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Campanha de preparação “Trueno” para donos de 
animais na Costa Rica 2012-2014 
 

Este artigo descreve uma campanha desenvolvida pela World Animal Protection, 

destinada a aumentar o nível de preparação dos donos de animais de estimação na 

Costa Rica. A campanha foi implementada em 2012-2014 seguindo um estudo de 

pesquisa quantitativa que determinou as lacunas no nível de preparação de acordo 

com as necessidades específicas de animais de companhia em tempos de desastres. A 

campanha foi então projetada para preencher as lacunas dos resultados da avaliação e 

os canais de comunicação foram selecionados com base no consumo de mídia pelo 

público-alvo específico. 

 

A primeira seção estabelece o forte apego entre as pessoas e seus animais de 

companhia e descreve os efeitos que os desastres têm sobre os animais de estimação 

e seus donos. O documento descreve os detalhes específicos da campanha, 

começando com uma pré-avaliação dos níveis de preparação dos donos de animais de 

estimação na grande área metropolitana da Costa Rica. O artigo descreve as táticas de 

comunicação específicas usadas como parte dessa campanha, para então concluir com 

os resultados da campanha que vão além das classificações e atingem o público-alvo e 

tocam nas mudanças no comportamento. 

 

O papel essencial que os animais de companhia desempenham na vida de seus donos, 

bem como a necessidade de encontrar maneiras novas e positivas de promover a 

redução do risco de desastres entre as comunidades, fez dessa campanha uma 



abordagem inovadora na Costa Rica. abordadas principalmente de uma perspectiva 

negativa. Como este documento descreve, os resultados positivos podem ser 

alcançados enviando mensagens para as pessoas sobre como proteger seus animais de 

estimação contra desastres, em vez de se concentrar no impacto prejudicial que esses 

eventos poderiam ter sobre eles. 

 

Este artigo é uma contribuição para a edição de 2019 do Relatório de Avaliação Global 

sobre Redução do Risco de Desastres (GAR 2019). 
FONTE:https://www.preventionweb.net/files/66186_f317moralestruenopreparednesscampai.pdf 

 

 

 

A interação entre crises socioeconômicas e riscos de 
desastres: exemplos do mundo desenvolvido e em 
desenvolvimento 
 

Independentemente da origem, as crises financeira e socioeconômica apresentam 

combinações de condições adversas: falta de acesso a financiamento / crédito, queda 

nos investimentos, demanda e consumo das famílias, queda do PIB, altos déficits e 

índices de endividamento, perda de renda, desemprego, encolhimento das disposições 

do Estado, pobreza, migração forçada, falta de moradia e incapacidade de satisfazer as 

necessidades básicas. Isso se traduz em perdas para agências coletivas e privadas na 

comunidade de crise. As perdas sistemicamente inter-relacionadas não são apenas 

financeiras e econômicas, mas também físicas, humanas, sociais e políticas (por 

exemplo, perda de confiança na liderança política). Cada agência que sofre perdas 

experimenta um aumento na vulnerabilidade porque a vulnerabilidade, por definição, 

é uma suscetibilidade à perda. A resiliência também é gravemente afetada como 

resultado da crise que afeta as propriedades por meio de redundância, robustez, 

diversidade, autossuficiência, autonomia e flexibilidade. 

 

Portanto, as comunidades que enfrentam crises socioeconômicas enfrentam 

simultaneamente maior vulnerabilidade e menor resiliência. Desse modo, os desastres 

se tornam eventos de alta probabilidade, mesmo no caso de perigos de baixa 

intensidade. O inverso também é verdadeiro: os riscos de desastre (DRs) elevados 

incubam as crises socioeconômicas. Isso é evidente no caso de desastres de início 



lento relacionados à escassez crítica de recursos que estão sistematicamente 

interconectados (por exemplo, água, terra fértil e alimentos). DRs como seca, 

desertificação e fome podem provocar especulação no mercado com recursos 

escassos, aumento dos preços, declínio dos setores econômicos dependentes, queda 

do PIB e da renda, incapacidade de satisfazer as necessidades básicas, ruptura da 

coesão social e até armamentos. conflitos. A razão básica pela qual os DRs se traduzem 

em crises socioeconômicas e até mesmo geopolíticas reside em recursos escassos 

sendo necessidades múltiplas: contribuição para a sustentabilidade socioeconômica, 

meios para reduzir a exposição ao risco de esgotamento de recursos e ativos para a 

construção de resiliência. 

 

Estudos de caso de países desenvolvidos (Grécia) e em desenvolvimento (Somália) 

testam hipóteses teóricas e ilustram os processos de "transição" da crise 

socioeconômica para DRs reforçados e vice-versa. Ambos os casos são evidência de 

uma interação perpétua entre DRs e crises socioeconômicas. Quebrar o ciclo vicioso 

requer (a) pacotes de políticas abrangentes que integrem medidas contra a crise com a 

RRD, (b) correção de equívocos de risco e (c) controle de dinâmicas de vulnerabilidade 

e resiliência que se fortalecem em períodos de crise. O estabelecimento de 

observatórios de risco pode revelar-se um importante passo em frente. 

 

Este artigo é uma contribuição para a edição de 2019 do Relatório de Avaliação Global 

sobre Redução do Risco de Desastres (GAR 2019). 
https://www.preventionweb.net/files/65840_f213finalkalliopisapountzakitheinte.pdf 

 

 

 

Construindo resiliência às mudanças climáticas através 

da proteção social: Lições da MGNREGS, Índia  

O Sistema Nacional de Garantia de Emprego Rural de Mahatma Gandhi (MGNREGS) é 

o principal programa de proteção social da Índia. Através de quatro estudos de caso 

estaduais, este artigo examina como o MGNREGS constrói e fortalece a resiliência a 

vários choques climáticos. O documento também explora como integrar a gestão de 

riscos climáticos na provisão de proteção social, e a convergência com intervenções 

mais amplas de gestão de risco pode abordar a pobreza e os riscos climáticos. 

Finalmente, os autores identificam opções para formuladores de políticas indianos e 



globais para integrar o gerenciamento do risco climático em suas políticas de proteção 

social. 

FONTE:https://pubs.iied.org/pdfs/10197IIED.pdf 

 

UNIDO: parques industriais contribuem para países 
atingirem objetivos globais  

Em muitos países em desenvolvimento, os parques industriais são vistos como 

ferramentas importantes para a industrialização inclusiva e sustentável e, portanto, 

fundamentais para o progresso nacional nos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS). Eles podem ajudar os países a enfrentar o desafio do 

desenvolvimento inclusivo e sustentável através da colaboração aprimorada, e 

promover os objetivos globais por meio de novas parcerias. 

A opinião é do representante da Organização das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento Industrial (UNIDO) no Brasil, Alessandro Amadio. Em entrevista ao 

Centro de Informação da ONU para o Brasil (UNIC Rio), Amadio declarou que os 

parques industriais devem ser considerados ferramentas inestimáveis para melhorar o 

desenvolvimento produtivo, promover o aprendizado tecnológico e a inovação, criar 

empregos e atrair investimentos, gerando vantagens comparativas e competitivas. 

Os parques industriais podem ajudar os países em desenvolvimento a superar as 

restrições que impedem o progresso da industrialização, como o acesso limitado a 

informações, tecnologia, finanças, infraestrutura e instituições fracas, bem como altos 

custos de produção e transação, defendeu. 

 “A UNIDO deve então deixar claro que os parques industriais têm um potencial único 

de contribuir eficientemente para o desenvolvimento industrial inclusivo e sustentável 

(…) em toda a região latino-americana, levando à transformação econômica e que esse 

modelo deve ser replicado em todo o mundo”, declarou. 

“Podemos citar também o caso específico dos Eco Parques Industriais, que trazem os 

seguintes benefícios para a economia local: criação de empregos diretos e indiretos; 

reduções na eliminação de resíduos, mitigação de risco, bem como níveis mais 



elevados de investimento estrangeiro direto. E devemos também ressaltar que os 

parques industriais estão totalmente alinhados com os princípios da economia circular 

e possibilitam a redução, reutilização e reciclagem eficientes dos resíduos.” 

Segundo Amadio, parques industriais bem projetados e gerenciados desempenham 

um papel fundamental nos planos de desenvolvimento econômico de um país, com 

vistas a aumentar a produtividade e a competitividade do setor industrial. 

Os parques industriais também podem fornecer um ambiente para que as empresas e 

a inovação prosperem e atraiam novos investimentos, afirmou. Em parques industriais 

bem operados, compradores, produtores e fornecedores operam no mesmo local, 

reduzindo custos de transação e estabelecendo novas formas de comportamento 

empreendedor, salientou. 

“As empresas localizadas em parques industriais costumam usar os serviços de 

empresas locais, que oferecem possibilidades de criar ligações para trás e para frente, 

além de espalhar os benefícios econômicos para a comunidade em geral.” 

Em 2018, a UNIDO estabeleceu uma Força Tarefa entre Departamentos para Parques 

Industriais, com o objetivo de consolidar e disseminar o conhecimento sobre o tema. 

A Força-Tarefa, em consulta com parceiros, preparou as “Diretrizes Internacionais para 

Parques Industriais” para promover o desenvolvimento de parques industriais 

competitivos, inclusivos e sustentáveis por meio de uma estrutura de referência 

abrangente. 

As diretrizes fornecem recomendações passo a passo para as partes interessadas 

(governos, empresas, doadores e instituições financeiras) sobre como desenvolver e 

melhorar desempenho, sustentabilidade e inclusão de parques industriais. 

Elas apoiam especificamente a tomada de decisões; eficiência e competitividade do 

parque industrial. Visam promover a produção sustentável e limpa, bem como o 

desenvolvimento de atividades econômicas inclusivas que capacitem pessoas e 

comunidades. 



“O engajamento das partes interessadas e parcerias sólidas também são cruciais para a 

promoção de parques industriais. A UNIDO oferece então seus serviços para ajudar os 

implementadores locais a fazer o melhor uso das presentes diretrizes. Assim, o escopo 

desse engajamento pode ir da organização de fóruns internacionais e regionais, 

conferências e workshops técnicos à criação de plataformas de intercâmbio de 

conhecimento e aprendizado em parques industriais”, disse Amadio. 

O Programa de Parceria para País (PCP, na sigla em inglês) da UNIDO é um modelo 

inovador da agência das Nações Unidas para acelerar o desenvolvimento industrial 

inclusivo e sustentável nos Estados-membros. Alinhado com a agenda nacional de 

desenvolvimento e focado em setores com alto potencial de crescimento, o programa 

apoia um país na consecução de suas metas de desenvolvimento industrial. 

Através do PCP, a UNIDO fornece serviços de consultoria aos governos em questões 

relacionadas ao setor, facilita a cooperação com o setor privado e instituições 

financeiras, fornece assistência técnica multidisciplinar e facilita a coordenação geral 

para aumentar a eficácia de projetos de cooperação técnica e medidas políticas. 

Conferência em Lima 

Em junho, a UNIDO promoveu em Lima, no Peru, uma Conferência Internacional sobre 

Parques Industriais, cujo objetivo foi apresentar os parques industriais como uma 

ferramenta importante para o desenvolvimento industrial inclusivo e sustentável e 

fomentar o intercâmbio internacional sobre esse tema. 

Mais 700 pessoas de mais de 30 países participaram e, entre elas, representantes de 

países de América Latina, África, Europa e Ásia. Assim, a conferência ofereceu uma 

plataforma global única para discussão e networking, lembrou Amadio. 

“Fomos capazes de mobilizar os principais formuladores de políticas, o setor privado e 

os parceiros de cooperação para o desenvolvimento, a fim de aumentar o diálogo 

sobre a agenda de desenvolvimento dos parques industriais, e enfatizamos a 

integração entre as políticas governamentais e o setor privado”, disse. 

“Espera-se que as discussões que tivemos durante aqueles dois dias contribuam para 

forjar mais parcerias futuras e promover os vínculos para desenvolver iniciativas 



conjuntas com alto impacto no desenvolvimento de parques industriais. Isso inclui a 

mobilização de recursos, e esperamos aumentar a colaboração entre os países para 

promover a sustentabilidade das indústrias locais no Peru e além.” 

“Por meio desta conferência, nós da UNIDO também objetivamos facilitar a 

conscientização sobre o surgimento de novas oportunidades, para servir como uma 

plataforma forte que aumentará a visibilidade do PCP Peru, que é o modelo inovador 

da UNIDO para acelerar desenvolvimento industrial inclusivo e sustentável. Permitiu 

destacar as principais considerações necessárias para garantir uma indústria 

competitiva de alta qualidade no Peru para melhorar o desenvolvimento 

socioeconômico do país e, esperançosamente, no futuro, do continente latino-

americano”, concluiu. 

FONTE:https://nacoesunidas.org/conferencia-sobre-parques-industriais-reune-mais-de-700-

participantes-em-lima/ 

 

Organismo da ONU completa 25 anos de gestão de 
riscos ambientais em crises humanitárias  

A ação humanitária oferece a oportunidade de salvar vidas, diminuir o sofrimento e 

manter a dignidade humana durante e depois de crises provocadas pelo ser humano e 

por desastres naturais. Ela também oferece a chance de prevenir emergências futuras 

e fortalecer a preparação para esses eventos. 

Há 25 anos, a pedido dos Estados-membros, a ONU Meio Ambiente e o Escritório das 

Nações Unidas de Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) formaram a 

Unidade Conjunta de Meio Ambiente. O objetivo do organismo era responder às 

dimensões ambientais das emergências, coordenado esforços internacionais e 

mobilizando parceiros para auxiliar os países e comunidades afetados. 

“O nosso papel na unidade era reunir diferentes atores e parceiros e alcançar uma 

linguagem comum”, afirma Vladimir Sakharov, o primeiro chefe da Unidade Conjunta 

de Meio Ambiente. “Isso exige imaginação e invenção, flexibilidade e, eu diria, 

coragem”, acrescenta. 



O trabalho da Unidade lida com as dimensões ambientais das emergências, 

oferecendo apoio técnico, ferramentas e orientação para conduzir avaliações rápidas e 

ampliar a sustentabilidade da ação humanitária. 

Para celebrar as duas décadas e meia de atividades, a ONU Meio Ambiente lembra 

cinco emergências — entre 200 missões já concluídas até hoje — em que a Unidade 

pôde aplicar seus conhecimentos: 

Melhorando a segurança da mineração artesanal na República Democrática do 

Congo 

 

Mina na República Democrática do Congo. Foto: OCHA/ONU Meio Ambiente 

Em julho de 2004, oito pessoas morreram e 13 ficaram seriamente feridas durante o 

desabamento parcial da mina de urânio de Shinkolobwe, na República Democrática do 

Congo. 

A Unidade Conjunta de Meio Ambiente organizou e realizou uma avaliação 

multidisciplinar do desabamento, com especialistas em mineração, meio ambiente, 

contaminação radioativa e saúde ambiental. 

“Como tínhamos especialistas de várias disciplinas diferentes dentro da nossa equipe, 

nós pudemos olhar todos os aspectos do desabamento e, então, dar às autoridades 

recomendações sore como minimizar os riscos ambientais e melhorar a aplicação dos 

padrões de segurança, protegendo as pessoas locais, especialmente as crianças”, conta 

Rene Nijenhuis, o então oficial encarregado da Unidade. 



Protegendo o meio ambiente em campos de refugiados em Darfur 

Em 2002 e 2004, o duradouro conflito étnico na região de Darfur, no Sudão, 

degringolou para uma guerra aberta, forçando 1,6 milhão de pessoas a fugir de suas 

casas. A maioria dos indivíduos deslocados internamente foi abrigada em campos 

temporários dentro de Darfur, onde a presença da população colocou pressão sobre os 

já escassos recursos ambientais. 

A Unidade Conjunta de Meio Ambiente conduziu, com parceiros, uma rápida avaliação 

em três campos e identificou o aparecimento de sérios problemas. 

“A avaliação de Darfur confirmou que os principais impactos ambientais negativos 

surgem da necessidade, movida por (uma questão de) sobrevivência, de explorar 

recursos naturais, da gestão inadequada de resíduos e da falta de saneamento próprio, 

capaz de ameaçar vidas. Enfrentar essas e outras preocupações ambientais precisa 

fazer parte do planejamento e gestão do campo”, aponta Charles Kelly, líder do 

projeto de avaliação rápida de impacto ambiental. 

Enfrentando a gestão de resíduos perigosos na Costa do Marfim 

 

Local de despejo de resíduos tóxicos, em Abidjan, na Costa do Marfim. Foto: 

OCHA/ONU Meio Ambiente 

Em agosto de 2006, substâncias perigosas foram despejadas em várias localidades de 

Abidjan, capital da Costa do Marfim. Em setembro, uma equipe de Avaliação e 

Coordenação de Desastres das Nações Unidas foi enviada para auxiliar. 

A equipe identificou até 18 locais de despejo e confirmou a toxicidade dos químicos 

encontrados. 



Na sequência, a Unidade Conjunta de Meio Ambiente participou de uma missão da 

ONU de apoio à preparação para emergências, durante a qual ficou acordado que o 

plano futuro de contingenciamento de desastres incluiria o meio ambiente como um 

componente fundamental. 

“Uma emergência ambiental que tem um grande impacto na saúde pública pode ter 

um efeito perigosamente desestabilizador num país”, diz Joanna Tempowski, cientista 

do Departamento de Saúde Pública e Meio Ambiente da Organização Mundial da 

Saúde (OMS). 

“Isso é especialmente verdade quando um governo já está operando num clima de 

inquietação social e instabilidade política, como foi o caso da Costa do Marfim na 

época. Uma resposta rápida, bem coordenada e politicamente neutra é, portanto, 

essencial, e uma boa comunicação entre as diferentes agências é vital.” 

Prevenindo futuros vazamentos de petróleo num rio de Bangladesh 

Em 9 de dezembro de 2014, um acidente com um petroleiro nos manguezais de 

Sundarban, em Bangladesh, levou à liberação de 350 mil litros de combustível pesado 

no rio Shela e no ecossistema de mangue — uma formação natural considerada 

patrimônio mundial da UNESCO e protegida pela Convenção Ramsar. 

Uma missão conjunta de resposta das Nações Unidas e do governo de Bangladesh foi 

rapidamente formada, enviando especialistas nacionais e internacionais para avaliar a 

situação. Ao final, a missão recomendou medidas de preservação e mitigação em todas 

as rotas marinhas significativas, a fim de minimizar o risco de outra colisão de veículos 

e potenciais vazamentos de petróleo. 

Combatendo a instabilidade de represas na Colômbia 



 

Unidade ambiental de organismos da ONU ajudou a Colômbia a melhorar a segurança de suas 

represas. Foto: OCHA/ONU Meio Ambiente 

Em maio e junho de 2018, a Unidade Conjunta de Meio Ambiente enviou uma equipe de 

especialistas para lidar com preocupações associadas à estabilidade da represa de 

Hidroituango, na Colômbia. A medida foi uma resposta a um pedido de assistência do próprio 

governo. 

Uma série de deslizamentos, combinada a níveis crescentes de água no reservatório da 

represa, levou a um risco significativo de ruptura da barragem. As áreas rio abaixo, com uma 

população de até 120 mil habitantes, foram evacuadas. 

A equipe da Unidade foi liderada por um profissional da ONU Meio Ambiente e teve a 

participação de dois especialistas mobilizados pelo Mecanismo de Proteção Civil da União 

Europeia e pela Agência Suíça para o Desenvolvimento e a Cooperação. O Centro Conjunto de 

Pesquisa da União Europeia ofereceu, a distância, serviços de análise ambiental. 

Os especialistas deram orientações ao governo sobre operações em tempo real das represas, 

facilitando o processo de tomada de decisões durante a emergência. A equipe também 

forneceu recomendações de longo prazo sobre a mitigação de riscos. 

Para mais informações sobre a Unidade Conjunta de M eio Ambiente, entre em contato 

com Emilia Wahlstrom: wahlstrom@un.org . 

FONTE:https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/silver-jubilee-celebrating-work-uns-

joint-environment-unit-environmental 

 

 

 

 



EVENTOS 

 

Workshop: Apoio psicossocial na gestão de desastres  

PRINCIPAIS ORGANIZADORES: Centro Pujiono de Estudos sobre Desastres e Redução 

do Risco Climático, o (PC) Propósito O apoio psicossocial na resposta a desastres 

tornou-se mais importante na Indonésia. Sua proliferação, no entanto, pede o 

esclarecimento sobre o que é, o que abrange e como fazê-lo corretamente. O 

Workshop tem como objetivo: • Aproximar o entendimento entre os participantes 

sobre desafios e oportunidades, a fim de fortalecer o quadro relacionado ao apoio 

psicossocial. • Fornecer um inventário de conceitos e experiências da realização de 

apoio psicossocial na gestão de desastres, juntamente com observações sobre a 

necessidade de melhorar ou fortalecer a estrutura para a implementação de atividades 

do programa de apoio psicossocial. • Dê os primeiros passos para melhorar o módulo 

de treinamento para a realização de atividades de apoio psicossocial. Resultados 

esperados • Expandir as redes de aprendizagem entre os profissionais psicossociais no 

contexto da gestão de desastres. • Maior compreensão dos conceitos e práticas no 

campo do apoio psicossocial no contexto da gestão de desastres. • Capacidade de 

identificar necessidades de capacitação básica na realização de atividades de apoio 

psicossocial.  

Contato Dusun Karanglo, Desa Donoharjo Kec Ngaglik - Sleman Yogyakarta, Indonésia 

55581  Tel. + 62 877-3840-8187 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/66191_Psychosocial%20June%202019.docx.pdf 
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        PROMOTOR BRASIL 

          http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/Home/viewalladvocates#page-3 

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

          https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio 

          REDE DE CIDADES RESILIENTES DE LINGUA PORTUGUESA 

          http://www.cidadesresilientes.net/ 

          INFORMATIVOS UNISDR 

         http://www.eird.org/camp-10-15 
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        http://www.preventionweb.net/english/ 
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