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Projeto GIDES 

O Projeto de Fortalecimento da Estratégia Nacional de Gestão Integrada em Riscos de 
Desastres Naturais - GIDES é resultado da parceria firmada entre a Agência Brasileira 
de Cooperação - ABC e a Agência de Cooperação Internacional do Japão – JICA. 
Participam do projeto os Ministérios do Desenvolvimento Regional (MDR), da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), e de Minas e Energia (MME), além de 
instituições Estaduais e Municipais. 

A iniciativa de cooperação bilateral teve início em agosto de 2013, com o objetivo de 
fortalecer a capacidade de gestão de riscos e resposta a desastres de movimento de 
massa no Brasil.  

O projeto GIDES, composto por quatro eixos estratégicos, resultou em seis manuais, 
conforme tabela abaixo: 

 

1. Mapeamento de Perigo e Risco a Movimentos Gravitacionais de Massa; 

http://www.mdr.gov.br/images/stories/ArquivosDefesaCivil/ArquivosPDF/Volume1-

ManualTecnicoparaMapeamentodePerigoeRiscoaMovimentos_CPRM.pdf 

2. Monitoramento e Alerta; 

http://www.mdr.gov.br/images/stories/ArquivosDefesaCivil/ArquivosPDF/Volume2-

ManualTecnicoparaElaboracaoTransmissaoeUsodeAlertas_CEMADEN.pdf 

http://www.mdr.gov.br/images/stories/ArquivosDefesaCivil/ArquivosPDF/Volume3-

ManualdePlanosdeContingencia_SEDEC.pdf 

3. Obras de Prevenção e Reabilitação; 



http://www.mdr.gov.br/images/stories/ArquivosDefesaCivil/ArquivosPDF/Volume4-

ManualTecnicoparaIntervencoesEstruturaisparaFluxodeDetritos_SEDEC.pdf 

http://www.mdr.gov.br/images/stories/ArquivosDefesaCivil/ArquivosPDF/Volume5-

ManualTecnicoparaPlanodeIntervencaodeRupturadeEncosta_Mcidades.pdf 

4. Planejamento da Expansão Urbana. 

http://www.mdr.gov.br/images/stories/ArquivosDefesaCivil/ArquivosPDF/Volume6-

ManualTecnicoPlanejamentoUrbano_MCidades.pdf 

 

Mais 120 profissionais de ensino capacitados para o 

Defesa Civil nas Escolas 

Mais 120 profissionais de ensino foram capacitados para atuarem no Defesa Civil nas 
Escolas nesta terça-feira (09.07) na Casa da Educação Visconde de Mauá. Os 
responsáveis pelos colégios foram orientados sobre maneiras de abordarem as 
ameaças do próximo semestre com foco na Defesa Civil e na Educação Ambiental. 
Quando retornarem as aulas em agosto, os alunos devem desenvolver trabalhos 
relacionados aos problemas de verão: deslizamentos de terra, inundações, rolamento 
de blocos rochosos, tempestades de raios e vendavais. 

A capacitação acontece também na quarta-feira (10.07) para outros 120 profissionais 
de ensino. O treinamento conta com a participação de representantes de escolas da 
rede municipal, particular e estadual. 

Responsável pelas atividades da Escola Municipal Dr. Paula Buarque, no Vale do 
Cuiabá, o professor Kleberson Melo destacou a importância do trabalho desenvolvido 
em sala de aula. No semestre passado, a instituição fez quatro atividades, envolvendo 
cerca de 100 alunos. "A criança propaga a informação, educando os pais e os parentes. 
A discussão em sala de aula é muito importante, já que existem os riscos e precisamos 
lidar com eles", disse. 

Neste ano, o Defesa Civil nas Escolas já envolveu mais de 20 mil alunos em 631 
atividades. Os trabalhos foram desenvolvidos em todas as 180 unidades da rede 
municipal, além de outras 30 particulares e outras duas estaduais. Nesses cinco meses 
letivos do ano, os estudantes trabalharam as ameaças de inverno, que são os incêndios 
florestais e a estiagem, abordando a educação ambiental e a temática do bem-estar 
animal. 

No segundo semestre de 2018 - primeiro ano de funcionamento da política pública - 
foram realizadas 170 atividades, com a participação de 103 unidades da rede, oito 



particulares e um estadual. Nesse ano, o programa foi ampliado para as escolas das 
redes pública e privada que contam com educação infantil. O programa também já 
rendeu um prêmio para a prefeitura. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas 
de Desastres Naturais (Cemaden) vai entregar um pluviômetro semiautomático e um 
kit educativo para serem usados dentro da política pública 

FONTE:http://www.petropolis.rj.gov.br/pmp/index.php/imprensa/noticias/item/13645-mais-120-

profissionais-de-ensino-capacitados-para-o-defesa-civil-nas-escolas.html 

 

 
Uso estratégico de soluções baseadas em água 
subterrânea para redução do risco de seca e resiliência 
climática na Ásia e além 
 

A água subterrânea é uma fonte de água durante as secas e emergências. Numa 

perspectiva mais ampla, a tradicional estratégia de curto prazo de usar as águas 

subterrâneas para combater os déficits hídricos durante a seca precisa ser revisitada. O 

objetivo deste artigo é examinar a relevância e as opções para desenvolver e adotar 

tais soluções de infraestrutura natural baseadas em águas subterrâneas em estratégias 

de RRD. Ao abordar situações de emergência, tais soluções também podem servir para 

melhorar o uso e o manejo sustentável das águas subterrâneas como recurso 

estratégico para a redução do risco de secas a longo prazo, bem como para melhorar a 

resiliência dos sistemas agrícolas e das cidades e ecossistemas naturais dependentes 

das águas subterrâneas. 

 

Este documento destaca a necessidade de integrar proativamente abordagens 

baseadas em água subterrânea em estratégias de RRD, em particular relacionadas a 

riscos de secas e enchentes, a fim de aumentar a resiliência climática e a segurança da 

água em cidades e áreas agrícolas e para ecossistemas dependentes de água 

subterrânea. O documento reconhece o papel estratégico dos recursos hídricos 

subterrâneos e espaço subsuperficial para a co-gestão dos riscos de inundação e seca e 

pede para priorizar a governança de recursos em conformidade. São destacados os 

casos selecionados que demonstram as abordagens para equilibrar os aspectos de 

recarga, armazenamento e descarga (incluindo o uso criterioso) dos recursos hídricos 

subterrâneos. 

 

Este artigo é uma contribuição para a edição de 2019 do Relatório de Avaliação Global 

sobre Redução do Risco de Desastres (GAR 2019). 



 

Para citar este artigo: 

 

Shivakoti, B. R.; Villholth, K.G. et al. Uso estratégico de soluções baseadas em água 

subterrânea para redução do risco de seca e resiliência climática na Ásia e além. 

Contribuindo com o papel para o GAR 2019 
FONTE:https://www.preventionweb.net/files/65922_f304binayarajstrategicuseofgroundwa.pdf 

 

 
Roteiro para a gestão integrada dos riscos climáticos: 
risco de inundações e micro, pequenas e médias 
empresas em Marrocos 
 
A Gestão Integrada do Risco Climático (ICRM) é uma abordagem para lidar com o risco 

e a manifestação de desastres relacionados ao clima. É caracterizado por uma 

perspectiva holística em relação aos vários componentes do gerenciamento de riscos. 

O ICRM difere dos conceitos anteriores no paradigma de gestão de desastres, que se 

concentrou quase exclusivamente na resposta, e não prestou atenção significativa às 

oportunidades de reduzir a incidência ou o potencial impacto de desastres climáticos. 

 

Este roteiro é desenvolvido a partir do trabalho realizado no ICRM através do 

“Advancing Climate Risk Insurance Plus” (ACRI +). No Marrocos, a ACRI + está 

trabalhando com Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPMEs) na zona industrial de 

Ait-Melloul para apoiar o desenvolvimento de capacidades financeiras e estratégicas 

para o gerenciamento de riscos climáticos, particularmente de enchentes, com foco no 

potencial papel do risco. transferir. 

 

Este roteiro concentra-se no papel potencial que o seguro pode desempenhar na 

gestão de risco para as MPMEs, reconhecendo não apenas sua função em suavizar os 

impactos dos choques nos negócios, mas também sua contribuição para um modelo 

de negócios mais maduro. Instrumentos de transferência de risco, como seguros, estão 

sendo cada vez mais usados por governos, empresas e famílias para reduzir as perdas 

imediatas e de longo prazo associadas a eventos climáticos extremos. 

 

Atualmente, existem barreiras significativas ao estabelecimento de mecanismos de 

transferência de risco no mercado de MPMEs no Marrocos. O roteiro identifica 



algumas dessas barreiras e sugere ações e recomendações que poderiam ser seguidas 

para abordar essas barreiras de uma maneira que considere e integre os princípios de 

gerenciamento de riscos. As recomendações pretendem ser os primeiros passos que 

podem ser dados para aumentar a transferência de risco através de seguros dentro de 

uma estrutura de ICRM. 
FONTE:https://www.indexinsuranceforum.org/sites/default/files/Roadmap_ACRI_DINA4_Marokko_

WEB_190513.pdf 

 

EVENTOS 

 

 

FONTE:http://educacao.cemaden.gov.br/aprenderparaprevenir2019 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMAÇÕES 

        PROMOTOR BRASIL 

          http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/Home/viewalladvocates#page-3 

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

          https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio 

          REDE DE CIDADES RESILIENTES DE LINGUA PORTUGUESA 

          http://www.cidadesresilientes.net/ 

          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 

                    

 

 

 


