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Iniciativa de Construção de Escola Mais Segura  
 

A Iniciativa de Construção de Escola Mais Segura produziu as Notas de Orientação 
sobre Construção de Escola Mais Segura , que fornece princípios e passos para a 
construção e adaptação de edifícios escolares resistentes a desastres. As Notas de 
Orientação abordam a necessidade e a justificação para edifícios escolares mais 
seguros; recomendar uma série de passos que devem ser considerados ao planejar 
uma construção mais segura da escola e / ou iniciativa de adaptação; e identificar os 
princípios e requisitos básicos de design que um prédio escolar deve atender para 
oferecer um nível maior de proteção. Finalmente, as Notas de Orientação fornecem 
uma lista dos principais recursos para informações mais detalhadas, técnicas e 
específicas ao contexto. 

As Notas de Orientação sobre Construção de Escola mais Segura estão disponíveis 
em árabe , bahasa , chinês , francês , inglês , hindi e espanhol . Um Guia do Usuário 
para Notas de Orientação sobre Construção de Escola Mais Segura e uma lista 
de recursos adicionais também estão disponíveis. 

Esta iniciativa de 2009 foi liderada pela Rede Interagencial para a Educação em 
Emergências (INEE) e pela Facilidade Global para Redução e Recuperação de Desastres 
(GFDRR) no Banco Mundial e em colaboração com a Coalizão para a Segurança Global 
das Escolas e Educação para Prevenção de Desastres. o Cluster de Educação do IASC e 
a Estratégia Internacional para Redução de Risco de Desastres (UNISDR). Dezenas 
de especialistas contribuíram para essa iniciativa 

http://toolkit.ineesite.org/guidance_notes_on_safer_school_construction 



 

A enorme instalação de proteção contra inundações de 
Tóquio pode não ser "suficiente" devido à mudança 
climática 

Elisa Jiménez Alonso 

Em Tóquio, um enorme sistema de proteção contra inundações subterrâneas bombeia 
o excesso de água da área metropolitana para o mar e reduziu massivamente as 
ocorrências de inundações. Mas a mudança climática pode levá-lo aos seus limites. 

Quando você olha para uma fotografia do Canal de Descarga Subterrânea da Área 
Metropolitana, ou G-Cans, você pode se lembrar das Minas de Moria de JRR Tolkien   e 
do aterrorizante  Balrog  que morava lá. No entanto, é a maior infraestrutura de desvio 
de água subterrânea do mundo, construída nos arredores de Tóquio. 

Os  números  associados a esta superestrutura cavernosa são realmente 
impressionantes: 50 metros abaixo da superfície, cinco silos de contenção, cada um 
com 65 metros de altura e 32 metros de diâmetro, são conectados por uma rede de 
6,3 quilômetros de túneis. Os silos são tão grandes que poderiam caber dentro da 
Estátua da Liberdade. A estrutura também possui uma grande cisterna, o “Templo 
Subterrâneo”, com 18 metros de altura, 78 metros de largura e 177 metros de 
comprimento com 59 pilares maciços e conectado à instalação de drenagem do 
sistema que consiste em 4 bombas que podem bombear um total de 200 metros 
cúbicos de água por segundo. 

FONTE:http://www.acclimatise.uk.com/2018/03/29/tokyos-massive-flood-protection-facility-might-

not-be-enough-cdue-to-climate-change/ 

 

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

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



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

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

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

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

century/?utm_term=.24de51c4e7d7 

 

POPs interinstitucionais para ação antecipada em 
episódios de El Niño / La Niña 

Os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) a seguir pretendem catalisar e orientar 
ações humanitárias e de desenvolvimento anteriores para eventos meteorológicos 
extremos relacionados ao ENSO no futuro (incluindo secas, inundações, ciclones e 
eventos extremos de calor / frio e relacionados, como surtos de doenças). Os POPs 
descrevem quais ações precisam ser tomadas, por quem e quando, quando houver 
sinais de alerta de um evento possível ou iminente do ENSO, para mitigar ou impedir 
seus impactos. Eles descrevem ações de desenvolvimento e humanitárias para o 
sistema internacional. Embora voltados em primeira instância para responder às 
previsões do El Niño / La Niña, esses SOPs poderão, no futuro, ser revisados / 
adaptados conforme necessário para aplicar a eventos climáticos extremos de início 
lento não relacionados ao ENSO para os quais o alerta antecipado esteja disponível. 

Os POPs visam fornecer uma estrutura estruturada para o início de ações iniciais para 
mitigar os impactos de condições meteorológicas extremas causadas por episódios 
ENSO através de um foco em quatro áreas principais: 

• Informação e análise reforçada e pontual sobre os impactos previstos dos 
episódios da ENSO; 

• Reforço da coordenação que permite aos parceiros implementar a ação 
antecipada em tempo hábil; 

• Melhoria da ação antecipada e planejamento de preparação no nível do país; • 
Maior alavancagem sistemática e antecipada dos mecanismos de 
financiamento. 

O público-alvo dos SOPs ENSO são os parceiros do Comitê Permanente Interagencial 
(IASC) e atores de desenvolvimento relevantes nos níveis global, regional e 
nacional. Outros atores-chave, incluindo os países afetados, doadores e parceiros do 
setor privado, não são o principal grupo alvo deste documento, mas estão sendo 
consultados e convidados a comentar como relevantes.  



FONTE:https://interagencystandingcommittee.org/system/files/23032018_ia-enso-

sops_final_endorsed.pdf 

 

Gerenciando zonas úmidas para a redução do risco de 
desastres: um estudo de caso do Estado Livre Oriental, 
África do Sul 

Este artigo investigou o conhecimento e a prática de uma solução baseada na natureza 
para reduzir os riscos de desastres causados por secas, incêndios florestais e 
inundações usando zonas úmidas no leste do Estado Livre, na África do Sul. Uma 
abordagem mista de método de pesquisa foi usada para coletar dados primários 
usando três ferramentas de coleta de dados, ou seja, questionários, entrevistas e 
observações de campo. Noventa e cinco zonas úmidas sob propriedade comunal e 
privada, bem como algumas em áreas protegidas foram amostradas, com seus 
usuários preenchendo questionários. 

O estudo mostrou que as áreas úmidas comunitárias estavam mais degradadas, 
enquanto as áreas úmidas em áreas protegidas e em fazendas comerciais privadas 
estavam em bom estado ecológico. Uma extensa revisão de literatura revela que áreas 
úmidas saudáveis são amortecedores efetivos na redução de riscos de desastres como 
secas, incêndios e enchentes que são recorrentes na área de estudo. Portanto, através 
de melhores práticas de uso e manejo da terra, apoiadas por educação e 
conscientização, as zonas úmidas poderiam ser bons instrumentos para mitigar os 
riscos naturais recorrentes no Estado Livre do leste, dominado pela agricultura, na 
África do Sul. 

FONTE:https://jamba.org.za/index.php/jamba/article/view/400/829 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EVENTOS 

  

OOffiicciinnaa  ddoo  GGrruuppoo  ddee  EEssttuuddooss  ssoobbrree  OOrrddeennaammeennttoo  

TTeerrrriittoorriiaall,,  RReessiilliiêênncciiaa  ee  SSuusstteennttaabbiilliiddaaddee  ––  GGEEOOTTRREESS  

UUNNIICCAAMMPP  ––  ppaarraa  GGeessttoorreess  MMuunniicciippaaiiss  ddee  PPrrootteeççããoo  ee  

DDeeffeessaa  CCiivviill 

Finalidade 

Esta capacitação é voltada para os Gestores Municipais de Proteção e Defesa Civil da 

Região de Campinas, visando atender as demandas de Proteção e Defesa Civil no 

sentido de compatibiliza-los, as premissas do Marco Regulatório de Sendai, às leis 

federais, 10 passos essenciais estabelecidos na Campanha Mundial  “ Construindo 

Cidades Resilientes”  e na elaboração de Mapas Comunitários de Riscos. 

Público-alvo: Gestores Municipais de Proteção e Defesa Civil – Região de Bragança 

Paulista 

ÁGUAS DE LINDÓIA, AMPARO, ATIBAIA, BOM JESUS DOS PERDÕES, BRAGANÇA 

PAULISTA, JOANÓPOLIS, LINDÓIA, MONTE ALEGRE DO SUL, NAZARÉ PAULISTA, 

PINHALZINHO, PIRACAIA, SERRA NEGRA, SOCORRO, TUIUTI, VARGEM. 

 

Cidades Resilientes – Redução do Risco de Desastres nas 

cidades de Lisboa e Setúbal 

Resumo da sessão: 

 Os riscos de desastre com origem natural, tecnológica, econômica e social, constituem 

presentemente uma realidade complexa. As cidades nunca estiveram tão expostas a este tipo 



de choques, como nos dias de hoje. O aumento da frequência e gravidade dos acidentes 

graves e catástrofes ocorridos nas últimas décadas a nível mundial, avivam a memória de toda 

a sociedade e fortalecem a necessidade de definição de uma política preventiva conjunta e 

com o envolvimento de organizações públicas e privadas, governantes, operacionais, 

especialistas e o próprio cidadão. Esta urgência na implementação de uma estratégia 

preventiva conjunta, visa contribuir para a minimização dos danos decorrentes desse tipo de 

eventos e que têm conduzido à disseminação de sociedades, culturas e territórios (de forma 

direta e indireta); à supressão de serviços básicos; à interferência na qualidade de vida; à 

degradação do ambiente e ao investimento de montantes avultados para a reconstrução de 

sociedades. 

FONTE:https://gallery.mailchimp.com/ddb32133aca82fe01d84f1b95/files/31279884-de68-43b2-

b941-4f1a1b8d3f96/Resumo_PE17_04_2018.pdf 

FONTE:http://www.lisboaenova.org/pt/eventos/pontos-de-encontro/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

           

 

 

 


