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Declaração de Yerevan 
Este documento contém a declaração oficial dos participantes da Plataforma Sub-
regional para Redução do Risco de Desastres da 2ª Ásia Central e Cáucaso do Sul 
(CASC), realizada em Yerevan, Armênia, de 26 a 27 de junho de 2018. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/57668_finalyerevandeclarationeng26.06.18.p
df 

 

 

Estratégia de cidade resiliente de Montreal 
A Estratégia de Cidades Resilientes de Montreal constitui uma proposta inicial ambiciosa 
para a cidade de Montreal, no Canadá. Usando o cidadão como ponto de partida e, em 
seguida, mudando seu foco para a comunidade de Montreal, a administração municipal 
e, finalmente, para organizações públicas e privadas, essa estratégia reflete 
amplamente um movimento global em direção à resiliência. Este movimento reconhece 
a necessidade de agrupar esforços em todas as esferas da sociedade, a fim de tornar as 
cidades mais resilientes. Um plano de ação inicial de cinco anos estabelece quatro 
orientações principais e 12 objetivos. 

FONTE:https://resilient.montreal.ca/assets/doc/strategie-montreal-ville-resiliente-en.pdf 

 

 
Se a educação não pode esperar, então, a ajuda 
humanitária precisa aumentar  
A Assistência Humanitária Relatório Global de 2018 (GHA 2018) foi lançado na semana 
passada junto com do ACNUR Relatório Tendências Globais . Assim como há mais 



pessoas deslocadas do que nunca, os níveis de assistência humanitária também estão 
em um ponto mais alto.  

O relatório GHA 2018 mostra que a ajuda humanitária tem crescido agora para quatro 
anos, ainda que por apenas 3% de 2016 a 2017. Não só é a assistência humanitária 
crescente em termos absolutos; ele também está crescendo como um percentual dos 
orçamentos globais de auxílio, como resultado do impacto crescente de conflitos e 
desastres naturais.  

O relatório GHA 2018 também nos diz que mais de 200 milhões de pessoas precisavam 
de ajuda humanitária internacional em 2017, um quinto dos quais eram em apenas três 
países - Síria, Turquia e Iêmen. O fato de que a Síria tem sido em primeiro lugar por cinco 
anos é um lembrete de que as crises são mais prolongada. Nada menos que 17 dos 20 
maiores receptores de ajuda humanitária internacional em 2017 eram ou destinatários 
de longo prazo. 

FONTE:https://gemreportunesco.wordpress.com/2018/06/29/if-education-cannot-wait-then-humanitarian-aid-needs-to-
increase/?utm_source=INEE+email+lists&utm_campaign=a52b9ff264-
BWB_2015_7_2_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_710662b6ab-a52b9ff264-25743853 

FONTE:http://devinit.org/wp-content/uploads/2018/06/GHA-Report-2018.pdf 

FONTE: http://www.unhcr.org/5b27be547.pdf  

 

 

Proteção à Criança Padrões Mínimos levantamento 
revisão  
A 2ª edição do CPMS irá atualizar a versão atual de 2012, com as últimas provas e 
melhores práticas. A revisão tem como objetivo aumentar a sua aplicabilidade a todos 
os contextos humanitários e aumentar sua relevância para as agências nacionais, 
grupos de base comunitária e outros socorristas.  
 
Ao completar o inquérito por favor, tenha em mente que as perguntas da pesquisa são 
baseados nos projetos de normas. Os padrões são de serem editados.  
 
A nova versão do CPMS será publicado em meados de 2019 após uma pesquisa 
abrangente e consulta em que Pháp é uma parceria com o Grupo de Trabalho CPMS da 
Aliança para a Proteção da Criança na Ação Humanitária para ajudar a fortalecer o 
processo de revisão.  
FONTE:https://diagnostics.phap.org/s3/CPMS-draft2-survey?utm_source=INEE+email+lists&utm_campaign=a52b9ff264-
BWB_2015_7_2_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_710662b6ab-a52b9ff264-25743853 

FONTE:https://alliancecpha.org/?utm_source=INEE%20email%20lists&utm_campaign=a52b9ff264-
BWB_2015_7_2_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_710662b6ab-a52b9ff264-25743853 



 

O acesso à educação 

Educação dá às crianças e aos jovens as habilidades para fazer escolhas fundamentadas 
na vida, para construir a sua resistência e desenvolver mecanismos de enfrentamento. 
Educação protege e sustenta vidas e meios de subsistência. Indivíduos e comunidades 
que vivem nas zonas de conflito onde trabalhamos têm sido cada vez mais nos pedindo, 
como parte de nossos esforços humanitários, para ajudá-los a continuar ou retomar 
seus estudos depois de ter sido interrompido por conflitos armados ou violência. Ao 
lado de comida, abrigo e água, a educação é uma prioridade para eles.  

Reconhecemos o grande valor da educação para essas comunidades, e sua capacidade 
de dar-lhes um futuro melhor e permitir-lhes viver com dignidade. O acesso à educação 
tornou-se parte integrante das políticas e programas do CICV, trabalhando em parceria 
com a Cruz Vermelha Internacional e do Crescente Vermelho e outras organizações.  

A nossa abordagem é dupla: para fortalecer nosso trabalho existente na educação; e 
intensificar o nosso apoio aos esforços para garantir a educação é parte de qualquer 
resposta humanitária. Esta abordagem foi formalizada em 2017, com a adopção do 
Quadro CICV de Acesso ao Ensino e a 2018-2020 Acesso à Estratégia de Educação. 

FONTE:https://www.icrc.org/en/access-education?utm_source=INEE+email+lists&utm_campaign=a52b9ff264-
BWB_2015_7_2_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_710662b6ab-a52b9ff264-25743853 

 

Curando as feridas invisíveis da guerra 
A educação tem um papel específico a desempenhar no apoio a crianças gravemente 
afligido pela violência - mas não pode ser 'a educação, como de costume'. Alguns anos 
atrás eu tive a oportunidade de passar algum tempo na área do Vale de Bekaa do Líbano 
entrevistar crianças refugiadas sírios, muitos deles de Ghouta. Eu estava lá para 
desenvolver um plano destinado a obter essas crianças na educação. Olhando para trás, 
agora reconhecem que não conseguimos resolver o que, para muitas dessas crianças, 
foi talvez o maior desafio em voltar à educação - sua necessidade desesperada de ajuda 
para lidar com seus problemas psicológicos e emocionais causados pelo conflito.  
 
O roteiro que este relatório estabelece para abordar as necessidades de saúde mental 
de crianças e jovens afetados pelo conflito é extremamente importante. Um grande 
obrigado a todos os envolvidos no diálogo, e DFID e Wilton Park, em particular, para que 
isso aconteça. É somente através destes tipos de parcerias que podemos esperar para 
fazer a diferença para as crianças que merecem o nosso melhor esforço. 



FONTE:https://www.wiltonpark.org.uk/wp-content/uploads/WP1581-
Report.pdf?utm_source=INEE+email+lists&utm_campaign=a52b9ff264-
BWB_2015_7_2_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_710662b6ab-a52b9ff264-25743853 

 

Nota INEE Orientação em Apoio Psicossocial 

O objetivo da Nota INEE Orientação em Apoio Psicossocial é esclarecer a importância de 
apoiar o bem-estar psicossocial das crianças e jovens, e oferecer estratégias específicas 
de como incorporar apoio psicossocial (PSS) em respostas de educação. Este recurso 
aborda uma lacuna nas ferramentas que estão atualmente disponíveis para educadores 
e profissionais que atuam em contextos de emergência e de crise, fornecendo 
orientação PSS que está especificamente orientado para o sector da educação.  

Esta Nota de Orientação incentiva implementação mais intencional e consistente de 
intervenções psicossociais práticos e de alta qualidade na linha de frente da educação 
de professores, administradores de educação, conselheiros e outros profissionais de 
educação. É útil para entidades governamentais, ministérios, decisores políticos, grupos 
comunitários, trabalhadores humanitários, pais, pares e famílias para o planejamento, 
programação, política e fins de defesa. O conteúdo também é útil para aqueles que 
trabalham em setores relacionados, incluindo a proteção, proteção infantil, saúde 
mental e público, e outros.  

A Nota de Orientação está disponível em Inglês na base de dados INEE Resource . 
Traduções da Nota de Orientação foram concluídos em árabe, francês, espanhol e 
Português. INEE está em processo de projetar a versão em árabe (antecipado agosto 
2018), e está à procura de apoio para projetar as outras versões linguísticas.  

A Nota de Orientação foi concebida pelas Normas da INEE e Grupo de Trabalho Prática 
e do Grupo de Trabalho Política Educação INEE, e escrito por Zahirah McNatt, Dr. Neil 
Boothby, Dr. Mike Wessells, e Rita Lo do Grupo Columbia para Crianças em Adversidade 
(CGCA ). Escrita adicional e investigação técnica foi fornecida por Jo Kelcey (NYU 
Steinhardt). Esboços da orientação Um grupo de referência de membros INEE grupo de 
trabalho e saúde mental externa, a proteção da criança, educação e especialistas de 
apoio psicossocial revistos.  

Cumprimentos,  

Secretaria INEE 

FONTE:http://s3.amazonaws.com/inee-assets/page-
images/INEE_Guidance_Note_on_Psychosocial_Support_ENG.pdf?utm_source=INEE+email+lists&utm_campaign=8938060f15-
E-Cubed+ENG_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_710662b6ab-8938060f15-
25743853&mc_cid=8938060f15&mc_eid=a7d966b500 

 

 



EVENTOS  

 

Convite para responder o questionário 
Do que se trata? 

O Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastre (UNISDR) está 
lançando uma pesquisa para captar boas práticas e o progresso dos governos locais com 
relação à redução de risco de desastres. Através dessa pesquisa, nós pretendemos: 

Saber mais sobre os riscos de desastres da sua cidade e as medidas adotadas para 
gerenciar e comunicar informações sobre estes; 

Saber mais sobre o plano/estratégia de redução de riscos de desastres local e sobre a 
implementação de ações de redução de riscos de desastres na sua cidade; 

  Coletar informações sobre a experiência do seu governo local na redução de risco de 
desastres, e identificar boas práticas. 

Por que participar? 

Ao participar desta pesquisa, sua cidade tem a oportunidade de mostrar boas práticas 
e sua contribuição para a implementação de marcos globais incluindo o Marco de 
Sendai para a Redução de Riscos de Desastres, a Nova Agenda Urbana, e os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável. 

Os resultados serão publicados no Relatório de Avaliação Global (GAR) 2019 e relatórios 
relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.  As boas práticas 
identificadas serão promovidas em várias formas de publicações e eventos tal como a 
Plataforma Global de Redução de Riscos de Desastres 2019. 

Qual é o público-alvo? 

Governos locais 

Qual é o prazo? 

15 de julho de 2018 

Quanto tempo é necessário para responder o questionário? 

Para preencher o questionário, você precisará de apenas 25 minutos. Você será 
convidado a fazer o upload do plano/estratégia de Redução de Risco de Desastres da 
sua cidade ao final da pesquisa, caso este esteja disponível. 

Agradecemos pela sua colaboração! 
 
Cordiais saudações, 



 
Equipe UNISDR 

QUESTIONÁRIO: https://www.surveymonkey.com/r/QCNTPGJ?lang=pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

           

 

 

 

 

 


