem e apresentarem relatórios 
sobre a Estrutura de Sendai para Redução de Riscos de Desastres e Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável sobre a inclusão de pessoas com deficiência. 

O documento está aberto para inscrição por estados, fórum e plataformas regionais, grupos da 
sociedade civil, setor privado e indivíduos que não puderam participar da conferência, mas 
trabalhando e defendendo a gestão do risco de desastres e o desenvolvimento inclusivo. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/58486_dhakadeclaration2015ondisabilityand.pdf 

 
Exercícios de inundação simulada em comunidades: 
Utilizando sistemas de aviso prévio baseados na 
comunidade 
Este livreto fornece diretrizes sobre exercícios simulados de inundação para resposta a 
enchentes com base em sistemas de alerta antecipado. Essas diretrizes foram 
elaboradas com base na experiência e no aprendizado de realizar simulados exercícios 
de enchente nas comunidades por quase uma década. Os exercícios simulados 
aumentam a capacidade das comunidades e dos atores humanitários, reduzindo, assim, 
significativamente, a perda de vidas e propriedades. 

Ação Prática trabalha com sistemas de aviso prévio de enchentes em colaboração com 
organizações como a Sociedade da Cruz Vermelha do Nepal, órgãos governamentais e 
organizações não-governamentais (ONGs). Esta publicação ajuda os atores e 
facilitadores a desenvolver suas habilidades e facilitar tais exercícios para melhorar a 
resiliência da comunidade. É necessário contextualizar as etapas, o processo e os 
cenários com base nos riscos locais, vulnerabilidade, riscos e capacidade disponível em 
termos de ferramentas e equipamentos. No entanto, as etapas e processos aqui 
mencionados serão úteis para todos os atores e facilitadores. Uma versão de tradução 
do Nepal também está disponível. 



FONTE:https://practicalaction.org/mock-drill-manual-english 

 

Os lugares nos EUA onde o desastre ocorre novamente 
Por Sahil Chinoy 

Cerca de 90% das perdas totais nos Estados Unidos ocorreram em códigos postais que 
contêm menos de 20% da população, de acordo com uma análise de dados do Small 
Business Administration. 

O governo federal, através de programas de alívio de desastre e seguro de inundação, 
subsidia o custo da reconstrução em áreas atingidas repetidamente por tempestades, 
inundações e incêndios. Críticos dizem que encoraja muito desenvolvimento nessas 
regiões, desperdiçando dezenas de bilhões de dólares em impostos e colocando em 
risco vidas. 

A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica tenta calcular o custo total dos 
grandes desastres, principalmente aqueles que causam mais de um bilhão de dólares 
em danos. Eles estimam que 2017 foi o ano mais caro já registrado, com desastres de 
16 bilhões de dólares que, juntos, custaram aos Estados Unidos mais de US $ 300 
bilhões. 

Embora os desastres naturais sejam imprevisíveis, as perdas anuais de desastres de 
bilhões de dólares, ajustadas pela inflação, aumentaram nos últimos 40 anos. 

Nos primeiros três meses de 2018, as tempestades de bilhões de dólares atingiram os 
Estados Unidos três vezes. Nos primeiros três meses de um ano médio, ocorre um 
desastre que causa mais de um bilhão de dólares em danos, segundo registros da 
Administração Oceânica e Atmosférica Nacional de 1980. 

FONTE:https://www.nytimes.com/interactive/2018/05/24/us/disasters-hurricanes-wildfires-
storms.html?smid=tw-share 

 

O Banco Mundial promove a gestão de riscos agrícolas 
para beneficiar os produtores mais vulneráveis 
A Diretoria Executiva do Banco Mundial aprovou na última quinta-feira um novo projeto 
de US $ 150 milhões para apoiar 20.000 produtores rurais vulneráveis na Argentina, 
melhorando a gestão de risco no setor agrícola para aumentar sua resiliência a eventos 
climáticos extremos como secas e enchentes. 

O Projeto de Gestão Integrada de Riscos no Sistema Agroindustrial Rural incluirá a 
melhoria do acesso a informações sobre riscos, a adoção de tecnologias inteligentes 



para o clima e práticas de gerenciamento de riscos, bem como a reforma do sistema de 
emergência agrícola. 

“Esse financiamento facilitará a mitigação de risco para 20.000 pequenos produtores 
agrícolas, aumentando a resiliência diante de eventos climáticos como secas e 
enchentes. Este projeto é mais uma demonstração da confiança que as organizações 
multilaterais de crédito têm na Argentina ”, disse Luis Caputo, ministro da Fazenda da 
Argentina. 

Nas últimas duas décadas, eventos climáticos extremos - na maioria enchentes e secas 
- causaram perdas estimadas em US $ 12 bilhões. Secas extremas desencadearam o 
maior número de emergências agrícolas no país, com efeitos adversos significativos 
sobre os agricultores. Além disso, estimativas indicam um aumento moderado das secas 
e do estresse hídrico no nordeste no futuro, enquanto outras partes do país 
experimentarão aumento das chuvas e inundações. 

“Como parceiro de longo prazo da Argentina, o Banco Mundial reafirma seu 
compromisso com o desenvolvimento equitativo do país com este novo projeto voltado 
para os produtores rurais mais vulneráveis. Essa iniciativa contribuirá para um sistema 
alimentar mais resiliente e para reduzir a pegada climática do setor agrícola ”, disse 
Jesko Hentschel, diretor do Banco Mundial para a Argentina, Paraguai e Uruguai. 

O projeto inclui três atividades principais para enfrentar os desafios do setor: 

• Fortalecer os sistemas de informação, para prevenir e avaliar os riscos associados à 
variabilidade climática, às mudanças climáticas e às flutuações dos preços de mercado. 

• Mitigar os riscos agrícolas, por meio de investimentos como: (i) obras de 
infraestrutura; (ii) florestamento, reflorestamento e manejo da bacia; e (iii) incentivos 
para a adoção de tecnologia e práticas agrícolas inteligentes em relação ao clima, desde 
a implantação de sistemas de irrigação de tecnologia a aplicativos móveis para gerenciar 
riscos. 

• Melhorar o sistema de emergência agrícola a nível nacional e provincial para cobrir 
produtores mais vulneráveis. O projeto também prevê a transferência de riscos agrícolas 
por meio de instrumentos financeiros, como seguros. 

O projeto “Gestão Integrada de Riscos no Sistema Agroindustrial Rural” terá margem 
variável, prazo de vencimento de 32 anos e prazo de carência de 7,5 anos. 

FONTE:http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/05/28/riesgos-agricultura-
productores-argentina 

 



EUA - inundações catastróficas atingem Ellicott City, 
Maryland, pela segunda vez em dois anos 
Richard Davies 

A cidade de Ellicott, em Maryland, foi devastada por enchentes pela segunda vez em 
dois anos. 

As ruas de Ellicott foram mais uma vez transformadas em rios furiosos depois que 201 
mm (7,92 polegadas) de chuva caíram em 15 horas durante o domingo, 27 de maio. 
Hudson Branch, um riacho que atravessa e sob a cidade, saltou de 253,5 pés para 261,06 
pés no espaço de algumas horas. O estágio principal da inundação é de 260 pés. 

O Departamento de Serviços de Bombeiros e Resgate do Condado de Howard disse que 
houve relatos de colapsos em edifícios e que em algumas áreas a água estava acima do 
primeiro andar dos edifícios. O departamento disse que vários resgates foram realizados 
e solicitou que as pessoas fiquem longe da cidade para permitir o acesso às centenas de 
equipes de resgate que trabalham na área. 

As autoridades abriram três abrigos para abrigar os que foram forçados a evacuar suas 
casas, incluindo alguns que foram evacuados depois que um vazamento de gás foi 
relatado. Até agora não houve relatos de fatalidades. 

FONTE:http://floodlist.com/america/usa/flood-ellicott-city-maryland-may-
2018?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Floodlist+%28Floodlist%29 
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Alagoas promove Dia da ONU para debater 
desenvolvimento urbano, social e econômico 

O governo de Alagoas e o Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos 

(ONU-HABITAT) promovem na próxima semana (5/06), em Maceió, o evento Dia da 

ONU: Diálogos sobre desenvolvimento urbano, social e econômico. Encontro reunirá 

especialistas de sete organismos e agências da ONU. Inscrições são gratuitas e podem 

ser feitas até 3 de junho. 

A palestra de honra que abrirá as atividades será ministrada por Alejandro Echeverri, 

cofundador e diretor do Centro de Estudos Urbanos e Ambientais da Universidade 

EAFIT, em Medellín, na Colômbia. Arquiteto e planejador urbano, o pesquisador é 

considerado um dos maiores responsáveis pelas transformações urbanas na cidade 

colombiana. Reformas são reconhecidas internacionalmente. 

Também participam representantes do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), da ONU Mulheres, do Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (UNICEF), do Fundo de População da ONU (UNFPA), do Escritório das Nações 

Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC) e do Centro Mundial para o Desenvolvimento 

Sustentável (Centro Rio+), além de dirigentes do ONU-Habitat. 

As palestras acontecem na Sala Ipioca do Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso.  

O evento é destinado aos servidores públicos vinculados ao Executivo alagoano, além 

da sociedade civil e membros de universidades e faculdades de Alagoas. 

Programação preliminar 

08h00-09h00: Cadastramento | momento networking 



09h00-10h00: Abertura 

 Rayne Ferretti Moraes, Oficial Nacional para o Brasil do ONU-Habitat 

 Renata Santos, Secretária Especial do Tesouro Estadual 

 George Santoro, Secretário da Fazenda do Governo do Estado de Alagoas 

 Elkin Velásquez, Diretor Regional para a América Latina e o Caribe do ONU-

Habitat 

 Renata Calheiros, Primeira-dama de Alagoas 

 Renan Filho, Governador do Estado de Alagoas 

10h00-11h00: Palestra de honra – Experiência de Renovação Urbana e Social de 

Medellín 

Alejandro Echeverri, Cofundador e Diretor do Centro de Estudos Urbanos e Ambientais 

(URBAM) da Universidade EAFIT (Colômbia/Medellín) 

11h00-12h00: Mesa 1 – Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável: Os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

 Sistema das Nações Unidas no Brasil / PNUD (Programa das Nações Unidas para 

o Desenvolvimento) 

 ONU-Habitat (Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos) 

 Centro Rio+ (Centro Mundial para o Desenvolvimento Sustentável) 

12h00-14h00: Almoço 

14h00-15h25: Mesa 2 – Segurança urbana e prevenção à violência 

 SEPREV (Secretaria de Estado de Prevenção à Violência) 

 SERIS (Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social) 

 UNODC (Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes) 

 ONU-Habitat (Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos) 

15h25-15h45: Coffee-break | momento networking 

15h45-17h00: Mesa 3 – Gênero e Igualdade Racial 



 ONU Mulheres (Entidade da ONU para a Igualdade de Gênero e o 

Empoderamento das Mulheres) 

 UNFPA (Fundo de População das Nações Unidas) 

17h00-17h45: Mesa 4 – Educação e primeira infância 

 Programa Estadual de Primeira Infância de Alagoas 

 UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância) 

17h45 às 18h00: Encerramento 

FONTE:http://eventos.al.gov.br/evento/dia-da-onu-em-alagoas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

         CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE DESASTRES - PARANÁ 

         http://www.ceped.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=16 

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL SP 

         http://www.defesacivil.sp.gov.br/  

          SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL – RIO DE JANEIRO 

         http://www.rj.gov.br/web/sedec/exibeconteudo?article-id=4173185  

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DE MINAS GERAIS 

        http://www.defesacivil.mg.gov.br/index.php/ajuda/page/280-programa-minas-mais-  resiliente-edital-de-
chamamento-publico-n-01-2016-resultado-de-analise-das-propostas 

           

 

 

 


