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Caixa de ferramentas: sistemas de alerta antecipado em 
Cuba 

Cuba compartilha suas experiências e ferramentas com três nações caribenhas: São 
Vicente e Granadinas, Dominica e República Dominicana; Ao mesmo tempo, 
disponibiliza para todas as nações da CARICOM e da região latino-americana a atual 
caixa de ferramentas, composta de instruções, metodologias, estudos de caso e outros 
materiais que mostram a eficiência e os resultados alcançados pelo SAT cubano em cada 
um dos países. seus expoentes. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/submissions/59211_guiafamiliarparaproteccionciclone
stropicaleszonasrurales1.pdf 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/submissions/59211_cgrrunaherramientaefectivaparalo
sgobiernoslocales.pdf 

 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/submissions/59211_estudiospvrbayamoinundacionyfu
ertesvientos.pdf 

 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/submissions/59211_glosariodeterminosdeladefensacivi
l.pdf 

 

 



 

O papel dos fundos multilaterais para o clima no apoio à 
resiliência e adaptação por meio de iniciativas de seguro 

Este resumo de políticas visa discutir se e como os seguros podem apoiar decisões 
inteligentes em torno da redução de riscos, adaptação às mudanças climáticas e perdas 
e danos para os mais vulneráveis; e o que isso significa para o papel dos fundos 
multilaterais para o clima que apoiam os mecanismos de seguro. Também apresenta 
uma análise inovadora dos montantes de financiamento que alguns dos principais 
fundos multilaterais e bilaterais aprovaram até agora para projetos que incluem um 
componente de seguro de risco climático. O resumo descreve ainda mais os diferentes 
papéis que os fundos multilaterais para o clima desempenharam, estão dispostos a 
assumir e devem considerar o apoio a mecanismos de seguro para apoiar efetivamente 
a resiliência climática aos mais vulneráveis. 

FONTE:https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12291.pdf 

 

O programa de resiliência a inundações de Zurique - Fase 
1 de 2013-2018: balanço e relatório de avaliação de 
impacto 

Este relatório destina-se a fornecer uma breve visão geral das entradas, saídas e 
realizações ('impactos') do programa de resiliência de inundação de Zurique, incluindo 
a aliança de resiliência de inundação de Zurique (a Aliança). Usando a estrutura e a 
ferramenta de medição de resiliência de inundações para as comunidades (FRMC) em 
mais de 110 comunidades em 13 programas em nove países, a Aliança criou 1,1 milhão 
de pontos de dados para medir a resiliência a enchentes. 

Este relatório descreve o impacto geral da Aliança e seus programas comunitários, 
geração e compartilhamento de conhecimento, influência e defesa de direitos, pesquisa 
e a capacidade de revisão pós-evento. Ao extrair conclusões sobre os progressos 
realizados até agora, o relatório identifica os principais desafios que precisam ser 
enfrentados, incluindo maneiras de incentivar melhor a redução de riscos e a integração 
de RRD, adaptação às mudanças climáticas e investimentos em desenvolvimento em 
ambientes de baixo desenvolvimento. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/publications/view/59132?&a=email&utm_source=pw_email 



 

Lugares lotados, seguros e saudáveis 

Este manual é estruturado para fornecer aos gerentes de locais lotados uma estrutura 
abrangente para gerenciamento de riscos, comunicação e planejamento de incidentes 
e emergências. Isso dá contexto ao aconselhamento relacionado à segurança, 
segurança do local e questões de saúde, incluindo segurança alimentar e de água, 
gerenciamento de resíduos e controle de doenças. O manual inclui referência ao 
comportamento de multidões e psicologia, preparando os gerentes de lugares lotados 
para entender e antecipar os diferentes elementos que podem produzir ou resultar de 
um incidente ou emergência. 

FONTE:https://knowledge.aidr.org.au/media/5671/crowded-places-handbook.pdf 

 

Relatando resiliência climática: os desafios à frente 

Este documento marca o primeiro aniversário do lançamento da Força-Tarefa sobre 
Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima (TCFD), e avalia os desafios contínuos de 
tecer revelações climáticas no DNA corporativo e relatórios financeiros. Embora haja um 
apoio acelerado à recomendação do TCFD por parte de formuladores de políticas, 
grupos de investidores, ONGs e empresas, há lacunas significativas entre o foco do 
relatório climático atual da maioria das empresas e as informações que devem ser 
sintetizadas para atender às recomendações do TCFD. 

Três principais desafios para as empresas adotarem as recomendações do TCFD: 

 Assegurando suporte de liderança para divulgação aprimorada 
 Revisar processos de avaliação de risco 
 Aplicando a análise de cenários à mudança climática 

FONTE:http://www.oliverwyman.com/content/dam/mmc-web/Global-Risk-Center/Files/reporting-
climate-resilience.pdf 

 

Defesa Civil de Maricá faz visita técnica ao Centro de 
Operações Rio 



 
 

A Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Maricá participou, no dia 09/07, de uma visita 

técnica à Defesa Civil da Cidade do Rio de Janeiro e ao Centro de Operações Rio (COR 

RIO), local onde as agências responsáveis pela proteção do município trabalham de 

forma conjunta. 

A equipe da Defesa Civil de Maricá foi composta por especialistas em hidrologia, 

engenharia civil, meteorologia, geologia, geotecnia e agentes de defesa civil, tendo 

como responsável o coordenador técnico, major Wellington Silva. Na ocasião, os 

profissionais tiveram a oportunidade de conhecer toda a estrutura física e operacional 

do Centro de Operações do Rio, bem como conhecer as ações que são desenvolvidas no 

dia a dia pela equipe. 

De acordo com o secretário da pasta, Luiz Carlos dos Santos, o objetivo da visita técnica 

foi a troca de experiências entre as defesas civis, além de fomentar a realização de 

possíveis parcerias entre ambas as instituições, com o intuito de fortalecer a gestão do 

risco de desastres e tornar o município capaz de responder sempre rapidamente às 

emergências naturais. 

FONTE:https://www.marica.rj.gov.br/2018/07/11/defesa-civil-de-marica-faz-visita-tecnica-ao-centro-
de-operacoes-rio/ 

       

Guia de Resposta a Desastres da Ásia-Pacífico 



O guia fornece um conjunto de ferramentas e serviços disponíveis para os gestores de 
desastres internacionais e regionais durante uma resposta humanitária para assegurar 
a rápida mobilização da ajuda humanitária e serviços de coordenação. 

FONTE:https://www.unocha.org/sites/unocha/files/ROAP_DisasterGuide.pdf 

 

Atualização apelo global na marca de seis meses 
Os 21 planos de resposta humanitária e do Plano Síria Regional Refugiados & Resilience 
que compõem os apelos humanitários globais eram apenas 34 por cento financiado (US 
$ 8,71 bilhões) a partir de meados do ano. A atualização de financiamento humanitário 
junho fornece uma análise do financiamento flui para os US $ 25 bilhões necessários 
para ajudar 134,4 milhões de pessoas em necessidade urgente. Quase US $ 17 mil 
milhões ainda não é excelente. 

FONTE:https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Humanitarian%20Funding%20Update
_GHO_June%202018.pdf 

 

CEPAL denuncia ‘falsa dicotomia’ entre proteção 
ambiental e desenvolvimento econômico 

Na sede da ONU, em Nova Iorque, a chefe da Comissão Econômica para a América Latina 
e o Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, convocou os países da região a ratificar o novo acordo 
ambiental sobre informação, participação e justiça. Firmado em 4 de março, em Escazú, 
na Costa Rica, o documento vinculante foi elogiado pela dirigente por redefinir as 
relações entre Estado, mercado e sociedade. 

“Nossos países estão refutando a falsa dicotomia entre proteção ambiental e 
desenvolvimento econômico. Não pode haver crescimento às custas do meio ambiente 
e esse não pode ser administrado se as economias e as pessoas forem ignoradas”, disse 
a secretária-executiva do organismo em evento paralelo ao Fórum Político de Alto Nível. 
Encontro teve a participação de delegações da França, Itália, Chile, Costa Rica e ONU 
Meio Ambiente. 

Bárcena lembrou que o texto é fruto de nove rodadas de negociação, com participação 
significativa do público. Diálogos foram liderados pelos governos chileno e costa-
riquenho, com a CEPAL desempenhando a função de secretariado técnico do processo 
de discussão. 

O mecanismo — que é o primeiro acordo da região sobre temas ambientais — promove 
os chamados direitos de acesso. O marco normativo assegura que a população latino-



americana e caribenha poderá reivindicar o acesso a dados sobre atividades que 
ameaçam os cidadãos; à participação em processos decisórios e de gestão ambiental; e 
à reparação, por meio de mecanismos jurídico-legais que garantam o ressarcimento de 
danos e perdas de recursos naturais. 

“Seus principais beneficiários são as pessoas de nossa região, os grupos mais vulneráveis 
e as comunidades”, ressaltou Bárcena. “Também aborda a proteção dos defensores dos 
direitos humanos em assuntos ambientais, em uma região onde, lamentavelmente, 
essas pessoas são atacadas ou intimidadas com demasiada frequência.” 

A chefe da CEPAL convocou os 33 países da América Latina e Caribe a ratificar o 
documento assim que o mecanismo for aberto para assinatura, em 27 de setembro, 
durante a próxima sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. 

FONTE:https://www.cepal.org/es/noticias/acuerdo-regional-acceso-la-informacion-participacion-
justicia-asuntos-ambientales-fortalece 

 

Simulação de reuniões da ONU é realizada pela primeira 
vez no estado de Pernambuco 

junho (27), na Escola de Inovação e Políticas Públicas da Fundação Joaquim Nabuco, em 
Recife (PE), a primeira edição no estado do Modelo da Organização das Nações Unidas, 
ou MONU, simulação realizada por estudantes do ensino secundário ou universitários 
para simular o funcionamento da ONU e, assim, desenvolverem suas habilidades de falar 
em público. 

Os MONU visam desenvolver as capacidades de jovens interessados em trabalhar no 
âmbito internacional, seja na carreira diplomática ou em tribunais internacionais. Os 
estudantes têm contato prático com a vivência em instituições de caráter supra-estatal 
e desenvolvem aspectos como a capacidade de argumentação, oratória e retórica, o 
entendimento sobre documentos e convenções internacionais, o poder de liderança e 
tomada de decisões, técnicas de negociação, entre outras práticas. 

“É excelente ver que estudantes tão variados em termos de gênero, idade e etnias, estão 
entusiasmados com o trabalho da ONU”, disse o diretor do Centro de Informação das 
Nações Unidas para o Brasil (UNIC Rio), Maurizio Giuliano. 

A edição em Pernambuco teve a participação de estudantes e graduandos dos cursos de 
Direito e Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). O objetivo foi 
introduzir uma cultura de simulações no estado e ampliar o exercício do estudo de 
práticas diplomáticas no Nordeste do país. 



“Fico feliz em saber que posso ser uma inspiração para vocês por meio do meu trabalho, 
mas há algo muito mais importante: vocês são uma real e forte inspiração para mim. 
Nosso trabalho é feito não só para o presente, mas em boa parte para o futuro — para 
vocês, jovens, e aqueles que ainda não nasceram”, declarou Giuliano. 

Durante sua palestra, Giuliano abordou o trabalho da ONU no mundo sob o ponto de 
vista de sua experiência, que desde o ano 2000 o levou a trabalhar para seis diferentes 
entidades das Nações Unidas em 14 países. No âmbito da campanha “Brasileiros na 
ONU”, o diretor do UNIC Rio também explicou os canais para trabalhar nas Nações 
Unidas, e deu dicas para os interessados. 

O modelo em Pernambuco teve seis comitês, sendo cinco comitês temáticos e de 
imprensa internacional. Entre os temas abordados, estavam os limites do 
monitoramento no século 21; a Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH); a 
violência de gênero; entre outros. Houve ainda comitês que abordaram o tema do 
trabalho infantil e proteção contra o trabalho escravo; a promoção do direito da criança 
à educação, entre outros. Com 105 inscritos, o evento ocorreu entre os dias 27 a 30 
junho e deve ter uma segunda edição em 2019. 

FONTE:https://nacoesunidas.org/simulacao-de-reunioes-da-onu-e-realizada-pela-primeira-vez-no-estado-de-

pernambuco/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ONUBr+%28ONU+Brasil%29 

 

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 

 

 

Mapeamento do setor de EeE 

A INEE e a Porticus (entidade filantropica privada) desenvolveram um breve 
questionário com o intuito de realizar um mapeamento do setor de Educação em 
situações de Emergência (EeE). O objetivo desta iniciativa é identificar as principais 
organizações, redes, eventos e ferramentas de comunicação no setor, bem como as 



situações em que estes são ativadas, mobilizadas e utilizadas. A informação recolhida 
será usada para criar um mapa interativo de "bens comuns" para o setor de EeE, que 
estará disponível na página oficial da INEE. 

O seu conhecimento institucional e a sua experiência enquanto profissional, decisor ou 
decisora política, investigador ou investigadora são extremamente valiosos. Nesse 
sentido, ficaríamos muito gratos e gratas se pudesse responder a este questionário 
constituído por 19 breves perguntas, agora até ao dia 20 de julho, sendo que a data 
limite de resposta foi adiada. 

Mais ainda, pedimos-lhe que partilhe este questionário com os seus e suas colegas e rede 
de contatos. 

Para esclarecimento de dúvidas ou pedidos de mais informações sobre este 
mapeamento, entre em contato com Sonja Anderson, através do e-
mail:eiesectormapping@ineesite.org. Agradecemos, desde já, o seu contributo, tempo 
e experiência! 

 Atenciosamente, 
INEE & Porticus 

FONTE:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRXUCZnQZG1PGTP_pjtwsiZbRLIfUOiq_f-
tUlYlPtRk6iAw/viewform 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

                    

 

 

 


