
 

                       

PUBLICAÇÃO: 10/04/2018 

 

Redução do Risco de Desastres 

A redução do risco de desastre (RRD) é o conceito e a prática de reduzir riscos através 
de esforços sistemáticos para analisar e gerenciar os fatores causais de desastres, 
inclusive por meio da exposição reduzida a perigos, redução da vulnerabilidade de 
pessoas e propriedades, gerenciamento inteligente da terra e do meio ambiente e 
melhor preparação para eventos adversos. 

Não existe desastre "natural", apenas riscos naturais. 

A redução do risco de desastre visa reduzir os danos causados por perigos naturais 

como terremotos, inundações, secas e ciclones, através de uma ética de prevenção. 
  

Desastres frequentemente seguem riscos naturais. A gravidade de um desastre 
depende de quanto impacto um perigo tem na sociedade e no meio ambiente. A 
escala do impacto, por sua vez, depende das escolhas que fazemos para nossas vidas e 
para o meio ambiente. Essas escolhas estão relacionadas a como cultivamos nossa 
comida, onde e como construímos nossas casas e escolas, que tipo de governo temos, 
como funciona nosso sistema financeiro e o que ensinamos nas escolas. Cada decisão 
e ação nos torna mais vulneráveis a desastres - ou mais resilientes a eles. 

Os estudantes precisam de acesso à educação. No entanto, o acesso a qualquer sala de 
aula não é suficiente. As escolas devem resistir a riscos potenciais e ser seguras para 
todos. Em desastres, estudantes, funcionários e famílias sofrem intenso trauma mental 
e físico. Escolas inseguras podem ferir e até mesmo matar pessoas. Anos de 
aprendizado podem ser perdidos, pois as comunidades se concentram na recuperação, 
não na educação. E sem a escola para comparecer a cada dia, os alunos podem ser 
vulneráveis a abuso, negligência, violência e exploração. Desastres recentes destacam 
como as escolas são vulneráveis. Em cada caso, a perda emocional sentida pela 
comunidade sobrevivente é impossível de medir. 



Os elementos da redução do risco de desastres devem ser incorporados nos currículos 
formais e nas atividades extracurriculares do ensino primário ao secundário. Direcionar 
o ensino superior pode ser um meio prático para construir capacidades de redução de 
desastres. A incorporação de questões relacionadas a riscos e desastres nos currículos 
de educação existentes contribui para o aprendizado contínuo e reforça o 
conhecimento sobre a redução do risco de desastres. 
  

Atividades-chave 

  

Estrutura de Sendai para redução do risco de desastres 
O Marco de Sendai para a Redução de Riscos de Desastres 2015-2030 com suas sete 
metas e quatro prioridades de ação foi adotado na Terceira Conferência Mundial da 
ONU sobre Redução de Risco de Desastres em março de 2015. Foi aprovado pela 
Assembleia Geral da ONU em junho de 2015. Esta Declaração segue o quadro de 
Hyogo 2005-2015. 

O Marco de Sendai é um acordo voluntário, não vinculativo, de 15 anos, que 
reconhece que o Estado tem o papel principal de reduzir o risco de desastres, mas que 
as responsabilidades devem ser compartilhadas com outras partes interessadas, 
incluindo o governo local e o setor privado. Destina-se ao seguinte resultado: A 

redução substancial do risco de desastres e perdas em vidas, meios de subsistência e 

saúde e nos ativos econômicos, físicos, sociais, culturais e ambientais de pessoas, 

empresas, comunidades e países. 

7 Metas: As metas se concentram em reduções substanciais em (1) mortalidade por 
desastres, (2) número de pessoas afetadas, (3) perdas econômicas diretas e (4) 
redução de danos a infraestruturas críticas e interrupção de serviços básicos, incluindo 
educação. O Marco de Sendai também busca um aumento substancial em (5) 
estratégias nacionais e locais de redução de risco de desastres até 2020, (6) 
cooperação reforçada para países em desenvolvimento, e (7) um aumento substancial 
em sistemas de alerta antecipado de múltiplos riscos, informações de risco de 
desastres e Assessments. 

4 prioridades: 

1. Entendendo o risco de desastres 
2. Fortalecendo a governança do risco de desastres para gerenciar o risco de 

desastres 
3. Investir na redução do risco de desastres para resiliência 
4. Melhorar a preparação para desastres para uma resposta eficaz e para “reconstruir 

melhor” na recuperação, reabilitação e reconstrução 

Saiba mais sobre o Sendai Framework no site da UNISDR . 

https://www.unisdr.org/we/inform/publications/43291 

 



Evento em SP incentiva empresas a impulsionar 
objetivos globais em sua estratégia de negócios 

A importância dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) para o setor 
privado motivou a realização no fim de março (27) de mais um workshop “SDG 
Compass: guia de implementação dos ODS para empresas”, que reuniu cerca de 80 
representantes de companhias e organizações brasileiras na sede da Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), na capital paulista. 

O treinamento, desenvolvido pelo Grupo Temático ODS da Rede Brasil do Pacto 
Global, em parceria com o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento 
Sustentável (CEBDS) e a Global Reporting Initiative (GRI), aborda os cinco passos 
contemplados na publicação homônima por meio de conteúdos, cases e dinâmicas. 

O intuito foi instruir e incentivar empresas a integrarem os ODS em sua estratégia de 
negócios. O processo, segundo a assessora de governança e Agenda 2030 da Rede 
Brasil do Pacto Global, Bárbara Dunin, envolve primeiramente uma autoavaliação das 
ações da empresa. “Depois de entender quais são os impactos, é preciso estabelecer 
as metas para potencializar os impactos positivos, mitigar os negativos e comunicar os 
resultados de forma transparente”, afirmou. 

A assessora de projetos institucionais do CEBDS, Tatiana Araújo, ressaltou a relevância 
de integrar o setor privado na busca pelos ODS. “É fundamental engajar o setor 
empresarial, para que as empresas possam se desenvolver almejando um 
desenvolvimento sustentável no seu processo e cada vez mais se alinhando à agenda 
global”, declarou. 

Glaucia Terreo, representante da GRI no Brasil, falou sobre a importância de seguir os 
cinco passos propostos pelo guia na busca pelo desenvolvimento sustentável. “Trata-
se de um grande esforço que todas organizações vão ter que fazer para harmonizar os 
instrumentos para o atingimento dos ODS”, disse. 

Mario Hirose, diretor do departamento de desenvolvimento sustentável da Fiesp, 
enalteceu a parceria com o Pacto Global, CEBDS e GRI. “A Agenda 2030 é considerada 
estratégica para a indústria por trazer temas transversais e atividades de impacto nos 
negócios”, afirmou. 

Também participou do evento Haroldo Machado, assessor sênior do Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Para ele, as metas globais precisam 
de adaptações para o cenário nacional, e a universalidade da agenda não é sinônimo 
de uniformidade das ações. “Quem busca uma única forma de desenvolvimento está 
fadado ao fracasso”, ponderou. 

O workshop contou também com a participação de empresas que já integram os ODS 
em suas agendas, expondo como é possível implementar o desenvolvimento 
sustentável em suas práticas. Este é o caso do Itaú Unibanco, responsável pela 



coordenação do GT ODS da Rede Brasil e um dos responsáveis pela criação da 
metodologia dos workshops. 

Segundo Anna Paula Nogueira, analista sênior de sustentabilidade e negócios da 
instituição financeira, “momentos como esse são riquíssimos para inspirar outras 
organizações a atuarem com os ODS e promover a troca de experiência entre os 
participantes”. “Isso fortalece a agenda e facilita a incorporação pelas organizações”, 
declarou. 

O SDG Compass 

Lançado em novembro de 2015, o Guia SDG Compass foi desenvolvido pelo UN Global 
Compact, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) e GRI. No 
mesmo ano, as três organizações lançaram no Brasil a versão traduzida do documento. 
Em 2016, o GT ODS da Rede Brasil do Pacto Global, com o apoio especial das empresas 
Enel, Itaú Unibanco e Vale, criou uma metodologia que abrange a implementação dos 
cinco passos do guia. 

As cinco etapas auxiliam as empresas em maximizar sua contribuição para os ODS. As 

instituições podem aplicar a metodologia para definir sua agenda com base no 

desenvolvimento sustentável ou alinhar suas ações já existentes, dependendo do nível 

em que estão no processo de assegurar a sustentabilidade em sua estratégia central 

de negócios. 

FONTE:https://drive.google.com/file/d/0BzeogYNFvEqycU5sS3FvT0VRdlE/view 

 

 

ODS e Educação 

Em setembro de 2015, 193 líderes mundiais comprometeram-se com 17 Objetivos 
Globais para o Desenvolvimento Sustentável (ODS) para acabar com a pobreza 
extrema, combater a desigualdade e a injustiça e proteger nosso planeta até 2030. Sob 
o SDG 4, a comunidade internacional se comprometeu a “garantir educação equitativa 
de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. 
”Isso exigirá esforços tremendos por parte de todas as partes interessadas, 
nomeadamente governos, doadores e organizações internacionais. 

A educação está no centro da agenda de desenvolvimento global e, como 
esperavamos, o quarto objetivo da educação é muito mais ambicioso do que seu 
antecessor. As Metas do Objetivo 4 para a Educação de Qualidade , em geral, buscam 
melhorar a educação através de maior acesso e equidade para todas as idades dos 



alunos, bem como um espaço de aprendizagem melhor e mais seguro e um número 
expandido de professores qualificados. 

O Objetivo 4 vai ainda mais além e, por meio de compromissos em nível de política, 
reconhece a importância da Educação em Emergências e a necessidade de abordar as 
necessidades educacionais das crianças em conflitos e crises. A Meta 4.5 em particular, 
“... visa garantir acesso igual a todos os níveis de educação e formação vocacional para 
os vulneráveis, incluindo pessoas com deficiências, povos indígenas e crianças em 
situações vulneráveis.” Além disso, a Meta 4.a procura proteger instalações 
educacionais contra ataques, fornecendo ambientes de aprendizagem seguros. Os 
Objetivos 4.5 e 4.a garantem que as crianças em áreas afetadas pela crise estejam na 
agenda do SDG4 nos níveis nacional e global. 
  

Educação em Emergências e SDG4 

 

Outras referências sobre como o SDG4 está comprometido com a EiE são evidentes em 
todo o Marco de Ação da Educação 2030, que fornece orientação à comunidade 
internacional à medida que avançam na consecução das metas do SDG4. 

Referências específicas à educação em contextos de conflito no Framework for Action 
incluem: 

• Parágrafo 9: “É, portanto, fundamental desenvolver sistemas de educação mais 
resilientes e responsivos em face de conflitos, inquietação social e riscos naturais - 
e assegurar que a educação seja mantida em situações de emergência, conflito e 
pós-conflito. 

• Parágrafo 25: “A crise é uma grande barreira ao acesso à educação, atrasando e, 
em alguns casos, revertendo o progresso em direção aos objetivos da EPT na 
última década. A educação em contextos de emergência é imediatamente 
protetora, proporcionando conhecimento e habilidades que salvam vidas e apoio 
psicossocial às pessoas afetadas pela crise. A educação também prepara crianças, 
jovens e adultos para um futuro sustentável, com habilidades para prevenir 
desastres, conflitos e doenças ”. 



• Parágrafo 26: “Os países devem, portanto, instituir medidas para desenvolver 
sistemas de educação inclusivos, responsivos e resilientes para atender às 
necessidades de crianças, jovens e adultos em contextos de crise, incluindo 
pessoas deslocadas internamente e refugiados”. 

• Parágrafos 27: “As partes interessadas devem envidar todos os esforços para 
garantir que as instituições educacionais sejam protegidas como zonas de paz, 
livres de violência, incluindo a violência baseada em gênero relacionada à escola.” 

• Parágrafo 107: “Devem ser feitos esforços urgentes para aumentar 
significativamente o apoio à educação em respostas humanitárias e crises 
prolongadas de acordo com as necessidades e para assegurar uma resposta rápida 
a situações de conflito e crise.” 

Para mais referências EIE no Framework for Action, clique aqui . 

  

Key Stats 
  
O Banco Mundial de Dados sobre a Desigualdade na Educação (WIDE) mostra que, 
em 94 países, os mais ricos completaram pelo menos 12 anos de educação (a meta dos 
ODS) em 36 países, mas o mesmo só poderia ser dito para os mais pobres em 3 países. 

O Global Education Monitoring Report (GEM) fez muito trabalho para ajudar a expor a 
extensão dos desafios enfrentados pelos marginalizados, mostrando que… 

• os mais pobres têm quatro vezes mais probabilidade de estar fora da escola e cinco 
vezes mais propensos a não concluir o ensino primário do que os mais ricos. 

• a proporção de crianças fora da escola em países afetados por conflitos cresceu 
desde 2000. 

• quase dois terços dos adultos com habilidades mínimas de alfabetização são 
mulheres. 

• 40% da população global não recebe educação em um idioma que fala ou entende 
• as crianças refugiadas têm cinco vezes mais probabilidade de estar fora da escola 

do que os não refugiados. 
• nem o secundário superior universal nem o secundário superior universal serão 

atingidos até 2030 em taxas de progresso recentes. Projeta-se que, nos países de 
renda baixa e média, a taxa de conclusão do ensino médio seja de 76% em 2030, 
enquanto a taxa de 95% só será alcançada na década de 2080. 

 

Declaração de Incheon 
O Fórum Mundial de Educação 2015 (WEF), em Incheon, República da Coréia, foi uma 
oportunidade histórica de reformular a agenda da educação global, pois 
a comunidade internacional projetou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) para 2030 . A agenda global de educação 2000-2015 foi desenvolvida em 
referência às estruturas dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e Educação 
para Todos (EPT). O FEM confirmou os contornos da proposta de agenda educacional 
futura. Esta nova agenda está delineada na Declaração de Incheon 'Education 2030: 



Towards uma educação de qualidade inclusiva e equitativa e a aprendizagem ao longo 
da vida para todos'adotado na conferência do WEF. Reafirma e apoia o SDG4 na 
educação para: "Garantir uma educação de qualidade inclusiva e equitativa e 
promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos". 

O parágrafo 11 da Declaração de Incheon, em particular, destaca o compromisso de 
“desenvolver sistemas educacionais mais inclusivos, responsivos e resilientes para 
atender às necessidades de crianças, jovens e adultos em áreas afetadas pela crise, 
incluindo pessoas deslocadas internamente e refugiados”. 

Quadro de Ação da Educação 2030 
Em 4 de novembro de 2015, em Paris, a comunidade internacional de educação 
adotou a Estrutura de Ação de Educação 2030 , a fundação que ancorará os esforços 
globais para alcançar o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4 (ODS 4). Isto 
marcou o fim de um processo crucial que começou com consultas nacionais, regionais 
e globais, levando ao compromisso assumido em maio de 2015 no Fórum Mundial de 
Educação em Incheon de “garantir educação de qualidade inclusiva e equitativa e 
promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos” ( Declaração 
de Incheon), incluindo os deslocados internos e os refugiados. 

O Quadro de Ação (FFA) é o roteiro para liderar a comunidade internacional e os 
governos nacionais em seus esforços para alcançar o ODS 4 nos próximos 15 anos. Ele 
orienta todos os atores que trabalham no nível nacional, regional e global a trabalhar 
em sinergia em direção a um objetivo comum. E fornece um conjunto de estratégias 
indicativas - "receitas diferentes" - para apoiar o cumprimento de metas a serem 
adaptadas por cada país. 

Saiba mais sobre o Framework for Action aqui e no livro guia Unpacking Sustainable 
Development Goal 4 Education 2030 . 

O resumo de dados 
Dados e indicadores novos e aprimorados são necessários para monitorar o progresso, 
identificar gargalos e aprimorar políticas para garantir que cada dólar investido em 
educação faça uma diferença tangível na vida das pessoas. No momento, no entanto, o 
mundo reúne apenas cerca de metade dos dados necessários para monitorar o 
progresso com base nos indicadores globais de educação do ODS 4. 

O novo Resumo de Dados de Desenvolvimento Sustentável da UIS e a UNESCO eAtlas 
for Education 2030 são os mais recentes de um conjunto de iniciativas elaboradas para 
abordar as lacunas de dados e coordenar conhecimentos e liderança na evolução da 
atual agenda de monitoramento. 

UNESCO eAtlas para Educação 2030 
Este eAtlas apresenta os indicadores globais e temáticos identificados pela 
comunidade internacional para monitorar cada uma das metas do ODS 4. Será 
atualizado regularmente à medida que novas informações forem disponibilizadas. Por 
exemplo, cinco dos alvos envolvem a medição da aprendizagem. No entanto, não 
existe atualmente uma estrutura acordada para produzir indicadores comparáveis 
internacionalmente neste campo. O UIS está lançando várias iniciativas para colmatar 
esta lacuna, ao mesmo tempo em que fornece indicadores temporários ou de espaço 



reservado para esclarecer os problemas no ínterim. Alguns desses espaços reservados 
são baseados em diferentes fontes de informação e, portanto, não podem ser 
comparados entre países. 

 http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002463/246300E.pdf 

http://webarchive.unesco.org/20160930040522/http://en.unesco.org/world-
education-forum-2015/ 

https://www.tellmaps.com/sdg4/#!/tellmap/-1210327701 

 

Avaliação de vulnerabilidade do setor de transportes da 

Jamaica 

Essa avaliação examina a vulnerabilidade dos ativos do setor de transportes da Jamaica 
ao clima, à variabilidade climática e às mudanças climáticas, e identifica locais dentro 
do sistema que atualmente experimentam e provavelmente sofrerão impactos 
negativos no futuro. A avaliação lança luz sobre regiões prioritárias e vulnerabilidades 
específicas, analisa a estrutura institucional do setor de transportes e oferece 
orientação sobre como garantir investimentos futuros e atuais à prova de mudanças 
climáticas, à luz de um clima variável e mais variável. Esta avaliação visa fornecer ao 
Ministério dos Transportes e Minas da Jamaica recomendações práticas 

O sistema de transporte da Jamaica já é afetado por extremos climáticos. Danos a 
estradas, pontes e infraestrutura de apoio, como drenos e galerias, são comuns, tanto 
como resultado de eventos extremos quanto de desatualização e manutenção 
inadequada. 

FONTE:https://www.climatelinks.org/sites/default/files/asset/document/20180328_USAID-
ATLAS_Vulnerability-Assessment-of-Jamaica-Transport-Sector_final.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

           

 

 

 

 


