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Evento sobre prevenção de desastres é realizado pela 
Defesa Civil 

 

O 1º Colóquio de Defesa Civil será de 9 a 11 de outubro. Interessados devem doar 
um pacote de fralda infantil para se inscrever. 



Petrópolis receberá o 1º Colóquio de Defesa Civil entre os dias 9 e 11 de outubro, das 
8h às 17h, na Faculdade Arthur Sá Earp Neto (FMP/Fase). O evento vai discutir o tema 
“A Defesa Civil e os saberes: experiências e desafios” em três esferas: comunitária, 
profissional e científica. 
O debate é aberto à população e os interessados em participar devem se inscrever no 
site oficial da faculdade e doar um pacote de fraldas para a campanha de arrecadação 
organizada pela Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias. 
Participarão do Colóquio profissionais da Defesa Civil e professores universitários. A 
programação inclui coquetel, diversas palestras e debates com a participação popular. 
O evento segue o Marco de Sendai para a Redução do Risco de Desastres de 2015-
2030, do qual o Brasil é signatário, e que prevê a aproximação dos órgãos de Defesa 
Civil com as universidades e centros de pesquisa, como forma de aprimorar as ações 
de prevenção de desastres. 
Na segunda-feira (9), haverá um coquetel e palestras com o secretário de Defesa Civil, 
coronel Paulo Renato Vaz, com a supervisora da FMP/Fase, professora Maria Isabel de 
Sá Earp, e com o coordenador do projeto Fortalecendo a Resiliência aos Desastres na 
Região Serrana do Rio de Janeiro, Sebastião Guerra. 
Na terça, dia 10, haverá debates científicos com oito professores doutores de seis 
universidades diferentes. Já na quarta-feira (11), o Colóquio terá palestras de técnicos 
de Defesa Civil das cidades de Petrópolis, Nova Friburgo, Teresópolis, Juiz de Fora e Rio 
de Janeiro, além de um debate comunitário sobre a participação da mulher na redução 
do risco de desastres e a formação de Núcleos Comunitários de Defesa Civil (Nudecs). 
A programação completa com todos os horários do 1º Colóquio de Defesa Civil está 
disponível no site da Faculdade Arthur Sá Earp Neto. 

Fonte: G1 

FONTE:http://canalpetropolis.com.br/2017/10/evento-sobre-prevencao-de-desastres-e-
realizado-pela-defesa-civil/ 

 

 

“I Simpósio estadual – a Cruz Vermelha e a Gestão 
Integral de Riscos e Desastres” 

O “I Simpósio estadual – a Cruz Vermelha e a Gestão Integral de Riscos e Desastres” 
promovido pela Cruz Vermelha de São Paulo reúne palestrantes para falar sobre o tema, 
desde a atuação da instituição até o apoio psicológico às vítimas e trabalhadores 
humanitários. O evento acontece no dia 26 de outubro, das 13h às 17h, no Centro 
Formador da Cruz Vermelha. Para participar, os inscritos precisam levar apenas 1 kg de 
alimento não perecível no dia do evento. 



O encontro marca o Dia Internacional para Redução de Desastres (13/10) e tem como 
objetivo debater a temática da gestão de riscos e desastres no Estado de São Paulo. “O 
melhor caminho é a prevenção de desastres baseada nas comunidades. A Cruz Vermelha 
promove a cultura de prevenção em comunidades por meio de oficinas para percepção 
de riscos e já possui para 2019, 20 locais interessados nessas ações”, afirma Tiago 
Seballo, Coordenador de Riscos e Desastres da Cruz Vermelha de São Paulo. 

As palestras abordarão temas voltados para gestão integral de riscos e de desastres, 
promovendo o amplo debate sobre a temática entre diversos atores da prevenção e da 
resposta a desastres. Serão nove apresentações divididas em dois blocos. Ao final de 
cada bloco, será aberta a sessão de rodada de perguntas. 

O simpósio acontece das 13h às 17h no Centro Formador da Cruz Vermelha, localizado 
na Avenida Onze de Junho, 1337, Vila Clementino. Para participar, basta se inscrever 
pelo endereço https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iV4dDQsaIkS-
ZCinDljRFUnQlW36JKhIgRLZnhxyA01UOTBOU1M3UTkxSEpGRUNWNEIwU0lQQVhKV
y4u  e doar 1kg de alimento não perecível no dia do evento. 

 



 

As novas tecnologias podem ajudar a rastrear a 
resiliência? 

Lindsey Jones 

Medir a resiliência não é barato ou fácil - mas o uso de telefones celulares para 
alcançar pessoas em trânsito pode ajudar nos dois problemas 

Extremos climáticos estão nas manchetes mais uma vez. Desde a devastação do  tufão 
Mangkhut no Sudeste Asiático até  incêndios florestais gregos  no início do ano, 
lembretes oportunos da importância da construção de resiliência podem ser vistos em 
todos os lugares. 

É, portanto, reconfortante ver a resiliência subindo rapidamente ao topo da agenda de 
desenvolvimento global. Um investimento de US $ 100 milhões da  Global Resilience 
Partnership  e do comprometimento de £ 140 milhões do governo britânico sob 
o   programa BRACED (Construindo Resiliência e Adaptação a Extremos 
Climáticos)  são apenas dois exemplos de financiadores do desenvolvimento lutando 
para lançar iniciativas com bons recursos. 

No entanto, com a fama recém-descoberta, surgem novos desafios. Em particular, como 
a resiliência deve ser rastreada e medida? 

Para começar, ninguém pode concordar com uma definição de resiliência. Mais 
importante, não existe uma receita única para apoiar a resiliência de pessoas e 
comunidades em todo o mundo. Os fatores que ajudam os idosos a lidar com a onda de 
calor do Reino Unido não serão necessariamente os mesmos que os que apoiam os 
moradores de favelas indianos para lidar com as recentes inundações das monções. 

Para dificultar as coisas, coletar informações sobre resiliência é caro e demorado. Com 
recursos limitados dedicados à avaliação, a maior parte de nossa compreensão atual da 
resiliência vem de instantâneos pontuais: pesquisas feitas em um único ponto no tempo. 

Esses desafios estão forçando os avaliadores a buscar formas novas e não convencionais 
de rastrear a resiliência no terreno. 

Um exemplo é o Flowminder, um instituto que usa Big Data para mapear como as 
pessoas reagem a desastres. Enquanto o ciclone Mahesen entrava em Bangladesh, em 
2013, os pesquisadores puderam  usar registros telefônicos anônimos  para rastrear os 
movimentos das pessoas após o desastre. Isso permitiu uma visão sem precedentes de 
quanto tempo as pessoas precisaram recuperar e como as pessoas reagiram às 
mensagens de aviso antecipado. 



Inovações tecnológicas como essa são apenas a ponta do iceberg. Um novo relatório  do 
Overseas Development Institute (ODI) examina outro esforço para usar telefones 
celulares para coletar informações no local - exceto em vez de rastrear os movimentos 
das pessoas, os pesquisadores usam os telefones para coletar remotamente dados de 
pesquisas,  alimentando-os tempo . 

 

A equipe entregou telefones e carregadores solares para 1.200 pessoas no leste de 
Mianmar. Eles então montaram um pequeno call center administrado por uma equipe 
na cidade vizinha de Yangon, permitindo que os indivíduos fossem contatados 
remotamente e pesquisados todos os meses. Depois que grandes inundações causadas 
pelas monções atingiram a região em 2016, os pesquisadores conseguiram coletar 
informações sobre como as pessoas estavam lidando com as inundações até 12 meses 
depois - algo que seria muito caro para fazer usando pesquisas domiciliares tradicionais. 

As descobertas da pesquisa por telefone celular, conduzidas pelo programa BRACED, 
estão lançando novas luzes sobre como entendemos a resiliência. 

Por um lado, a resiliência tem sido considerada como muito constante. A pesquisa de 
Mianmar inverte esta perspectiva, revelando que a resiliência é um processo 
constantemente em fluxo. O uso dos telefones celulares para acompanhar os níveis de 
resiliência ao longo do tempo mostra que ele flutua significativamente após um 
desastre. No caso das aldeias pesquisadas, os níveis despencaram até seis meses após 
as inundações, antes de se recuperar rapidamente e se estabilizar até dez meses depois. 

Usar este tipo de informação para calcular a duração da recuperação é sem precedentes 
e pode armar os atores do desenvolvimento com informações valiosas para melhorar a 
eficácia de suas atividades no terreno. 

As pesquisas também mostram como as enchentes causam estragos não apenas para 
aqueles que estão diretamente em perigo, mas também para todas as famílias nas 



proximidades - mesmo aquelas que se auto-relatam como não afetadas. Os atores do 
desenvolvimento devem prestar muita atenção: limitar as intervenções de 
fortalecimento da resiliência àquelas fisicamente afetadas pelos perigos climáticos pode 
colocar em risco considerável aqueles que vivem em torno deles. 

As inovações estão mostrando o poder da tecnologia em desbloquear a resiliência. As 
pesquisas móveis, como as aplicadas em Mianmar, não apenas oferecem oportunidades 
inigualáveis de coletar informações de pesquisa por uma fração do custo das pesquisas 
normais presenciais, mas também permitem que os dados sejam coletados 
remotamente quando as pessoas estão em movimento. Isso é especialmente útil em 
ambientes pós-desastre, em que as pessoas geralmente são obrigadas a se realocar 
rapidamente, ou onde pode não ser seguro para as equipes de pesquisa obter acesso. 

Embora as soluções com tecnologia não sejam uma cura milagrosa, elas oferecem 
oportunidades claras de abordar alguns dos desafios das abordagens de medição 
tradicionais. De fato, como o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, 
orgulhosamente anuncia que a resiliência será um dos princípios centrais de 
sua  próxima Cúpula do Clima em 2019 , ainda não sabemos se bilhões de libras em 
fundos de resiliência estão tendo impacto real. 

Promover a inovação e novas ideias no rastreamento da resiliência pode significar que 
responder a essa pergunta não é mais um jogo de adivinhação. 

FONTE:http://news.trust.org//item/20180926141002-yue0f/?source=gep 

FONTE:http://www.braced.org/resources/i/how-does-resilience-change-over-time/  

 

 

Cinco simuladores de desastres naturais nos EUA que 
ajudam a construir comunidades mais fortes e mais 
resilientes 

Ashley Williams 

De terremotos e tornados a furacões e enchentes, os residentes dos Estados Unidos não 
são estranhos a desastres naturais destrutivos e muitas vezes fatais. 

Esses fenômenos poderosos não apenas ameaçam vidas, mas também resultam em 
bilhões de dólares em danos anualmente, de acordo com o United States Geological 
Survey (USGS). 



Cientistas e pesquisadores trabalham para estudar esses desastres para nos ajudar a 
entender como proteger melhor regiões vulneráveis e melhorar a resiliência. Um 
recurso útil na investigação desses desastres é por meio de simuladores. 

Os EUA abrigam vários simuladores que recriam os extraordinários efeitos de vários 
desastres para fins de pesquisa. Abaixo estão cinco simuladores de desastres naturais 
localizados em universidades de todo o país. 

Simulador de tornado da Universidade Estadual de Iowa 

 

"Vamos tentar quantificar as incertezas na estimativa dos ventos do tornado e os danos 
estruturais correspondentes", disse o Dr. Partha Sarkar, do simulador de tornado que ele 
projetou e construiu. (Foto / Iowa State University) 

Em 2004, a professora de engenharia aeroespacial Dr. Iowa State University (ISU) 
projetou e construiu o primeiro simulador de tornado móvel do país para estudar a 
interação de tornados com estruturas feitas pelo homem. 

Os engenheiros usam o simulador, que cria mini-tornados  tão poderosos quanto os 
twisters EF3 da vida real , para descobrir como códigos de construção, idades de 
construção, formas de estrutura, tipos de telhado e qualidade de construção 
influenciam os danos causados por tornados; como as pressões internas dentro dos 
edifícios influenciam os danos causados pelos tornados; e como as cargas de vento são 
distribuídas e compartilhadas pelos componentes de um edifício, por exemplo, de 
acordo com um comunicado de imprensa da universidade. 

O simulador “pode criar e mover um vórtice tornadolike  para frente e para trás 
sobre uma  bancada de testes”, e Sarkar e sua equipe estudam as cargas e pressões 
causadas por tempestades de laboratórios que passam por cima de modelos de 
residências e edifícios, segundo a ISU. 



Sarkar disse que, porque cerca de 90% dos tornados são de intensidade EF3 ou 
menor,  casas que enfrentam a maior ameaça de tornados  nos EUA devem ser 
construídas para suportar os tornados EF3 e seus ventos de 165 km / h. 

Parede de vento da Universidade Internacional da Flórida 

 

O Centro Experimental Muro de Vento está localizado em Miami, Flórida. (Foto / 
Universidade Internacional da Flórida) 

A Universidade Internacional da Flórida, em Miami, abriga a Instalação Experimental 
para a Parede do Vento da National Hazards Engineering Research Infrastructure 
(NHERI). 

O Muro do Vento ajuda os pesquisadores a compreender melhor os impactos do vento 
em sistemas de infra-estrutura civil, bem como  evitar que os perigos do vento se 
transformem  em desastres comunitários. 

Pesquisadores usam o dispositivo de 15 pés de altura, que é alimentado por um sistema 
de 12 ventiladores, para realizar testes holísticos de alta velocidade em velocidades de 
vento de furacão simuladas tão fortes quanto uma tempestade de categoria 5. 

O objetivo é ver se  estruturas baixas e materiais de construção  podem suportar as 
mesmas forças do vento que as estruturas e materiais enfrentariam em um furacão, de 
acordo com a National Science Foundation. 

Os projetos atuais da Wall of Wind visam “quantificar e comunicar os riscos e perdas de 
furacões, mitigar os impactos de furacões no ambiente construído e  aumentar a 
sustentabilidade da infraestrutura ”, segundo a Faculdade de Engenharia e Computação 
da FIU. 



O grande canal de ondas da Oregon State University e a bacia de ondas direcionais 

 

Anteriormente conhecido como o Tsunami Wave Basin, a bacia direcional de ondas foi 
projetada para compreender a natureza fundamental da inundação do tsunami, o 
impacto da estrutura do tsunami e para melhorar as ferramentas numéricas para a 
mitigação do tsunami. (Laboratório de Pesquisa OH Hinsdale Wave da Photo / Oregon 
State University) 

Ambas as máquinas geradoras de ondas, instaladas na Universidade Estadual de Oregon 
(OSU), foram  projetadas para testes  de ondas de tempestade (incluindo furacões), 
tsunamis e inundações e as consequências para o ambiente natural e construído, 
segundo o Dr. Pedro Lomonaco, diretor do Laboratório de Pesquisa OH Hinsdale Wave 
da universidade. 

“Estudamos como as ondas e os tsunamis se propagam para a costa; as forças nas 
estruturas e edifícios costeiros; e como podemos prevenir, mitigar e avaliar os danos a 
essas estruturas, tornando as comunidades costeiras mais resilientes ”, disse Lomonaco 
à AccuWeather, acrescentando que as máquinas fazem parte das instalações 
experimentais do Programa NHERI da National Science Foundation. 

“[O Flume de Onda Grande e a  Bacia de Onda Direcional ] são capazes de reproduzir, 
em grande escala, as condições de nível de onda e de água encontradas no oceano e na 
costa, construindo uma representação física do fundo do mar, bem como infra-
estruturas costeiras diferentes ”, afirmou Lomonaco. “Instalamos diferentes tipos de 
instrumentos, dependendo das questões científicas específicas que precisam ser 
respondidas, definimos o nível de água de acordo e, com nossas máquinas de ondas, 
geramos ondas de tempestade ou ondas de tsunami que se propagam e atingem as 
estruturas.” 



Laboratório SUSTAIN da Universidade de Miami 

 

O Laboratório Alfred C. Glassell Jr. SUSTAIN visa abordar uma lacuna significativa na 
infra-estrutura de pesquisa existente disponível para apoiar o desenvolvimento de 
comunidades costeiras resistentes a desastres e resilientes. (Foto / Universidade de 
Miami) 

O Surge Structure Atmosphere Interaction Facility, ou Laboratório SUSTAIN, é 
singularmente capaz de gerar ondas direcionais combinadas com a força direta do 
vento, de acordo com a Universidade de Miami (UM). 

Dentro do laboratório, um tanque de acrílico transparente que armazena  38.000 galões 
de água do mar  e mede 75 pés de comprimento, 19 pés de largura e 6 pés e meio de 
altura pode provocar condições de força de furacão Categoria 5, todas impulsionadas 
por 1.700 cavalos de força ventilador. É o maior simulador de furacões do mundo. 

Uma das principais áreas de foco do laboratório para a resiliência a furacões e desastres 
é a previsão de furacões, segundo o Dr. Brian K. Haus, professor de ciências do oceano 
e diretor do Laboratório SUSTAIN na Escola Rosenstiel de Ciências Marinhas e 
Atmosféricas da UM. 

"Ao fazer [certas] medições, que são extremamente difíceis de fazer em furacões reais, 
podemos ajudar os modelos de previsão a fazer um trabalho melhor para acertar a 
intensidade", disse Haus ao AccuWeather. 

FONTE:https://www.accuweather.com/en/weather-news/5-natural-disaster-simulators-that-help-
researchers-better-understand-these-destructive-forces-of-nature/70006169 



 

Santa Lúcia: Plano Nacional de Adaptação 2018-2028 
O NAP de Santa Lúcia é um processo de 10 anos que consiste em um plano com as 
principais medidas de adaptação intersetorial e setorial apresentadas neste documento 
para oito setores e áreas. As medidas de adaptação do plano contribuem para a 
obtenção de 13 resultados abrangentes e dois objetivos abrangentes de adaptação, a 
saber:  

1. Melhorar o ambiente nacional propício para a adaptação relacionada com o clima e 
a ação de redução de riscos dentro e entre os setores de desenvolvimento; 

2. Acelerar a implementação de ações de adaptação ao clima e de redução de riscos, 
críticas para a salvaguarda dos sistemas socioeconômicos e ambientais do país. 

A primeira seção do plano estabelece a paisagem geográfica, demográfica e econômica 
de Santa Lúcia. A segunda parte fornece uma visão geral do clima atual de Santa Lúcia, 
tendências climáticas recentes, projeções de mudanças climáticas e possíveis 
impactos das mudanças climáticas nos principais setores de desenvolvimento. O 
processo do NAP é apresentado na terceira seção. A função esperada do NAP, seu 
público, visão e o impacto esperado e as metas são delineadas na quarta seção, 
juntamente com a estratégia, escopo, arranjos institucionais estabelecidos para a 
implementação do NAP, bem como disposições de financiamento. 

O próprio plano começa no quinto capítulo, que inclui uma subseção sobre as 
prioridades de adaptação nacional intersetorial identificadas. Prioridades de adaptação 
setorial para os sete setores / áreas de foco e turismo são delineadas na sexta a décima 
quarta seções. A décima quinta parte é sobre os "limites à adaptação". 

FONTE:http://www4.unfccc.int/nap/Documents/Parties/SLU-NAP-May-2018.pdf 

 

 

Fome Mecanismo de Ação: Dados preditivos, 
financiamento mais rápido e melhor resposta 
conjunta para livrar o mundo do flagelo da fome 
As Nações Unidas, o Banco Mundial, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, a 
Microsoft Corp., o Google e a Amazon Web Services anunciaram, à margem da 
Assembléia Geral, uma extraordinária parceria global para evitar fomes futuras. 



Com o apoio das principais empresas globais de tecnologia, o Famine Action Mechanism 
(FAM) é o primeiro mecanismo global dedicado a prevenir fomes futuras, mudando a 
forma como o sistema responde de reativo a proativo e mais rápido por meio de 
prevenção, preparação e ação antecipada. A nova abordagem pode salvar mais vidas e 
reduzir os custos humanitários em até 30%. 

“O Mecanismo de Ação Fome, FAM, é uma nova ferramenta importante que ajudará a 
prever e, portanto, a prevenir a insegurança alimentar e a fome antes de terem a 
oportunidade de se estabelecerem”, afirmou o Secretário-Geral das Nações Unidas, 
António Guterres. “A prevenção de crises salva vidas. Com o Mecanismo de Ação contra 
a Fome, estamos renovando nossa promessa de tolerância zero à fome e à insegurança 
alimentar aguda ”. 

“A fome tem sido parte de toda a história humana ao longo da história humana. De fato, 
provavelmente a pior fome que o mundo já viu aconteceu durante a minha vida ”, 
disse o chefe humanitário da ONU, Mark Lowcock, em seus comentários no 
evento. “Mas também é o caso de que a fome se tornou muito mais rara. Houve apenas 
duas fomes declaradas nos últimos 20 anos - a fome na Somália em 2011 e a declaração 
que tivemos que fazer para o Sudão do Sul no ano passado. A maioria dos países está 
além desse flagelo. O FAM pode nos ajudar a levar todos os países além do flagelo ”. 

O FAM trabalhará através de três elementos essenciais: 

Tecnologia de ponta, dados e análises 

Combinados, eles nos ajudarão a prever com base no que sabemos que aconteceu para 
cristalizar um problema. 

Financiamento muito mais rápido 

Um sistema pré-acordado, pré-negociado e pré-organizado automaticamente para 
liberar recursos quando o problema se cristaliza. 

Um sistema de resposta conjunta 

“É aí que a família das Nações Unidas, o Grupo do Banco Mundial, e as ONGs e a Cruz 
Vermelha precisam colaborar mais”, concluiu o ERC Lowcock, enfatizando como a FAM 
construirá boas práticas já implementadas. 



FONTE:https://www.unocha.org/story/famine-action-mechanism-predictive-data-faster-financing-

and-better-joint-response-rid-world 

 

Declaração de Princípios de Sydney sobre a Proteção de 
Pessoas Deslocadas no Contexto da Elevação do Nível do 
Mar 
Este documento contém a Resolução 6/2018, que foi adotada pela Comissão de Direito 
Internacional e Elevação do Nível do Mar na 78ª Conferência da International Law 
Association, realizada em Sydney, Austrália, de 19 a 24 de agosto de 2018, bem como a 
Declaração de Sydney. Princípios sobre a Proteção de Pessoas Deslocadas no Contexto 
da Elevação do Nível do Mar. 

O propósito da Declaração de Princípios é fornecer orientação aos Estados para evitar, 
mitigar e abordar o deslocamento de pessoas que ocorrem no contexto do aumento do 
nível do mar, com base e derivado de disposições, princípios e estruturas legais 
internacionais relevantes. Aplica-se a todas as formas de mobilidade humana surgidas 
no contexto do aumento do nível do mar. 

FONTE:http://www.ila-

hq.org/images/ILA/Resolutions/ILAResolution_6_2018_SeaLevelRise_SydneyDeclaration.pdf 

 

Vanuatu: Política nacional sobre mudança climática e 
deslocamento induzido por desastres 
Esta política visa ajudar os planejadores de emergência e desenvolvimento a trabalhar 
com o Governo de Vanuatu para atender às necessidades de todas as comunidades 
afetadas pelo deslocamento. A política também visa permitir que os ministérios do 
governo trabalhem em conjunto para fornecer proteções para as pessoas em cada 
estágio do ciclo de deslocamento, com o objetivo de alcançar soluções duradouras para 
todas as pessoas afetadas pelo deslocamento.  

Ao fortalecer as iniciativas de planejamento existentes, o mapeamento de múltiplos 
riscos, a redução do risco de desastres e os esforços de adaptação às mudanças 
climáticas, a política busca reduzir ao máximo os gatilhos de deslocamento. Ele 
reconhece que a realocação planejada é uma opção de último recurso. Onde as 



comunidades precisam se afastar dos perigos, temporária ou permanentemente, a 
política visa assegurar que as lições aprendidas de experiências anteriores de realocação 
em todo o mundo e no Pacífico sejam levadas em conta, para que o movimento ocorra 
com dignidade e com as devidas salvaguardas e direitos humanos. proteção de direitos 
em vigor. 

Os riscos de deslocamento são abordados no contexto da mobilidade mais ampla de 
Vanuatu, reconhecendo que o deslocamento é desencadeado não apenas por desastres 
naturais, mas também por outras crises. Desta forma, o conceito de “desastre”, como 
entendido nesta política, é amplo e não se relaciona apenas com os riscos naturais, mas 
também inclui uma série de crises que afetam as comunidades, incluindo despejos, 
conflitos fundiários e deslocamento induzido pelo desenvolvimento. A política visa não 
discriminar dependendo do gatilho para o deslocamento, mas sim abordar o 
deslocamento de forma holística, a fim de fornecer assistência às comunidades afetadas 
em uma variedade de cenários diferentes, seguindo um conjunto comum de princípios 
e padrões. 

A política propõe doze áreas estratégicas de ação prioritárias para garantir que as 
considerações de deslocação e mobilidade humana sejam integradas no planeamento 
de Vanuatu a nível nacional, provincial e local, com base nas iniciativas políticas 
nacionais existentes. As áreas estratégicas são agrupadas em intervenções de nível de 
sistemas e intervenções de nível setorial. Intervenções no nível de sistemas referem-se 
a: 

1. instituições e governança 
2. salvaguardas e proteção 
3. evidências, informações e monitoramento 
4. capacitação, treinamento e recursos. 
Intervenções de nível setorial dizem respeito a: 

1. segurança e proteção  
2. terra, habitação, planejamento e meio ambiente  
3. saúde e bem-estar 
4. Educação 
5. infraestrutura e conectividade 
6. agricultura, segurança alimentar e meios de subsistência 
7. conhecimento tradicional, cultura e documentação 
8. acesso à justiça e participação do público. 
A política também identifica questões transversais que se relacionam e sustentam todas 
as doze áreas, tais como responsividade de gênero, inclusão social, participação da 
comunidade, redução do risco de desastres, adaptação às mudanças climáticas e 
migração segura e bem gerenciada. 

FONTE:https://www.iom.int/sites/default/files/press_release/file/iom-vanuatu-policy-climate-change-disaster-

induced-displacement-2018.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 

                    


