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Resiliência 

No contexto do risco de desastres, a capacidade de um sistema, comunidade ou 
sociedade exposta a riscos para resistir, absorver, acomodar, se adaptar, transformar e 
se recuperar dos efeitos de um perigo em tempo hábil e eficiente, incluindo a 
preservação e restauração das suas estruturas e funções básicas essenciais através da 
gestão de riscos. 

Terminologia do UNISDR (2017) 

O que é resiliência? 

A resiliência consiste em antecipar, planejar e reduzir o risco de desastres para 
proteger eficazmente pessoas, comunidades e países, seus meios de subsistência, 
saúde, patrimônio cultural, recursos socioeconômicos e ecossistemas (ONU, 2015). As 
ideias de "rejeição", "primavera para frente" e "reconstrução melhor" são 
frequentemente usadas no contexto da resiliência. 

A resiliência está relacionada à " capacidade " e à "capacidade de enfrentamento" e 
muitas vezes entendida da seguinte forma: 

• Resiliência: a capacidade de prosperar frente ao risco de desastres 
• Capacidade: pontos fortes e recursos disponíveis para antecipar, lidar com, 

resistir e recuperar de desastres 
• Capacidade de enfrentamento: a capacidade de enfrentar e gerenciar desastres 

A resiliência é um termo compartilhado por muitas disciplinas (por exemplo, 
psicologia, engenharia e ecologia) e tem sido usado em estudos de desastres desde a 
década de 1970. Para muitos especialistas, acredita-se que a resiliência seja o oposto 
da vulnerabilidade e, do mesmo modo, da capacidade, enquanto outros vêem as 
capacidades mais como atributos de indivíduos e famílias e resiliência como a união de 



capacidades com os serviços sociais, institucionais e informativos que permitem seu 
uso efetivo (DFID, 2004). A resiliência também enfatiza a importância de não só 
gerenciar efetivamente a mudança, mas também melhorar o bem-estar diante de 
múltiplos riscos e choques (UNITAR, 2014). 

Por que a resiliência é importante? 

A ênfase na resiliência emergiu da necessidade de identificar princípios e medidas para 
proteger os ganhos de desenvolvimento de choques e tensões. Devido a esta 
necessidade, a resiliência é uma agenda compartilhada por pessoas preocupadas com 
ameaças de desastre, financeiras, políticas, conflituais e climáticas para o 
desenvolvimento. O objetivo da programação de resiliência é, portanto, garantir que 
choques e estresses não conduzam a uma desaceleração de longo prazo no progresso 
do desenvolvimento (Mitchell e Harris, 2012). 

Semelhante à vulnerabilidade, a resiliência pode ser discutida em termos de tipos; por 
exemplo, resiliência econômica, social, sanitária, cultural e ambiental, o que nos ajuda 
a entender os diferentes componentes da resiliência. No caso da resiliência 
econômica, por exemplo, a resiliência de um país depende, em grande medida, de que 
um governo possa absorver perdas financeiras (UNISDR, 2013). No entanto, melhorar a 
resiliência requer implementar estratégias que respondam por todos os tipos de 
resiliência, de modo a não aumentar um componente à custa de outro. 

Como medimos a resiliência? 

Medindo tendências ou padrões de resiliência, podemos tentar determinar se as 
medidas para melhorar a resiliência funcionaram. 

Houve uma série de abordagens, ferramentas e métodos aplicados para medir a 
resiliência, com foco em avaliar elementos como: 

• Capacidade tecnológica 
• Habilidades e níveis de educação 
• Situação econômica e perspectivas de crescimento 
• Instituições de qualidade do meio ambiente e de gestão de recursos naturais 
• Bens de subsistência 
• Estruturas e processos políticos 
• A infraestrutura 
• Fluxos de conhecimento e informação 
• Velocidade e amplitude da inovação 

Como qualquer avaliação, é necessário restringir a escala geográfica e temporal da 
análise. 

Uma maneira de implementar e medir a resiliência é através do gerenciamento de 
riscos de desastres , que se mostrou popular entre os atores de desenvolvimento. No 



entanto, são necessárias mais pesquisas para comparar métodos de medir a eficácia da 
resiliência e o gerenciamento de risco de desastres. (Mitchell e Harris, 2012) 

Como construímos resiliência? 

Como a vulnerabilidade, a resiliência pode ser um conceito difícil de entender, em 
parte devido às diferenças de opinião entre os especialistas quanto ao que o conceito 
se refere, bem como o desafio de transformar esse conceito em medidas práticas. 

Como o risco e os sistemas são dinâmicos, a resiliência deve ser considerada como um 

processo, em vez de simplesmente um resultado, envolvendo aprendizagem, 

adaptação, antecipação e melhoria em estruturas básicas, atores e funções. 

O edifício da resiliência precisa considerar o fato de que vários choques e tensões 
podem ocorrer em conjunto. As características de um sistema resiliente incluem 
(Mitchell e Harris, 2012): 

• Alto nível de diversidade  em termos de acesso a ativos, inclusão na tomada de 
decisões e disponibilidade de oportunidades econômicas 

• Nível de conectividade  entre instituições e organizações em diferentes escalas 
e a extensão da informação, conhecimento, avaliação e compartilhamento de 
aprendizagem, descer e atravessar essas escalas 

• Métodos mistos de conhecimento  usados para antecipar e gerenciar 
mudanças 

• Nível de redundância que  permite que as áreas falhem sem levar a todo o 
colapso do sistema (semelhante ao conceito de risco residual) 

•  Distribuição equilibrada igual e inclusiva de riscos 
• Coesão social e capital,  permitindo que os indivíduos sejam apoiados nas 

estruturas sociais. 

Portanto, a construção da resiliência deve incluir políticas e práticas que aprimorem 
cada uma dessas características. Uma abordagem para a resiliência é começar com o 
gerenciamento eficaz de riscos, uma vez que suas fortes semelhanças entre risco e 
resiliência como frameworks (Mitchell e Harris, 2012), que: 

• Fornecer um quadro holístico para avaliar os sistemas e a sua interação, desde 
o lar e as comunidades até o nível subnacional e nacional 

• Enfatize as capacidades para gerenciar perigos ou distúrbios 
• Ajude a explorar opções para lidar com incertezas, surpresas e mudanças 
• Concentre-se em ser proativo 

Fonte: Berkes, 2007, Obrist et al., 2010 



Por um lado, medidas para reduzir o risco de desastres fortalecem a resiliência. Por 
outro lado, muitas das ações tomadas para melhorar a resiliência também reduzem os 
riscos de desastres. Uma abordagem resiliente para RRD inclui (UNITAR, 2014): 

• Melhorando a cooperação e a harmonização da programação em  todos os 
setores. 

• Investir em projetos proativos a longo prazo  que antecipam choques, 
reduzam riscos e melhoram as capacidades para gerenciar mudanças 

• Alinhando o DRR com outras intervenções baseadas em risco  (por exemplo, 
prevenção de conflitos ou proteção social, adaptação às mudanças climáticas, 
etc.) 

A capacitação, a redução do risco de desastres e o gerenciamento de riscos de 
desastres são todos componentes do desenvolvimento e fortalecimento da 
resiliência. As opções de gerenciamento de risco de desastre devem reconhecer a 
resiliência como um processo inerentemente específico do contexto. 

A resiliência precisa ser aprimorada em todos os níveis, do local ao 
internacional. Trata-se de impedir a criação de riscos, a redução dos riscos existentes 
eo fortalecimento da resiliência econômica, social, de saúde e ambiental através da 
adoção e implementação de estratégias e planos nacionais e locais de redução de risco 
de desastres, em diferentes prazos com metas, indicadores e cronogramas (UN, 
2015). Cinco grandes requisitos de ser uma sociedade resiliente de desastres são a 
capacidade de (UNISDR, 2014): 

• Antecipe risco  : compreenda e avalie o risco 
• Prepare-se para ajustar  : use ferramentas para apoiar a tomada de decisões 

diante da incerteza de riscos futuros (por exemplo, modelos científicos) 
• Compartilhar e aprender  : melhorar a flexibilidade das pessoas para lidar com 

diferentes desafios, tornando-os mais informados ou experimentando 
diferentes abordagens, melhorando a compreensão dos riscos e apoiando a 
flexibilidade 

• Integrar setores  : promover um maior diálogo e coordenação em setores e 
disciplinas (por exemplo, mudanças climáticas) 

• Inclua os mais vulneráveis  : gerencie o risco em todos os níveis, conecte a 
tomada de decisões e considere a parte mais fraca do sistema. Os pequenos 
Estados insulares em desenvolvimento (SIDS) e os países de baixa e média 
renda continuam a ter falta de resiliência ao risco de desastres (UNISDR, 2015). 

Em última análise, o objetivo político da redução do risco de desastres e as atividades 
para implementar esta política estão caindo no processo comum e no objetivo de 
fortalecer a resiliência. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/risk/resilience 

 



 

 

Terremotos e locais de trabalho 

A ocorrência de um forte terremoto durante o horário de trabalho pode causar muitos 
problemas aos empregadores, funcionários e visitantes, como lesões, danos materiais 
e interrupção das operações do dia-a-dia. Uma avaliação adequada dos riscos, 
incluindo o risco sísmico, é crucial para criar um local de trabalho seguro. 

Este guia: 

• fornece aos gerentes de empresas, técnicos de segurança e pessoas 
responsáveis diretrizes práticas sobre gerenciamento de risco de terremoto. 

• destaca a importância de melhorar a segurança do terremoto no local de 
trabalho pelos empregadores e funcionários. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/56887_earthquakesandworkplacesfinal.pdf 

 

Mulheres economicamente desafiadas no 
gerenciamento de risco de desastres: para uma 
comunidade Filipina resiliente 

Este estudo mede e descreve o impacto das sessões de preparação para desastres 
sobre a percepção de mulheres economicamente desafiadas nas Filipinas. Ao usar um 
método misto de pesquisa qualitativa e quantitativa, o estudo descobriu que: 1) a 
maioria das mulheres participantes está disposta a fazer treinamento em preparação 
para desastres; 2) a sua consciência na preparação para desastres melhorou do nível 
"básico" para o "alto"; 3) o seu nível de ação em preparação para desastres ainda está 
na "fase de planejamento" e; 4) o programa efetivamente alterou sua atitude em 
relação à preparação e mitigação de desastres. 

O estudo forneceu informações sobre o potencial das mulheres em preparação para 
desastres em direção a uma comunidade filipina resiliente de desastres. 

FONTE: http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=82055 



 

Envolver as populações vulneráveis na preparação e 
resposta: um contexto de governo local 

Este artigo compartilha os resultados de uma pesquisa comunitária realizada em 
Logan, uma cidade ao sul de Brisbane, Austrália, para entender melhor os desafios de 
envolver os grupos populacionais vulneráveis na preparação e resposta. A pesquisa 
identificou uma tendência de passividade em relação à prontidão. Ele também 
descobriu que a informação dos meios de comunicação tradicionais e dos membros da 
família era preferida e confiável. Com base nessas descobertas, recomenda-se uma 
abordagem em duas vertentes que combine o uso dos meios de comunicação 
tradicionais e da mídia digital com o envolvimento pró-ativo face a face para melhorar 
os resultados. 

Envolver as comunidades proativamente na preparação e na resposta é fundamental 
para construir uma comunidade coesa e resiliente. Na Austrália, a responsabilidade 
pelo engajamento da comunidade frequentemente depende do governo local. Embora 
seja necessário um envolvimento a nível comunitário em situações de emergência e 
gestão de desastres, dois grupos demográficos: baixo nível socioeconômico; e as 
populações culturalmente e linguisticamente diversas (doravante denominadas grupos 
de população vulneráveis) são particularmente interessantes de uma perspectiva de 
planejamento de emergência e de gerenciamento de desastres, pois muitas vezes 
estão expostas e estão menos preparadas para eventos de emergência e 
desastres. Isso se deve a fatores como a falta de acessibilidade da habitação, baixos 
níveis de alfabetização e diversidade em contextos culturais. 

FONTE: https://knowledge.aidr.org.au/media/5024/ajem-33-01-16.pdf 

FONTE:https://aidr.org.au/ 

 

Conferência Australiana de Resiliência a Desastres 2018 

O Australian Institute for Disaster Resilience será o anfitrião da Conferência Australiana 
de Resiliência a Desastres (ADRC) em Perth, Austrália Ocidental, de 6-7 de setembro 
de 2018.  

O ADRC reunirá governos locais, comunidades, ONGs, sem fins lucrativos, organizações 
de pesquisa, parceiros educacionais e o setor privado para compartilhar o pensamento 
e a prática em torno da resiliência de desastres.  



O ADRC será executado como uma conferência de transmissão única simultaneamente 
com  AFAC18 alimentado por INTERSCHUTZ . Os delegados da ADRC terão acesso à 
exposição comercial da AFAC18, e beneficiarão de sessões conjuntas de palestrantes, e 
oportunidades para conhecer oradores e participar de apresentações de pôsteres no 
Centro de conhecimento hospedado no AIDR. 

Tema: O aumento da resiliência: do indivíduo ao global - Melhorando a recuperação 

apoiando a resiliência da comunidade 

A resiliência é sobre como podemos entender, viver, gerenciar e nos adaptar a um 
mundo de mudanças crescentes, incerteza e surpresa. Riscos e riscos são uma parte do 
nosso mundo, mas a construção de resiliência de desastres diante desses eventos 
requer uma responsabilidade compartilhada entre indivíduos, comunidades e nações e 
permite que eles se recuperem rápida e efetivamente com suporte coordenado. 

Esta conferência explorará a importância do esforço individual e comunitário no nível 
de base da resiliência dos desastres, através das condições favoráveis de governança, 
investimento e políticas públicas fortes que são necessárias para apoiar e promover a 
resiliência dos desastres e uma recuperação efetiva para os afetados por desastre . A 
conferência proporcionará uma oportunidade premier para alcançar parcerias efetivas 
e significativas e reforçar a cooperação, envolvendo-se com o pensamento e a prática 
de resiliência de desastres em várias atividades e escalas. 

Os resumos apresentados para esta conferência podem considerar: 

• Atividades e estudos de caso sobre resiliência a desastres 
• Estratégias de redução do risco de desastres 
• Medindo e avaliando a resiliência de desastres 
• Melhorando a recuperação através de uma maior resiliência da comunidade 
• Estratégia e política de resiliência ao desastre 
• Novas direções na resiliência pensando 
• A economia da resiliência de desastres 
• Construindo resiliência para catástrofes desastrosas do futuro 

SITE DO EVENTO:  HTTPS://AIDR.ORG.AU/PROGRAMS/AUSTRALIAN-DISASTER-

RESILIENCE-CONFERENCE/ 

 

Teoria da motivação da proteção em expansão: 
investigar um aplicativo para proprietários de animais e 
respondedores de emergência em emergências de 
bushfire 



O objetivo deste trabalho é explorar como a Teoria da Motivação de Proteção (TMP) 
pode ser usada e expandida para informar e melhorar estratégias de segurança pública 
em riscos naturais. À medida que a mudança climática global afeta o ambiente 
australiano, os riscos naturais parecem estar aumentando em escala e freqüência, e as 
campanhas de educação pública dos Serviços de Emergência necessitaram escalar para 
acompanhar a ameaça pública percebida. De preocupação, é que a lacuna de 
preparação para a conscientização nos planos de sobrevivência dos residentes está 
diminuindo desproporcionalmente lentamente em comparação com a magnitude dos 
recursos aplicados para corrigir essa tendência. As aplicações práticas da teoria social 
adaptável podem ser usadas para ajudar a resolver esse dilema. 

Este artigo procura determinar se uma aplicação da TMP pode ser útil para alcançar a 
proteção humana dirigida por outros, através de um novo espectro demográfico em 
perigos naturais, especificamente, proprietários de animais e atendentes de 
emergência em ocorrências de arbustos. Esses grupos poderiam se beneficiar de tal 
abordagem: os proprietários para construir e fortalecer sua resposta e auto-eficácia, e 
para ajudar a traduzir o conhecimento em um comportamento mais seguro e 
respondedores para obter uma melhor compreensão de uma diversidade demográfica 
com a propriedade de animais como seu denominador comum, E com quem eles 
provavelmente se envolverão na gestão contemporânea do risco natural. A 
colaboração mútua entre esses grupos pode levar a uma sinergia de eficácia de 
resposta recíproca e resultados mais seguros e menos traumáticos. 

FONTE:https://bmcpsychology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40359-017-0182-3 
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