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Segurança e resiliência - Vocabulário 

Este documento (ISO 22300: 2018) define os termos usados nos padrões de segurança 
e resiliência. 

Este documento foi preparado pelo Comitê Técnico ISO / TC 292, Segurança e 
resiliência. Esta segunda edição cancela e substitui a primeira edição (ISO 22300: 2012), 
que foi tecnicamente revisada. As principais alterações em comparação com a edição 
anterior são que termos foram adicionados de documentos publicados recentemente e 
documentos transferidos para a ISO / TC 292. 

FONTE:https://www.iso.org/obp/ui/es/#iso:std:iso:22300:ed-2:v1:en 

 

Cinco coisas que o Reino Unido deve fazer para se 
preparar para a próxima onda de calor 



Por  Candice Howarth, professora sênior de Comunicação sobre Sustentabilidade e 
Mudanças Climáticas da Universidade de Surrey 

A onda de calor de verão de 2018 no Reino Unido  quebrou recordes  - e não será o 
último feitiço de calor tão severo. Na verdade, a mudança climática significa que os 
verões quentes, que uma vez ocorreram duas vezes por século, podem ocorrer em 
breve  duas vezes por década . À medida que a população cresce e envelhece, isso leva 
a mais  mortes prematuras relacionadas ao calor  e  sobrecarrega  os serviços de saúde 
física e mental. 

Pesquisas anteriores sobre resiliência a ondas de calor, como o recente  relatório  do 
Comitê de Auditoria Ambiental do Parlamento, um grupo multipartidário de 
parlamentares, concentraram-se predominantemente em política, regulamentação e 
infraestrutura. Essa pesquisa mal aborda respostas comportamentais ou sociais que 
ocorrem durante eventos de clima quente e como estes podem contribuir para a 
construção de resiliência. 

Isto é o que meu próprio trabalho olha. Em um  novo livro,  eu exploro essas idéias e 
avalio como melhorar a resiliência às mudanças climáticas através da comunicação, 
colaboração e co-produção. Então, o que o Reino Unido pode fazer para se preparar 
melhor para as ondas de calor no futuro? 

1. Lembre-se de que as ondas de calor são uma ameaça séria 

As pessoas devem ser treinadas para pensar com mais cuidado sobre suas 
vulnerabilidades e respostas ao clima quente. A experiência de todo mundo sobre o 
clima quente varia, e isso é frequentemente associado a  lembranças positivas de verões 
passados,  onde eles desfrutam do calor, se aventuram do lado de fora e aproveitam ao 
máximo um verão potencialmente de curta duração. 

Mas isso geralmente leva as pessoas a ficarem mais expostas aos efeitos do sol, o que 
afeta sua saúde e produtividade e sobrecarrega os hospitais. As temperaturas quentes 
também provocam  a derretimento das estradas  e o  fechamento dos trilhos , 
resultando em  atrasos . Como o clima quente se torna mais comum, as pessoas 
precisam ter essas coisas em mente. 

2. Fator na mudança de comportamento 

Embora a regulamentação e as políticas apropriadas sejam importantes, elas devem 
representar como as pessoas respondem às ondas de calor e como suas experiências 
afetam seu comportamento. Isso pode ser incorporado ao pensamento mais amplo em 
torno de outros tópicos. 

Edifícios, por exemplo, podem ser isolados para permanecerem quentes no inverno, 
mas frescos no verão, mas precisamos entender melhor como as pessoas se comportam 
em edifícios durante esses períodos para garantir o uso adequado. 



E as práticas de trabalho podem ser ajustadas para que as pessoas possam trabalhar 
fora de períodos de calor intenso. As pessoas raramente querem ficar em casa o dia 
todo, então mais fontes de água devem ser fornecidas em locais públicos. 

3. Fique melhor em falar sobre o tempo quente 

Os britânicos adoram falar sobre o clima. Mas eles ainda precisam 
melhorar  especificamente as ondas de calor , e como eles podem se tornar mais 
resilientes a elas. Isso significa coisas como compartilhar se eles estão sentindo a carga 
do tempo quente ou compartilhando maneiras de ficar legal. 

Uma melhor comunicação também ajudará as pessoas a entenderem quem está 
fazendo o quê durante um evento de clima quente (por exemplo, serviços de 
emergência sob tensão extra, ou motoristas de ônibus e trem trabalhando em condições 
difíceis). 

4. Aprenda com os vizinhos 

Aprenda com os outros. Os países mediterrâneos, por exemplo, estão acostumados com 
o clima quente e as pessoas adotaram práticas simples para ajudá-los a lidar com o 
estresse: fechando as venezianas durante o tempo quente, evitando estar fora ou na 
praia durante os picos térmicos, pintando prédios brancos, permanecendo hidratado e 
evitando atividades extenuantes durante o tempo quente. Os países do norte da Europa 
que estão se acostumando a ondas de calor severas poderiam adotar essas práticas. 

5. Investir em resiliência e comunicação 

O investimento deve ser pró-ativo e não reativo. Isso significa trabalhar em estreita 
colaboração com os cientistas para antecipar os riscos das ondas de calor, obtendo uma 
melhor compreensão de nossas vulnerabilidades e as possíveis medidas que podemos 
tomar. Garantir que os edifícios (especialmente hospitais e casas de repouso) e a 
infraestrutura estejam melhor preparados para resistir a eventos de clima quente e que 
a  regulamentação seja atualizada  para melhor refletir isso, sem o qual o número de 
mortes relacionadas a ondas de calor aumentaria. 

FONTE:https://theconversation.com/five-things-the-uk-must-do-to-prepare-for-the-next-
heatwave-103808 

 

Projeto de melhoria da resiliência rural na República 
Federal Democrática da Etiópia 



Este projeto tentou responder às necessidades das pessoas que vivem nestas áreas 
vulneráveis ao clima através da implementação de uma série de inquéritos / estudos e 
projetos-piloto. Como um dos projetos-piloto, o esquema de seguro de índice climático 
foi introduzido na região de Oromia. O objetivo principal é contribuir para aumentar a 
resiliência das pessoas que vivem em áreas propensas à seca, como partes do sul da 
região de Oromia e da região da Somália, por meio de uma série de pesquisas / estudos 
e implementação de projetos-piloto. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/60835_factsheet11jicaethiopialy04.pdf 

 

 

Tomada de decisão de evacuação: como as pessoas fazem 
escolhas em desastres 

As percepções dos indivíduos nem sempre correspondem ao que as agências de 
resposta a emergências identificam como áreas de maior risco 

De Stanley Dambroski 

Depois dos furacões Harvey e Irma, a National Science Foundation (NSF) financiou 
pesquisas para investigar os amplos impactos desses desastres. Um ano depois, alguns 
dos pesquisadores financiados por prêmios da Diretoria de Ciências Sociais, 
Comportamentais e Econômicas da agência estão relatando os resultados produzidos 
até o momento. Este é o sexto artigo da série. Roxane Cohen Silver, professora de 
ciências psicológicas, medicina e saúde pública na Universidade da Califórnia, em 
Irvine,  estuda os detalhes de por que as pessoas decidiram evacuar ou permanecer no 
local quando o furacão Irma se aproximava . 

Pesquisamos mais de 1.600 floridianos nas 60 horas anteriores à passagem do furacão 
Irma pela Flórida e novamente quatro a seis semanas depois. Ter uma amostra que foi 
pesquisada antes de um desastre iminente e após a sua ocorrência nos permitiu 
responder a perguntas importantes sobre quem evacua antes de um furacão, quem não 
o faz e por quê. 

Nossas análises iniciais sugerem que a percepção de risco individual é o mais forte 
preditor de quem evacuará antes e durante um furacão. Mas parece que os relatos 
pessoais de alguns de seus riscos de evacuação não concordam com o que as agências 
de resposta a emergências decidiram ser as áreas de maior risco. Ou seja, a análise 
preliminar das ordens de evacuação percebidas e reais sugere desinformação ou mal-
entendidos pelos entrevistados em nossa amostra. 

Com base na análise preliminar das respostas pós-furacão, quase 50% dos evacuados 
não moravam em áreas que recebiam ordens de evacuação obrigatórias. Além disso, 



menos de um terço dos indivíduos que estavam em uma zona de evacuação obrigatória 
pareciam ter avaliado essa informação com precisão. Nossa análise sugere que as 
percepções dos indivíduos se basearam na quantidade de mídia consumida antes do 
furacão, em experiências passadas de perda de um furacão e em outros fatores pessoais 
não vinculados às recomendações das agências de resposta a emergências. 

Em emergências, as evacuações direcionadas salvam vidas. Quando as pessoas nas 
zonas de evacuação ficam paradas, elas podem se colocar em perigo. Quando as pessoas 
fora das zonas de evacuação são evacuadas, existe um custo economicamente, e elas 
podem tornar as evacuações mais difíceis para aqueles em zonas com maior 
risco. Esforços de evacuação e tomada de decisões podem ser facilitados por 
comunicações de risco coordenadas de fontes confiáveis (como o Serviço Meteorológico 
Nacional, outros funcionários do governo e meteorologistas de radiodifusão) que 
trabalham em conjunto para garantir que as mensagens apropriadas sejam 
comunicadas, ouvidas e postas em prática. 

Nossos dados ilustram como os fatores pré-furacões predizem as respostas pós-furacão 
e demonstram como populações vulneráveis de indivíduos sob risco de exposição a 
futuros furacões estão lidando com esses fatores de estresse recorrentes. 

 

 

Dependência, confiança e influência de atores externos 
na mitigação de riscos de enchentes urbanos municipais: 
o caso do município de Lomma, na Suécia 

As inundações constituem um grande problema que atravessa fronteiras geopolíticas, 
administrativas e setoriais e, como tal, devem ser governadas em conjunto por uma teia 
de atores. Os padrões de relações sociais entre esses atores são fundamentais para a 
capacidade da sociedade de mitigar o risco de inundação. Este estudo contribui para a 
compreensão da governança de risco de inundação, investigando a organização social 
de atores formais que contribuem para a mitigação do risco de inundação urbana em 
municípios suecos. Aplica a Análise de Redes Sociais   para examinar que padrões de 
dependência, confiança e influência de atores externos emergem nas contas de políticos 
e funcionários públicos no município de Lomma, na Suécia. 

Os resultados indicam padrões interessantes no tipo de entrada, assim como o papel 
das relações pessoais e diferentes formas de autoridade para confiança e influência. Há 
também um desacoplamento horizontal entre os municípios ao longo do rio, bem como 
um desacoplamento vertical entre o nível municipal e o nacional, em que as autoridades 
nacionais em retirada deixam um vazio cada vez mais preenchido por empresas 
privadas. Esses padrões de relações sociais entre atores municipais e externos que 



contribuem para mitigar o risco de inundação urbana são importantes para entender a 
governança do risco de inundação na sociedade. 

FONTE:https://ac.els-cdn.com/S2212420917304090/1-s2.0-S2212420917304090-main.pdf?_tid=5ac91e08-c87f-
49ba-90ac-ced1713da996&acdnat=1538608560_43c5bd2894446699dd1e5349a0096941 

 

Perdido por palavras entre vocabulário de ciência de risco 
de desastre? 

Como outros assuntos, a ciência do risco de desastres desenvolveu seu próprio 
vocabulário com glossários. Algumas palavras-chave, como a resiliência, têm uma 
extensa literatura sobre definições, significados e interpretações. Outros termos foram 
menos explorados. Este artigo investiga o vocabulário essencial da ciência do risco de 
desastres que não recebeu muita atenção em termos de análise dos significados, 
interpretações e conotações baseadas nos principais glossários das Nações Unidas. Os 
termos cobertos são perigo, vulnerabilidade, risco de desastre e os conceitos vinculados 
de redução de risco de desastre e gerenciamento de risco de desastre. 

Após uma apresentação e análise das definições baseadas no glossário, a discussão 
extrai entendimentos de desastres e ciência de risco de desastres, que os glossários não 
fornecem em profundidade, especialmente vulnerabilidade e desastres como 
processos. A aplicação dos resultados leva a considerar a possibilidade de um foco no 
risco e não no risco de desastres, simplificando o vocabulário, afastando-se da redução 
do risco de desastres e do gerenciamento do risco de desastres. 

FONTE:https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs13753-018-0188-3.pdf 

 

 

Desenvolvimento de mercado e inovação 

Nos últimos 30 anos no Caribe, inundações e danos causados por tempestades tropicais 
afetaram diretamente 1,5 milhão de pessoas e causaram mais de US $ 5 bilhões em 
danos. A crescente frequência e intensidade de eventos climáticos extremos estressam 
as sociedades e os sistemas naturais. Em nome da Iniciativa Climática Internacional do 
Ministério do Meio Ambiente, Natureza, Conservação, Construção e Segurança Nuclear 
da Alemanha, o projeto CRAIC II tem como objetivo melhorar, refinar e integrar o seguro 
contra riscos climáticos (CRI). ) soluções (lançadas na fase I) dentro de um quadro mais 
amplo para estratégias de redução de risco de desastres (DRR) e facilitar redes de 
segurança pública e soluções de seguros públicos privados para pessoas vulneráveis. 



O projeto aborda: 

1. Política Nacional e Regulamentação de Seguros 2. Refinamento de Produto, 
Desenvolvimento de Mercado e Expansão da Política de Proteção de Meios de 
Subsistência (PPL) 3. Vinculação da Resiliência da Comunidade com a Proteção dos 
Meios de Subsistência 4. Sensibilização e Divulgação. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/60773_infocus19craicmarketdevelopmentinno.pdf 

 

ONU quer saber opinião dos brasileiros sobre a vida nas 
cidades 

 

ONU-Habitat convida brasileiros a responder pesquisa sobre condições de vida nas 
cidades. Imagem: ONU-Habitat 

Até 24 de dezembro, brasileiros poderão responder à pesquisa online da ONU Cidades 
Sustentáveis. Objetivo da enquete é fazer uma radiografia dos centros urbanos onde 
moram os participantes. Disponibilizada gratuitamente no site e aplicativo Colab, a 
pesquisa traz 29 perguntas de múltipla escolha sobre temas como transporte, inclusão, 
serviços básicos e transparência. 

Proposta pelo Programa das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos (ONU-
Habitat), a iniciativa visa estabelecer um diagnóstico sobre o cumprimento pelo Brasil 
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. 

A consulta pede que os respondentes comparem a vida nos centros urbanos hoje e dois 
anos atrás. Os participantes deverão indicar, por exemplo, se concordam ou não com a 
afirmação “O acesso a transportes públicos seguros, acessíveis e sustentáveis na cidade 



onde vivo está melhorando”. Ou se acreditam que “a qualidade da gestão de resíduos 
— coleta de lixo e materiais recicláveis — na cidade onde vivo está aumentando”. 

As perguntas da pesquisa estão relacionadas ao ODS nº 11, sobre cidades e 
comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. Atualmente, mais da 
metade da população mundial mora em centros urbanos. No Brasil, o índice chega a 
85%. 

“É fundamental escutar a população e captar sua percepção sobre como a sua cidade 
está evoluindo rumo a esse objetivo e, assim, permitir uma análise mais precisa e 
coletiva da realidade das cidades brasileiras”, afirma o chefe da Unidade de 
Desenvolvimento de Capacidades do ONU-Habitat, Claudio Acioly. 

“Esperamos que os resultados da consulta possam ajudar gestores municipais e 
tomadores de decisão a orientar políticas públicas capazes de responder aos desafios da 
urbanização, de forma eficiente e integrada, a partir da visão dos cidadãos e cidadãs que 
vivem e convivem em nossas cidades.” 

A meta da agência é comparar as respostas dos brasileiros com dados oficiais de 
instituições nacionais — como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) — 
e internacionais — como a própria ONU. A proposta é monitorar o desempenho das 
cidades do Brasil em relação ao que está previso no ODS nº 11. Os resultados serão 
publicados num relatório em 2019. 

Para realizar o levantamento, a ONU-Habitat se uniu à Colab, uma start-up de gestão 
colaborativa que trabalha para criar pontes entre cidadãos e governos. Com 200 mil 
usuários no Brasil, a empresa mantém uma rede social onde é possível publicar 
sugestões ou pedidos de soluções sobre problemas como falta de iluminação, buracos 
nas estradas e ruas e estações de metrô e ônibus malcuidadas. 

Quando a Prefeitura da cidade participa da Colab, as demandas são enviadas 
diretamente para os órgãos e servidores competentes. Os Executivos municipais 
também recebem materiais e oficinas sobre como incluir a participação dos cidadãos na 
gestão pública. 

Com a tecnologia e metodologia da start-up, algumas Prefeituras aumentaram 
significativamente seus índices de atendimento às solicitações da população. Em 
Teresina, a resolução de demandas subiu de 39% em 2016 para atuais 74%. 

“A colaboração dos cidadãos e a transparência são as melhores ferramentas para 
melhorar a gestão pública”, defende o CEO e cofundador da Colab, Gustavo Maia. “A 
tecnologia garante que o diálogo com a população seja feito com rapidez e eficiência e 
permite também que os resultados dessa conversa sejam medidos, o que facilita a 
avaliação dos gestores públicos.” 

A Colab já realizou outras pesquisas públicas no Brasil, com a participação de oito 
Prefeituras, inclusive do Rio de Janeiro e Niterói. A empresa foi reconhecia em 2015 com 



o prêmio de aplicativo com maior impacto social, do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID). 

Em 2017, a start-up foi escolhida pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos para 
um programa de aceleração que escolheu 16 companhias envolvidas com a promoção 
dos ODS. 

Responda à pesquisa em: www.consultas.colab.re/cidades-sustentaveis. 

FONTE:http://onuhabitat.org.mx/index.php/la-app-de-opinion-para-las-ciudades-brasilenas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVENTOS 

      

VII encontro sobre parcerias público-privadas para a 
redução do risco de desastres na América Latina e no 
Caribe: construindo infraestruturas resilientes 

O SELA realizará a VII Reunião de Alianças Público-Privadas para Redução do Risco de 
Desastres na América Latina e no Caribe: construindo infraestruturas resilientes em 
conjunto com o Escritório das Nações Unidas para Redução de Risco de Desastres 
(UNISDR) e a Secretaria de Relações Exteriores do México (SRE) , Cementos Mexicanos 
(CEMEX) e a Conferência Interamericana de Seguridade Social (CISS), na qual serão 
analisadas boas práticas regionais de investimento e construção eficiente, bem como a 
resiliência da infraestrutura física (edifícios públicos e privados), particularmente de 
serviços hospitalares, de saúde, educacionais e culturais, além da contribuição da RSE 
como recurso para fortalecer a resiliência social aos desastres.Também serão 
apresentados avanços na Iniciativa Aliança do Setor Privado para Sociedades Resilientes 
a Desastres (ARISE), bem como a assinatura do acordo para o estabelecimento do 
Capítulo Nacional do ARISE-México. 

FONTE:http://www.sela.org/es/eventos/2018/11/reduccion-riesgo-desastres/ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

                    


