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Um quadro estratégico para a preparação para 
emergências 

O objetivo deste documento é fornecer uma estrutura unificadora estratégica, de alto 
nível, que defina o que é necessário para a preparação para emergências. Essa 
estrutura baseia-se em esforços anteriores, aproveita as oportunidades atuais e dá 
orientação para um investimento mais forte na preparação para emergências em 
todos os setores relevantes e em todos os níveis. Ele também responde a uma série de 
revisões pós-evento que concluíram que o mundo está preparado inadequadamente 
para diferentes tipos de emergências e que recomendam o fortalecimento da 
preparação para emergências em países e comunidades em todo o mundo. 

Os principais objetivos deste framework são: 

• Fortalecer a preparação para emergências nos países e na comunidade, a fim 
de assegurar uma resposta oportuna, eficiente e eficaz aos eventos, incluindo: 
surtos locais e nacionais de doenças infecciosas que têm o potencial de 
atravessar fronteiras; epidemias e pandemias; e outros tipos de emergências 
causadas por riscos naturais, tecnológicos e sociais que podem ter um impacto 
significativo na saúde das pessoas e na sociedade. 

• Defender a priorização de recursos financeiros e outros recursos para a 
preparação de emergência da comunidade e do país e mobilizar o aumento do 
investimento doméstico e internacional nessa área. 

Os ministérios da saúde podem usar essa estrutura para priorizar e implementar ações 
importantes de preparação para emergências, ao mesmo tempo em que fortalecem a 
colaboração intersetorial com outros setores do governo, o setor privado e a 



sociedade civil. Essa estrutura identifica os princípios e elementos da prontidão efetiva 
para emergências e estabelece o processo de planejamento pelo qual os países podem 
determinar suas prioridades e desenvolver ou fortalecer suas capacidades 
operacionais. Também informa a alocação de recursos, orientando as decisões para 
garantir que os investimentos financeiros apoiem a implementação. As prioridades de 
cada país serão diferentes dependendo de seu contexto e capacidades de risco. 

Além disso, a estrutura permite que as partes interessadas identifiquem suas funções e 
contribuam para a preparação para emergências, além de fornecer aos parceiros 
financeiros nacionais e internacionais uma base para informar seus investimentos. Ele 
também aponta para outras estruturas e ferramentas mais detalhadas que podem 
ajudar a definir prioridades. 

FONTE:http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254883/9789241511827-

eng.pdf;jsessionid=1A16CB3C36AEB8047D429FDC69DD864F?sequence=1 

 

Países da região europeia se reúnem para impulsionar a 
prontidão e a resposta a emergências 

A OMS aplaude o crescente envolvimento dos países da Região Europeia na proteção 
do seu povo contra epidemias, desastres naturais e crises ambientais e 
humanitárias. Uma reunião de alto nível de três dias, organizada e apoiada 
financeiramente pela Alemanha, foi concluída em Munique em 15 de fevereiro de 
2018, marcando um marco na preparação e resposta às emergências de saúde cada 
vez mais complexas e exigentes de nossos tempos. 

"Este evento nos leva um passo adiante na capacidade da Europa de detectar ameaças 
rapidamente, medir os riscos de forma eficaz e definir a resposta mais apropriada, 
eficiente e oportuna", disse o Dr. Nedret Emiroglu, Diretor de Gestão de Programas, 
Emergências Sanitárias e Doenças Transmissíveis da OMS / Europa . “Em particular, 
nossa abordagem de vincular a preparação para emergências ao fortalecimento dos 
sistemas de saúde e às funções essenciais de saúde pública representa um avanço real 
no caminho para a cobertura universal de saúde”. 

Vinculação da prontidão para emergências, sistemas de saúde e resistência 

antimicrobiana 

Mais de 150 representantes de 43 países - todos signatários do Regulamento Sanitário 
Internacional (RSI) - e organizações internacionais debateram formas eficazes de 
acelerar a implementação do RSI como forma de melhor equipar os países para lidar 
com emergências. Em particular, discutiram sinergias entre 3 áreas principais: 



capacidades básicas do RSI, sistemas de saúde e funções de saúde pública e resistência 
antimicrobiana (AMR). 

Embora os sistemas de saúde responsivos sejam parte integrante da implementação 
do RSI, os esforços para fortalecer as capacidades centrais do RSI também contribuem 
significativamente para melhorar a resiliência dos sistemas de saúde, em um círculo 
virtuoso. Ao mesmo tempo, abordar a RAM é uma prioridade, dado que o aumento de 
bactérias resistentes pode tornar os surtos de doenças mais difíceis de controlar e 
pode aumentar a carga sobre os sistemas de saúde. 

Avançar em direção a um plano de ação regional 

As ligações cruzadas entre o RSI, os sistemas de saúde e as funções de saúde pública 
são centrais para o primeiro plano de ação da Região Europeia sobre preparação e 
resposta a emergências, que foi iniciado em Munique. O plano de ação europeu 
quinquenal para melhorar a preparação e resposta da saúde pública (2018-2023) 
baseia-se no projeto de plano estratégico global e baseia-se em 3 pilares: 

• prontidão: construção, manutenção e fortalecimento das capacidades básicas 
do RSI; 

• resposta: aprimorando o gerenciamento de eventos de acordo com os 
requisitos do RSI; 

• monitoramento e avaliação: medir o progresso e promover a prestação de 
contas sobre a implementação do RSI. 

Com base no contributo dos países reunidos em Munique, a OMS / Europa efetuará 
consultas adicionais para moldar o plano de ação regional, que será apresentado aos 
Estados-Membros na 68.ª sessão do Comitê Regional da Europa para a Europa, em 
Setembro de 2018. 

Fornecendo uma plataforma para melhor colaboração 

O RSI fornece uma estrutura legal internacional para países do mundo inteiro para 
proteger pessoas de emergências de saúde. A maioria dos participantes da reunião 
confirmou que o RSI ajudou os países a melhorar a colaboração entre diferentes 
entidades e instituições que lidam com emergências de saúde. 

FONTE:http://www.euro.who.int/en/health-topics/emergencies/disaster-preparedness-and-

response/news/news/2018/2/european-region-countries-convene-to-boost-emergency-

preparedness-and-response 

 

Monitoramento global da preparação para surtos de 
doenças: prevenção da próxima pandemia 



Este relatório fornece uma estrutura de monitoramento objetiva e baseada em 
evidências para acompanhar o desempenho da comunidade internacional e de suas 
principais instituições na redução de uma ameaça global substancial de surtos de 
doenças e para divulgar regularmente os resultados. Isso ajudará a esclarecer e 
aumentar a responsabilidade. O trabalho já está em andamento para melhorar a 
segurança sanitária global nos níveis nacional, regional e internacional por governos de 
países, instituições locais e internacionais, organizações da sociedade civil, agências 
doadoras, organizações multilaterais e universidades, e ainda mais precisa ser feito. 

O objetivo do acordo de monitoramento global proposto não é criar corpos de 
pesquisa inteiramente novos, mas, sempre que possível, consolidar o trabalho 
existente em uma estrutura abrangente que possa ser compartilhada ampla e 
estrategicamente para fortalecer o impacto. Ao monitorar as ações em nível 
internacional, regional e nacional para prevenir, detectar e responder a surtos de 
doenças infecciosas, podemos celebrar melhorias, esclarecer as lacunas e fraquezas e 
responsabilizar os formuladores de políticas. O monitoramento de rotina, transparente 
e objetivo também ajudará a garantir apoio financeiro sustentado e priorização efetiva 
de organizações internacionais, agências doadoras, governos nacionais e o setor 
privado. 

Este relatório destina-se principalmente à comunidade de formuladores de políticas e 
pesquisadores preocupados com os crescentes riscos de epidemias de doenças 
infecciosas domésticas, regionais e globais, e a falha coletiva em tomar as ações 
coordenadas necessárias para reduzir tais riscos. Esses riscos incluem os custos 
esperados de saúde, econômicos e sociais que são suportados por países, regiões e até 
mesmo todas as nações no caso de pandemias (que são epidemias em todo o mundo). 

FONTE:https://globalhealth.harvard.edu/files/hghi/files/monitoring_report.pdf 

 

Orientação sobre a avaliação rápida e ad hoc do risco de 
ameaças sanitárias químicas transfronteiriças graves 
realizadas pelo SCHEER 

Este documento apresenta o procedimento a ser seguido pelo Comitê Científico em 
Saúde, Meio Ambiente e Riscos Emergentes da Comissão Europeia (SCHEER) para o 
fornecimento de avaliações de risco rápidas ad hoc no caso de ameaças de saúde 
química transfronteiriças.  

A Decisão 1082/2013 / UE relativa a ameaças sanitárias transfronteiriças graves 
estabelece regras sobre a forma de lidar com incidentes ou alertas de ameaças reais 



ou potenciais a nível transfronteiriço para a saúde. Quando é necessária uma resposta 
coordenada a nível da União Europeia, a Comissão deve disponibilizar prontamente 
uma avaliação do risco da potencial gravidade da ameaça para a saúde pública, 
incluindo eventuais medidas de saúde pública. 

A Comissão Europeia pode fornecer uma avaliação dos riscos em caso de incidentes 
químicos através dos comitês científicos, com o apoio de peritos adicionais, conforme 
necessário, para garantir a avaliação sólida dos riscos necessários. 

O SCHEER foi encarregado de coordenar a resposta no caso de ameaças de saúde 
químicas transfronteiriças para apoiar a Comissão. Estes incluem eventos provocados 
pelo homem e que ocorrem naturalmente (por exemplo, produtos químicos liberados 
durante um incidente ou durante uma erupção vulcânica) que podem ter um impacto 
sobre a saúde pública. A avaliação rápida dos riscos não cobre os efeitos mais amplos 
sobre o meio ambiente. 

FONTE:https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2112569b-32fb-11e8-

b5fe-01aa75ed71a1/language-en 

 

Manual de exercícios de simulação da OMS 

Um guia prático e uma ferramenta para planejar, conduzir e avaliar exercícios de 

simulação para surtos e preparação e resposta a emergências de saúde pública 

Este manual de exercícios foi elaborado para atender às necessidades da OMS, seus 
Estados Membros e seus parceiros para apoiar e desenvolver a competência dos 
praticantes do exercício para planejar, implementar e avaliar os exercícios de 
simulação. 

Os exercícios de simulação podem ajudar a desenvolver, avaliar e testar as 
capacidades funcionais de sistemas, procedimentos e mecanismos de emergência para 
responder a surtos e emergências de saúde pública. 

Este manual complementa as metodologias existentes de exercícios da OMS, ajudando 
a garantir entendimentos e abordagens comuns em toda a organização. Descreve 
como funcionam as equipes de exercícios e pode complementar futuros cursos de 
treinamento para funcionários da OMS, ministérios da saúde, governos e parceiros de 
preparação e resposta. Ele foi desenvolvido com o apoio de escritórios regionais da 
OMS e unidades técnicas da Sede, e com insumos gerados em projetos-piloto no país 
executados pelos ministérios da saúde e pelas representações da OMS nos países. 

Um programa eficaz de exercícios de simulação deve ser projetado e conduzido em 
nível de país. Para melhorar a capacidade de exercício nacional, a OMS e os parceiros 



devem fornecer aos países apoio prático e orientação e ferramentas consistentes e 
práticas para a concepção, implementação e avaliação de exercícios. 

FONTE:http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254741/WHO-WHE-CPI-2017.10-

eng.pdf?sequence=1 

 

Prevenindo o desastre antes que ele atinja: 
Desenvolvendo um padrão canadense para novas 
comunidades residenciais resilientes a enchentes 

Este relatório apresenta 20 melhores práticas a serem incorporadas no projeto e 
construção de novas comunidades residenciais resilientes a inundações no 
Canadá. Assegurar que novas comunidades sejam construídas sob a direção dessas 
práticas é necessário para combater o clima extremo que piora cada vez mais e que, se 
não for resolvido, resultará em prejuízos de inundação dispendiosos e ininterruptos.  

O escopo do projeto de melhores práticas neste relatório é específico para o 
desenvolvimento da comunidade greenfield somente (ou seja, não preenchimento ou 
redesenvolvimento) e os seguintes tipos de construção: 

• casas isoladas 
• casas geminadas 
• casas geminadas (incluindo sobrados empilhados e back-to-back) 

Os tipos de riscos de inundação considerados pelo esboço das melhores práticas 
incluem: 

• inundação ribeirinha 
• inundação terrestre 
• sobretaxa de tempestade e esgoto sanitário 
• falhas no sistema de drenagem 
• infiltração de águas subterrâneas 

FONTE:http://www.intactcentreclimateadaptation.ca/wp-content/uploads/2017/09/Preventing-

Disaster-Before-It-Strikes.pdf 

 



Ferramenta do ECDC para a priorização de ameaças de 
doenças infecciosas: Manual  

Este manual descreve uma ferramenta Microsoft Excel desenvolvida pelo ECDC para a 
priorização de ameaças de doenças infecciosas. A ferramenta é baseada na análise de 
decisão multicritério. Classifica as ameaças de doenças infecciosas de maneira 
transparente, comparável e metodologicamente reprodutível. A ferramenta permite a 
classificação relativa de diferentes ameaças de doenças infecciosas. Pretende-se como 
um complemento a outros métodos que também apoiem a tomada de decisões no 
planejamento de preparação. 

A ferramenta e este manual são melhor utilizados em conjunto com o relatório do 
ECDC sobre Boas Práticas na classificação de ameaças de doenças infecciosas 

emergentes , que ilustra várias considerações importantes para o processo de 
classificação de risco. Este manual também descreve um exercício de classificação de 
risco do ECDC conduzido para orientar o planejamento da preparação para 
emergências de saúde pública do ponto de vista da UE. O capítulo de Background 
abaixo fornece informações básicas sobre classificação de risco no contexto da saúde 
pública, prestando especial atenção à análise de decisão multicritério. O Capítulo 1 
deste manual descreve o processo de um exercício de classificação para ameaças de 
doenças, centrando-se nas sugestões de melhores práticas para cada passo, enquanto 
o Capítulo 2 serve como um manual prático para a ferramenta de classificação de risco 
do ECDC. 

Há muitos aspectos importantes para executar um exercício bem-sucedido de 
classificação de risco. Como será detalhado nas Seções 2 e 3, a execução das principais 
tarefas listadas na Figura 1 é essencial para o sucesso de qualquer atividade de 
classificação de risco. 

FONTE:https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Tool-for-disease-priority-

ranking_handbook_0_0.pdf 

 

Alterações Climáticas e Saúde em Moçambique: 
Impactos nas Doenças Diarreicas e na Malária 

Este relatório descreve os resultados de um estudo científico sobre os impactos do 
clima, variabilidade climática e alterações climáticas na saúde em Moçambique, com 
foco na doença diarreica e malária. 

O principal objetivo deste trabalho é construir uma base de conhecimento científico 
para apoiar investimentos informados e tomada de decisão no sector da saúde em 
Moçambique. As descobertas ajudarão a moldar a preparação e resposta do Ministério 



da Saúde aos riscos climáticos emergentes, trabalhando em conjunto com o novo 
Observatório Nacional de Clima e Saúde de Moçambique, que combina dados 
meteorológicos e climáticos para prever surtos de doenças, aumentar a 
conscientização sobre clima e clima. impactos na saúde e encorajar o discurso público 
e governamental sobre questões de saúde sensíveis ao clima. 

Para alcançar o objetivo descrito acima, a relação entre o clima e os surtos de doenças 
sensíveis ao clima foi examinada usando dados climáticos, climáticos e de saúde 
existentes. Uma avaliação preliminar da cobertura relativa e da completude dos dados 
sobre as doenças sensíveis ao clima, rastreados pelos Boletins Epidemiológicos 

Semanais (BES) em Moçambique, concluiu que os dados sobre doenças diarreicas e 
paludismo apresentavam taxas nacionais de cobertura e relatórios suficientemente 
consistentes para apoiar a análise. Além disso, estas são duas das doenças mais 
prevalentes e devastadoras em Moçambique, tornando-se fundamental para 
compreender como o clima, a variabilidade climática e as alterações climáticas 
influenciam a sua ocorrência.  

FONTEhttps://www.climatelinks.org/sites/default/files/asset/document/20180226_USAID-

ATLAS_Mozambique-Health-and-Climate-Change.pdf 

 

Comportamentos comuns entre desastres e riscos 
climáticos para a saúde: um arcabouço teórico 

Este artigo discute os aspectos comuns dos riscos diretos e indiretos à saúde 
decorrentes das mudanças climáticas e dos desastres climáticos. Com base nessa 
discussão, um referencial teórico é apresentado para a compreensão dessas 
semelhanças. Assim, este artigo espera estender as atuais estruturas de impacto sobre 
a saúde e fornecer uma plataforma para futuras pesquisas, explorando oportunidades 
para estratégias de adaptação e redução de riscos. 

Desastres e mudanças climáticas têm implicações significativas para a saúde humana 
em todo o mundo. Tanto a mudança climática quanto os riscos sensíveis ao clima que 
resultam em desastres são discutidos em termos de impactos diretos e indiretos sobre 
a saúde. Um corpo crescente de literatura tem argumentado sobre a necessidade de 
vincular a redução do risco de desastres e a adaptação às mudanças climáticas. No 
entanto, há uma articulação limitada das semelhanças entre esses impactos na 
saúde. Entender os caminhos de risco compartilhados é um importante ponto de 
partida para o desenvolvimento de estratégias conjuntas para adaptação e redução 
dos riscos à saúde. 

FONTE:http://www.mdpi.com/1660-4601/15/3/538/htm 

 



 

O relatório de riscos globais 2018, 13ª edição 

Esta edição do relatório de riscos globais se concentra, em particular, em quatro áreas 
principais: degradação ambiental, violações da segurança cibernética, tensões 
econômicas e tensões geopolíticas. Este relatório apresenta três novas séries: 
Choques Futuros, Retrospectiva e Reavaliação de Risco. O objetivo dessas séries é 
ampliar o alcance analítico do relatório: cada um desses elementos fornece uma nova 
lente através da qual é possível visualizar o mundo cada vez mais complexo dos riscos 
globais. 

O relatório de 2018 também apresenta os resultados da mais recente Pesquisa de 
Percepção de Riscos Globais, na qual quase 1.000 especialistas e tomadores de decisão 
avaliam a probabilidade e o impacto de 30 riscos globais em um horizonte de 10 
anos. Nesta pesquisa anual, os riscos ambientais têm crescido em destaque nos 
últimos anos. Essa tendência continuou este ano, com todos os cinco riscos na 
categoria ambiental sendo classificados acima da média tanto para a probabilidade 
quanto para o impacto em um horizonte de 10 anos. Isto segue um ano caracterizado 
por furacões de alto impacto, temperaturas extremas e o primeiro aumento nas 
emissões de CO2 por quatro anos. 

FONTE:http://www3.weforum.org/docs/WEF_GRR18_Report.pdf 

 

 

Riscos catastróficos globais de 2017 

Este terceiro relatório anual sobre risco global reúne os principais especialistas 
acadêmicos para descrever e avaliar ameaças globais. O relatório deste ano apresenta 
atualizações de informações publicadas anteriormente sobre riscos globais, mas 
também estende o conteúdo, em particular, oferecendo descrições de órgãos oficiais e 
estruturas regulatórias atualmente em vigor para gerenciar esses riscos.  

Este relatório abrange várias áreas de risco diferentes, incluindo alterações climáticas 
catastróficas, colapso ecológico, pandemias, impacto de asteróides e erupções 
vulcânicas. O relatório termina com três artigos em que três cientistas dão conta do 
estado mais recente da pesquisa em três áreas diferentes: pontos de inflexão que 



podem ser desencadeados pelo aquecimento global, o risco de guerra nuclear e o 
estudo da inteligência artificial.  

FONTE:https://api.globalchallenges.org/static/files/Global%20Catastrophic%20Risks%202017.pdf 

 

Resultados do índice de risco global INFORM 2018 

Este é o quarto relatório anual do INFORM e tem um foco especial em como os índices 
compostos, como o INFORM, podem ser usados para apoiar e monitorar a 
implementação de novas estruturas de desenvolvimento, como os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável. Durante 2017, o INFORM continuou a ajudar os 
parceiros a desenvolver os Índices de Risco Subnacionais INFORM. Novos modelos de 
risco abrangendo a região da América Latina e do Caribe, a Ásia Central e a região do 
Cáucaso e a Guatemala estão agora disponíveis. Projetos em vários outros países, 
incluindo o Níger e Honduras, estão em andamento e o trabalho continua a melhorar a 
orientação, o treinamento e as ferramentas para desenvolvedores e usuários do 
INFRAM Subnational Risk Index. 

Nos últimos dois anos, um grupo de parceiros da INFORM e outros tem trabalhado 
para o desenvolvimento de um método melhorado para medir quantitativamente a 
severidade da crise. O objetivo é criar um modelo sensível, regularmente atualizado e 
de fácil interpretação para medir a gravidade da crise, que ajudará os tomadores de 
decisão e contribuirá para melhorar a eficácia e a coordenação na ação 
humanitária. Uma atualização de progresso é apresentada neste relatório. 

O INFORM Risk Index é uma maneira de entender e medir o risco de crises 
humanitárias e desastres, e como as condições que levam a eles afetam o 
desenvolvimento sustentável. Os parceiros da INFORM e outras organizações 
continuam a usar os produtos INFORM para apoiar sua priorização e tomada de 
decisões relacionadas à prevenção, preparação e resposta a crises e desastres. 

FONTE: http://www.inform-

index.org/Portals/0/InfoRM/INFORM%20User%20Guide%20ES.pdf?ver=2016-10-05-160215-370 

 

Opções para maior participação do setor privado no 
investimento em resiliência: foco na agricultura 

Este relatório destaca os principais desafios da atração de capital privado para o 
financiamento de projetos de adaptação climática e de riscos naturais e identifica 



opções concretas para enfrentar esses desafios por meio de soluções de financiamento 
combinadas com foco no setor agrícola. É, necessariamente, uma análise de alto nível 
das necessidades de adaptação e mecanismos de financiamento relacionados, e não é 
um guia sobre como garantir financiamento para projetos de adaptação ou um 
prospecto de investimento para potenciais investidores e gestores de fundos. 

Este relatório aborda aqueles no setor público que buscam financiamento para 
projetos ou processos de adaptação com foco no setor agrícola, para ajudá-los a 
antecipar e responder aos desafios do financiamento da adaptação, e aos 
formuladores de políticas e instituições financeiras internacionais (IFIs) para ajudar 
eles identificam o que pode ser feito para tornar a resiliência climática mais 
transparente e atraente para o setor privado. Também pode ser útil para investidores 
institucionais, fundações privadas e gestores de fundos como potenciais financiadores 
de projetos de adaptação para ajudá-los a entender como os mecanismos de 
financiamento podem ser adaptados para serem mais relevantes para projetos de 
adaptação. Este relatório concentra-se no financiamento de infraestrutura de irrigação 
e cadeias de valor de agricultura resiliente no Sul da Ásia, mas a maioria das 
descobertas e descobertas são relevantes fora desse contexto. 

FONTE:http://documents.worldbank.org/curated/en/969921521805628254/pdf/INVESTING-IN-

RESILIENCE-FOCUS-ON-AGRICULTURE.pdf 

 

EVENTOS 

 

Arquitetura Resiliente Responsável e Urbanismo (RRAU) 

Introdução 

O ambiente construído tem um grande impacto em como a qualidade de vida diária é 
experimentada. Com uma população mundial que deverá crescer consideravelmente, 
a demanda por energia e recursos provavelmente aumentará e não diminuirá. Como o 
setor da construção é atualmente responsável por 40% do consumo de energia, 40% 
do uso de recursos e 40% do lixo globalmente, é um dos setores mais importantes em 
que um impacto real pode ser feito para melhorar nossa pegada ecológica. Isso 
significa que a arquitetura e o urbanismo estão enfrentando um grande desafio. Mas, 
ainda assim, encontrar respostas para projetar e realizar objetos verdes e urbanos 
sustentáveis não será suficiente. 



Abordar esses problemas com sucesso nunca pode ser feito sem considerar como o 
homem experimenta a qualidade do ambiente construído. Mais do que nunca, a 
arquitetura e o urbanismo têm a responsabilidade de incluir questões importantes 
para as pessoas comuns, por exemplo, a acessibilidade da moradia, a acessibilidade do 
ambiente urbano para idosos, locais saudáveis e confortáveis para viver, condições de 
trabalho seguras, novos empregos e manutenção da qualidade vida em áreas regionais 
com população em declínio. 

Isso exige uma abordagem interdisciplinar para arquitetos, designers urbanos e uma 
cadeia de suprimentos integrada para executar os planos desenvolvidos. 

O objetivo desta conferência é o intercâmbio de conhecimento e experiência no 
desenvolvimento de novas moradias e comunidades. 

FONTEhttps://www.ierek.com/events/resilient-responsible-architecture-urbanism#introduction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

           

 

 


