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Risco relacionado com o clima à infraestrutura DoD: 
relatório da avaliação inicial de vulnerabilidade (SLVAS) 

FONTE:  DEPARTAMENTO DE DEFESA DOS ESTADOS UNIDOS   

Este relatório resume os resultados de uma pesquisa para avaliar vulnerabilidades de 
instalação do Departamento de Defesa dos EUA (DoD) para riscos de segurança 
relacionados ao clima em todo o mundo, com o objetivo de identificar 
vulnerabilidades graves e desenvolver as estratégias de adaptação necessárias. Este 
relatório também fornece análise, um olhar sobre tendências e conclusões com base 
nos resultados desta pesquisa. 

Para identificar as instalações do DoD com vulnerabilidades, o Escritório do Secretário 
Adjunto de Defesa para Energia, Instalações e Meio Ambiente [OASD (EI & E)] iniciou 
um levantamento preliminar de avaliação de vulnerabilidade de nível de triagem 
(SLVAS) de sites DoD em todo o mundo. As respostas SLVAS renderam uma ampla 
gama de informações qualitativas. O maior número de efeitos reportados resultou da 
seca (782) seguido de perto pelo vento (763) e inundações não relacionadas a 
tempestades (706). Cerca de 10% dos locais indicaram que foram afetados por 
temperaturas extremas (351), enquanto as inundações devido a surtos de tempestade 
(225) e incêndios (210) afetaram cerca de 6% dos relatórios dos sites. Quase 50% dos 
sites (1.684) relataram que não tiveram efeitos em nenhum dos ativos dos efeitos. 

FONTE:https://climateandsecurity.files.wordpress.com/2018/01/tab-b-slvas-report-1-24-2018.pdf 

 

 



Governança adaptativa como catalisador para 
transformar a relação entre desenvolvimento e risco de 
desastres através do Quadro de  Sendai? 

Este artigo apresenta evidências de governança adaptativa (AG) na articulação do 
Marco de Sendai  e explora seu potencial como uma abordagem "não tradicional" para 
a redução do risco de desastres (RRC) para enfrentar os desafios dos sistemas sociais e 
ecológicos complexos (SES) e fatores e processos socioeconômicos, culturais e de 
múltiplos níveis. Tomando uma lente de AG, este artigo analisa a prevalência de 
características de AG e determina qual dos componentes do Marco de Sendai  exigiria 
uma abordagem de AG para facilitar uma agenda transformadora de RRD. Também 
identifica oportunidades para empregar uma abordagem AG além do que já está 
articulado para aumentar ainda mais a resiliência aos desastres e promover um 
desenvolvimento equitativo, resiliente e sustentável.  

Os resultados indicam referências significativas à AG no Marco de Sendai, e este 
documento postula que o Marco de Sendai poderia, de fato, ser uma importante 
"janela de oportunidade" para transformar a DRR através da AG. O artigo conclui 
discutindo os desafios que devem ser superados para que a AG ofereça soluções 
práticas para as transformações urgentes exigidas na DRR e solicitando novas 
pesquisas para identificar os espaços e caminhos através dos quais as transformações 
deliberadas podem ocorrer. 

A implementação do Marco de Sendai para Redução do Risco de Desastres requer 
abordagens de gestão e governança não tradicionais para uma redução substancial das 
perdas de desastres para ocorrer. A AG foi identificada como um mecanismo através 
do qual a mudança fundamental da relação entre desenvolvimento e risco de 
desastres, com implicações de grande alcance para ciência, política e prática. No seu 
núcleo são a colaboração, a ação coletiva multinível e a aprendizagem contínua para a 
construção de conhecimento e gerenciamento SES efetivo. 

FONTE:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212420918300815 

 

 

Revisão da Postura Nuclear 

Em 2 de fevereiro, o Pentágono lançou a versão não classificada de Revisão da Postura 

Nuclear. O Documento 2018 contém alterações significativas ao longo do ano. 

FONTE:https://thebulletin.org/sites/default/files/2018-NUCLEAR-POSTURE-REVIEW-FINAL-

REPORT.PDF 



 

Cooperação em matéria de segurança nuclear 

Uma investigação sobre a cooperação entre os Países Baixos, Bélgica e Alemanha 
sobre as usinas nucleares nas áreas fronteiriças 

Este relatório descreve uma investigação conduzida para compreender melhor a forma 
como os Países Baixos e a Bélgica e os Países Baixos e a Alemanha cooperam para 
limitar os riscos envolvidos na produção de energia nuclear nas áreas fronteiriças. Em 
particular, a investigação centrou-se na cooperação transfronteiriça em matéria de 
licenciamento, supervisão e gestão de crises. O Conselho de Segurança Holandês 
também investigou como o público está informado sobre os procedimentos de 
licenciamento, incidentes em usinas nucleares e as medidas que precisam ser tomadas 
em resposta a um acidente nuclear.  

A investigação do Dutch Safety Board revela que os Países Baixos e a Bélgica, os Países 
Baixos e a Alemanha, cooperam bem em várias áreas, mas que há espaço para 
melhorias em outros. O Conselho de Segurança Holandês formula duas 
recomendações para melhorar a cooperação transfronteiriça em matéria de gestão de 
crises. A primeira recomendação centra-se na melhoria dos preparativos conjuntos 
para a eventualidade de uma crise nuclear. A segunda recomendação centra-se na 
otimização do processo de tomada de decisão em caso de crise nuclear. 

FONTE:https://www.onderzoeksraad.nl/uploads/phase-docs/1721/0044e54a19d020172884-
rapportage-interactief-kerncentrales-engels-180126.pdf 

 

 

Adaptação e responsabilidade do clima: um guia 
preliminar e relatório de resumo da oficina 

Este resumo da série e da oficina aborda a lacuna no conhecimento sobre passivos 
relacionados ao clima e visa promover o diálogo sobre como essas responsabilidades 
podem avançar ou inibir a implementação de abordagens de adaptação climática 
conhecidas e bem desenvolvidas em Massachusetts, EUA. 

As partes I a III fornecem um guia sobre as principais teorias de responsabilidade legal 
que poderiam entrar em jogo se um profissional de design ou funcionário público não 
pudesse implementar adequadamente medidas de adaptação climática que 



resultassem em danos. Essas seções incluem a jurisprudência que foi apresentada aos 
participantes em cada oficina, bem como uma análise mais profunda das tendências e 
teorias legais relevantes especificamente para este relatório. Este guia não pretende 
ser uma análise exaustiva da jurisprudência existente, mas sim uma introdução com 
exemplos relevantes dos tipos de reivindicações que poderiam surgir quando as partes 
não se preparam adequadamente para a mudança climática. A Parte IV deste relatório 
sintetiza as conversas e discussões dos participantes durante cada uma das oficinas de 
meio dia. 

Essas oficinas ocorreram em Boston e, portanto, as referências a leis e regulamentos 
específicos são principalmente as de Massachusetts. No entanto, esses conceitos e 
temas, incluindo muitos dos antecedentes legais, também são aplicáveis a outras 
partes do país. 

O relatório conclui com as próximas etapas recomendadas para abordar as barreiras 
existentes para a implementação de soluções adaptativas para o clima. 

FONTE:https://www.clf.org/wp-content/uploads/2018/01/GRC_CLF_Report_R8.pdf 

 

Construir a resiliência da comunidade urbana 

Este conjunto de ferramentas apresenta uma abordagem para avaliar a resiliência da 
comunidade em toda a cidade que visa: 

• Identificar as prioridades e necessidades de resiliência da comunidade que 
exigem atenção e intervenção no nível da cidade; 

• Determine se e como as prioridades de resiliência da comunidade e da cidade 
se alinham; e 

• Identifique os pontos de entrada para aumentar a resiliência a nível 
comunitário e pode contribuir para a resiliência global da cidade. 

Este conjunto de ferramentas é o melhor para as organizações que trabalham no nível 
da cidade que desejam trabalhar na resiliência da escala da cidade, e as organizações 
que trabalham em comunidades que encontram problemas da comunidade precisam 
ser abordadas para além do nível comunitário. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/publications/view/56937?&a=email&utm_source=pw_email 

 

Explorando abordagens e estratégias para serviços 
humanos e instituições de assistência à infância para 



promover a resiliência e recuperação de crianças e 
jovens afetados por catástrofes naturais 

Um relatório do Comitê Consultivo Nacional sobre Crianças e Desastres 

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

Uma forte compreensão de como os desastres afetam as crianças e suas famílias 
informa recomendações sobre a preparação, a resposta e a recuperação dos serviços 
humanos. O relatório decorre de uma extensa revisão da literatura e foi 
principalmente informado por uma série de apresentações de especialistas em 
assuntos (SME) conduzidos pelo Grupo de Trabalho de Serviços Humanos (HSWG) por 
meio de reuniões de vídeo e teleconferência. As PME que apresentaram ao HSWG são 
autoridades estabelecidas neste campo. 

O relatório considera desastres naturais de três pontos no tempo: antes, durante e 
após o evento. Para os três pontos consecutivos, este relatório identifica as áreas em 
que foram realizados progressos significativos, bem como as práticas promissoras ou 
as melhores práticas e as recomendações. As recomendações devem ser consideradas 
pelos governos federal, estadual, tribal, territorial e local, e por todas as organizações 
que servem crianças. É essencial que as recomendações sejam integradas e 
alavancadas através de parcerias em todos os níveis de governo e organizações para 
serem bem sucedidas em avançar e apoiar a resiliência e atividades, políticas, 
financiamentos e pesquisas da família e da comunidade que efetivamente promovam 
uma recuperação mais rápida e equitativa das crianças e suas famílias afetadas por 
desastres.  

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

rpt082017.pdf 

 

Mergulho profundo técnico em serviços de hidromet 
para aviso prévio: relatório de resumo 



Este relatório compartilha as principais ações e procedimentos de um mergulho 
técnico e profundo em serviços de hidromet para alertas antecipados realizada de 12 a 
15 de setembro de 2016, em Tóquio, que reuniu mais de 40 funcionários de 11 países 
em desenvolvimento, juntamente com equipes de projeto do Banco Mundial e chave 
especialistas do Japão e da Austrália. 

O evento permitiu que os clientes dos países em desenvolvimento aprendessem com a 
abordagem do Japão aos riscos hidrológicos e meteorológicos (hidromet), 
especificamente sua capacidade de traduzir serviços meteorológicos, climáticos e 
hidrológicos modernos e sustentáveis em estratégias nacionais de gerenciamento de 
risco e riscos climáticos. O TDD concentrou-se em encontrar soluções para 
preocupações chave identificadas pelos países participantes e visando informar os 
investimentos dos países, reunindo especialistas e profissionais das agências 
hidrológicas, meteorológicas e de gerenciamento de riscos de desastres (DRM). 

FONTE:https://www.gfdrr.org/sites/default/files/publication/World%20Bank_Hyromet%20

Services%20Report_Final%20web.pdf 

 

Valorizando os benefícios, os custos e os impactos das 
medidas de adaptação baseadas em ecossistemas: um 
caderno de métodos para a tomada de decisões. 

Este guia de texto destina-se a auxiliar na conscientização, o conhecimento e a 
capacidade sobre o porquê, como e em que contextos a avaliação da adaptação 
baseada em ecossistema (EbA) pode ser usada para informar, orientar e influenciar a 
tomada de decisões de adaptação. O livro de fontes combina informações sobre teoria 
e métodos de avaliação com 40 exemplos do mundo real e etapas práticas para o 
comissionamento, projeto e implementação de estudos de avaliação EbA. 

Mesmo que a EbA seja reconhecida como detentora de um potencial considerável 
para fortalecer a adaptação climática, ainda está para ser totalmente integrada nas 
políticas e práticas de desenvolvimento. A avaliação pode fornecer evidências 
convincentes - e geralmente muito necessárias - dos benefícios de investir em 
abordagens baseadas em ecossistemas, em si mesmas e em comparação (e 
combinação) com medidas cinza. Oferece uma ferramenta para orientar a tomada de 
decisões mais bem informada, o que resulta na entrega de ações de adaptação ao 
clima mais inclusivas, efetivas e sustentáveis. 

FONTE:http://www.adaptationcommunity.net/wp-content/uploads/2017/12/EbA-
Valuations-Sb_en_online.pdf 



 

Wildfire: uma paisagem em mudança 

Um Instituto de Resiliência Global e Avaliação da Associação Nacional de Proteção 
contra Incêndio 

O foco do relatório é determinar os impactos dos incêndios florestais em comunidades 
vulneráveis e infraestrutura crítica. O estudo analisou vários desastres da temporada 
de incêndios de 2016 e foi informado por numerosos estudos publicados, relatórios e 
vários projetos do setor público e privado abordando incêndios florestais na América 
do Norte. O relatório também inclui um levantamento de recursos existentes em 
pesquisa de incêndios florestais, combinado com os resultados de um workshop de 
especialistas e profissionais de dia, realizado na sede da NFPA em junho de 2017. 

FONTE:https://globalresilience.northeastern.edu/app/uploads/2017/12/WildfireReport_13
dec17_Full.pdf 

 

Pesquisadores da GEOlab que moldam o futuro da 
energia, previsão de desastres 

UNIVERSITY PARK, Pa. - Nunca o mundo foi melhor posicionado para prever e 
responder a desastres naturais. O fluxo de dados na ponta dos dedos é aparentemente 
sem fim. 

Mas o tamanho desse conjunto de informações em si representa um problema. Por 
exemplo, os cálculos de inundações para uma cidade que enfrenta fortes chuvas 
usando um século de dados são altamente precisos. Mas o cálculo é inútil se demorar 
dias ou semanas para calcular. 

É aí que o laboratório de Geoinformatics e Observação da Terra de Penn 
State  (GEOlab)  entra em exibição . Dirigido por Guido Cervone, professor associado 
de geoinformatics e diretor associado do Institute for CyberScience, é encarregado de 
três objetivos principais: desenvolver algoritmos computacionais para analisar 
rapidamente grandes quantidades de dados ; melhorando a modelagem numérica; e 
incorporando informação geográfica voluntária, como dados de mídia social e ciência 
cidadã, na equação. 

Através desses objetivos,  o time de Cervone  aborda uma série de áreas, incluindo 
previsão e resposta de inundações; previsões climáticas de curto e longo prazos para a 



previsão de agricultura e energia; e coleta imediata de dados para eventos como o 
acidente nuclear Fukushima Daiichi 2011. 

"Nossa pesquisa é melhorar a capacidade da sociedade de prever e responder a uma 
série de áreas de pesquisa, incluindo inundações e outros desastres naturais, bem 
como segmentos do mercado de energia, incluindo a previsão de energia solar e 
eólica", disse Cervone. "Nossas metodologias podem, em última instância, ter um 
grande impacto tanto na resposta a desastres quanto na transição para as energias 
renováveis". 

O GEOlab foi estabelecido em 2014 no  Departamento de Geografia  e  Instituto de 
Ciberciências para abordar problemas de grandes dados relacionados à ciência da 
Terra. Sua pesquisa, financiada em grande parte pelo Escritório de Pesquisa Naval e 
pela Fundação Nacional de Ciências, situa-se na interseção entre informática, 
meteorologia e ciência geoespacial. O grupo trabalha principalmente fora do Penn 
State, mas passa o tempo no National Center for Atmospheric Research no Colorado. 

GEOlab é atualmente composto por dois pesquisadores pós-médicos, Martina Calovi e 
Liping Yang, e seis estudantes de doutorado, Laura Clemente-Harding, Elena Sava, 
Carolynne Hultquist, Yanan Xin, Weiming Hu e Courtney Jackson. Aqui está um olhar 
sobre  alguns dos projetos que o GEOlab está trabalhando . 

Espaços de preenchimento de redes sociais 

Durante um evento de inundação, os respondedores contam com dados de 
sensoriamento remoto de imagens de satélite para atingir as áreas mais atingidas. 

Isso é complementado por modelos usados para prever o aumento das águas. Mas 
esses métodos são limitados. Poderia ser dias antes de o satélite passar novamente 
por aquela região, com o tempo muitas vezes encoberta a vista. E os modelos não são 
perfeitamente precisos. 

Sava, um candidato a doutorado em geografia, está usando dados não convencionais 
para dar aos intervenientes de emergência uma imagem mais clara dos danos 
causados por inundações e outros desastres. 

O Sava gera mapas em tempo real ao combinar esses conjuntos de dados e aplica 
geolocações a imagens obtidas das mídias sociais, como o Twitter, para preencher as 
lacunas. Ela está integrando diferentes fontes de dados, muitas vezes geradas durante 
o tempo de um evento, a fim de avaliar a extensão da inundação em relação ao espaço 
e ao tempo, bem como estimar o dano. Isso poderia complementar as simulações do 
modelo. 

"Usamos as mídias sociais como parte de nossa fonte de dados. Ser capaz de dar 
sentido a algo que alguém postou que pode não ter uma intenção científica e 
transformar isso em algo útil é muito promissor ", disse Sava. "Porque as pessoas no 
chão são aquelas que são principalmente impactadas. Ser capaz de usar algo disso e 
trazê-lo para a ciência é uma nova e excitante oportunidade " 



A Sava também está fortalecendo a capacidade dos computadores para detectar as 
inundações das imagens. Automatizar o processo pintaria uma imagem mais rápida e 
precisa das áreas de inundação potenciais e, em última análise, poderia salvar vidas. 

Ciência cidadã ajuda a resposta a desastres 

Durante a crise das usinas de Fukushima, partículas radioativas se dispersaram na 
atmosfera e depositaram-se no chão na prefeitura de Fukushima. As agências 
governamentais responderam para monitorar a liberação dessas toxinas. Assim, o 
projeto Safecast, um grupo liderado por cidadãos que imediatamente dispersou mais 
de 8.000 dispositivos portáteis de medição de radiação para o público, aumentando a 
quantidade de dispositivos nos meses subseqüentes. 

Os cidadãos reuniram mais de 80 milhões de pontos de dados de radiação 
geolocalizados. A informação ajudou a preencher as lacunas de dados deixadas 
quando o poder foi eliminado, desativando muitas ferramentas de medição do 
governo. Os dados do Safecast foram geralmente coletados de áreas como estradas ou 
comunidades. 

Carolynne Hultquist, uma doutoranda em geografia, comparou esses resultados com a 
análise do governo. O objetivo era determinar se as medições de fonte de pessoas 
podiam fornecer dados confiáveis durante emergências. 

"Muitas vezes, a ciência do cidadão é enquadrada como cientistas pedindo aos 
cidadãos para ajudarem um projeto, mas há muitos projetos emergentes liderados 
pelos cidadãos onde os cientistas podem ajudar a validar ou analisar os dados", disse 
Hultquist. "O processo de validação também pode agregar muita credibilidade a 
projetos liderados pelos cidadãos e pode ser usado durante uma série de desastres". 

Gerenciando grandes dados 

Imagine que você queria prever a quantidade de energia que poderia ser aproveitada 
do sol em todo o país usando painéis solares fotovoltaicos. Ou, você queria traçar as 
regiões mais produtivas. Para obter precisão, você poderia tirar modelos de 100 anos 
para milhares de locais. Mas essa computação pode demorar meses ou mais. 

Quantos dados você poderia omitir enquanto ainda conservasse a precisão? 

Isso é o que Weiming Hu, um candidato a doutorado em geografia, está tentando 
descobrir usando suas habilidades de programação e conhecimento estatístico. 

Simplesmente, você poderia começar a cortar pontos de dados de cada região. Mas 
essa não é a melhor maneira, diz Hu. 

"Ao direcionar áreas que têm uma maior variabilidade climática, podemos alcançar o 
mesmo nível de precisão com muito menos computação", disse Hu. "Estamos salvando 
nossos recursos de computação e acelerando o processo. Estamos direcionando a 
computação para onde é necessário. " 



Hu, em colaboração com Michael Mann, professor distinguido de ciência atmosférica, 
e Shantenu Jha, professor associado da Universidade Rutgers, está integrando 
algoritmos de aprendizado de máquinas e a técnica do Ensaio Analógico para construir 
automaticamente uma topologia de grade desestruturada nos Estados Unidos para um 
clima mais rápido e melhor previsões. 

Essas previsões são então incluídas em um modelo que prevê a produção de energia 
sob diferentes condições atmosféricas com o objetivo de determinar quais locais são 
mais adequados para a geração de energia solar a longo prazo, factorizando as 
mudanças no clima. 

O futuro do GEOlab 

Novos desafios surgem de dados que têm potencial promissor, mas não são 
estruturados. Os drones estão entre a plataforma de crescimento mais rápido para 
gerar dados de alta qualidade e estão sendo investigados pelo GEOlab. 

Cervone disse que as áreas de geração de dados superaram nossa capacidade de 
utilizar essa informação. Resolvendo isso irá melhorar a nossa capacidade de 
adaptação e resposta em uma variedade de áreas. 

"O desafio é que os dados cresceram a uma taxa mais rápida do que a nossa 
capacidade de analisá-los", disse Cervone. "Nosso grupo terá o maior impacto em 
áreas relacionadas ao desastre e às energias renováveis, desenvolvendo metodologias 
escaláveis para serem executadas em computadores de alto desempenho projetados 
para enfrentar essa quantidade de informações cada vez maior e sem precedentes". 

Cervone prevê a criação de um novo centro com o Institute for CyberScience (ICS) e 
o  Environmental and Earth Systems Institute (EESI)  para enfatizar a pesquisa de 
geoinformatics em Penn State. 

FONTE:http://news.psu.edu/story/501251/2018/01/17/research/geolab-researchers-
shaping-future-energy-disaster-forecasting 

 

O papel dos gabinetes de coordenação das mudanças 
climáticas na construção da resiliência: lições do ACCCRN 

Este relatório compartilha as lições aprendidas com a implementação dos Escritórios 
de Coordenação de Mudanças Climáticas (CCCOs) para Can Tho, Da Nang e Quy Nhon, 
Vietnã, que buscavam coordenar o planejamento da resiliência do clima urbano. Esses 
escritórios foram destinados a desempenhar uma função de coordenação, coletar e 
interpretar dados climáticos para ajudar a avaliar os riscos climáticos para o 
desenvolvimento da cidade, desenvolver uma estratégia multissetorial de resiliência 



climática, aumentar a capacidade de outras unidades técnicas no planejamento de 
mudanças climáticas e construção de resiliência e coordenação de projetos externos 
de financiamento e mudanças climáticas em todos os setores para garantir que eles 
sejam consistentes com as prioridades locais. 

A política nacional exigiu que os governos provinciais planejem e se preparem para as 
mudanças climáticas no Vietnã desde 2009. Mas há uma variedade de requisitos 
diferentes de diferentes ministérios, e em 2010 não havia um órgão de governo local 
que tivesse o mandato ou a capacidade de orientar as cidades planejamento de 
resiliência climática. O ACCCRN forneceu financiamento e suporte técnico para criar 
CCCOs para Can Tho, Da Nang e Quy Nhon - o último gerenciado pela província de Binh 
Dinh. Os CCCOs adotaram abordagens ligeiramente diferentes nas diferentes cidades, 
mas se tornaram mais bem sucedidos na capacitação, gerenciamento de dados, 
planejamento e desenvolvimento de projetos do que apoiaram participação de grupos 
vulneráveis e implementação de medidas prioritárias de fortalecimento da 
resiliência. Foi difícil para os CCCOs ganhar legitimidade, mesmo com o apoio dos 
Comitês do Povo provinciais, quando não foram oficialmente reconhecidos pelo 
Ministério dos Assuntos Internos. A atribuição de responsabilidades de planejamento 
de mudanças climáticas ao DoNRE não resolveu o problema de como gerenciar essa 
tarefa a nível local, porque a DoNRE não possui as ferramentas nem o mandato para 
coordenar o planejamento da resiliência climática em todos os setores. Para fazer isso 
efetivamente, é necessário algum tipo de função de pessoal de alto nível para 
coordenar processos deliberativos, iterativos e colaborativos que envolvam várias 
partes interessadas no compartilhamento de conhecimento e na tomada de 
decisões. porque a DoNRE não tem as ferramentas nem o mandato para coordenar o 
planejamento da resiliência climática em todos os setores. Para fazer isso 
efetivamente, é necessário algum tipo de função de pessoal de alto nível para 
coordenar processos deliberativos, iterativos e colaborativos que envolvam várias 
partes interessadas no compartilhamento de conhecimento e na tomada de 
decisões. porque a DoNRE não tem as ferramentas nem o mandato para coordenar o 
planejamento da resiliência climática em todos os setores. Para fazer isso 
efetivamente, é necessário algum tipo de função de pessoal de alto nível para 
coordenar processos deliberativos, iterativos e colaborativos que envolvam várias 
partes interessadas no compartilhamento de conhecimento e na tomada de decisões. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/publications/view/56917?&a=email&utm_source=
pw_email 
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Certificado de Gestão da Cadeia de Abastecimento de 
Saúde e Humanitária 

Descrição 

O Programa de Certificado de Gerenciamento da Cadeia de Sustentabilidade 
Humanitária e Saúde da Georgia Tech é um programa de educação executiva 
projetado para profissionais de organizações não governamentais (ONGs), governo, 
indústria e militares que são participantes ativos em operações humanitárias, incluindo 
alívio de desastres, desenvolvimento de longo prazo e operações de saúde pública. O 
objetivo do programa é aprimorar o conhecimento e experiência dos participantes em 
questões de logística e cadeia de suprimentos relacionadas a uma ampla gama de 
atividades, incluindo preparação, resposta e recuperação de desastres naturais e 
causados pelo homem, bem como crises humanitárias em curso devido a guerra, fome, 
doenças infecciosas e problemas de saúde crônicos.  

Os cursos são desenvolvidos para profissionais que procuram desenvolver habilidades 
para melhorar a tomada de decisões em preparação, planejamento de operações de 
resposta e design de sistemas. Os cursos incluem muitos componentes interativos, 
como estudos de caso e jogos, que ajudam os profissionais do mundo humanitário a 
vincular os desafios e os compromissos de decisão que enfrentam na prática com as 
abordagens sistemáticas, ferramentas e técnicas apresentadas. 

Como você se beneficiará 

• Desenvolva habilidades para melhorar a tomada de decisões em preparação, 
planejamento de operações de resposta e design de sistema 

• Aplicar habilidades e técnicas analíticas a problemas do mundo real para se 
preparar para a implementação em sua organização 

• Vincule os desafios e os compromissos de decisão que você enfrenta na prática 
com as abordagens, ferramentas e técnicas sistemáticas apresentadas 

• Construir conhecimento de domínio nos setores de saúde e humanitário e 
aprender em diferentes tipos de organizações 

Público-alvo 

Quem deve participar 

• Tomadores de decisão tática e estratégica de organizações não governamentais 



• Empregados do setor privado envolvidos nos esforços de saúde e humanitários, 
incluindo fornecedores e prestadores de serviços 

• Funcionários do governo federal dos EUA 
• Funcionários do Estado ou do governo dos EUA 
• Representantes do governo internacional 
• Membros de fundações que apoiam atividades de saúde e humanitárias 
• Títulos de exemplo: Diretor de Operações de Campo, Diretor de Treinamento, 

Diretor de Logística e Inventário, Gerente de Socorro em Desastre, Gerente de 
Logística, Gerente de Logística, Diretor de Operações, Diretores de Logística, 
Diretores de Programa, Coordenadores de Compras 

Cobertura geográfica 

Global 

Duração 

14 de maio de 2018 - 19 de maio de 2018 

Bolsa de estudos 

Por favor, note que o prazo de bolsa é sexta - feira, 9 de fevereiro de 2018  para se 
candidatar a uma bolsa de estudos para esta série de cursos. No entanto, 
consideraremos aceitar aplicações tardias com base na disponibilidade e 
circunstâncias. 

Para obter os requisitos de elegibilidade e para solicitar a bolsa de estudos on-line, 
visite  http://hhls.scl.gatech.edu . 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Portal Emergência On Line 

http://www.emergenciaonline.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

           

 

 


