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Os animais precisam de RRD também 

De Denis McClean 

Você sabe o que esperar se você mora em um lugar chamado Dhemaji, que se traduz 
como "playground de inundações". 

Dalimiya mora lá no norte de Assam, na Índia, que é atingida todos os anos por 
enchentes e a principal preocupação de sua família é como proteger seu gado e gansos 
dos quais eles dependem para viver. 

Ela é apenas uma das 800 milhões de pessoas em todo o mundo que vivem com menos 
de US $ 20 por dia e que muitas vezes dependem de uma boa estratégia local para 
reduzir o risco de perder seu sustento em uma tempestade ou inundação. 

Seu nome surgiu hoje em uma apresentação da Ignite Stage pela World Animal 
Protection (WPA), à margem da Conferência Ministerial Asiática para a Redução do Risco 
de Desastres: “Desembalando a Iniciativa Sendai: Animais em Desastres”. 

"Temos visto uma grande mudança desde 2015, quando os animais foram integrados ao 
Sendai Framework e reconhecidos como um ativo produtivo que não pode ser 
ignorado", disse Hansen Thambi Prem, que trabalha no gerenciamento de desastres 
para o WPA. 

O Marco de Sendai para Redução de Risco de Desastres é o plano global para reduzir 
as perdas por desastres e apela ao fortalecimento da proteção dos meios de subsistência 
e ativos produtivos, incluindo gado e animais de trabalho. 

Ele aponta que 25% do PIB agrícola vem do setor pecuário e que uma mudança de 
política não importa a menos que seja operacionalizada. A WPA está trabalhando agora 
com autoridades de defesa civil e gestão de desastres em países como a Índia e as 
Filipinas para garantir que os animais sejam atendidos durante emergências. 

Prem diz que muitos fazendeiros pobres relutam com frequência - ou podem deixá-lo 
tarde demais - para evacuar diante de uma tempestade ou inundação por causa de sua 



preocupação em abandonar seus animais cuja perda pode ter um impacto financeiro e 
emocional devastador . 

Ele ressalta que a perda de animais muitas vezes não é incluída nos dados de perda de 
desastres, o que dificulta a inclusão de medidas de proteção nas estratégias nacionais e 
locais para redução do risco de desastres que devem estar em vigor até 2020. 

Daniella Hiche, consultora de relações externas da WPA, diz: "Os animais são seres 
sencientes e dependem de nós quando ocorre um desastre e fazem parte de nossa 
identidade cultural". 

A Sra. Hiche acrescenta que a RRD inclusiva de animais demonstra até que ponto um 
país avançou nas suas estratégias de RRD a nível nacional e local. 

Você pode aprender mais sobre o trabalho deles em  www.animalsindisasters.org 

FONTE:https://www.unisdr.org/archive/59136 

 

 

Governança de resiliência para dependências de 
infraestrutura e interdependências: um modelo prático 
para resiliência de infraestrutura crítica regional 

Este relatório examina e avalia a governança da resiliência da infraestrutura crítica em 
uma base regional nos EUA e descreve as lições aprendidas com desastres recentes nos 
EUA. Ele fornece dois estudos de caso de desafios de governança na Área Metropolitana 
de Boston e na Zona de Subducação de Cascadia no Noroeste do Pacífico e identifica as 
principais barreiras para a construção de estruturas de governança de infraestrutura 
mais resilientes. 

Este relatório então desenvolve uma estrutura para outras comunidades que buscam 
empreender seus próprios esforços de construção de resiliência, com seis elementos-
chave. Ao empregar essa estrutura, as regiões em busca de um processo básico podem 
adotar e desenvolver esses seis elementos para as necessidades e circunstâncias únicas 
de suas comunidades. 

FONTE:https://globalresilience.northeastern.edu/app/uploads/2018/05/Resilience-
Governance-for-Infrastructure-Dependencies-and-Interdependencies.pdf 

 



Filipinas: Saúde mental também é importante em DRRM, 
diz psiquiatra 

De Gaby N. Baizas e Angelica Y. Yang 

Devido à gravidade e impacto do supertufão, a Organização Mundial de 
Saúde  estimou  mais de 800.000 casos de condições de saúde mental entre as vítimas 
de Yolanda.  

Os beneficiários passam por diferentes formas de arteterapia, onde são apresentados a 
uma combinação de atividades terapêuticas e criativas. Lopez afirmou que o desenho 
foi encontrado para ser a maneira mais fácil e barata de revelar os sentimentos das 
vítimas. 

 “É realmente preocupante porque você está falando de toda uma geração de filipinos 
pensando que a vida sempre será difícil, que a vida tem que ser algo pelo qual você tem 
que lutar. Acho que essa é a parte mais assustadora dos desastres e emergências que 
temos ”, disse ela. 

É por isso que Lopez acredita que a educação em saúde mental fortalecerá as 
comunidades em resiliência a desastres. 

Em 20 de junho, o presidente Rodrigo Duterte  assinou o  Ato Republicano 11036, ou a 
Lei de Saúde Mental das Filipinas. A lei visa promover a saúde mental através de políticas 
e programas nacionais, ao mesmo tempo que estabelece um sistema de saúde mental 
abrangente e integrado. 

FONTE:https://www.rappler.com/move-ph/issues/disasters/206557-mental-health-
important-disaster-risk-reduction-management 

 

 
Construindo resiliência costeira para maior segurança dos 
EUA 

Este documento explora os desafios enfrentados pelas comunidades costeiras dos 
Estados Unidos em uma série de discussões destinadas a promover a resiliência dos EUA 
aos impactos das mudanças climáticas, fortalecer a sustentabilidade e a segurança 
econômica da infraestrutura costeira e aumentar a segurança nacional. As áreas de 
discussão incluem a compreensão do estado do conhecimento científico, a identificação 
de lacunas importantes e a exploração de políticas relevantes, ferramentas de apoio à 
decisão e abordagens de tomada de decisão. 



FONTE:https://www.hoover.org/sites/default/files/research/docs/costalresilience_web_final.pdf 

 

Chhattisgarh reduz riscos e constrói resiliência 

Esta edição do Southasiadisasters.net destaca as principais lições e experiências de 
várias partes interessadas (governamentais e não governamentais) na tomada de ações 
concertadas para construir a resiliência de Chhattisgarh, na Índia, contra riscos de 
desastres como secas, inundações e incêndios florestais. 

O conteúdo desta edição inclui: (i) Chhattisgarh Seguro: Risco e Resiliência; (ii) Cenário 
de Segurança Escolar, Chhattisgarh; (iii) Avaliação do Risco de Desastres Centrado na 
Criança; (iv) Desastre emergente, mas ainda a ser denominado - onda de calor; (v) 
Cenário de Segurança Hospitalar em Chhattisgarh; (vi) Avaliação da Capacidade de 
Vulnerabilidade de Riscos: Processo e Resultado; e (vii) Avaliação do Risco de Desastres 
Centrados nas Mulheres. 

FONTE:http://www.aidmi.org/publications.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1 

 

Cidades resilientes ao clima na América Latina - 
Planejamento participativo e implementação de ações de 
resiliência climática: o caso de Santa Ana (El Salvador) 

Santa Ana é a segunda cidade de El Salvador e precisa urgentemente se preparar para 
enfrentar desastres e se adaptar aos desafios impostos pela variabilidade e mudanças 
climáticas. De acordo com o censo de 2015, tem uma população de mais de 265.000 
pessoas e está crescendo quatro vezes mais rápido do que outras cidades intermediárias 
do país. 

O crescimento urbano descontrolado gera pressão nos serviços públicos, habitação e 
infraestrutura, entre outros. Tudo isto coloca sérios desafios à capacidade de reduzir o 
risco e criar resiliência a eventos geológicos e climatológicos, particularmente às 
inundações severas causadas pelas chuvas, identificadas pelos atores locais como o 
principal perigo. 

Neste contexto, durante 2017, Santa Ana tem sido parte de "uma abordagem 
participativa para a tomada de decisões no sentido de resiliência climática e 
desenvolvimento urbano inclusivo na América Latina", olhando através da pesquisa-
ação, explorar e construir uma portfólio de opções para resiliência climática e 
desenvolvimento urbano nas cidades selecionadas (Dosquebradas na Colômbia, Santa 
Ana em El Salvador e Santo Tomé na Argentina). 



Esta carteira foi construída de forma participativa com os atores locais e institucionais 
do Município e define uma série de ações a serem implementadas para fortalecer a 
resiliência climática. A chave para um bom resultado tem sido a articulação 
interinstitucional municipal e com os atores locais, aproveitando as oportunidades e 
características do território, sua população e os processos de desenvolvimento em 
curso. 

O estudo chega a três conclusões: 

1. É necessário fortalecer o trabalho participativo e a colaboração entre uma diversidade 
de atores locais, com diferentes conhecimentos, habilidades e recursos, e operando em 
diferentes escalas. 

2. Além de soluções de curto prazo, é importante desenvolver uma estratégia de 
desenvolvimento urbano resiliente a longo prazo, apoiada por um regulamento que 
controle o desenvolvimento na zona sul, de modo a não aumentar o risco de inundação 
no centro e norte de Santa Ana. 

3. O portfólio de opções identificadas nas reuniões do Climate Change Board é muito 
importante para iniciar o processo para o desenvolvimento da resiliência climática em 
Santa Ana. 

FONTE:https://crclatam.net/documentos/publicaciones/32-informe-para-politicas-planeamiento-participativo-e-
implementaci%C3%B3n-de-acciones-para-la-resiliencia-al-clima-el-caso-de-santa-ana-el-salvador/file.html 

 

Pronto ou não: as empresas estão preparadas para as 
recomendações do TCFD? 

Uma análise geográfica das respostas do CDP 2017 

Este relatório avalia o nível de preparação das empresas para divulgar informações 
materiais relacionadas com o clima de acordo com as recomendações da Task Force 
sobre Divulgações Financeiras Relacionadas com o Clima (TCFD). Concentra-se nas 
práticas de relatórios e processos de gestão das empresas para assuntos relacionados 
ao clima, e se há variações geográficas ou setoriais significativas.  

Este estudo analisa as divulgações de 1.681 empresas em 14 países e 11 setores para o 
Questionário do CDP em 2017, que foram feitas por volta da época do lançamento das 
recomendações finais do TCFD em junho de 2017. 

FONTE:https://b8f65cb373b1b7b15feb-
c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/reports/documents/000/003/116/original/TCFD-
Preparedness-Report.pdf?1521455479 

 



 

Papéis de organizações não governamentais na redução 
do risco de desastres 

Este artigo exemplifica os papéis das ONGs em diferentes níveis e arenas, desde a 
redução do risco de desastre local até a internacional, durante os últimos 70 anos, 
especialmente desde a Segunda Guerra Mundial. Também fornece exemplos de papéis 
potenciais de ONGs no Marco de Sendai para Redução de Risco de Desastres 2030. 
Historicamente falando, as ONGs têm exercido modelos de imperativo moral através 
dos quais eles constroem sua relevância e legitimidade para abordar lacunas e 
problemas em nível global e local. As ONGs fazem parte do ecossistema global de 
redução de risco de desastres (RRD), pois continuam a moldar tanto a ação de 
emergências humanitárias quanto a agenda de RRD em diferentes níveis, onde sua 
presença é necessária e valorizada e sua contribuição é reconhecida de maneira única.  

Este documento destaca os papéis das ONGs no contexto da estrutura colaborativa de 
governança de risco de desastres que promete melhor colaboração entre os governos, 
o setor privado, a sociedade civil, a comunidade acadêmica e as comunidades em 
risco. No contexto dos modernos sistemas de redução de risco de desastres, as 
principais instituições triádicas, como governo (estado), setor privado (negócios / 
mercado) e ONGs (sociedade civil) vêm transformando gradualmente seu ecossistema 
para utilizar estratégias mais pró-ativas de resposta a desastres. , equipado com pessoal 
profissional e especialistas técnicos e armado com imperativos sociais e humanitários 
para reduzir os riscos de desastres. 

FONTE:http://naturalhazardscience.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780199389407.001.0001/acrefore-
9780199389407-e-45 

 

 

Exercícios de inundação simulada em comunidades: 
Utilizando sistemas de aviso prévio baseados na 
comunidade 

Este livreto fornece diretrizes sobre exercícios simulados de inundação para resposta a 
enchentes com base em sistemas de alerta antecipado. Essas diretrizes foram 
elaboradas com base na experiência e no aprendizado de realizar simulados exercícios 
de enchente nas comunidades por quase uma década. Os exercícios simulados 
aumentam a capacidade das comunidades e dos atores humanitários, reduzindo, assim, 
significativamente, a perda de vidas e propriedades. 



Ação Prática trabalha com sistemas de aviso prévio de enchentes em colaboração com 
organizações como a Sociedade da Cruz Vermelha do Nepal, órgãos governamentais e 
organizações não-governamentais (ONGs). Esta publicação ajuda os atores e 
facilitadores a desenvolver suas habilidades e facilitar tais exercícios para aumentar a 
resiliência da comunidade. É necessário contextualizar as etapas, o processo e os 
cenários com base nos riscos locais, vulnerabilidade, riscos e capacidade disponível em 
termos de ferramentas e equipamentos. No entanto, as etapas e processos aqui 
mencionados serão úteis para todos os atores e facilitadores. Uma versão de tradução 
do Nepal também está disponível. 

FONTE:https://practicalaction.org/mock-drill-manual-english 

 

EVENTOS 

 

Contexto 

O Marco de Sendai para a Redução de Risco de Desastres 2015-2030 proporciona 
alinhamento para apoiar os esforços realizados a nível local que buscam construir 
resiliência frente a desastres e o desenvolvimento sustentável.  
A compreensão do risco requer promover a conscientização e o conhecimento do risco 
mediante capacitação e formação dos gestores municipais de proteção e defesa civil.  
Objetivos 
 Aumentar o compromisso político e a demanda social para o desenvolvimento  

sustentável, com vistas ao risco de desastres (RRD) e adaptado às mudanças 
climáticas (ACC); 

  
 Aumentar a participação dos gestores municipais na Elaboração do LGSAT e na 

elaboração do Plano Local de Resiliência;  
 Fortalecer as capacidades dos gestores públicos em relação ao compromisso de 

implementar o Marco de Sendai para a redução do risco de desastres; com foco 
no desenvolvimento e implementação de planos de redução de riscos de 
desastres em nível local.  

Ferramentas 
 10 aspectos essenciais para desenvolver uma cidade resiliente no contexto 

local; 
  

 Utilização da Ferramenta de Autoavaliação para Resiliência (LGSAT) – Nível 
Local; 

  



 Formato de Plano Local de Resiliência.  
 

Público alvo: Gestores municipais de Proteção e Defesa Civil  
 
Data e horário: 13 de Julho de 2018, com inicio as 14h e termino as 18h 
 
Local: Auditório da Defesa Civil de Angra dos Reis, Avenida Almirante de Noronha,271 
 
Programação:  
Recepção das delegações 
Abertura do Workshop pela Secretaria de Estado de Defesa Civil do Rio de Janeiro, com 
a participação do Promotor Nacional, do Ponto Focal para o Estado do Rio de Janeiro e 
da Secretaria Municipal de Defesa Civil de Angra dos Reis 
Palestra sobre as lições aprendidas no desenvolvimento do 3° Ciclo da Campanha, 
com a participação das Coordenadorias Municipais de Defesa Civil de Angra dos 
Reis, Nova Iguaçu, Petrópolis e Niterói. 
Inicio das atividades do Workshop com o Promotor Nacional 
Intervalo para Coffee Break 
Retorno das atividades com o Promotor Nacional 
Encerramento 
 
INSCRIÇÕES: Envie um e-mail para suop@defesacivil.rj.gov.br informando o 
município, nome, contato e função das pessoas que representarão. 
 
 

 

Convite para responder o questionário 

Do que se trata? 

O Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastre (UNISDR) está 
lançando uma pesquisa para captar boas práticas e o progresso dos governos locais com 
relação à redução de risco de desastres. Através dessa pesquisa, nós pretendemos: 

Saber mais sobre os riscos de desastres da sua cidade e as medidas adotadas para 
gerenciar e comunicar informações sobre estes; 

Saber mais sobre o plano/estratégia de redução de riscos de desastres local e sobre a 
implementação de ações de redução de riscos de desastres na sua cidade; 

  Coletar informações sobre a experiência do seu governo local na redução de risco de 
desastres, e identificar boas práticas. 

Por que participar? 

Ao participar desta pesquisa, sua cidade tem a oportunidade de mostrar boas práticas e 
sua contribuição para a implementação de marcos globais incluindo o Marco de 



Sendai para a Redução de Riscos de Desastres, a Nova Agenda Urbana, e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável. 

Os resultados serão publicados no Relatório de Avaliação Global (GAR) 2019 e relatórios 
relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.  As boas práticas identificadas 
serão promovidas em várias formas de publicações e eventos tal como a Plataforma Global 
de Redução de Riscos de Desastres 2019. 

Qual é o público-alvo? 

Governos locais 

Qual é o prazo? 

15 de julho de 2018 

Quanto tempo é necessário para responder o questionário? 

Para preencher o questionário, você precisará de apenas 25 minutos. Você será 
convidado a fazer o upload do plano/estratégia de Redução de Risco de Desastres da sua 
cidade ao final da pesquisa, caso este esteja disponível. 

Agradecemos pela sua colaboração! 
 
Cordiais saudações, 
 
Equipe UNISDR 

 

QUESTIONÁRIO: https://www.surveymonkey.com/r/QCNTPGJ?lang=pt 

 

 

 

 



 

 

 

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 

                    

 

 

 


