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Para construir resiliência, ouça as necessidades das 

pessoas 

Por Juliette Perche, LSE 

Apoiar a resiliência às mudanças climáticas e desastres é uma prioridade chave para o 
desenvolvimento. No entanto, sabemos pouco sobre o que funciona melhor para 
ajudar as comunidades a se levantarem diante do aumento do risco 
climático. Sabemos ainda menos sobre o que as pessoas acham que as ajudará a se 
tornarem mais resilientes. 

Isto é onde a construção de resiliência e Adaptação ao Clima Extremos e Desastres 
( Braced ) 's rápida Research Response( RRR ) espera lançar alguma luz. 

Usando telefones celulares para coletar informações sobre a resiliência doméstica 
em Mianmar, o esforço da RRR está investigando os muitos fatores que influenciam a 
resiliência em nível local, conforme percebido pelas próprias populações rurais. 

Como parte da última rodada da pesquisa, procuramos entender o que as pessoas 
acham que são as soluções para aumentar a resiliência da comunidade. 

Quando perguntados sobre os fatores de resiliência, a maioria das pessoas (38%) disse 
que proteger os ativos mais valiosos da comunidade (como a proteção de terras 
agrícolas ou o reforço de moradias) era essencial. 

Muitos entrevistados também identificaram o planejamento de emergência (22 por 
cento) - incluindo preparação para evacuação e armazenamento de emergência - bem 



como sistemas de alerta precoce (14 por cento) como instrumentos para mitigar os 
impactos de desastres naturais. 

Isto sublinha a relevância de melhorar o planeamento a nível das aldeias e o acesso a 
informações sobre o clima para aumentar a resiliência em áreas remotas, tais como as 
aldeias alvo da investigação no distrito de Hpa-An. 

No entanto, poucos entrevistados - até mesmo entre os agricultores - pensavam que a 
colheita antes de um desastre apoiaria a resiliência da comunidade. Em contraste, os 
agricultores muitas vezes optaram por adaptar seus padrões de cultivo como o fator 
chave para a resiliência de sua comunidade - talvez olhando para mudanças de longo 
prazo no clima ou mudança na demanda por cultivos. 

SISTEMAS DE ALERTA ADICIONAL E EDUCAÇÃO 

Curiosamente, a importância dada aos sistemas de alerta precoce varia 
substancialmente, dependendo do nível de educação do chefe do agregado familiar. 

Uma grande parte dos entrevistados com ensino superior parece perceber esses 
sistemas como uma rota importante para a resiliência, enquanto uma parcela muito 
menor dos entrevistados com pouca ou nenhuma educação (11%) escolheu essa 
medida. 

Embora isso possa ser explicado por vários fatores, pode ser que a educação aprimore 
a compreensão e a conscientização dos sistemas de alerta precoce, aumentando, 
assim, a probabilidade de sua adoção como uma medida de resiliência. 

Também poderia sugerir que o acesso poderia ser desigual, com pessoas instruídas 
acessando informações mais facilmente do que pessoas sem educação, não 
beneficiando a comunidade da mesma forma. Melhorar a acessibilidade às 
informações de alerta é, de fato, um dos muitos desafios das iniciativas de 
fortalecimento da resiliência. 

Vários sistemas de alerta antecipado foram testados em Mianmar, tais como alertas 
de inundação através de redes móveiscom a UNESCO, a agência cultural da ONU. 

Em outros indicadores de resiliência comunitária, os níveis de educação para o chefe 
da família pareciam influenciar fortemente a percepção de quão bem a comunidade é 
capaz de lidar com desastres naturais. 

MATÉRIAS DE SOLIDARIEDADE 

Indicadores de solidariedade, como o senso de comunidade e a capacidade de recorrer 
a apoio externo em tempo de necessidade, parecem estar intimamente ligados às 
percepções individuais de sua própria capacidade de recuperação. 

Isto sugere que os agregados familiares que podem confiar no apoio da sua 
comunidade, percebem-se mais resilientes aos desastres naturais. Além disso, enfatiza 



a importância de medidas baseadas na comunidade para aumentar a resiliência tanto 
no nível individual quanto no nível da aldeia. 

Por exemplo, no rescaldo do ciclone Nargis que atingiu Mianmar em 2008, 
a iniciativa comunitária de redução do risco de desastres apoiou o estabelecimento de 
comitês de construção de abrigos nas aldeias afetadas para ajudar a reconstruir as 
casas. 

Em uma rodada anterior das pesquisas de RRR em Hpa-An, a maioria dos entrevistados 
deu respostas positivas sobre a solidariedade de sua comunidade e estavam confiantes 
na capacidade de sua aldeia de lidar com desastres naturais. 

No entanto, existem fortes discrepâncias entre as aldeias. Isto é especialmente 
verdade para a forma como as pessoas percebem a resiliência da sua infraestrutura e 
serviços, bem como a forma como se comparam a outras aldeias. 

USANDO A ENTRADA DE PESSOAS PARA GUIA DE CONSTRUÇÃO DE RESILIÊNCIA 

Certamente, precisamos de uma melhor compreensão dos fatores que moldam as 
percepções das pessoas e os impulsionadores da resiliência em nível de aldeia. No 
entanto, é claro que as percepções sobre a resiliência de sua comunidade podem ser 
fortemente influenciadas por seu histórico socioeconômico, afetando a estratégia de 
resiliência das pessoas e a adoção de medidas de resiliência. 

Os métodos testados pelo esforço da RRR, incluindo coleta de dados por telefone 
celular e medidas subjetivas de resiliência, estão oferecendo novas maneiras de 
coletar informações de baixo para cima que podem ajudar as intervenções de 
fortalecimento da resiliência. 

Também criamos um site de visualização de dados, o Painel de Resiliência , que 
permite que qualquer pessoa jogue com os dados da RRR e explore as tendências nos 
impulsionadores da resiliência para si mesmos. 

A esperança é que inovações como essas e outras que estão por vir possam oferecer 
maneiras inestimáveis de garantir que as vozes das pessoas sejam ouvidas e, se usadas 
em conjunto com os atores do desenvolvimento, possam ajudar a garantir mais 
intervenções de construção de resiliência de baixo para cima. 

Congratulamo-nos com comentários que avançam a história através de opiniões, 
anedotas, links e dados relevantes. Se você vir um comentário que acredita ser 
irrelevante ou inadequado, poderá sinalizá-lo para nossos editores usando os links 
denunciar abuso. As opiniões expressas nos comentários não representam as opiniões 
da Braced ou de seus parceiros. 

FONTE:http://www.braced.org/news/i/To-build-resilience-listen-to-peoples-needs/ 

 

 



 

Novos métodos de medição de resiliência: insights 

iniciais de uma pesquisa de painel de telefonia móvel 

em Mianmar usando ferramentas subjetivas 

Este artigo apresenta os primeiros insights da Pesquisa de Resposta Rápida (RRR) do 
Programa Building Resilience and Adaptation to Climate Extremes and Disaster 
(BRACED) em Mianmar, que está testando duas inovações. O primeiro é o uso de 
abordagens subjetivas para mensuração de resiliência que buscam usar o 
conhecimento das pessoas sobre suas próprias capacidades para lidar com o risco. Isso 
contrasta com abordagens tradicionais “objetivas” que dependem fortemente do 
julgamento de especialistas e verificação externa para decidir o que torna outras 
pessoas resilientes. O segundo é o uso de telefones celulares para coletar dados de 
pesquisas de painel baratos em tempo quase real em contextos pós-desastre. 

Os resultados iniciais da pesquisa da RRR mostram como a resiliência subjetiva está 
fortemente associada a fatores como educação, pobreza, número de ocupantes 
domésticos e bem-estar. Embora as avaliações objetivas tradicionais reflitam muitas 
delas, existe uma série de disparidades entre avaliações subjetivas e objetivas - como o 
papel dos tipos de meios de subsistência e a resiliência dos domicílios chefiados por 
mulheres em relação aos chefiados por homens. Os níveis de resiliência subjetiva 
variam consideravelmente de acordo com as capacidades relacionadas à resiliência e 
dependem muito de se considerarmos a resiliência a uma ampla gama de choques 
gerais ou a um perigo específico. O RRR continuará a coletar dados como parte dos 
esforços para rastrear as taxas de recuperação pós-desastre; Este documento 
documenta as primeiras lições aprendidas ao implantar a pesquisa sobre telefonia 
móvel para ajudar outras pessoas interessadas em usar qualquer uma das duas 
técnicas para medir a resiliência. Finalmente, este artigo apela para uma maior 
inovação e experimentação na medição de resiliência, reconhecendo a necessidade de 
uma ampla gama de ferramentas de medição para apoiar os diversos contextos e 
necessidades de avaliação da comunidade de desenvolvimento. 

FONTE:http://www.braced.org/contentAsset/raw-data/20a0886a-4975-45a5-8a83-
339618dc9bf8/attachmentFile 

 

 



Portugal doa livros à Biblioteca da ONU por ocasião do 

Dia da Língua Portuguesa 

O Camões – Instituto da Cooperação e da Língua doou cerca de duas dezenas de livros 
à Biblioteca da ONU, em Nova Iorque, no âmbito da comemoração do Dia da Língua 
Portuguesa e da Cultura. 

O presidente do instituto, Luís Faro Ramos, disse que os volumes “são um primeiro 
lote daquilo que será uma biblioteca das Nações Unidas com mais títulos em língua 
portuguesa.” 

Multilateralismo 

Numa entrevista com a ONU News, Faro Ramos afirmou que “é muito importante 
dotar a biblioteca das Nações Unidas, que é o sitio por excelência do multilateralismo, 
com um acervo em língua portuguesa.” 

O presidente do Camões acredita que o português se está a assumir “como uma língua 
de fato universal, global, policêntrica, que é falada por mais de 260 milhões de 
pessoas, em cinco continentes e nove países.” 

Significado 

Num encontro com o chefe da Biblioteca Dag Hammarskjöld, que leva o nome do ex-
secretário-geral que morreu em serviço numa queda de avião, Faro Ramos assumiu o 
compromisso de enviar mais livros. 

Thanos Giannakopoulos disse que “este é um ato bastante importante”, porque o 
espaço “tem vindo a adicionar conteúdo em português.” 

Giannakopoulos explicou que “a biblioteca serve sobretudo os funcionários das Nações 
Unidas, às missões permanentes, investigadores externos e ao público que visita a 
sede da ONU.” Segundo ele, “isso quer dizer muita gente.” 

Coleção 

Esta primeira doação vem da Assembleia da República de Portugal.  Existem livros 
acadêmicos sobre nascimento de uma democracia, livros jurídicos, técnicos e de 
história dos países que compõe a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP. 

Faro Ramos destaca o Novo Atlas da Língua Portuguesa, que inclui “estatísticas muito 
interessantes sobre a presença da língua em todo o mundo, o seu poder e potencial 
atual e futuro.” 

O presidente do instituto também sublinha uma edição especial da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos. Faro Ramos explica que “é um exemplar muito 
bonito, com os artigos da Declaração, ilustrados com desenhos e gravuras de autores 
portugueses, feito para celebrar o seu 50º aniversário.” 

 Apresentação: Alexandre Soares 



FONTE:https://news.un.org/pt/story/2018/05/1621752?utm_source=ONU+News+-

+Newsletter&utm_campaign=6c05a0c422-

EMAIL_CAMPAIGN_2018_05_08&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-6c05a0c422-

105027597 

 

Aumentar a resiliência agrícola através de uma melhor 

gestão de risco na Zâmbia 

Este relatório fornece uma análise rigorosa dos riscos de produção, marketing e 
ambiente favorável enfrentados pelo setor agrícola da Zâmbia e prioriza soluções para 
gerenciar os riscos. Em termos da severidade e frequência dos impactos adversos, a 
análise mostra que secas, inundações, volatilidade de preços e restrições comerciais 
são os principais riscos que afetam a agricultura no país. A exposição às consequências 
desses e de outros riscos pode ser efetivamente limitada por meio de sistemas de 
gerenciamento de risco adaptados ao contexto do país. 

Três áreas de gerenciamento de risco são consideradas prioritárias, com potencial 
significativo para integrar as ações empreendidas entre elas: Fortalecer o sistema de 
alerta precoce para detectar ameaças à segurança alimentar; Desenvolver a agricultura 
inteligente em termos climáticos e aumentar a resiliência a choques relacionados ao 
clima por meio da diversificação; e Desenvolver o Zambian Commodity Exchange 
(ZAMACE) e construir uma rede de segurança sensível ao choque. 

FONTE:http://documents.worldbank.org/curated/en/330211524725320524/pdf/125784-WP-25-4-

2018-9-34-36-ZambiaAgResilienceRiskMgtweb.pdf 

 

Ramani huria: o atlas da resiliência à inundação em Dar 

es Salaam 

Dar Ramani Huria (mapa aberto em suaíli para o Dar), é um projeto de mapeamento 
baseado na comunidade em Dar es Salaam, na Tanzânia, que constrói a resiliência às 
inundações em comunidades por toda a cidade. Este projeto treinou equipes de 
estudantes universitários locais e membros da comunidade de todo o Dar es Salaam 
para criar mapas de área local altamente detalhados das áreas mais propensas a 



inundações da cidade. Os mapas foram combinados com o InaSAFe, um software 
gratuito que permite aos usuários executar cenários realistas de desastres naturais 
para melhor planejamento e resposta. 

Todos os anos, durante a estação das chuvas, Dar es Salaam está propenso a sofrer 
inundações devastadoras que varrem as estradas e tiram casas, resultando em riscos 
para a vida e infraestrutura. Ao colaborar com as comunidades para mapear áreas 
residenciais, estradas, córregos, várzeas e outras características relevantes, a Ramani 
Huria está estimulando uma maior conscientização e envolvimento na prevenção de 
desastres. 

FONTE:http://documents.worldbank.org/curated/en/200421524092301920/pdf/Ramani-Huria-Atlas-

March-2016.pdf 

 

A geografia dos desafios futuros da água 

Este relatório fornece uma visão global das questões relacionadas à segurança 
hídrica. Após a introdução do primeiro capítulo do contexto geral para os desafios 
relacionados à água, o segundo capítulo deste relatório explora seis temas 
relacionados à segurança da água: 

• Produção de água e comida 
• Poluição da Água e Saúde Humana 
• Inundação 
• Produção de energia relacionada à água 
• Qualidade ecológica dos ecossistemas aquáticos 
• Agua. migração e conflito 

FONTE:http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2018-the-geography-of-future-

water-challenges-2920.pdf 

 

Vulnerabilidade econômica regional ao aumento do 

nível do mar no condado de San Diego 

Este relatório consiste em uma avaliação da vulnerabilidade econômica regional 
usando projeções de inundação desenvolvidas pelo Sistema de Modelagem de 



Tempestades Costeiras do Serviço Geológico do United States Geological Survey 
(USGS) e atividade econômica e dados de ativos disponíveis para o Condado de San 
Diego. 

A avaliação da vulnerabilidade econômica busca identificar se partes importantes da 
base econômica da região (as indústrias que vendem fora da região) são vulneráveis e 
onde estratégias de adaptação podem ser necessárias para sustentar a atividade 
comercial e industrial. Esse tipo de avaliação de vulnerabilidade não prevê impactos 
específicos, mas aponta para possíveis efeitos das condições que definem o 
cenário. Ele é projetado para alertar sobre possíveis problemas futuros e destacar 
aspectos que requerem atenção prioritária no planejamento. Não considera 
estratégias de adaptação planejadas, que muitas jurisdições na região estão 
atualmente trabalhando, mas procura ajudar a informar esses esforços de 
planejamento.  

FONTE:http://centerfortheblueeconomy.org/wp-content/uploads/2018/04/4.4.18.Final-San-Diego-
Vulnerability-Report.pdf 

 

Rumo a processos NAP sensíveis ao gênero: progresso e 

recomendações para o caminho a seguir 

Relatório de Síntese da Rede Global do NAP, 2017-18 

Este relatório apresenta uma análise do progresso na integração de considerações de 
gênero nos processos do Plano Nacional de Adaptação (NAP). Ele é baseado em uma 
revisão dos documentos preenchidos do NAP disponíveis na Central do NAP no final de 
janeiro de 2018, bem como nos dados coletados diretamente das equipes do NAP do 
país. Com base nessa análise, este relatório extrai lições aprendidas até o momento e 
identifica temas comuns entre países. 

O objetivo deste relatório de síntese é ajudar os países engajados nos processos do 
NAP interessados em buscar abordagens sensíveis ao gênero, independentemente de 
qual estágio do processo eles sejam. O relatório também pode ser de interesse para os 
parceiros de desenvolvimento que estão fornecendo desenvolvimento de capacidade 
e apoio técnico aos atores de adaptação envolvidos nos processos do NAP. 

FONTE:http://napglobalnetwork.org/wp-content/uploads/2018/04/napgn-en-2018-towards-gender-

responsive-nap-processes-synthesis-report.pdf 



 

Uso da avaliação de impacto para melhorar a 

formulação de políticas para a adaptação às mudanças 

climáticas nos setores agrícolas 

A avaliação de impacto (IE) permite que os gerentes de programas e formuladores de 
políticas planejem intervenções de maneira racional e baseada em evidências. Embora 
existam vários métodos de avaliação, esta nota informativa fornece uma visão geral 
dos métodos rigorosos e quantitativos do IE. Esses métodos fornecem aos gerentes de 
programas e formuladores de políticas evidências completas sobre o impacto das 
intervenções de adaptação, permitindo que eles façam escolhas políticas informadas 
sobre as opções de adaptação. Envolvendo-se em avaliações detalhadas e baseadas 
em evidências, os formuladores de políticas e os gerentes de programas podem 
abordar elementos críticos para a formulação e implementação dos Planos Nacionais 
de Adaptação (NAPs).  

FONTE:http://www.fao.org/3/I8904EN/i8904en.pdf 

 

Sphere Handbook 2018 está em fase final de produção 
Após um ano intenso de redação, consulta e revisão, a quarta edição do Manual da 

Esfera está se aproximando das etapas finais da produção. O manuscrito consolidado 

de três capítulos fundamentais e quatro capítulos técnicos será apresentado ao 

Conselho Executivo da Sphere para validação e aprovação em maio. 

O Conselho da esfera, o órgão estatutário de 16 membros que governa a Sphere, 

analisará o conteúdo, a evidência, a apresentação e a consistência do Manual, 

incluindo uma análise do processo que levou à sua conclusão com contribuições 

globais. Após a validação, o texto finalizado será preparado para publicação e 

traduzido em três idiomas adicionais. Espera-se publicar todas as versões em 

diferentes idiomas - inglês, francês, espanhol e árabe - simultaneamente na versão de 

outono de 2018. 

Os padrões revisados da Sphere estarão disponíveis em uma seleção de formatos 

digitais on-line e impressos, garantindo que os profissionais humanitários possam usar 

o Manual de diferentes maneiras para atender às suas preferências e ao ambiente 

operacional em que estão localizados. Os usuários do Manual ainda poderão baixar a 

nova edição gratuitamente no site da Sphere, e terão a nova opção de trabalhar com 



ela em uma plataforma on-line interativa. A aplicação móvel atual da Cooperação de 

Padrões Humanitários ( HSPapp ) será atualizada com o novo Manual e os diferentes 

idiomas. Você também pode comprar cópias impressas. 

Esta nova edição representa uma conquista significativa para a qualidade e a 

responsabilidade humanitária: ela consolidará o aprendizado e a evidência das 

operações que mais afetaram a resposta humanitária nos últimos anos, ao mesmo 

tempo em que reflete a experiência das mais diversas de profissionais de todo o 

mundo que contribuíram para esta revisão no ano passado. 

Este último processo de revisão foi o processo mais abrangente e inclusivo realizado 

nos vinte anos da história da Sphere: o novo Manual levará em conta mais de 4.500 

comentários de profissionais humanitários e a experiência de 1.500 pessoas que 

contribuíram durante os eventos de consulta em 40 países. 
FONTE:http://www.sphereproject.org/sphere/es/noticias/el-manual-esfera-2018-est-en-las-fases-

finales-de-produccin/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMAÇÕES 

        PROMOTOR BRASIL 

          http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/Home/viewalladvocates#page-3 

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

          https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio 

          INFORMATIVOS UNISDR 

         http://www.eird.org/camp-10-15 

         PREVENTIONWEB 

        http://www.preventionweb.net/english/ 

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

         http://www.mi.gov.br/web/guest/cidades-resilientes 

         CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE DESASTRES - PARANÁ 

         http://www.ceped.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=16 

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL SP 

         http://www.defesacivil.sp.gov.br/  

          SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL – RIO DE JANEIRO 

         http://www.rj.gov.br/web/sedec/exibeconteudo?article-id=4173185  

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DE MINAS GERAIS 

        http://www.defesacivil.mg.gov.br/index.php/ajuda/page/280-programa-minas-mais-  resiliente-edital-de-

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

           

 


