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Reforçar a resiliência através de programas de proteção 
social: nota de orientação 

Esta nota de orientação ressalta a importância de fortalecer a mudança climática e a 
resiliência a desastres por meio de programas de proteção social e propõe uma 
estrutura de trabalho para programas de proteção social para reduzir os resiliência - 
redução de riscos, fortalecimento da capacidade de adaptação e melhoria das 
estratégias residuais de gestão de risco. os impactos adversos de riscos de início lento 
e de início rápido. 

O risco climático e de desastres está aumentando na região da Ásia e do Pacífico, 
exacerbando as vulnerabilidades existentes e criando novas vulnerabilidades. Os 
efeitos adversos são sentidos principalmente pelos pobres e vulneráveis. Os programas 
de proteção social, quando projetados com considerações de risco climático e de 
desastres em mente, fornecem oportunidades aprimoradas para fortalecer a 
resiliência ao clima e aos desastres. 

FONTE:https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/412011/resilience-social-

protection-guidance-note.pdf 

 

Preparando hospitais para resposta: médicos na 
vanguarda 



Após as inundações de 2011 que devastaram a maior parte da Tailândia, a ADPC 
convidou hospitais na Tailândia a receber treinamento para responder a incidentes de 
emergência e de acidentes em massa. O Dr. Intira é um dos excelentes graduados do 
curso Preparatório para Emergências do Hospital (HOPE) que faz a diferença na 
Tailândia e na região. 

"Preparando hospitais para resposta: médicos em primeiro plano" segue a experiência 
do Dr. Intira de usar seu treinamento HOPE durante a reunião em massa para as 
procissões funerárias reais em outubro de 2017 e compartilhar seu conhecimento 
como instrutor internacional da HOPE. 

FONTE:https://www.adpc.net/igo/category/ID1344/doc/2018-rVMy51-ADPC-

HIStory_HOPEdoctor_V3_Singlepage.pdf 

 

 

Usando proteção social adaptativa para lidar com crises 
e construir resiliência 

De Michal Rutkowski 

A crise está se tornando um novo normal no mundo hoje. Nos últimos 30 anos, o 
mundo perdeu mais de 2,5 milhões de pessoas e quase US $ 4 trilhões em desastres 
naturais. Somente em 2017, eventos naturais adversos resultaram em perdas globais 
de cerca de US $ 330 bilhões, tornando o ano passado o mais caro de todos os tempos 
em termos de desastres globais relacionados ao clima. Mudanças climáticas, mudanças 
demográficas e outras tendências globais também podem criar riscos de 
fragilidade. Atualmente, os conflitos geram 80% de todas as necessidades 
humanitárias e espera-se que a parcela dos pobres extremos que vivem em situações 
afetadas por conflitos aumente para mais de 60% até 2030. 

Em um mundo cada vez mais repleto de riscos, os sistemas de proteção social ajudam 
indivíduos e famílias a lidar com a guerra civil, desastres naturais, deslocamentos e 
outros choques. Os sistemas de proteção social também ajudam a construir capital 
humano conectando pessoas a empregos, investindo na saúde e educação de seus 
filhos e protegendo os idosos e outros grupos vulneráveis. 

Os sistemas de proteção social adaptativos (ASP) vão um passo além, ajudando a 
garantir que esses investimentos críticos em capital humano não sejam prejudicados 
por uma crise ou choque. Esses sistemas compartilham muitas das mesmas 
características dos sistemas de proteção social regulares para ajudar a atender 
necessidades críticas, mas também incluem recursos que nos permitem saber não 
apenas quem é pobre agora, mas quem está vulnerável a ficar mais pobre diante de 
um choque , o que eles podem precisar para se recuperar, bem como financiar e 



fornecer apoio a eles em tempos de crise. Esses sistemas podem então ser usados 
como uma plataforma para outras intervenções em saúde, educação e outros serviços 
sociais. 

O Banco Mundial já está ajudando os países a desenvolver sistemas para responder a 
crises através da identificação de riscos através de modelagem e mapeamento de 
riscos, fortalecendo sistemas de alerta antecipado, garantindo que um país tenha 
proteção financeira (por exemplo, seguros, catástrofes) antes de um desastre. ”E 
investindo em proteção social. 

Embora o Banco trabalhe tradicionalmente na esfera do desenvolvimento, 
trabalhamos cada vez mais em complemento com os agentes humanitários à medida 
que aumentamos nosso envolvimento em países frágeis e afetados por conflitos e na 
resposta a outros choques, como desastres naturais e mudanças climáticas. 

Em resposta à devastadora crise alimentar no nordeste da Nigéria, Somália, Sudão do 
Sul e Iêmen em março passado, o Banco Mundial mobilizou um pacote de US $ 1,8 
bilhão com 17 projetos para fornecer dinheiro à população afetada para permitir a 
compra de alimentos e fortalecer a resiliência da comunidade. e manter a prestação 
de serviços aos mais vulneráveis nesses países. A fome no Iêmen tem sido até agora 
evitada como resultado de esforços conjuntos, incluindo as transferências em 
dinheiro. 

Em 2015, o governo do Paquistão uniu-se ao Banco Mundial para lançar o Projeto de 
Recuperação de Emergência de Deslocados Temporários (TDP-ERP) das Áreas Tribais 
Administradas pelo Governo Federal (FATA) para apoiar o retorno e a reabilitação das 
famílias deslocadas por meio de uma restituição em dinheiro programa. 

E quando pandemias como o Ebola ocorreram, o Banco Mundial forneceu apoio para 
suprimentos e medicamentos essenciais, aumento de trabalhadores de saúde 
estrangeiros para comunidades atingidas e apoio psicossocial para os afetados pelo 
Ebola. O Banco Mundial também forneceu apoio orçamentário para ajudar os 
governos da Guiné, Libéria e Serra Leoa a lidar com o impacto econômico do surto e 
financiar a expansão dos programas da rede de segurança social para as pessoas 
nesses três países. 

Dado o papel crítico que os sistemas de proteção social podem desempenhar na 
resposta às crises e na abordagem da vulnerabilidade, continuamos a nos associar com 
governos e outros atores humanitários e de desenvolvimento para exigir uma 
cobertura maior dos sistemas de proteção social para reduzir o ônus sobre os sistemas 
humanitários e colocar o governo o lugar do condutor para responder aos choques 
sempre que possível. 

Esta semana, cerca de 240 formuladores de políticas de 70 países estão se reunindo 
em Frankfurt para discutir essas questões importantes no  7º Fórum de Aprendizagem 
Sul-Sul (SSLF). O evento cobrirá todos os aspectos da ASP, desde políticas e programas 
para resposta eficaz a crises, financiamento sustentável e sistemas de gerenciamento 
de informações, a todos os tipos de choques, desde desastres naturais a refugiados e 



crises econômicas. Estamos ansiosos para aprender com nossos colegas de todo o 
mundo. 

FONTE:http://blogs.worldbank.org/voices/using-adaptive-social-protection-cope-crisis-and-build-
resilience 

 

Os efeitos lentos da mudança climática e a proteção dos 
direitos humanos para os migrantes transfronteiriços 

Este artigo busca avançar no entendimento da conexão entre os efeitos adversos de 
início lento das mudanças climáticas, os direitos humanos e o movimento 
transfronteiriço de pessoas, a fim de promover ações informadas para proteger os 
direitos das pessoas afetadas. O estudo foi realizado em nome do Escritório do Alto 
Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (OHCHR), em colaboração 
com a Plataforma sobre Deslocamento de Desastres (DCP). 

A Seção I apresenta as ligações entre mudança climática, direitos humanos e 
mobilidade humana. A Seção II discute as implicações que os eventos de início lento 
têm para os direitos humanos das pessoas afetadas. A Seção III analisa o panorama 
jurídico internacional para o movimento transfronteiriço, discutindo tanto as lacunas 
na proteção legal quanto as fontes potenciais de obrigações do Estado. O desafio que 
tal movimento coloca é destacado na Seção IV através de quatro estudos de caso que 
refletem a complexa interação de contexto, vulnerabilidade e padrões anteriores de 
movimento. A Seção V discute os meios para fornecer proteção àqueles que se movem 
no contexto de eventos de início lento, por meio de obrigações legais e respostas 
políticas. Finalmente, o estudo conclui discutindo os mecanismos internacionais e 
regionais atuais que oferecem formas de trabalhar com as mudanças climáticas, a 
mobilidade humana, e direitos humanos. Ele exige mais esclarecimentos e 
reconhecimento do relacionamento entre esses fatores e destaca a oportunidade de 
planejar e preparar eventos e impactos.  

FONTE:https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A_HRC_37_CRP.pdf 

 

 

Manual de referência de gestão de desastres de Filipinas 
2018 



Este Manual de Referência de Manejo de Desastres das Filipinas oferece aos leitores 
uma compreensão operacional da capacidade e vulnerabilidade de gestão de desastres 
do país, com informações detalhadas sobre demografia, riscos, estrutura do governo, 
assistência regional e internacional, infraestrutura, leis e diretrizes, riscos e 
vulnerabilidades e outras áreas vitais para uma base abrangente de conhecimento em 
gerenciamento de desastres. 

A Série de Manual de Referência de Gerenciamento de Desastres tem como objetivo 
fornecer aos tomadores de decisão, planejadores, profissionais de resposta e 
gerenciamento de desastres uma visão geral da estrutura, políticas, leis e planos de 
gerenciamento de desastres para cada país coberto na série. Ameaças naturais e 
antropicas com maior probabilidade de afetar o país são discutidas. Os manuais 
também fornecem informações básicas sobre o país, incluindo dados culturais, 
demográficos, geográficos, de infraestrutura e outros dados relevantes. 

Condições como pobreza, água e saneamento, grupos vulneráveis e outras questões 
humanitárias estão incluídas. Uma visão geral básica da situação de saúde no país e 
vigilância de doenças também é coberta. Os manuais incluem informações sobre as 
principais entidades nacionais envolvidas na gestão de desastres, resposta e 
preparação para desastres, e o papel das forças militares no alívio de 
desastres. Também são fornecidas informações sobre agências das Nações Unidas, 
organizações não-governamentais (ONGs) internacionais, grandes ONGs locais e 
principais agências e programas dos EUA no país.  

FONTE:https://www.cfe-dmha.org/LinkClick.aspx?fileticket=nZpxHvsFZqA%3d&portalid=0 

Manuais de Referência para Gerenciamento de 

Desastres 
Os Manuais de Referência para Gerenciamento de Desastres da CFE-DM fornecem 

uma base de informações sobre os países mais propensos a desastres. Os manuais 

oferecem aos leitores uma compreensão operacional da capacidade e vulnerabilidade 

de gerenciamento de desastres de uma nação, com informações detalhadas sobre 

demografia; perigos; estrutura do governo; assistência regional e internacional; a 

infraestrutura; leis e diretrizes; riscos e vulnerabilidades; e outras áreas vitais para uma 

base abrangente de conhecimento em gerenciamento de desastres. 

https://www.cfe-dmha.org/LinkClick.aspx?fileticket=WIS9dVO5nwc%3d&portalid=0 

 

Manual de referência de gestão de desastres de 
Bangladesh 2017 



Este manual fornece uma visão geral dos riscos naturais, suscetibilidade às mudanças 
climáticas, gerenciamento de desastres e resposta em Bangladesh. Ele fornece análise 
de planos e políticas de desastre do governo e preparação da comunidade. 

O manual destaca a preocupação crescente com os impactos da mudança climática, 
incluindo aumento do nível do mar e deslocamento humano, e coloca ênfase especial 
na necessidade de melhorar a infraestrutura física, o fornecimento e distribuição de 
água potável e a implementação contínua de medidas de mitigação e preparação. . 

Identifica os desafios remanescentes para a gestão de desastres, incluindo a 
necessidade de fortalecer as relações entre os ministérios do governo, os militares e 
outras organizações relevantes; melhorar a replicação, dimensionamento e 
financiamento de RRD e abordagens de adaptação às mudanças climáticas; criar um 
plano de resposta a desastres integrado às corporações da cidade de Dhaka, ao 
governo nacional e às organizações relevantes; e a integração de necessidades 
específicas de gênero e programação no gerenciamento de desastres. 

FONTE:https://www.cfe-dmha.org/LinkClick.aspx?fileticket=p1nOVyZSxVg%3d&portalid=0 

 

 

Chile: livro de referência sobre gestão de desastres 

Este manual fornece aos tomadores de decisão, planejadores, respondentes e 
profissionais de gerenciamento de desastres uma visão geral da estrutura, políticas, 
leis e planos de gerenciamento de desastres no Chile. 

O Chile é um dos países mais propensos a terremotos no mundo, principalmente 
devido à sua localização ao longo do Anel de Fogo do Pacífico, uma área de intensa 
atividade vulcânica e terremotos.5 O Chile é afetado por secas, inundações, tsunamis, 
erupções vulcânicas, floresta incêndios e terremotos. O Chile experimentou a 
emergência mais devastadora de incêndios florestais em sua história em janeiro de 
2017. Os incêndios florestais se espalharam afetando cerca de 1 milhão de acres de 
vegetação. A elevação da temperatura do mar e o nível do mar afetaram os habitantes 
das áreas costeiras e das bacias hidrográficas do Chile. O Chile progrediu no 
investimento de infraestrutura resiliente, sistemas de alerta precoce e planejamento 
urbano, o que evitou as baixas nos terremotos recentes, apesar de ter sido atingido 
por terremotos de alta magnitude. 

Atualmente, o Chile não possui legislação que regule os critérios básicos de como o 
processo de reconstrução pós-desastre deve ser realizado. Há necessidade de gerar 
diretrizes para ações de risco de desastres a serem incorporadas na gestão de políticas 
públicas em todos os níveis e em todas as áreas de ação. No entanto, o Ministério da 



Habitação e Desenvolvimento Urbano incorporou critérios para a redução do risco de 
gestão de desastres com o seu Programa de Reconstrução, com o objetivo de ter 
comunidades mais resilientes. 

FONTE:https://www.cfe-dmha.org/LinkClick.aspx?fileticket=WIS9dVO5nwc%3d&portalid=0 

 

Manual de referência de gestão de desastres na Austrália 

O Centro de Excelência em Gestão de Desastres e Assistência Humanitária (EUA) 
produz livros de referência nacionais e regionais para fornecer uma linha de base 
comumente disponível de informações sobre ambientes de gerenciamento de 
desastres. Esta Série de Manual de Referência para Gerenciamento de Desastres foi 
criada para fornecer aos tomadores de decisão, planejadores e respondentes uma 
compreensão básica dos planos e estruturas regionais de gestão de desastres, 
incluindo informações sobre as principais organizações domésticas presentes na 
região. 

Esta publicação serve como uma fonte inicial de informações para aqueles indivíduos 
que se preparam para atividades de redução de risco de desastres ou implantação 
imediata com socorristas parceiros australianos em crise. Ele destaca o papel 
importante que a Austrália desempenha na preparação, mitigação, resposta e 
recuperação de um desastre natural ou causado pelo homem na região da região da 
Ásia-Pacífico. A discussão incluiu áreas-chave, como a estrutura organizacional 
australiana para a gestão de desastres domésticos e estrangeiros, acordos 
internacionais de DM, programas regionais de treinamento e apoio a exercícios. No 
geral, este manual se concentra no fortalecimento de parcerias e não é uma avaliação 
das capacidades da Austrália. 

FONTE:https://www.cfe-dmha.org/LinkClick.aspx?fileticket=08u7mVduL0A%3d&portalid=0    

    

A República das Ilhas Marshall: Manual de referência 
para a gestão de desastres 

O Centro de Excelência em Gestão de Desastres e Assistência Humanitária (EUA) 
produz livros de referência nacionais e regionais para fornecer uma linha de base 
comumente disponível de informações sobre ambientes de gerenciamento de 
desastres. Esta Série de Manual de Referência para Gerenciamento de Desastres foi 



criada para fornecer aos tomadores de decisão, planejadores e respondentes uma 
compreensão básica dos planos e estruturas regionais de gestão de desastres, 
incluindo informações sobre as principais organizações domésticas presentes na 
região. 

Este livro sobre o país, que se concentra na República das Ilhas Marshall (RMI), 
pretende ser uma referência para os indivíduos que implementam operações de 
preparação para catástrofes ou operações de resposta a desastres nas Ilhas Marshall, 
mas não pretende ser uma lista de verificação ou manual para todos operações de 
resposta a desastres. A equipe de pesquisa conduziu extensas pesquisas e análises 
sobre os planos, políticas e capacidades existentes nas Ilhas Marshall relacionadas ao 
gerenciamento de desastres e à redução de riscos.  

FONTE:https://www.cfe-dmha.org/LinkClick.aspx?fileticket=pbyuANphrIg%3d&portalid=0 

 

Manual de referência de gestão de desastres do Nepal 

O Centro de Excelência em Gestão de Desastres e Assistência Humanitária (EUA) 
produz livros de referência nacionais e regionais para fornecer uma linha de base 
comumente disponível de informações sobre ambientes de gerenciamento de 
desastres. Esta Série de Manual de Referência para Gerenciamento de Desastres foi 
criada para fornecer aos tomadores de decisão, planejadores e respondentes uma 
compreensão básica dos planos e estruturas regionais de gestão de desastres, 
incluindo informações sobre as principais organizações domésticas presentes na 
região. 

Este livro sobre o país, com foco no Nepal, pretende ser uma referência para os 
indivíduos que estão implantando procedimentos de preparação para desastres ou 
operações de resposta a desastres no Nepal, mas não pretende ser uma lista de 
verificação ou manual para todas as operações de resposta a desastres. A equipe de 
pesquisa conduziu extensas pesquisas e análises sobre planos, políticas e capacidades 
existentes no Nepal relacionadas à gestão de desastres e redução de riscos.  

FONTE:https://www.cfe-dmha.org/LinkClick.aspx?fileticket=xEUbtKHdfR4%3d&portalid=0 

 

 

 

 

 



EVENTOS 

 

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 

           

 

 

 


