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Este guia de Palavras em Ação oferece orientação prática para ajudar as autoridades
governamentais a integrar o deslocamento de desastres e outras formas relacionadas
de mobilidade humana em estratégias de RRD regionais, nacionais, subnacionais e
locais, de acordo com a meta E do Marco de Sendai, para revisar ou desenvolver
estratégias de RRD. até 2020. Ele fornece informações básicas e destaca os vários papéis
que a DRR e o DRM podem desempenhar na redução, preparação e resposta ao
deslocamento de desastres.
O guia destina-se principalmente a apoiar o trabalho de:
Atores DRM regionais, nacionais, subnacionais e locais, particularmente agências de
gestão de desastres, defensores da defesa civil e de emergência na abordagem do risco
de deslocamento de desastres.
Governos nacionais e regionais para garantir que as políticas para evitar e gerenciar o
deslocamento dentro e fora das fronteiras sejam coerentes em todos os setores
relevantes.
Legisladores nacionais e subnacionais e formuladores de políticas, como parlamentares,
na regulamentação da inclusão de medidas para reduzir e gerenciar o deslocamento de
desastres.
As autoridades locais responsáveis pelo planejamento do uso da terra e pelo
desenvolvimento urbano na redução de vulnerabilidades e exposição que podem levar
ao deslocamento, e em garantir o risco de deslocamento de desastres estão incluídas
nos planos de desenvolvimento espacial.
Outros, como organizações internacionais, sociedade civil, organizações comunitárias e
acadêmicos, também podem achar útil.
O guia tem quatro partes. O primeiro discute o propósito do projeto, explica por que o
deslocamento de desastre é um desafio global de RRD e fornece uma visão geral de
como o Framework Sendai aborda o deslocamento de desastres.

A segunda parte começa com princípios orientadores para enquadrar as atividades de
acordo com as quatro prioridades da estrutura para ação relevante para reduzir,
preparar e responder ao deslocamento de desastres em todos os níveis. Práticas
efetivas são ilustradas com exemplos e estudos de caso.
A terceira parte é uma ferramenta de avaliação que resume as atividades mais
importantes para lidar com o deslocamento de desastres dentro das estratégias locais,
subnacionais, nacionais, regionais e globais de RRD. O objetivo é ajudar os usuários a
determinar se tais estratégias se alinham com a Estrutura de Sendai sobre o
deslocamento de desastres, e para auxiliar na elaboração de relatórios contra os
indicadores do mecanismo de monitoramento de Sendai.
A quarta parte é um anexo que fornece referências específicas ao deslocamento de
desastres e mobilidade humana na Estrutura de Sendai, uma lista de recursos-chave, um
glossário, referências cruzadas para outros guias de Palavras em Ação e uma visão geral
de como o deslocamento de desastres é relevante para vários políticas e processos
globais.
Revisão Pública do Deslocamento de Desastres: Como Reduzir os Riscos, Resolver os
Impactos e Fortalecer a Resiliência
Como um esforço da comunidade internacional de RRD e intermediado pela UNISDR,
esta versão oficial de consulta pública é um produto de um longo e detalhado processo
de elaboração, consulta e revisão. Este documento estará em PreventionWeb para
revisão pública durante 3 meses e tem o propósito de garantir que não tenhamos
supervisionado aspectos que são importantes a serem considerados. Compartilhe seus
comentários por meio da pesquisa abaixo.
Este guia de Palavras em Ação oferece orientação prática para ajudar as autoridades
governamentais a integrar o deslocamento de desastres e outras formas relacionadas
de mobilidade humana em estratégias de RRD regionais, nacionais, subnacionais e
locais, de acordo com a meta E do Marco de Sendai, para revisar ou desenvolver
estratégias de RRD. até 2020. Ele fornece informações básicas e destaca os vários papéis
que a RRD e o DRM podem desempenhar na redução, preparação e resposta ao
deslocamento de desastres.
FONTE:https://www.unisdr.org/files/58821_disasterdisplacement05a.pdf

Abordagem estratégica para o desenvolvimento de
capacidades para a implementação do Quadro de Sendai
para a Redução do Risco de Desastres: uma visão do
desenvolvimento sustentável baseado no risco até 2030

Esta Abordagem Estratégica para o Desenvolvimento de Capacidades para
Implementação da Estrutura de Sendai para Redução de Risco de Desastres busca
estabelecer entre todas as partes interessadas um entendimento comum do
desenvolvimento de capacidades dentro do contexto de redução de risco de desastres
(RRD). Ao caracterizar as necessidades pendentes de desenvolvimento de capacidade à
luz de obstáculos e restrições comuns, apresentando princípios, elementos e ações

fundamentais que juntos ajudam a orientar discussões de planejamento, fornecendo
metas e ideais e normalizando a prática entre setores, a melhoria dos padrões práticos
ocorrerá.
Esta Abordagem Estratégica é um recurso de capacitação para todos os parceiros
relevantes de desenvolvimento de capacidades e seus objetivos, e uma visão de
Desenvolvimento Sustentável Informada por Risco até 2030. Ela fornece conselhos
generalizados sobre os papéis e responsabilidades de desenvolvimento de capacidades
de várias partes interessadas e alta de alto nível em seis áreas críticas de necessidade.
Desenvolvendo e fortalecendo os fundamentos da RRD
Institucionalizando o compartilhamento de capacidade de RRD
Utilizando Informações sobre Riscos Antes e Depois de Desastres
Estabelecendo Ação Colaborativa para a RRD nos Níveis Nacionais e Locais
Fortalecimento dos Mecanismos de Suporte Externo
Avançando e Expandindo Capacidades de RRD
Ele é projetado para ser um documento vivo para refletir mudanças nas necessidades e
tendências ao longo do tempo, e esse espaço deve evoluir para uma plataforma para
capturar e compartilhar lições aprendidas, melhores práticas e exemplos.
Esta Abordagem Estratégica é um resultado da UNISDR facilitou consultas e estudo das
necessidades de desenvolvimento de capacidade específicas de RRD dos Estados
Membros, de meados de 2017 a março de 2018, em colaboração com entidades da
ONU, parceiros e partes interessadas da RRD com o propósito de desenvolver um
abordagem estratégica mais eficaz.
FONTE:https://www.unisdr.org/files/58211_fullconciseguide.pdf

Progresso na tomada de ação sustentável e resiliente das
cidades

A Ação Tornando Cidades Sustentáveis e Resilientes é uma iniciativa conjunta da
UNISDR, UN-Habitat e Comissão Européia com o objetivo de melhorar a compreensão e
a capacidade de abordar riscos de desastres e construir resiliência em nível local,
inclusive em cidades propensas a crises.
A Ação está ajudando a tornar a vida mais segura em 25 cidades, com uma população
coletiva de 55 milhões, através da capacitação de governos locais para lidar com a
redução e resiliência do risco de desastres. As cidades beneficiárias enfrentam uma série
de perigos, desde enchentes e secas a mudanças demográficas e obstáculos
institucionais. Os governos locais estão na linha de frente lidando com choques e
tensões nas cidades. Eles reúnem atores-chave, conhecem o contexto local e são
catalisadores da ação transformacional.
Até o momento, a Ação formou 70 funcionários municipais, pontos focais e parceiros
que estão liderando os esforços de resgate e resiliência em suas cidades por meio de
workshops, coleta de dados, engajamento de partes interessadas e outras atividades.
FONTE:https://www.unisdr.org/files/58509_58509makingcitiessustainableandresi.pdf

Relatório Anual da UNISDR 2017

O Relatório Anual de 2017 é o relatório final do biênio 2016-17 e fornece uma visão geral
dos resultados alcançados pela UNISDR em relação ao seu Programa de Trabalho 20162019.
Neste primeiro biênio desde a adopção do Quadro Sendai para a Redução do Risco de
Desastres 2015-2030 e do Transformando o nosso Mundo: 2030 Agenda para o
Desenvolvimento Sustentável , UNISDR levou a comunidade global de redução de risco
de desastres na transição de implementação do Quadro de Ação de Hyogo para a
implementação do Quadro de Sendai no contexto do conjunto de 2030
Agenda de Desenvolvimento. Ao longo do curso do biênio, a comunidade global
ressaltou cada vez mais a natureza interconectada das ações humanitárias, de
desenvolvimento e climáticas.
Para focar efetivamente sua ação, a UNISDR lançou o Quadro Estratégico 2016-2021 e
o Programa de Trabalho 2016-2019 e passou por um processo de mudança
multifacetado para alinhar sua estrutura organizacional aos Objetivos Estratégicos de
sua Estrutura para maior foco, eficiência de recursos e prestação de contas.
Para entregar seu Programa de Trabalho, a UNISDR forneceu aos principais atores e
partes interessadas em todos os níveis e setores as ferramentas, informações,
plataformas, conhecimentos técnicos e incentivos para traduzir o Marco de Sendai em
ações concretas e contribuir para a redução substancial dos riscos e perdas de desastres.
nas vidas, meios de subsistência e saúde e nos ativos econômicos, físicos, sociais,
culturais e ambientais de pessoas, empresas, comunidades e países.
Este relatório compartilha o progresso da UNISDR em relação aos três Objetivos
Estratégicos e dois Enablers de seu Programa de Trabalho 2016-2019:
SO1- Fortalecer o monitoramento global, análise e coordenação da implementação da
Estrutura de Sendai;
SO2 - Apoiar a implementação regional e nacional de Sendai;
SO3- Catalisar a ação através dos Estados Membros e Parceiros;
Enabler 1- Gestão eficaz do conhecimento, comunicação e advocacia global;
Enabler 2- Reforço do desempenho organizacional.
Embora todos os Escritórios Regionais da UNISDR contribuam para a realização de todos
os Objetivos Estratégicos da UNISDR, este relatório também destaca realizações
específicas dos cinco Escritórios Regionais da UNISDR na África, nos Estados Árabes, nas
Américas, na Europa e na Ásia-Pacífico.

Directriz Words to Action: Guia de implementação para
estratégias locais de redução do risco de desastres e de
resiliência (Versão da consulta pública)
O guia centra-se na abordagem dos fatores de risco de desastre subjacentes e no
fortalecimento da boa governação nas estratégias de redução do risco de desastres

(RRD), a todos os níveis e entre sectores e atores. O documento aconselha os governos
locais (autoridades, planejadores e gerentes da cidade ou de outros níveis subnacionais)
sobre os mecanismos de desenvolvimento e implementação de uma estratégia de RRD
holística e integrada que contribua para a construção de resiliência em nível local. Ele
descreve como deve ser uma estratégia local de RRD e resiliência e o que é necessário
para criar e implementar uma.
O guia está dividido em sete capítulos. Após a introdução, o capítulo dois destaca o
papel dos níveis subnacionais no desenvolvimento de estratégias locais de redução e
resiliência de riscos de desastres e a importância de localizar a RRD. O capítulo três
delineia as principais características de uma estratégia local de redução do risco de
desastres e de resiliência, enquanto o capítulo quatro apresenta os fatores facilitadores
que geram as condições para o seu desenvolvimento ao longo de um processo inclusivo
e participativo. O capítulo cinco elabora os três principais elementos que auxiliam na
implementação de uma estratégia local de redução do risco de desastres e resiliência. O
capítulo seis inclui uma seleção de estudos de caso que exemplificam alguns dos
principais temas abordados no guia. Finalmente, o capítulo sete tira algumas
conclusões.
Compartilhe seu feedback
Como um esforço da comunidade internacional de RRD intermediada pela UNISDR, esta
versão oficial de consulta pública é um produto de um longo e detalhado processo de
elaboração, consulta e revisão. Este documento estará no PreventionWeb para revisão
pública durante três meses para garantir que aspectos importantes não tenham sido
supervisionados. Compartilhe seus comentários por meio da pesquisa abaixo.
FONTE:https://www.unisdr.org/files/57399_drrresiliencepublicreview.pdf

FONTE:https://www.unisdr.org/files/57399_drrresiliencepublicreview.pdf

Orientação técnica para monitorar e informar sobre o
progresso na consecução das metas globais do Marco de
Sendai para Redução do Risco de Desastres (Nova edição)
Coleta de Notas Técnicas sobre Dados e Metodologia

Em 2 de fevereiro de 2017, ao adotar a Resolução A / RES / 71/276, a Assembleia Geral
das Nações Unidas endossou o Relatório do Grupo de Trabalho Intergovernamental
Perito Aberto sobre Indicadores e Terminologia Relacionados à Redução do Risco de
Desastres (A / 71/644), e as recomendações para indicadores e terminologia
relacionados à redução do risco de desastres contidas nele.
No Relatório do OIEWG, os Estados Membros solicitaram ao Escritório das Nações
Unidas para Redução de Risco de Desastres (UNISDR) que realizasse trabalho técnico e
fornecesse orientação técnica, inter alia, para:
1. Desenvolver padrões e metadados mínimos para dados, estatísticas e análises
relacionadas a desastres com o engajamento de pontos focais governamentais
nacionais, escritórios nacionais de redução de riscos de desastres, escritórios nacionais

de estatística, o Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais e outros parceiros
relevantes.
2. Desenvolver metodologias para a medição de indicadores e o processamento de dados
estatísticos com parceiros técnicos relevantes.
Este documento é um anteprojeto de consulta, elaborado em resposta ao pedido dos
Estados membros. Baseia-se nas recomendações e deliberações dos Estados Membros
no OIEWG, na documentação técnica produzida pelo Secretariado a pedido dos
Membros do grupo de trabalho, sobre as deliberações do Grupo Interinstitucional e de
Especialistas sobre Indicadores de ODS (IAEG-SDGs). ) e sobre consultas técnicas com os
Estados-Membros e peritos desde a apresentação do Relatório do OIEWG e do Relatório
do Grupo Interinstitucional e de Peritos sobre Indicadores dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (E / CN.3 / 2017/2).
O documento fornece sugestões técnicas e considerações dos Estados Membros,
parceiros técnicos relevantes e da UNISDR a respeito de definições e terminologia
aplicáveis, possíveis metodologias de computação, padrões de dados e questões críticas.
O objetivo deste documento é apoiar o aprimoramento e a finalização da orientação
técnica para os países que apresentam relatórios sobre os indicadores para monitorar o
alcance das metas globais da Estrutura de Sendai para a Redução do Risco de Desastres
2015-2030.
O aprimoramento e a finalização da orientação técnica ocorreram ao longo de 2017 em
conjunto com os Estados Membros e parceiros técnicos relevantes, para os quais foram
organizados eventos dedicados pela UNISDR, incluindo uma reunião de trabalho técnico
realizada na Plataforma Global para Redução de Risco de Desastres no México em 2017.
26 de maio de 2017.
O primeiro ciclo de monitoramento usando o Sendai Framework Monitor on-line
começou em janeiro de 2018 e, excepcionalmente, abrange os dois biênios 2015-2016
e 2017-2018.
Março de 2018

FONTE:https://www.unisdr.org/files/54970_collectionoftechnicalnotesonindicat.pdf

Palavras à diretriz da ação: Perigos sintéticos / artificiais
(revisão pública)
O Guia adota uma abordagem prática ao abordar os riscos criados pelo homem e
tecnológicos, e baseia-se em análises e recomendações anteriores relacionadas a tais
riscos no contexto da RRD.





O Guia baseia-se nos resultados do Grupo de Trabalho de Especialistas
Intergovernamentais Abertos sobre Indicadores e Terminologia para a Estrutura de
Sendai, e no trabalho sobre classificação e terminologia de perigo relacionado a riscos
criados pelo homem. Abrange as seguintes classes de perigos:
Os riscos criados pelo homem (ou seja, antropogênicos ou induzidos pelo homem) são
definidos como aqueles “induzidos total ou predominantemente por atividades e
escolhas humanas”. Este termo não inclui a ocorrência ou risco de conflitos armados e
outras situações de instabilidade ou tensão social que estão sujeitas ao direito
internacional humanitário e à legislação nacional. Os riscos tecnológicos são
normalmente considerados um subconjunto de riscos criados pelo homem.
Os perigos químicos, nucleares e radiológicos, assim como os perigos de transporte, são
definidos como aqueles "originários de condições tecnológicas ou industriais,
procedimentos perigosos, falhas de infraestrutura ou atividades humanas específicas.
Exemplos incluem poluição industrial, radiação ionizante, resíduos tóxicos, falhas de
barragens, acidentes de transporte, explosões de fábricas, incêndios e vazamentos de
produtos químicos. Os riscos tecnológicos também podem surgir diretamente como
resultado dos impactos de um evento de risco natural. Um acidente tecnológico causado
por um risco natural é conhecido como Natech.
Este guia não cobre colapsos estruturais de edifícios e infraestruturas, tais como pontes,
barragens e fábricas, pois isso é assunto de outro guia.
Revisão Pública do Manual de Riscos Manufaturados e Tecnológicos
Revisão pública do guia Words into Action sobre riscos humanos e tecnológicos:
considerações práticas para lidar com os riscos criados pelo homem e tecnológicos na
redução do risco de desastres
Como um esforço da comunidade internacional de RRD e intermediado pela UNISDR,
esta versão oficial de consulta pública é um produto de um longo e detalhado processo
de elaboração, consulta e revisão. Este documento estará em PreventionWeb para
revisão pública durante 3 meses e tem o propósito de garantir que não tenhamos
supervisionado aspectos que são importantes a serem considerados. Compartilhe seus
comentários através da pesquisa aqui .
Este Guia de palavras em ação (WiA) aborda os riscos criados pelo homem, incluindo o
subconjunto de riscos tecnológicos. O Guia adota uma abordagem prática na
abordagem de riscos artificiais e tecnológicos (riscos provocados pelo homem e
técnicos) e baseia-se em análises e recomendações anteriores relacionadas a tais riscos
no contexto da RRD.
FONTE:https://www.unisdr.org/files/54012_manmadetechhazards.pdf

Perigo da Natech e avaliação de risco

Este documento é o nono e último de uma série de módulos de avaliação de risco
específicos de perigo, compilados como parte das Diretrizes de Palavras para Ação sobre
Avaliação Nacional de Risco de Desastres pela UNISDR. Esta seção fornece uma
introdução geral à avaliação do risco de acidentes tecnológicos desencadeados por risco
natural.

Os impactos de eventos de risco natural em instalações químicas, oleodutos,
plataformas marítimas e outras infraestruturas que processam, armazenam ou
transportam substâncias perigosas podem causar incêndios, explosões e emissões
tóxicas ou radioativas. Embora esses acidentes “natech” sejam uma característica
recorrente em muitos desastres naturais, eles são frequentemente negligenciados,
apesar do fato de que eles podem ter grandes impactos sociais, ambientais e
econômicos.
FONTE:https://www.preventionweb.net/files/52828_09natechhazardandriskassessment.pdf

Perigo de incêndios florestais e avaliação de risco

Este documento é o sexto de uma série de módulos de avaliação de risco específicos de
perigo, compilados como parte das Diretrizes de Palavras para Ação sobre Avaliação
Nacional de Risco de Desastres da UNISDR. Esta seção fornece uma introdução geral à
avaliação do perigo de incêndio. Avanços recentes na modelagem de comportamento
de incêndios florestais de paisagem levaram a uma série de novas ferramentas e
abordagens para aplicação de estruturas de risco a problemas de manejo florestal que
permitem aos administradores de terras estimar todos os componentes de risco
florestais primários acima mencionados para uma série de recursos de alto valor. dentro
de florestas e terras.
A combinação de exposição a incêndios florestais, vulnerabilidade e avaliação de riscos
tem sido amplamente usada como uma estrutura integrada para o manejo holístico de
incêndios em muitas partes propensas ao fogo no mundo. O documento também
descreve a incorporação da avaliação de risco nas medidas nacionais de RRD e aborda a
ameaça de incêndios florestais ao patrimônio cultural e aos sítios arqueológicos.
FONTE:https://www.preventionweb.net/files/52828_06wildfirehazardandriskassessment.pdf

Perigo de erosão costeira e avaliação de risco

Este documento é o sétimo de uma série de módulos de avaliação de risco específicos
de perigo, compilados como parte das Diretrizes de Palavras para Ação sobre Avaliação
Nacional de Risco de Desastres pela UNISDR. Esta seção fornece uma introdução geral à
avaliação do risco e risco de erosão costeira. A erosão costeira (ou recuo da linha
costeira) é a perda de terras costeiras devido à remoção líquida de sedimentos ou rocha
da costa. A erosão é tipicamente impulsionada pela ação de ondas e correntes, e por
processos de desperdício de massa em declives e subsidência (particularmente em
ladeiras lamacentas). Episódios significativos de erosão costeira são frequentemente
associados a eventos climáticos extremos (tempestades costeiras, tempestades e
inundações), mas também a tsunamis.
Uma ampla gama de metodologias tem sido aplicada para avaliação do risco de erosão
costeira. Os principais fatores que influenciam essas metodologias incluem a escala
espacial e temporal da análise, a natureza das formas de relevo costeiras e o ambiente

offshore na área de interesse e a natureza da ação marítima considerada. Este
documento também inclui um estudo de caso da Austrália e a inclusão da avaliação de
risco em medidas nacionais de RRD.
FONTE:https://www.preventionweb.net/files/52828_07coastalerosionhazardandriskassess.pdf

Elevação do nível do mar

Este documento é o oitavo de uma série de módulos de avaliação de risco específicos
de perigo, compilados como parte das Diretrizes de Palavras para Ação sobre Avaliação
Nacional de Risco de Desastres pela UNISDR. Esta seção fornece uma introdução geral à
avaliação do risco de desastre devido ao aumento do nível do mar.
Ao realizar a avaliação de perigos, é preciso ter em mente que, como a elevação do nível
do mar ocorre gradualmente, ela se comporta de maneira muito diferente de muitos
outros perigos. Seus impactos podem não ser vistos imediatamente ou coalescer em
torno de um único evento de elevação do nível do mar. A inundação permanente em
terra é um perigo direto causado pelo aumento do nível do mar; no entanto, vários
riscos indiretos (secundários) precisam ser incorporados às avaliações. Estes incluem
danos prolongados causados por tempestades ou contaminação de fontes de água doce
por água salgada.
FONTE:https://www.preventionweb.net/files/52828_08sealevelrise.pdf

Abordagem trans-setorial e multirisco para desastres
em cascata

Este documento é o terceiro de uma série de tópicos especiais para consideração, como
parte das Diretrizes de Palavras para Ação sobre Avaliação Nacional de Risco de
Desastres publicadas pela UNISDR. Esta seção enfoca a avaliação dos riscos em cascata
para criar cenários, ferramentas e informações que possam unir os gatilhos aos seus
padrões de consequências e, assim, ajudar a visualizar a estrutura potencial de
emergências secundárias.
Uma cadeia causal gera desastres secundários a partir da interação entre os sistemas
antropogênico e ecológico. Apesar dos grandes esforços da comunidade internacional,
muitos desafios ainda estão presentes nos esforços para mitigar tais fenômenos. Por
exemplo, as atuais estratégias de gerenciamento de risco são insuficientes para estimar
a probabilidade de eventos raros e coincidências, e para entender cascatas e árvores de
eventos. Para melhorar o gerenciamento operacional da complexidade, é necessária
uma abordagem de todo o sistema para a resiliência que inclua novas formas de análise,
novos métodos e novas ferramentas. Desastres e riscos em cascata apresentam desafios
substanciais tanto para os cidadãos quanto para a comunidade de gerenciamento de
emergências.
FONTE:https://www.preventionweb.net/files/52828_ccrosssectoralmultirisk[1].pdf

Gestão de dados em todo o processo de avaliação de
risco nacional

Este documento é o sexto de uma série de tópicos especiais para consideração, como
parte das Diretrizes de Palavras para Ação sobre Avaliação Nacional de Risco de
Desastres publicadas pela UNISDR. Esta seção fornece uma introdução geral para não
especialistas a alguns dos principais conceitos envolvidos no gerenciamento de dados
para avaliações de risco nacionais.
O gerenciamento de dados é uma parte importante de uma avaliação nacional de riscos
e pode ajudar a garantir que o processo seja eficaz e impactante. A avaliação de riscos
é um processo extremamente intensivo de dados e a realização de uma avaliação
nacional de riscos pode envolver o acesso a informações de uma ampla gama de partes
interessadas, incluindo agências de mapeamento, ministérios científicos e técnicos de
todo o governo, universidades, instituições de pesquisa e setor privado.
FONTE:https://www.preventionweb.net/files/52828_fdatamanagement[1].pdf

Desenvolver uma avaliação de risco para apoiar o
financiamento por risco soberano e a transferência de
risco

Este documento é o décimo de uma série de tópicos especiais para consideração, como
parte das Diretrizes de Palavras para Ação sobre Avaliação Nacional de Risco de
Desastres publicadas pela UNISDR. Esta seção fornece uma introdução geral ao
financiamento de risco soberano e esquemas de transferência de risco, como parte de
uma estratégia abrangente de gerenciamento de risco para reduzir e evitar perdas
econômicas. Para determinar o escopo e o tipo de financiamento de risco ou de
transferência de risco em um país, um governo deve primeiro entender o contexto de
risco por meio da avaliação de risco nacional.
O financiamento de risco e as medidas de transferência de risco (como seguro) fornecem
cobertura de proteção e podem distribuir ou agrupar o risco econômico
residual. Diversos estudos recentes indicam que, após um grande desastre, países com
níveis mais baixos de penetração de seguros experimentam maiores quedas na
produção econômica e perdas fiscais mais consideráveis do que aquelas com níveis mais
altos de penetração de seguros.
FONTE:https://www.preventionweb.net/files/52828_jdevelopingrisksovereignrisk.pdf

Perigo de escorregamento e avaliação de risco

Este documento é o terceiro de uma série de módulos de avaliação de risco específicos
de perigo, compilados como parte das Diretrizes de Palavras para Ação sobre Avaliação
Nacional de Risco de Desastres da UNISDR. Esta seção fornece uma introdução geral à
avaliação do risco de escorregamentos. O risco de escorregamentos é uma função da
suscetibilidade (propensão espacial à atividade de escorregamentos) e frequência
temporal de desencadeadores de escorregamentos, e sua avaliação pode ser feita em
escalas locais (declive individual), regionais, nacionais, continentais ou até globais. O
método mais apropriado em cada escala depende da extensão da área de estudo e dos
dados disponíveis. O documento também descreve as avaliações de exposição e
vulnerabilidade e o uso dessas diferentes avaliações de risco em medidas nacionais de
RRD.
FONTE:https://www.preventionweb.net/files/52828_03landslidehazardandriskassessment.pdf

Impacto econômico direto e indireto
Este documento é o quarto de uma série de tópicos especiais para consideração, como
parte das Diretrizes de Palavras para Ação sobre Avaliação Nacional de Risco de
Desastres publicadas pela UNISDR. Esta seção enfoca o impacto econômico direto e
indireto de desastres, examinando questões de avaliação de risco, como perdas de
longo prazo, bem-estar socioeconômico, vulnerabilidades setoriais únicas e
repercussões e efeitos regionais. Também inclui informações sobre uma avaliação dos
recursos financeiros disponíveis para recuperação e outras restrições potenciais, como
acesso a ativos, recursos e conhecimento internacionais.
FONTE:https://www.preventionweb.net/files/52828_deconomicimpact[1].pdf

Participação dos cidadãos e crowdsourcing

Este documento é o oitavo de uma série de tópicos especiais para consideração, como
parte das Diretrizes de Palavras para Ação sobre Avaliação Nacional de Risco de
Desastres publicadas pela UNISDR. Esta seção fornece uma introdução geral para o uso
de crowdsourcing como uma abordagem para coletar informações para avaliação de
riscos, que traz benefícios não apenas para a coleta de dados em grande escala, mas
também para conscientizar os participantes sobre os riscos em suas áreas.
FONTE:https://www.preventionweb.net/files/52828_hcitizensparticipation[1].pdf

Risco de terremoto e avaliação de risco
Este documento é o primeiro de uma série de módulos de avaliação de risco específicos
de perigo, compilados como parte das Diretrizes de Palavras para Ação sobre Avaliação
Nacional de Risco de Desastres pela UNISDR. Esta seção fornece uma introdução geral
sobre a avaliação do risco de terremoto, seja de forma determinística ou
probabilística. Este documento explica brevemente as duas abordagens diferentes,
descreve as avaliações das perdas esperadas e as diferentes implicações para as
medidas de redução de risco.
FONTE:https://www.preventionweb.net/files/52828_01earthquakehazardandriskassessment.pdf

Por que investir em avaliação de risco probabilística?

Este documento é o segundo de uma série de tópicos especiais para consideração, como
parte das Diretrizes de Palavras para Ação sobre Avaliação Nacional de Risco de
Desastres publicadas pela UNISDR. Esta seção enfoca o uso de modelos probabilísticos
para avaliação de risco para facilitar o melhor gerenciamento de risco e comunicação.
As decisões políticas e de investimento para gerenciar o risco de desastres dependem
de um conhecimento sólido dos riscos. Durante a última década, foram feitos
progressos substanciais em todo o mundo na melhoria das ferramentas de avaliação de
riscos e riscos e na produção de informações sobre riscos em diferentes níveis e em
diferentes escalas. Muitas dessas informações existem na forma de modelos
probabilísticos e dados de risco que se originaram no setor de seguros em resposta a
desastres no final dos anos 80 e início dos anos 90, que eram dispendiosos em termos
de seguro e perdas econômicas.
Desde então, os modelos probabilísticos tornaram-se uma ferramenta básica para
facilitar o melhor gerenciamento de riscos em (res) seguros e são cada vez mais a base
para estratégias abrangentes de gestão de risco na sociedade civil, governo e setor
privado - permitindo a redução de risco, adaptação de risco e mecanismos de
transferência de risco a serem avaliados individualmente e juntos como parte de uma
abordagem holística.
FONTE:https://www.preventionweb.net/files/52828_bwhyinvest[1].pdf

Consideração de grupos marginalizados e minoritários no
NDRA

Este documento é o décimo primeiro de uma série de tópicos especiais para
consideração, como parte das Diretrizes de Palavras para Ação sobre Avaliação Nacional
de Risco de Desastres publicadas pela UNISDR. Esta seção fornece uma introdução geral
à avaliação de risco inclusiva, que leva em consideração especialmente as populações
marginalizadas e vulneráveis, como mulheres (e gênero mais amplamente), crianças e
jovens, idosos, pessoas com deficiências, migrantes, minorias étnicas e povos indígenas,
e minorias sexuais.
Uma avaliação de risco nacional que seja inclusiva e ajude todos dentro de uma
comunidade depende do reconhecimento, apreciação e compreensão apropriados das
comunidades marginalizadas. Esse reconhecimento possibilitará que a discussão e o
pensamento sejam aplicados a etapas que possam ter sido excluídas ou ignoradas em
pessoas e grupos em risco. O desenvolvimento de uma avaliação de risco nacional
inclusiva também exigirá trabalho para construir diálogo e confiança entre as
autoridades e as seções da comunidade que foram marginalizadas ou negligenciadas.
FONTE:https://www.preventionweb.net/files/52828_kconsiderationofmarginalized[1].pdf

Perigo de inundação e avaliação de risco

Este documento é o quarto de uma série de módulos de avaliação de risco específicos
de perigo, compilados como parte das Diretrizes de Palavras para Ação sobre Avaliação
Nacional de Risco de Desastres pela UNISDR. Esta seção fornece uma introdução geral à
avaliação do risco de inundação. Esta seção apresenta alguns destaques sobre as
práticas mais desenvolvidas para avaliação de risco de inundação (FRA) sem entrar nos
detalhes de metodologias específicas. Ele tentará esclarecer os estados de pesquisa e
prática na FRA em relação a diferentes usos de informações sobre risco de inundação e
risco. Ele também discutirá a questão da escala, o desafio de capturar a correlação de
inundações em eventos de grande escala, a necessidade de considerar as mudanças
climáticas e as fortes ligações com outros perigos que determinam cenários complexos
de multirriscos.
FONTE:https://www.preventionweb.net/files/52828_04floodhazardandriskassessment.pdf

Aspecto da saúde na avaliação de risco de desastres
Este documento é o quinto de uma série de tópicos especiais para consideração, como
parte das Diretrizes de Palavras para Ação sobre Avaliação Nacional de Risco de
Desastres publicadas pela UNISDR. Esta seção enfoca o aspecto de saúde pública da
avaliação de risco de desastres.

As avaliações de risco à saúde pública são realizadas nos diferentes estágios do
gerenciamento de risco de desastres de prevenção, prontidão, resposta e recuperação,
onde diversos tipos de informações de saúde são necessárias para determinar ações
baseadas em evidências para lidar com perigos naturais e provocados pelo homem,
incluindo biológicos. perigos. Para garantir uma Avaliação de Risco Nacional
multissetorial (NRA) abrangente e multissetorial para desastres, as avaliações de risco à
saúde pública devem ser integradas, incluindo análises de exposição, vulnerabilidade e
capacidade, como uma abordagem política integrada. Isso está alinhado com o amplo
escopo da Estrutura de Sendai, que abrange todos os tipos de riscos, incluindo riscos
biológicos.
FONTE:https://www.preventionweb.net/files/52828_ehealthaspect[1].pdf

Apoiar a tomada de decisão de investimento em RRD

Este documento é o nono de uma série de tópicos especiais para consideração, como
parte das Diretrizes de Palavras para Ação sobre Avaliação Nacional de Risco de
Desastres publicadas pela UNISDR. Esta seção fornece uma introdução geral a
metodologias comuns para avaliar cenários de políticas de RRD, que podem ajudar a
tomar decisões sobre onde priorizar investimentos para redução de riscos e a incorporar
na avaliação nacional de riscos.
As metodologias comuns para avaliar cenários de política de RRD incluem análise de
custo-benefício, análise de custo-efetividade, análise multicritério e abordagens
robustas de tomada de decisão, cada uma com aplicabilidade distinta em uma variedade
de contextos de decisão.
FONTE:https://www.preventionweb.net/files/52828_isupportingdrrinvestment[1].pdf

Perigo de tsunami e avaliação de risco
Este documento é o segundo de uma série de módulos de avaliação de risco específicos
de perigo, compilados como parte das Diretrizes de Palavras para Ação sobre Avaliação
Nacional de Risco de Desastres pela UNISDR. Esta seção fornece uma introdução geral
sobre a avaliação do risco de tsunami através da análise probabilística de risco de
tsunami (PTHA), com modelos alternativos usados para quantificar melhor a
incerteza. O documento também descreve as avaliações de exposição e vulnerabilidade
e o uso dessas diferentes avaliações de risco para a redução do risco de desastres a
longo prazo.
FONTE:https://www.preventionweb.net/files/52828_02tsunamihazardandriskassessment.pdf

Uso de dados geoespaciais na implementação do NDRA

Este documento é o sétimo de uma série de tópicos especiais para consideração, como
parte das Diretrizes de Palavras para Ação sobre Avaliação Nacional de Risco de
Desastres publicadas pela UNISDR. Esta seção enfoca o uso de informações
geoespaciais, também conhecidas como informações espaciais ou de localização, para
uma avaliação nacional do risco de desastres.
A informação geoespacial é crucial para entender o risco de desastres. Os processos
físicos que causam desastres, ou como eles afetam as pessoas e seus ativos, a
infraestrutura e o meio ambiente, não podem ser considerados se sua localização na
Terra for ignorada. Por exemplo, variações na topografia e na cobertura da superfície
desempenham um papel fundamental na determinação do risco de inundação
local. Proximidade de uma falha tectônica influencia o risco de terremoto. A distribuição
espacial da exposição (elementos em risco), na proximidade de um perigo, é um fator
significativo de risco de desastre; um terremoto de grande magnitude em uma área
despovoada não pode causar nenhum dano, enquanto um evento menor sob um centro
populacional pode ter impactos desastrosos.
FONTE:https://www.preventionweb.net/files/52828_guseofgeospatialdata[1].pdf

Avaliação de risco transfronteiriço
Este documento é o décimo segundo de uma série de tópicos especiais para
consideração, como parte das Diretrizes de Palavras para Ação sobre Avaliação Nacional
de Risco de Desastres publicadas pela UNISDR. Esta seção fornece uma introdução geral
à avaliação de riscos através das fronteiras internacionais, incluindo considerações de
redução do risco de desastres entre fronteiras (bilaterais e multilaterais) em relação a
governança e acordos não juridicamente vinculantes, colaboração entre setor público e
privado, estabelecimento de diretrizes comuns, harmonização de terminologias e
compartilhamento de informações, e o estabelecimento de pools regionais de risco de
catástrofe.
Com movimentos crescentes de capital, bens e populações, juntamente com fatores
sistemáticos como a mudança climática, uma maior conscientização do risco
transfronteiriço e da cooperação bilateral e multilateral da RRD provavelmente será
necessária.
FONTE:https://www.preventionweb.net/files/52828_lcrossborderrisk.pdf

Perigos biológicos e avaliação de risco

Este documento é o quinto de uma série de módulos de avaliação de risco específicos
de perigo, compilados como parte das Diretrizes de Palavras para Ação sobre Avaliação
Nacional de Risco de Desastres da UNISDR. Esta seção fornece uma introdução geral à
avaliação de riscos biológicos. Esta seção descreve várias abordagens para avaliar o
risco de perigos biológicos, que diferem de acordo com o propósito da avaliação. Estes
incluem avaliação estratégica de risco, avaliação rápida de risco e avaliação pósevento. Este documento também descreve maneiras pelas quais a avaliação de risco
pode informar a elaboração de políticas para medidas nacionais de RRD.
FONTE:https://www.preventionweb.net/files/52828_05biologicalhazardsriskassessment.pdf

Comunicação pública para redução do risco de desastres

Este documento é o primeiro de uma série de tópicos especiais para consideração, como
parte das Diretrizes de Palavras para Ação sobre Avaliação Nacional de Risco de
Desastres publicadas pela UNISDR. Esta seção se concentra na comunicação com o
público em geral. Ele fornece orientação sobre como os funcionários do governo e
outros profissionais podem se comunicar com o público em geral para reduzir o risco de
desastres.
Os avanços na tecnologia melhoraram dramaticamente as informações sobre riscos
científicos nos últimos anos. No entanto, essa informação valiosa pode facilmente ser
desperdiçada se não for efetivamente comunicada às pessoas que precisam dela para
tomar decisões. A comunicação eficaz ajuda os especialistas técnicos a desenvolver e
compartilhar dados, permite que os usuários profissionais entendam os dados e
influencia como as pessoas comuns realizam ações para reduzir os riscos em suas vidas
cotidianas. A comunicação é um processo e deve ser considerada em todas as etapas
das avaliações de risco.
FONTE:https://www.preventionweb.net/files/52828_apubliccommunication[1].pdf

Notas de orientação sobre recuperação: saúde - edição
suplementar

Os materiais contidos neste documento complementar complementam os encontrados
na Nota de Orientação sobre Recuperação do IRP existente -. As discussões e estudos
de caso aqui contidos retratam uma perspectiva ampliada e muitas vezes nova sobre
muitos dos problemas encontrados na nota de orientação original sobre várias questões
novas e emergentes para as quais existem melhores práticas e lições aprendidas. Essas

experiências, informações, tecnologias e ferramentas que foram capturadas desde o
lançamento original de 2011 da nota de orientação de recuperação voltada para a saúde
são significativas, fornecendo ao leitor um quadro atualizado da recuperação do setor
de saúde, inclusive do desenvolvimento econômico e social. , desafios e restrições
culturais, ambientais, tecnológicas e outros. Como as necessidades de saúde da
comunidade raramente são amplamente consideradas no processo de visão de
recuperação e redesenvolvimento, persiste uma necessidade aguda de expandir a
conscientização e informar as partes interessadas na recuperação.
O objetivo deste suplemento, portanto, é semelhante ao documento original, pois busca
apoiar os planejadores de recuperação em seus esforços para gerenciar com mais
eficácia o planejamento de recuperação, a tomada de decisões e a alocação de recursos
com uma perspectiva informada que se concentre em reconstruir melhor.
FONTE:http://www.recoveryplatform.org/assets/Guidance_Notes/HGN%20Supplementary%20Editio
n-20180109%20(final).pdf

Segurança escolar abrangente

A Estrutura Compreensiva de Segurança Escolar (CSSF) fornece uma abordagem
abrangente para reduzir os riscos de todos os perigos para o setor de educação,
abordando três pilares da segurança escolar:
Instalações seguras de aprendizado
Gestão de Desastres Escolares
Redução de Risco e Resiliência
A CSSF visa fornecer um enfoque unificado para esforços centrados na criança e
baseados em evidências para promover a Redução do Risco de Desastres em todo o
setor educacional e para assegurar o acesso universal à educação de qualidade.
O documento inclui uma introdução ao framework e seus componentes. Também são
fornecidas descrições detalhadas de cada pilar, incluindo os principais atores e principais
responsabilidades necessárias para implementar o CSS.
FONTE:http://gadrrres.net/uploads/files/resources/CSS-Framework-2017.pdf

2017 Plataforma global para redução do risco de
desastres: Procedimentos

Este documento resume os trabalhos da Quinta Sessão da Plataforma Global para
Redução de Riscos de Desastres, que ocorreu de 24 a 26 de maio de 2017 em Cancún,
México, incluindo o Resumo do Presidente e os registros das discussões realizadas
durante a conferência. A Plataforma Global 2017 foi a primeira a ser realizada após a
adoção do Sendai Framework. Foi uma oportunidade para os países, organizações
internacionais e outras partes interessadas avaliarem a implementação, identificarem
medidas para impulsionar a ação, compartilharem lições, criarem parcerias e

fortalecerem a cooperação, bem como reafirmarem o valor da Estrutura de Sendai como
um instrumento orientador eficaz e o compromisso com a sua implementação.
O Fórum de Líderes, mesas redondas ministeriais, sessões plenárias, sessões especiais,
sessões de trabalho e eventos especiais geraram intercâmbios substantivos sobre
questões fundamentais e orientações concretas para ações futuras, agrupadas da
seguinte maneira, de acordo com as quatro prioridades de ação da Estrutura de Sendai:
Prioridade 1: Entendendo o risco de desastre
Prioridade 2: Fortalecendo a governança de risco de desastres para gerenciar o risco de
desastres
Prioridade 3: Investir na redução do risco de desastres para resiliência
Prioridade 4: Melhorar a preparação para os desastres para uma resposta eficaz e
“Recuperar melhor” na recuperação, reabilitação e reconstrução
As deliberações nas sessões identificaram as seguintes prioridades adicionais:
Acompanhamento da implementação do Marco de Sendai;
Alcançar a meta E - Aumentar substancialmente o número de países com estratégias
nacionais e locais de redução do risco de desastres até 2020;
Coerência com as agendas de desenvolvimento sustentável e mudanças climáticas;
Redução do risco de desastres sensível a gênero e inclusiva; e
Iniciativas de cooperação internacional, como a cooperação privado-privada e a
construção de uma coalizão de países para infraestrutura crítica.
FONTE:https://www.unisdr.org/files/55465_proceedingsesweb.pdf

Diretrizes Words to Action: Avaliação nacional do risco
de desastres

Em 2016, o Escritório das Nações Unidas para Redução de Risco de Desastres (UNISDR)
encomendou o desenvolvimento de diretrizes sobre avaliação de risco nacional de
desastres (NDRA) como parte de uma série de diretrizes temáticas sob sua iniciativa
“Words to Action” para apoiar a implementação nacional do Sendai Framework. para
Redução do Risco de Desastres 2015-2030.
As presentes Diretrizes são o resultado da colaboração entre mais de 100 especialistas
líderes de autoridades nacionais, organizações internacionais, organizações nãogovernamentais, acadêmicos, think tanks e entidades do setor privado. Eles se
concentram na primeira Prioridade para Ação da Sendai Framework: Entendendo o
Risco de Desastres, que é a base para todas as medidas sobre redução de risco de
desastre e está intimamente ligada às outras três Prioridades de Ação.
As Diretrizes se destinam a:
(a) Motivar e orientar os países no estabelecimento de um sistema nacional para
entender o risco de desastres que atuaria como repositório central de todas as
informações de risco disponíveis publicamente. Este sistema nacional lideraria a
implementação e atualizações da avaliação nacional de riscos de desastres para uso no
gerenciamento de riscos de desastres, inclusive para estratégias de redução de riscos de
desastres e planos de desenvolvimento informados sobre riscos;

(b) Encorajar os líderes do NDRA e as entidades implementadoras a buscarem
avaliações holísticas que forneçam uma compreensão das muitas dimensões diferentes
do risco de desastres (perigos, exposições, vulnerabilidades, capacidades). As avaliações
incluiriam diversos tipos de impactos diretos e indiretos do desastre - como físico, social,
econômico, ambiental e institucional. Eles também forneceriam informações sobre os
fatores subjacentes ao risco - como mudanças climáticas, pobreza, desigualdade,
governança deficiente e expansão urbana não controlada.
As Diretrizes são projetadas para permitir liberdade na leitura de várias seções de
acordo com os interesses e necessidades dos usuários. Eles consistem em três partes
principais:
Parte um - Corpo principal: Esta parte fornece orientação sobre o que é necessário para
conduzir uma avaliação bem-sucedida do risco de desastre e concentra-se nos três
estágios do processo de avaliação:
Estágio I: Preparando e escopo
Estágio II: Realizando análise de risco
Estágio III: Uso dos resultados para decisões de desenvolvimento e gerenciamento
de riscos de desastres.
Parte dois - Tópicos especiais: Esta parte consiste em módulos sobre questões
específicas a serem consideradas ao projetar e realizar uma avaliação nacional do risco
de desastres.
Parte três - Avaliação de riscos específicos de riscos: Esta parte consiste em módulos que
cobrem informações mais detalhadas sobre a avaliação de riscos específicos.
FONTE:https://www.unisdr.org/files/52828_nationaldisasterriskassessmentwiagu.pdf

Reduzindo o risco de deslocamento no Grande Corno de
África: uma linha de base para o trabalho futuro

O relatório temático apresenta a primeira linha de base para o risco de deslocamento
associado a desastres de início súbito nos países do Grande Chifre da África com o
objetivo final de reduzir o risco de deslocamento futuro. Como os riscos naturais de
início súbito, principalmente inundações, causaram mais de 600.000 novos
deslocamentos em 2016 no Grande Corno de África, este relatório é muito oportuno.
A necessidade de abordar o risco e os impactos do deslocamento de desastres é uma
prioridade política global e regional. Para fazê-lo, no entanto, esse risco deve ser
medido, e os governos e outras agências precisam de uma linha de base para medir seu
progresso. Para atender a essa necessidade, o IDMC desenvolveu uma metodologia para
estimar o risco de deslocamento associado a perigos naturais de início súbito, e o
resultado é a primeira avaliação totalmente probabilística do fenômeno para o Grande
Chifre da África.
O deslocamento no Grande Chifre da África é altamente complexo porque uma série de
gatilhos e motoristas interligados estão em jogo. Desastres aumentam a competição por

terra e recursos, o que pode levar à violência e conflitos. Por sua vez, isso também pode
aumentar a vulnerabilidade das comunidades aos impactos dos perigos naturais. Além
disso, a região está entre as mais afetadas pelos múltiplos efeitos da mudança climática,
incluindo temperaturas acima da média, chuvas excessivas ou insuficientes,
desertificação e degradação ambiental.
FONTE:https://www.unisdr.org/files/55093_20170910afgreaterhornofafricadrr.pdf

Construindo a resiliência aos desastres naturais em
programas de regiões, países e comunidades da África
Subsaariana - Atualização 1
Os desastres na África Subsaariana geralmente causam um enorme impacto nas
populações vulneráveis. A perda de vidas e meios de subsistência face aos desafios já
existentes coloca as comunidades de volta muitos anos, deixando-as em risco caso
ocorra outro risco natural.
Para apoiar a gestão do risco de desastres na África Subsariana, a União Europeia (UE) e
o Grupo de Estados da África, Caraíbas e Pacífico (ACP) assinaram um acordo em 2013
para ajudar a fortalecer a integração regional e inclusão dos Estados ACP na economia
global. , para abordar as alterações climáticas, bem como a agricultura e o
desenvolvimento rural. O acordo também visa contribuir para uma melhor governança
e educação.
Este documento explica algumas das principais conquistas desde 2015.
FONTE:https://www.unisdr.org/files/55071_55071acpeupogrammeupdate1.pdf

Documento do país para redução do risco de desastres:
Haiti, 2016

O Documento do País para a Redução do Risco de Desastres (RRD) apresenta uma
análise de 2016 da situação atual da RRD no Haiti e é escrita e publicada em
francês. Identifica oportunidades e prioridades e propõe estratégias para a gestão
nacional abrangente do risco, no contexto internacional da redução do risco de
desastres, conforme descrito no Marco de Sendai.
FONTE:https://www.unisdr.org/files/54921_annex03documentpayshaiti.pdf

Documento do país para redução do risco de desastres:
Antígua e Barbuda, 2016

O Documento do País para Redução do Risco de Desastres (RRD) apresenta uma análise
de 2016 do status da RRD em Antígua e Barbuda. Identifica prioridades e propõe
estratégias para a gestão nacional abrangente do risco com a proteção da vida humana
e do meio ambiente como principais objetivos.
Este Documento do País foi elaborado no contexto internacional para a Redução do
Risco de Desastres, conforme descrito no Marco de Sendai, que reconhece que o Estado
tem o papel principal de reduzir o risco de desastres, mas que a responsabilidade deve
ser compartilhada com outras partes interessadas, incluindo o governo local e o setor
privado. e outras partes interessadas. '
FONTE:https://www.unisdr.org/files/54920_annex04drrcdantiguaandbarbuda.pdf

Construindo a Resiliência de Desastres para Perigos
Naturais em brochuras do programa Regiões, Países e
Comunidades da África Subsaariana
Os desastres na África Subsaariana geralmente causam um enorme impacto nas
populações vulneráveis. A perda de vidas e meios de subsistência face aos desafios já
existentes coloca as comunidades de volta muitos anos, deixando-as em risco caso
ocorra outro risco natural.
Para apoiar a gestão do risco de desastres na África Subsariana, a União Europeia (UE) e
o Grupo de Estados da África, Caraíbas e Pacífico (ACP) assinaram um acordo em 2013
para ajudar a fortalecer a integração regional e inclusão dos Estados ACP na economia
global. , para abordar as alterações climáticas, bem como a agricultura e o
desenvolvimento rural. O acordo também visa contribuir para uma melhor governança
e educação.
Este documento serve para decompor os resultados esperados no âmbito do programa
e elucida o papel de cada parceiro na implementação do programa.
FONTE:https://www.unisdr.org/files/55070_55070acpeuprogrammebrochurefinal.p
df

Diretrizes e recomendações para a implementação do
Marco de Sendai para a Redução do Risco de Desastres
no setor de agricultura e segurança alimentar e
nutricional - América Latina e Caribe

Esta publicação é o resultado de um processo de consulta liderado pela FAO e pela
UNISDR durante 2016, à luz da publicação do Marco de Sendai para a Redução do Risco
de Desastres 2015-2030. Procurou a identificação de elementos-chave para a sua
implementação no setor agrícola (culturas, pecuária, florestas, pescas e aquicultura),
como um reconhecimento da responsabilidade do setor em contribuir para a redução
do.risco.de;desastres.
Esta publicação baseia-se na experiência de uma ampla gama de pessoas do setor
público que enfrentam diariamente as consequências do risco de desastres e da
mudança climática na agricultura dos países da América Latina e do Caribe. Espera-se
que seja uma fonte de inspiração para a formulação e implementação de políticas que
aumentem a resiliência dos meios de subsistência agrícolas e, especificamente, dos
produtores mais vulneráveis a perigos e desastres no contexto das mudanças climáticas.
FONTE:https://www.unisdr.org/files/54350_54350guidelinessendaiframeworkagric.pdf

Como tornar as cidades mais resilientes: um manual para
os líderes do governo local

Este manual foi desenvolvido principalmente para líderes de governos locais e
formuladores de políticas. Procura apoiar as políticas públicas e a tomada de decisões
para que possam implementar atividades para reduzir o risco de desastres e construir
resiliência. Ele estabelece uma orientação prática para colocar em ação os “Dez
Princípios para Tornar as Cidades Resilientes”.
Este Manual apresenta o conhecimento e a experiência de várias cidades que fazem
parte da Campanha Resiliente Global de Construindo Cidades. Responde ao apelo por
um melhor acesso a recursos de informação e conhecimento, e ferramentas para lidar
eficazmente com os impactos dos riscos naturais e mudanças climáticas. Ele fornece
uma visão geral das principais estratégias e ações como parte de uma estratégia global
de desenvolvimento urbano sustentável.
O anexo deste Manual contém links para ferramentas, recursos e exemplos de cidades
parceiras. Uma plataforma de informação baseada na web, onde as cidades e os
governos locais podem compartilhar suas próprias ferramentas, planos, regulamentos e
práticas complementam o Manual.
FONTE:https://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/assets/documents/guidelines/Han
dBook_ESP_28.3.pdf

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-dechamamento-publico-n-01-2016-resultado-de-analise-das-propostas

