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As principais consultas e revisões pós-evento podem 
contribuir para o gerenciamento de lições? 

Os eventos significativos de gerenciamento de desastres e emergências são 
invariavelmente seguidos por consultas e revisões formais após o evento. Essas análises 
identificam lições para melhorar as capacidades futuras e estabelecem a agenda para a 
reforma de políticas e gestão para organizações de gestão de emergências. Como 
resultado, há um conjunto substancial de reflexões e recomendações reunidas em todos 
os tipos e jurisdições de risco por meio de processos formais e informativos estruturados 
que contribuem para o gerenciamento de lições para o setor de emergência. 

No entanto, se há alguma coerência ou lições básicas emergentes para o setor 
australiano da totalidade das investigações pós-evento é desconhecida. O trabalho aqui 
relatado identifica as recomendações dessas investigações. Uma metaanálise de 1336 
recomendações feitas em 55 importantes revisões e investigações pós-evento na 
Austrália desde 2009 revelou temas comuns. As recomendações foram compiladas em 
um banco de dados abrangente e categorizadas em 32 temas. A análise destacou temas 
recorrentes de recomendações que abrangem várias jurisdições. O estudo indica o valor 
potencial para as agências e jurisdições australianas e neo-zelandesas de gestão de 
emergências de usar os dados agregados organizados como um recurso para o 
gerenciamento de lições. 

FONTE:https://knowledge.aidr.org.au/media/5505/ajem-33-2-16.pdf 
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Manual Australiano de Arranjos de Gestão de 
Emergências 
De acordo com os arranjos constitucionais da Austrália, os governos estaduais e 
territoriais têm a responsabilidade primária pelo gerenciamento de emergências dentro 
de sua jurisdição. No entanto, todos os níveis de governo reconhecem que o impacto de 
algumas emergências pode ser particularmente grave ou generalizado e exceder a 
capacidade de um único estado ou território. 

Os arranjos de gestão de emergências da Austrália reúnem os esforços de todos os 
governos e agências privadas e voluntárias para fornecer gerenciamento coordenado de 
emergências para todos os riscos. Esses arranjos também se baseiam em um alto nível 
de confiança e cooperação entre a comunidade e os gerentes de emergência, como 
resultado de experiências comuns que lidam com desastres. 
FONTE:https://knowledge.aidr.org.au/media/1764/handbook-9-australian-emergency-management-
arrangements-kh-final.pdf 

 

Manual de Comunicação com pessoas com deficiências  
Algumas pessoas correm mais riscos quando emergências e desastres 
acontecem; alguns são negligenciados com frequência e equivocadamente sob os atuais 
arranjos de gerenciamento de emergência. Garantir que as pessoas mais em risco se 
tornem e permaneçam como parte integrante de qualquer arranjo de gerenciamento 
de emergências requer um esforço colaborativo entre gerentes de emergência, 
provedores de serviços, cuidadores e a comunidade para abordar uma miríade de 
questões complexas na construção de comunidades mais seguras e resilientes. 

Dito isto, as pessoas com deficiência nem sempre estão em risco ou em maior risco em 
caso de emergência. Se suas necessidades de comprometimento ou limitação forem 
satisfeitas, elas não serão mais prejudicadas. Pessoas com deficiência podem ser auto-
suficientes em sua residência ou comunidade (vizinhança ou comunidade social). No 
entanto, os impactos das deficiências podem ser mais pronunciados em situações de 
emergência se os facilitadores de uma pessoa (auxílios e equipamentos, apoio de 
cuidados pessoais, vizinhança ou comunidade social) não estiverem disponíveis. 
FONTE:https://knowledge.aidr.org.au/media/1762/handbook-5-communicating-with-people-with-a-
disability-kh-final.pdf 

 

 



 

Comunidades que Respondem a Desastres: Manual  
Planejamento os Voluntários Espontâneos 
Este manual baseia-se e complementa a atividade atual e contínua no gerenciamento 
espontâneo de voluntários, e aproveita a capacidade e o conhecimento de organizações 
e indivíduos em todo o setor de resiliência a desastres na Austrália e 
internacionalmente. 

O manual baseia-se diretamente na Estratégia Nacional de Voluntariado Espontâneo 
endossada pelo Comitê de Gerenciamento de Emergências Austrália-Nova Zelândia em 
2 de outubro de 2015; o manual apoia a estratégia fornecendo orientações gerais às 
organizações sobre formas de incorporar seus princípios em seus planos e atividades.  

O manual também facilita as ligações entre a Estratégia de Voluntariado Espontâneo 
(PDF 428KB) e o Kit de Recursos de Gestão Voluntária Espontânea (PDF 4.9MB) , 
desenvolvido em 2010 pela Cruz Vermelha Australiana para o antigo Departamento de 
Famílias, Habitação, Serviços Comunitários e Assuntos Indígenas ( FaHCSIA).  
FONTE:https://knowledge.aidr.org.au/media/5618/aidr-communities-responding-to-disasters-
planning-for-spontaneous-volunteers-handbook.pdf 

 

Estratégia Nacional para Resiliência a Desastres: Manual 
de Enquadramento da Participação Comunitária 
O engajamento da comunidade, para o propósito desta estrutura, é o processo de partes 
interessadas trabalharem juntas para construir resiliência por meio de ação 
colaborativa, construção de capacidade compartilhada e desenvolvimento de 
relacionamentos sólidos construídos sobre confiança e respeito mútuos. 

Existem muitos tipos diferentes de comunidades, incluindo comunidades de lugar, 
interesse, crença e circunstância. As comunidades são dinâmicas - elas mudam com o 
tempo e interagem de diferentes maneiras. 

Essa estrutura nacionalmente acordada fornece orientação para o engajamento efetivo 
da comunidade em todo o setor de gerenciamento de emergências, embora reconheça 
que não há uma abordagem única para todos os casos - cada comunidade é diferente, 
assim como o contexto para engajar a comunidade. 
FONTE:https://knowledge.aidr.org.au/media/1761/handbook-6-national-strategy-for-disaster-
resilience-kh-final.pdf 



 

Manual de Recuperação Comunitária 
A recuperação é o processo coordenado de apoiar as comunidades afetadas na 
reconstrução do ambiente construído e na restauração do bem-estar emocional, 
social, econômico, construído e do ambiente natural. 

Recuperação é o processo de chegar a um acordo com os impactos de um desastre e 
gerenciar as interrupções e mudanças causadas, o que pode resultar, para algumas 
pessoas, em um novo modo de vida. Ser "recuperado" é ser capaz de levar uma vida que 
os indivíduos e as comunidades valorizam a vida, mesmo que seja diferente da vida que 
estavam levando antes do evento de desastre. 

Os impactos dos desastres nos indivíduos e comunidades afetados podem ser 
profundos, duradouros e mudar a vida. Portanto, a recuperação é um processo social e 
de desenvolvimento de longo prazo, multifacetado, que é mais do que simplesmente a 
substituição do que foi destruído e a reabilitação dos afetados. Em seu centro, a 
recuperação é o processo complexo de indivíduos e comunidades que foram impactados 
por um evento de desastre que trabalha para resolver os impactos que o evento teve na 
trajetória de suas vidas. A recuperação oferece uma oportunidade para melhorar 
aspectos além das condições anteriores, aprimorando a infraestrutura social, os 
ambientes naturais e construídos e as economias. 

O planejamento da recuperação é essencial para a preparação para emergências e não 
é simplesmente uma consideração pós-emergência. O planejamento de recuperação 
deve ocorrer bem antes de qualquer emergência e concomitantemente ao 
planejamento da resposta. Alguns elementos de recuperação continuarão até bem 
depois que a comunidade afetada for capaz de gerenciar por conta própria. 
FONTE:https://schools.aidr.org.au/media/5634/community-recovery-handbook.pdf 

 

Manual de Saúde em Desastres 
A saúde de desastres é o estudo e a aplicação colaborativa de várias disciplinas de 
saúde para a prevenção, preparação, resposta e recuperação dos problemas de saúde 
decorrentes de um desastre. 

Felizmente grandes desastres que têm um impacto significativo na saúde dos 
australianos são raros. Quando ocorrem, no entanto, os efeitos podem ser devastadores 
em termos de morbidade e mortalidade. Diante disso, é essencial fazer todos os 
esforços para minimizar o impacto de todos os aspectos dos desastres quando eles 
atacam. 



A saúde de desastres é o estudo e a aplicação colaborativa de várias disciplinas de saúde 
para a prevenção, preparação, resposta e recuperação dos problemas de saúde 
decorrentes de um desastre. É um campo da prática da saúde que é verdadeiramente 
multidisciplinar com uma ampla gama de conjuntos de habilidades necessárias para 
abordar de forma abrangente os desastres a partir de uma perspectiva de saúde. 

Este manual foi elaborado para fornecer uma visão geral dos princípios e práticas 
associados à saúde de desastres. Ele foi desenvolvido como um ponto de partida para 
pessoas com interesse em saúde de desastres no contexto australiano e para fornecer 
uma plataforma a partir da qual mais estudo e educação podem ser construídos. 
FONTE:https://knowledge.aidr.org.au/media/1626/handbook-1-disaster-health-kh-final.pdf 

 

Manual de Planejamento de Evacuação 
A evacuação é uma estratégia de gerenciamento de risco que pode ser usada para 
mitigar os efeitos de uma emergência em uma comunidade. Envolve o movimento das 
pessoas para um local mais seguro e seu retorno. Para que uma evacuação seja eficaz, 
ela deve ser adequadamente planejada e implementada. 

Este manual incorpora diretrizes e considerações para o desenvolvimento de planos de 
evacuação da comunidade sustentados por uma abordagem de todos os riscos. Ele usa 
as cinco etapas reconhecidas nacionalmente do processo de evacuação como uma 
estrutura para planejar uma evacuação. Este manual deve ser usado para orientar o 
planejamento de evacuação da comunidade antes do evento, o que, por sua vez, 
maximizará a eficiência e a eficácia de qualquer evacuação que possa ser necessária. É 
reconhecido que qualquer plano genérico precisará ser adaptável para acomodar 
diferenças no tempo, local e circunstância de uma emergência específica. 
FONTE:https://knowledge.aidr.org.au/media/5617/aidr-evacuation-planning-handbook.pdf 

 

Manual de Gerenciamento de Lições 
O gerenciamento de lições é um termo abrangente que se refere à coleta, análise e 
disseminação de experiências de operações, exercícios, programas e revisões. 

Uma abordagem consistente para o gerenciamento de lições é um componente 
essencial para uma organização se tornar uma organização de aprendizagem. As 
organizações são vistas aprendendo quando suas estruturas, sistemas e culturas são 
capazes de evoluir com base em experiências passadas. 

A interoperabilidade dos sistemas de gerenciamento de lições entre agências, setores e 
jurisdições facilitará o compartilhamento de informações e a análise 



nacional. Interoperabilidade não significa que todos nós temos que ser o 
mesmo; significa que podemos compartilhar informações e nos entendermos. Uma 
linguagem comum e sistemas de informação similares podem ajudar a agregar 
informações para que sejam acessíveis e possam ser analisadas e interpretadas. Isso 
facilitará a troca horizontal e vertical de informações entre setores, agências e 
jurisdições - todas elas melhorarão e promoverão análises nacionais. 

O modelo de gerenciamento de lições usado neste manual consiste em quatro etapas: 

1. Coleção 

2. Análise 

3. Implementação 

4. Monitoramento e revisão. 
FONTE:https://knowledge.aidr.org.au/media/1760/handbook-8-lessons-management-kh-final.pdf 

 

Manual Gerenciamento de Várzea 
O gerenciamento efetivo do risco de inundação pode permitir que uma comunidade 
se torne tão resiliente quanto possível às inundações. Isto é conseguido através do 
planeamento e preparação, resposta e recuperação de inundações. 

O gerenciamento efetivo do risco de inundação requer uma abordagem coordenada e 
multidisciplinar em todos os níveis de governo e entre agências com diferentes 
responsabilidades. Também requer o apoio de uma série de organizações não 
governamentais e profissionais do setor em uma ampla gama de atividades e áreas 
(como o planejamento do uso da terra) e o engajamento ativo da comunidade. 

O objetivo do aumento da resiliência às inundações requer o gerenciamento dos 
impactos das inundações nas áreas desenvolvidas da comunidade e nas áreas que 
podem ser desenvolvidas no futuro. Geralmente, isso envolve uma combinação de 
mitigação de inundação, gestão de emergências, previsão de cheias e medidas de alerta, 
planejamento do uso da terra e projeto de infraestrutura, considerando a situação de 
inundação local e os riscos associados. Tomadores de decisão nessas áreas, seguradoras 
e o público em geral requerem acesso a informações sobre o risco de inundação para 
tomar decisões informadas sobre gestão e investimento. 
FONTE:https://knowledge.aidr.org.au/media/3521/adr-handbook-7.pdf 
 

 

Manual Nacional de Diretrizes de Avaliação de Risco de 
Emergência (NERAG) 



Compreender e reduzir o risco, e comunicar e educar a comunidade sobre os riscos, 
são os principais impulsionadores da ação no âmbito da Estratégia Nacional para a 
Resiliência a Desastres . A abordagem nacionalmente consistente de avaliação e 
priorização de riscos incorporada nas Diretrizes Nacionais de Avaliação de Risco de 
Emergência (NERAG) apoia a implementação da estratégia. 

O NERAG fornece um método contextualizado de avaliação de risco relacionado a 
emergências, consistente com a norma australiana AS / NZS ISO 31000: 2009 
Gerenciamento de riscos -  princípios e diretrizes. 
 
FONTE:https://knowledge.aidr.org.au/media/2030/handbook-10-national-emergency-risk-
assessment-guidelines.pdf 

 

Manual de Aglomerados Locais Seguros e Saudáveis 
Um crescimento na lei e na política ao longo dos últimos vinte anos mudou 
significativamente como a gestão de lugares lotados é abordada. Anos de pesquisa e 
dados sobre lugares lotados foram traduzidos em orientações significativas e viáveis 
para promover a saúde e a segurança. 

Um lugar lotado pode ser definido em termos simples: um número de pessoas que, 
intencionalmente, previsivelmente ou espontaneamente, se encontram reunidas em 
um espaço físico. Pequenas e grandes multidões estão por toda parte - em shoppings e 
estádios; em torno de centros de transporte e vias principais; em bares, clubes e 
hotéis; em eventos esportivos e culturais e locais de culto. A congregação de pessoas 
em diferentes lugares públicos é um aspecto importante e positivo de muitas 
sociedades. 

O manual é estruturado para fornecer aos gerentes de locais lotados uma estrutura 
abrangente para gerenciamento de riscos, comunicação e planejamento de incidentes 
e emergências. Isso dá contexto ao aconselhamento relacionado à segurança, segurança 
do local e questões de saúde, incluindo segurança alimentar e de água, gerenciamento 
de resíduos e controle de doenças. O manual inclui referência ao comportamento de 
multidões e psicologia, preparando os gerentes de lugares lotados para entender e 
antecipar os diferentes elementos que podem produzir ou resultar de um incidente ou 
emergência. A orientação também reflete o maior foco na Austrália e globalmente em 
atos deliberados e hostis, incluindo incidentes terroristas. 

A responsabilidade da administração para proteger sua multidão é enorme. O modelo 
de Lei de Segurança e Saúde no Trabalho, adotado por estados e territórios, coloca a 
responsabilidade sobre o responsável pelo plantão - a equipe de gerenciamento de um 
lugar lotado. Este manual coleta diversos recursos para fornecer as melhores 
informações no momento da publicação. Subjacente a todos os capítulos está a 



suposição de que as equipes gerenciais assumem a responsabilidade de interpretar as 
informações e buscar recursos adicionais, quando necessário. 

Finalmente, é importante ter em mente que reunir pessoas para se divertirem em um 
lugar público é uma influência importante e positiva na sociedade. 
FONTE:https://knowledge.aidr.org.au/media/5914/crowded-places-handbook.pdf 

 

 

Manual de Planejamento de Emergência do Tsunami na 
Austrália 
A Austrália é cercada ao norte e ao leste por cerca de 8.000 quilômetros de limites 
ativos de placas tectônicas, capazes de gerar tsunamis que atingiriam a Austrália 
dentro de duas a quatro horas. Além disso, 50% dos australianos vivem a 7 km da 
costa, o que significa que uma proporção considerável de australianos está exposta ao 
perigo de tsunami. 

A Austrália nunca experimentou um desastre catastrófico na escala do tsunami do 
Oceano Índico em 2004. No entanto, o tsunami impactou a Austrália durante os tempos 
históricos e pré-históricos, mostrando que existe uma ameaça real de tsunami. 

O impacto de um tsunami pode variar amplamente. Um pequeno tsunami pode resultar 
em marés ou correntes incomuns que podem ser perigosas para os nadadores ou causar 
danos a barcos e marinas. Um grande tsunami pode causar inundações e destruição 
generalizadas, como a que foi vista na costa oeste do norte de Sumatra em 26 de 
dezembro de 2004. Um grande tsunami pode causar fortes rupturas e correntes nos 
oceanos ao redor do mundo por até alguns dias após o terremoto inicia 
FONTE:https://knowledge.aidr.org.au/media/1971/manual-46-tsunami-emergency-planning-in-
australia.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVENTOS 

 

AmeriGEOSS Week 2018  
Detailed Agenda for Plenary/Panel Sessions 

FONTE:https://www.amerigeoss.org/amerigeoss-events/amerigeoss-week-2018/amerigeoss-week-
2018 

 

 

 

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 

                    

 

 

 


