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Preparando hospitais para resposta: médicos na 
vanguarda 

Após as inundações de 2011 que devastaram a maior parte da Tailândia, a ADPC 
convidou hospitais na Tailândia a receber treinamento para responder a incidentes de 
emergência e de acidentes em massa. O Dr. Intira é um dos excelentes graduados do 
curso Preparatório para Emergências do Hospital (HOPE) que faz a diferença na 
Tailândia e na região. 

"Preparando hospitais para resposta: médicos em primeiro plano" segue a experiência 
do Dr. Intira de usar seu treinamento HOPE durante a reunião em massa para as 
procissões funerárias reais em outubro de 2017 e compartilhar seu conhecimento 
como um instrutor internacional da HOPE. 

FONTE:https://www.adpc.net/igo/category/ID1344/doc/2018-rVMy51-ADPC-

HIStory_HOPEdoctor_V3_Singlepage.pdf 

 

Lei Internacional de Resposta a Desastres (IDRL) em 
Grenada: uma análise documental sobre a preparação 
legal para a resposta internacional a desastres 



Este estudo analisa as atuais estruturas legais, institucionais e políticas de Grenada 
para abordar as questões regulatórias relacionadas ao recebimento de assistência 
humanitária internacional em caso de desastre de médio a grande porte. Usando como 
ferramenta de benchmarking as Diretrizes IDRL desenvolvidas pela IFRC, o estudo 
aplicou uma metodologia inclusiva combinando pesquisa documental com entrevistas 
e consultas dos principais interessados. Com base nos resultados, o estudo propõe 
recomendações sobre como fortalecer a preparação legal e institucional para receber 
assistência humanitária internacional no país. 

FONTE:http://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2018/03/Grenada-IDRL-

Report-LR.pdf 

 

 

Preparação para desastres para promover a resiliência 
da comunidade 

O kit de ferramentas fornece orientação para identificar e colaborar com parceiros 
para atender às necessidades de resposta e recuperação de desastres de indivíduos 
sem moradia. Ele delineia estratégias para se envolver na preparação e minimizar a 
interrupção do serviço de um desastre. Além disso, ele especifica como melhorar a 
capacidade dos ambientes de assistência médica com provedores experientes em 
atender pessoas que estão desabrigadas e fornecer assistência ampliada após um 
desastre ou emergência de saúde pública. 

Este kit de ferramentas oferece recursos e orientações para ajudar as autoridades de 
saúde pública e de emergência, prestadores de serviços de rua e provedores de 
serviços de saúde a se conectarem e planejarem as necessidades de desastre de 
pessoas que sofrem de falta de moradia em suas comunidades. 

FONTE:https://www.va.gov/HOMELESS/nchav/docs/VEMEC_Toolkit_20170713_Final_508.pdf 

 

Explorando abordagens e estratégias para serviços 
humanos e instituições que servem a crianças para 
promover resiliência e recuperação para crianças e 
jovens afetados por desastres naturais 



Um relatório do Comitê Consultivo Nacional sobre Crianças e Desastres 

Concentrando-se exclusivamente em desastres naturais, este relatório analisa os 
ganhos de conhecimento e prática que promovem uma recuperação mais rápida e 
equitativa para crianças e jovens por meio da colaboração e parcerias estabelecidas 
em todos os níveis: federal, estadual, tribo, território e governos locais e organizações 
não-governamentais que servir as crianças, jovens e suas famílias. Este relatório 
discute as lacunas, oportunidades e recomendações identificadas para o 
fortalecimento contínuo dos sistemas de atendimento a crianças na comunidade e 
identifica implicações específicas de financiamento, legais, políticas e pesquisa para 
ações futuras. 

Um forte entendimento de como os desastres afetam as crianças e suas famílias 
informa as recomendações sobre prontidão, resposta e recuperação dos serviços 
humanos. O relatório é baseado em uma extensa revisão de literatura e foi 
primariamente informado por uma série de apresentações de especialistas no assunto 
(SME) conduzidas pelo Grupo de Trabalho de Serviços Humanos (HSWG) por meio de 
reuniões de vídeo e teleconferência. As PME que apresentaram ao HSWG são 
autoridades estabelecidas neste campo. 

O relatório considera os desastres naturais de três pontos no tempo: antes, durante e 
depois do evento. Para todos os três pontos no tempo, este relatório identifica as 
áreas em que houve progresso significativo, bem como promessas ou melhores 
práticas e recomendações existentes. As recomendações devem ser consideradas 
pelos níveis de governo federal, estadual, tribo, território e local, e por todas as 
organizações que servem a crianças. É essencial que as recomendações sejam 
integradas e alavancadas por meio de parcerias em todos os níveis de governo e 
organizações para obter sucesso e avançar na resiliência e atividades, políticas, 
financiamento e pesquisa da família e da comunidade que efetivamente promovam 
uma recuperação mais rápida e equitativa das crianças. e suas famílias afetadas por 
desastres.  

FONTE:https://www.phe.gov/Preparedness/legal/boards/naccd/meetings/Documents/naccd-hs-wg-

rpt082017.pdf 

 

Construindo a resiliência aos perigos naturais e 
investindo em sistemas de proteção social essenciais 
para alcançar a Agenda 2030 na Ásia-Pacífico 

 



Os países da Ásia e do Pacífico devem desenvolver resistência a riscos naturais e 
investir em sistemas de proteção social se a região alcançar os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) até 2030, de acordo com um relatório conjunto 
lançado hoje pela Comissão Econômica e Social das Nações Unidas. Ásia e Pacífico 
(ESCAP), Banco Asiático de Desenvolvimento (BAD) e Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD) em um fórum em Bangcoc. 

O relatório, intitulado  Transformação para sociedades sustentáveis e resilientes na 
Ásia e no Pacífico,  destaca que para construir resiliência contra choques recorrentes 
como inundações, poluição e volatilidade dos preços das commodities, as sociedades 
precisam se concentrar em quatro tipos de capacidades de resiliência: antecipatória, 
absortiva, adaptativo e transformador. 

O relatório observa que muitos países já estão começando a construir capacidades de 
resiliência contra vários choques, por exemplo, estabelecendo sistemas de aviso prévio 
para antecipar desastres naturais, incorporando mudanças climáticas no planejamento 
nacional e investindo em sistemas de proteção social para promover renda e 
segurança sanitária. . No entanto, muito mais precisa ser feito para identificar e 
implementar respostas políticas que ajudarão a fortalecer a resiliência dos países e 
transformar sistemas humanos vulneráveis em sistemas mais sustentáveis. 

“Construir estruturas efetivas de resiliência para o futuro deve ser respaldado por 
capacidades antecipatórias, de absorção, adaptativas e transformadoras para lidar 
com os múltiplos riscos que enfrentamos”, disse o subsecretário-geral da ONU e 
secretário executivo da ESCAP, Dr. Shamshad Akhtar. “Implementada de maneira 
eficaz, essa abordagem estratégica fortalecerá os mecanismos de prevenção, 
aumentará as soluções de mitigação e oferecerá oportunidades para os sistemas 
humanos se recuperarem.” 

A Ásia e o Pacífico passaram por uma rápida transformação nas últimas décadas, com 
questões como o envelhecimento, a urbanização, a crescente demanda por recursos 
naturais, a globalização e o progresso tecnológico continuando a remodelar a 
região. No entanto, os impactos dessas tendências caem desproporcionalmente sobre 
os grupos e comunidades mais marginalizados, de acordo com o relatório, exacerbados 
pelo fato de que a Ásia e o Pacífico são considerados uma das regiões mais vulneráveis 
do mundo a vários choques ambientais e financeiros. 

Por exemplo, mais de 40 milhões de pessoas em Bangladesh, Índia e Nepal foram 
afetadas pelas intensas chuvas de monção em agosto de 2017. Os efeitos da poluição 
do ar, entretanto, custaram às sub-regiões do Sul da Ásia, Sudeste Asiático e Pacífico 
cerca de 7,5%. do produto interno bruto regional, enquanto as quedas nos preços do 
petróleo em 2014 provocaram graves consequências econômicas e financeiras na Ásia 
Central, com o Azerbaijão experimentando apenas uma queda de 3% no crescimento 
econômico. 

"Existe um desafio em todos os lugares, mas também há oportunidades que podem 
nos ajudar a progredir nos ODS", disse o Vice-Presidente de Administração do 
Conhecimento e Desenvolvimento Sustentável do Bambang Susantono. “Estamos 



comprometidos em apoiar os países a mobilizar as diversas fontes de financiamento de 
que necessitarão para alcançar os ODS. Comprometemo-nos a ampliar nosso 
financiamento para a ação climática para US $ 6 bilhões por ano até 2020 e dobrar o 
financiamento climático para os países membros do Pacífico em desenvolvimento para 
US $ 500 milhões entre 2017 e 2020. ” 

"No PNUD, acreditamos que a inovação dará força a mudanças dramáticas que podem 
superar os desafios de desenvolvimento mais duros da região Ásia-Pacífico e 
transformar sociedades", disse Haoliang Xu, secretário-geral adjunto da ONU e diretor 
do Escritório Regional do UNDP para a Ásia. Pacífico. “Essas inovações envolverão as 
comunidades na construção de resiliência contra os riscos e na promoção da 
sustentabilidade, para que possamos acabar com a pobreza e a fome e atingir nossa 
meta de não deixar ninguém para trás.” 

O ESCAP, o ADB e o PNUD lançaram o relatório no 5º Fórum Ásia-Pacífico sobre 
Desenvolvimento Sustentável (APFSD) realizado em Bangkok de 28 a 30 de março 
como parte de seus esforços conjuntos para acompanhar o progresso dos ODS e apoiar 
os países na região a alcançar a 2030. Agenda para o Desenvolvimento Sustentável. As 
conclusões e recomendações do fórum informarão as discussões em nível global do 
Fórum Político de Alto Nível sobre Desenvolvimento Sustentável, a ser realizado em 
Nova York em julho de 2018. 

Para informações sobre a mídia, entre em contato: 

Katie Elles, Public Information Officer, ESCAP  

Mob: (66) 9481 525 36, e-mail: elles@un.org 

Harumi Kodama, Especialista Principal em Comunicações (Relações com a Mídia), ADB  

Mob: (63) 908 888 6701, e-mail: hkodama@adb.org 

Cedric Monteiro, Especialista em Comunicações Regionais, UNDP  

Tel: (66) 9225 67835, Email: cedric.monteiro@undp.org 

FONTE:http://www.unescap.org/news/building-resilience-natural-hazards-and-investing-social-

protection-systems-critical-achieving 

 

FAO e Ministério do Meio Ambiente buscam combater 
desertificação em áreas degradadas 



A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e o 
Ministério do Meio Ambiente lançaram em fevereiro iniciativa que visa a recuperação 
de terras degradadas, denominada projeto Redeser. As ações começarão no 
Maranhão, em quatro municípios com alto risco de desertificação — Barreirinhas, 
Tutoia Matões e Água Doce. Posteriormente, serão estendidas para os estados de 
Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia e Alagoas. 

Segundo o representante da FAO no Brasil, Ala Bojanic, o projeto integra o escopo da 
Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos 
das Secas. “É essencial recuperar e manter a terra hoje, para garantir comida para o 
futuro”, declarou. 

No Brasil, 16% do território (1,34 milhão de quilômetros quadrados) estão suscetíveis à 
desertificação. Essa área atinge 1.490 municípios e quase 35 milhões de pessoas, de 
acordo com dados do Ministério do Meio Ambiente. 

Bojanic explica que a ideia é envolver comunidade, autoridades estaduais e municipais 
para que seja possível reverter o processo de degradação de terra, a partir de uma 
visão apenas técnica, mas também social e econômica. “O projeto deverá trabalhar a 
geração de renda para as famílias, os direitos das mulheres, dos povos indígenas, de 
grupos vulneráveis para que assim, seja fortalecida a dimensão social nestas regiões”. 

A união dos componentes ambiental, social e produtivo é o foco do Ministério do Meio 
Ambiente para conter a desertificação no Nordeste. Para isso, serão instaladas 
Unidades de Recuperação de Área Degradada (URAD), que irão desenvolver ações de 
manejo dos recursos florestais no âmbito de propriedade (pequenos produtores 
rurais) e de paisagem rural. Além disso, serão desenvolvidas ações de recuperação das 
florestas degradadas por meio da implantação de viveiros florestais, treinamento de 
técnicos de viveiros e fortalecimento de bancos de sementes florestais. 

O lançamento do projeto ocorreu durante evento em fevereiro na cidade de 
Barreirinhas com a participação de representantes de FAO, Ministério do Meio 
Ambiente, Instituto Chico Mendes de Conservação do Bioma, bem como prefeitos da 
região, parlamentares e comunidades tradicionais, entre outros. 

No total, serão investidos 3,9 milhões de dólares de recursos GEF (Global 
Environmental Facility), além de uma contrapartida de 18 cofinanciadores: AGENDHA 
(Assessoria e Gestão em Estudos da Natureza); APNE (Associação de Plantas do 
Nordeste); CEPIS (Fundação Parque Tecnológico de Paraíba); FA (Fundação Araripe); 
FAO; FUNETEC (Fundação de Educação Tecnológica e Cultural); IABS (Instituto 
Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade; ICRAF (Centro Mundial 
Agroflorestal); INSA (Instituto Nacional do Semiárido); MDA (Ministério do 
Desenvolvimento Agrário); MMA; SEAFDS (Secretaria de Agricultura da Paraíba); 
SEAPAC (Serviços de Apoio para Projetos Alternativos Comunitários); SEIHRMACT 
(Secretaria de Meio Ambiente da Paraíba); SEMA (Secretaria de Meio Ambiente de 
Crato); SEMARH (Secretaria de Meio Ambiente de Alagoas); SEPLAN (Secretaria de 
Planejamento do Rio Grande do Norte); SFB (Serviço Florestal Brasileiro). 



FONTE:http://www.fao.org/brasil/noticias/detail-events/pt/c/1113995/ 

 

 

Cidades vivas: repensando cidades em ambientes áridos 

Este relatório contém ideias e estudos de caso de todo o mundo que mostram as 
melhores práticas em design sustentável para cidades áridas. No centro do relatório 
estão três recomendações-chave para moldar o próximo século de construção de 
cidades em regiões áridas: 

• Aprendendo com o passado. Construa com base em soluções de design 
específicas do clima adaptadas localmente. 

• Invista em infraestrutura verde e azul projetada para trabalhar com sistemas 
ambientais e ecológicos locais. 

• Projetar edifícios inteligentes e espaços públicos que possam atender às 
necessidades das pessoas em mudança de clima. 

O relatório propõe 40 ações que os governos locais, planejadores, arquitetos e 
investidores podem considerar para apoiar o desenvolvimento de cidades mais 
inclusivas, resilientes e competitivas. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/publications/view/57566?&a=email&utm_source=pw_email 

 

Relatório federal dos EUA: enchente de maré alta pode 
acontecer "todos os dias" até o final deste século 

A enchente de maré alta, que pode lavar a água nas estradas e inundar residências e 
empresas, é um evento que acontece de vez em quando nas áreas costeiras. Mas a sua 
frequência aumentou rapidamente nos últimos anos devido à subida do nível do 
mar. Não apenas durante as tempestades, mas também nos dias ensolarados. 

Anos atrás, a  falecida Margaret Davidson , diretora de programas costeiros da 
Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, alertou que não demoraria muito até 
que essas inundações se tornassem rotineiras. "A enchente de hoje se tornará a maré 
alta de amanhã", disse ela. 

Um  novo relatório da NOAA  publicou novas projeções surpreendentes que 
confirmam o alerta de Davidson. 



FONTE:https://www.washingtonpost.com/news/capital-weather-gang/wp/2018/03/28/federal-

report-high-tide-flooding-could-happen-every-other-day-by-late-this-

century/?utm_term=.f012614a239c 

 

Infraestrutura verde e gerenciamento de enchentes: 
promovendo a redução econômica de riscos de 
inundação por meio de soluções de infraestrutura verde 

Este relatório da EEA apresenta várias opções para reduzir os riscos de inundação com 
soluções de infraestrutura verde (GI) em várzeas europeias e apresenta melhores 
evidências para a justificação financeira de investimentos verdes. Os resultados são 
baseados em vários estudos de caso, cujas evidências mostram os benefícios do IG e 
seu potencial para mitigar as inundações dos rios de maneira econômica. Os estudos 
de caso indicam que a relação de custo-benefício das soluções de GI para o manejo de 
enchentes é geralmente maior do que para as alternativas cinza, e fornecem mais 
incentivos econômicos com relação aos múltiplos co-benefícios das soluções de GI.  

Além de serem eficientes em termos de custo, essas medidas atendem aos requisitos 
regulatórios de proteção contra inundações, conservação da biodiversidade, melhoria 
da qualidade da água, conforme estipulado nas Diretrizes da Estrutura de Água e 
Inundações da UE. Além disso, documenta que o IG pode servir como uma medida 
eficaz de adaptação às mudanças climáticas, como a restauração da planície de 
inundação.  

A análise ilustra ainda que um dos principais desafios e barreiras à realização de 
progressos na implementação de IG foi identificado como o nível de coordenação 
entre as áreas a montante e a jusante das bacias hidrográficas. Resulta do relatório 
que a implementação do quadro político da UE depende fortemente da organização 
ou dos mecanismos de governança nos e entre os Estados-Membros, incluindo a bacia 
hidrográfica e as autoridades responsáveis pelas alterações climáticas, em particular. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/publications/view/56033 

 

Pesquisa de ação participativa baseada no conhecimento 

Uma abordagem participativa baseada no conhecimento busca maximizar o uso do 
conhecimento local e tradicional e fortalecer os sistemas locais de conhecimento, além 



de permitir que as comunidades liderem a pesquisa convencional para gerar 
conhecimento qualitativo e quantitativo que seja cientificamente credível. Ela capacita 
as comunidades reconhecendo o valor de seu próprio conhecimento e fortalecendo 
sua capacidade de produzir conhecimento que é útil para os outros, como os governos. 

A abordagem é inspirada pela pesquisa de métodos mistos, que reúne diferentes 
técnicas e métodos - quantitativos e qualitativos - em um único estudo. Essa 
abordagem busca capacitar as comunidades, fortalecendo sua capacidade de pesquisa 
envolvendo-as ativamente na concepção, facilitação e análise da pesquisa. Parceiros 
locais realizam oficinas de capacitação para co-projetar a pesquisa com pesquisadores 
da comunidade local. Isso garante que a pesquisa reflita os valores e normas da 
comunidade e fortalece a capacidade da comunidade de facilitar os processos de 
pesquisa e coletar dados por conta própria.  

FONTE:http://pubs.iied.org/pdfs/17400IIED.pdf 

 

Conselho de Segurança da ONU faz alerta 'histórico' 
sobre ameaça climática à Somália 

O Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) reconheceu formalmente a 
mudança climática como um fator desestabilizador na Somália. 

Em uma  resolução  adotada na terça-feira como parte de um mandato renovado para 
assistência e manutenção da paz no país, o conselho observou “os efeitos adversos da 
mudança climática, mudanças ecológicas e desastres naturais entre outros fatores 
sobre a estabilidade da Somália, inclusive através da seca e desertificação. , 
degradação dos solos e insegurança alimentar ”. 

O conselho enfatizou a necessidade de que os mantenedores da paz e os governos que 
trabalham na Somália estejam mais bem preparados para lidar com as complicações 
decorrentes dos impactos climáticos. 

As ligações entre a mudança climática e a insegurança vêm surgindo no terreno e nos 
corredores da diplomacia. 

FONTE:http://www.climatechangenews.com/2018/03/28/un-security-council-warns-climate-threat-

somalia-peacekeeping/ 
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