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Coerência entre o quadro Sendai, os SDG, o Acordo 
sobre o Clima, a Nova Agenda Urbana e a Cúpula 
Mundial Humanitária, e o papel da ciência em sua 
implementação 

A recente adoção síncrona de acordos históricos da ONU, o Quadro Sendai para 
Redução de Riscos de Desastres, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (SDGs), a 
Conferência Climática de Paris da COP21, a Cúpula Mundial Humanitária e o Habitat 
III criaram uma oportunidade rara, mas significativa, de construir coerência em 
diferentes áreas políticas, mas sobrepostas. . Por exemplo, em conjunto, esses 
frameworks criam uma agenda de resiliência mais completa, pois a construção da 
resiliência requer ação que aborde as áreas de desenvolvimento, humanitário, 
climático e redução de risco de desastres. Essa coerência servirá para fortalecer os 
quadros existentes de fragilidade e resiliência de risco para avaliações de risco 
múltiplo e pretende desenvolver um sistema de governança urbana dinâmico, local, 
preventivo e adaptável a nível global, nacional e local. 

Principais recomendações para construir a coerência entre esses acordos e agendas 
incluem: 

• Sensibilizar os governos nacionais e subnacionais para a forma como os 
diferentes marcos se alinham é crítico; O peso político relativo dos quadros 
pode afetar a colaboração e a coerência. 

• Facilitando parcerias chave que ajudem a evitar a duplicação e maximizar os 
ganhos. Os incentivos institucionais para trabalhar em conjunto também 
podem ser necessários para reforçar o trabalho conjunto entre os acordos. 

• Instituindo arranjos claros de governança para assegurar ação coletiva bem-
sucedida e responsabilidade. 

• Desenvolver definições consistentes, particularmente sobre resiliência e risco 
que apresentam como temas comuns em todos os acordos. 

• Promover o envolvimento cientifico e tecnológico através do financiamento de 
projetos de pesquisa nacionais/ regionais 



• O quadro de Sendai exige especificamente um trabalho científico aprimorado 
na redução do risco de desastres e uma melhor coordenação das redes 
existentes e das instituições de pesquisa científica. 

•  Processos de monitoramento que acompanham o progresso na 
implementação dos frameworks. Isso também ajudará a minimizar a carga de 
relatórios sobre os países, tornando possível a coleta de dados. 

• Assegurar a apropriação nacional e a liderança em todos esses quadros 
também serão fundamentais para o sucesso. 

Fonte: 

file:///C:/Users/Sidnei%20Furtado/Downloads/170505_Global-Platform-Outline_A4%20(1).pdf 

Dados de perda de desastres no monitoramento da 
implementação do Framework Sendai 

Este resumo apresenta recomendações de políticas sobre dados de perda de 

desastres. A paisagem de dados de desastre é complexa, embora as informações sobre 

os dados de perda estejam crescendo rapidamente. Quando as perdas humanas, 

monetárias ou ambientais ocorrem como resultado de um desastre, dados de perda 

extensa são freqüentemente coletados e armazenados por diferentes organizações, 

mas a minuciosidade e precisão dos dados variam de país para país e até mesmo entre 

entidades locais.  Embora existam muitos métodos, não há padrão que introduza um 

nível razoável de comparabilidade nos resultados de avaliação resultantes. Isso leva a 

lacunas e sobreposições nos dados e prejudica que, em última análise, afeta a 

qualidade da pesquisa realizada e as políticas feitas com base nos dados. 

As  recomendações de políticas sobre dados de perda de desastre incluem, portanto: 

• Fortalecer a colaboração entre parceiros nas organizações acadêmicas, 
governamentais e de gestão de desastres nos níveis global, nacional e local, 
bem como nos setores público e privado, para monitorar o quadro de Sendai e 
suas metas globais. 

• Estabelecimento de infra-estrutura de dados básicos para dados de perda de 
desastres em países em desenvolvimento e apoio à cooperação regional e 
global para relatórios de perda de desastres. 

• Abordagens de padronização para métodos de quantificação de dados de perda 
de desastres e sistemas de coleta de dados de perda (ou seja, bancos de dados) 
para obter estimativas de perda confiáveis que irão suportar objetivos 
estratégicos de nível superior de análises de perda de desastres (De Groeve et 
al., 2014). 

• Compartilhando tecnologia e inovações para o bem comum através da criação 
de uma rede global para reunir organizações e especialistas para fornecer 
diretrizes técnicas para garantir que os dados fornecidos em apoio dos 



indicadores para o processo Sendai sejam tão confiáveis e utilizáveis quanto 
possível. 

• Identificando lacunas críticas de pesquisa e envolvendo pesquisadores e 
formuladores de políticas no desenvolvimento de ferramentas de dados e 
algoritmos para melhor captura e avaliação de dados (IAEG, 2014). 

• Criando incentivos para alavancar recursos, inovação e criatividade do setor 
privado em coleta de dados e relatórios. 

• Promover a acessibilidade e troca de dados de desastres de vários repositórios 
de dados. 

• Consultando com agências e comunidades relevantes e estabelecendo uma 
proteção de direitos autorais de dados de desastre e política de uso aceitável 
para garantir a legalidade e uso apropriado de dados durante a mitigação de 
desastres. 

FONTE: 

file:///C:/Users/Sidnei%20Furtado/Downloads/170509_Disaster-Loss-

Data_A4%20(2).pdf 

 

 

Uma abordagem estratégica da resiliência na ação 
externa da UE - Comunicação conjunta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho 

FONTE :  COMISSÃO EUROPEIA 

A UE e os seus Estados-Membros estabeleceram um quadro político robusto para 

orientar a acção externa da União, ancorado no artigo 21.º do Tratado e na Estratégia 

global para a Política Estrangeira e de Segurança da União Europeia  ("Estratégia global 

da UE") e vinculada a compromissos Eles assumiram o nível global e regional. 

O desafio agora é como sustentar o progresso na agenda de transformação que a UE 

estabeleceu, contra um pano de fundo de um ambiente global mais conectado, 

disputado e complexo. A estratégia global da UE identifica o fortalecimento da 

resiliência estatal e social como parte da resposta a este desafio. 

O objetivo desta comunicação conjunta é identificar como uma abordagem estratégica 

da resiliência pode aumentar o impacto da ação externa da UE e sustentar o progresso 

em direção aos objetivos de desenvolvimento, humanitários, estrangeiros e de política 

de segurança da UE, dada a paisagem mais fluida dos desafios e riscos globais que a A 



estratégia global da UE descreve. Reconhece a necessidade de se afastar da contenção 

de crises para uma abordagem mais estrutural, a longo prazo e não linear das 

vulnerabilidades, com ênfase na antecipação, prevenção e preparação. 

FONTE: 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/join_2017_21_f1_communication_from_commission_

to_inst_en_v7_p1_916039.pdf 

 

 

Migração como adaptação ao meio ambiente e 
mudanças climáticas: o caso do Quênia 

No âmbito do projeto de Migração, Meio Ambiente e Mudança Climática: Evidência de 

Política (MECLEP) financiado pela União Européia, este relatório apresenta os 

resultados da pesquisa domiciliar e entrevistas qualitativas realizadas no Quênia.O 

estudo investiga até que ponto a migração pode ser vista como uma estratégia de 

adaptação às mudanças ambientais e climáticas no país. 

O Quênia é fortemente afetado pelas inundações, a erosão das secas e dos rios, que 

influenciam claramente a mobilidade humana no país. De acordo com as descobertas 

da pesquisa, a migração geralmente se revela uma estratégia de adaptação positiva no 

país, especialmente quando facilita a aquisição de habilidades e conhecimentos nas 

famílias de migrantes e quando as remessas aumentam a renda da casa. No entanto, 

os resultados também apontam que o acesso a serviços (como água, educação, saúde, 

emprego e segurança) é muitas vezes mais pobre entre os agregados familiares de 

migrantes e que os imigrantes enfrentam obstáculos na integração nas comunidades 

receptoras, como estar sujeito a uma maior Número de incidentes de segurança e 

enfrentam mais discriminação no acesso ao emprego e aos serviços sociais do que as 

famílias não migrantes. 

Este relatório sugere que as políticas ambientais e migratórias devem ser revisadas 

para incluir de forma abrangente o nexo entre migração e meio ambiente, enquanto 

planos e estratégias devem ser desenvolvidos para aumentar a resiliência das 

comunidades afetadas pelas mudanças ambientais e climáticas, especialmente em 

relação à migração. Entre as recomendações propostas, destacam-se que as políticas e 

diretrizes sobre os sistemas de alerta precoce devem ser aprimoradas.Além disso, os 

planos de proteção social devem ser revisados para serem mais inclusivos, e os 



membros da comunidade (das áreas de envio e de recebimento) devem estar cada vez 

mais envolvidos no desenvolvimento de estratégias de adaptação e integração. 

FONTE: 

https://publications.iom.int/system/files/pdf/kenya_meclep_survey.pdf 

 

 

Fórum Internacional de Especialistas sobre "Integração 
da Resiliência e Redução do Risco de Desastres na 
Educação" 
 

O Fórum Internacional de Especialistas sobre "Integração da Resiliência e Redução do 
Risco de Desastres na Educação" Integração do Acordo de Paris SDG, SFDRR e 
UNFCCC, que se realizará de 1 a 2 de dezembro de 2017 na AIT, TAILÂNDIA. É 
organizado pela Preparação para Desastres, Mitigação e Gestão (DPMM), Instituto 
Asiático de Tecnologia, TAILÂNDIA em associação com IRDR e outras instituições e 
organizações. 
Preparação para desastres, mitigação e gestão (DPMM) no Asian Institute of 
Technology, Tailândia, através da sua abordagem interdisciplinar abordando questões 
transversais de Gestão de Riscos de Desastres e Sustentabilidade no contexto de 
engenharia, arquitetura, ciências naturais e sociais para gerenciar e minimizar os 
efeitos de Desastres na região. DPMM, AIT, juntamente com a Universidade de 
Newcastle, Austrália, sob a concessão do Conselho Austrália-ASEAN (AAC) para 
"Capacitação de Capacidade de Resiliência por Desastre no Sudeste Asiático" está 
organizando um "  
Fórum Internacional de Especialistas sobre a Integração da Resiliência e Redução do 
Risco de Desastres na Educação" durante 1 a 2 de dezembro de 2017. Este Fórum 
Internacional é uma abordagem holística para integrar os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, Quadro de Sendai para Redução do Risco de Desastres 
(2015-2030) e Acordo de Paris da UNFCCC para enfrentar os desafios regionais sobre a 
integração da resiliência e da RRC.  
Os objetivos do fórum é desenvolver uma rede regional robusta com a capacidade 
coletiva de liderar iniciativas que protejam a sociedade dos choques aos sistemas 
físicos, sócio-culturais, político-econômicos e naturais. O Fórum de Especialista 
proporcionará uma oportunidade para desenvolver uma Plataforma de Instituição 
Educacional Superior sobre DRR para abordar as questões transversais sobre 
Governança de Riscos de Desastres e também compreender os desafios regionais que 
resultam de problemas complexos gerados por riscos naturais e ameaças induzidas por 
humanos. O Fórum criará sinergias regionais entre as principais instituições envolvidas 



em educação e pesquisa Sobre RRD e desenvolvimento sustentável, Agências de 
Desenvolvimento. Os interessados abordam proativamente o risco de desastres e 
criam resiliência através da educação. 
 

Registro e mais informações: https://sites.google.com/ait.asia/ief-drre-2017 

Resumo submissão: 30 de julho de 2017  
Inscrição aberta: 15 de agosto de 2017 
Todas as perguntas sobre o Fórum Internacional de Especialistas devem ser dirigidas a: 
DRECB-DPMM@ait.asia 
http://www.irdrinternational.org/2017/06/26/international-expert-forum-on-
mainstreaming-resilience-and-disaster-risk-reduction-in-education/ 
 
 

Chamada para aplicação - Workshop de Treinamento 
sobre Geohazards e Redução do Risco de Desastres: 
Comunicação com os Stakeholders 
 

A oficina inaugural da Malásia para Cambridge, na Univerisiti Kebangsaan, na Malásia 

(MW2C @ UKM), sobre "Geohazards e Redução do Risco de Desastres: Comunicação 

com Stakeholders" será realizada em conjunto com a National Geoscience Conference 

2017 (NGC 2017) organizada pela Geological Society of Malásia, de 10 a 12 de outubro 

de 2017. A Iniciativa de Pesquisa para a Prevenção de Desastres do Centro para o 

Sudeste Asiático (SEADPRI), Universiti Kebangsaan, Malásia é uma ICRE de IRDR 

O primeiro dia da oficina de treinamento consiste em apresentações regionais sobre os riscos 

geográficos, a redução do risco de desastres, a geologia da engenharia e a mecânica do rock. O 

segundo dia do workshop envolve uma excursão de campo que começará de Kuala Lumpur em 

direção a Tambun, Gunung Pass e Cameron Highlands. O foco será na ocorrência de geohazards e 

sites de interesse geoheritage. Isto será seguido por uma sessão sobre comunicação para 

geohazards e redução de risco de desastres, que será realizada no Heritage Hotel em Cameron 

Highlands. 

FONTE: 

http://www.irdrinternational.org/2017/07/07/call-for-application-training-workshop-

on-geohazards-and-disaster-risk-reduction-communicating-with-stakeholders/ 

 

Treinamento e troca de especialistas 
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Por que isso é importante? 

A resposta eficaz à crise exige que as pessoas envolvidas nas operações de socorro 
sejam bem treinadas. A nível europeu, é mutuamente benéfico para os especialistas 
em proteção civil aprenderem com as técnicas, as abordagens, os módulos de 
treinamento uns dos outros. 

O que estamos fazendo? 

O Mecanismo de Proteção Civil da UE realiza um programa de treinamento ativo e 
abrangente, oferecendo especialistas de toda a Europa um conhecimento mais 
profundo dos requisitos das missões européias de proteção civil. O treinamento ajuda 
os especialistas a melhorar suas habilidades de coordenação e avaliação em resposta a 
desastres. 

O programa oferece uma ampla gama de cursos, desde treinamento básico até sessões 
de alto nível para futuros líderes missionários. Também estão disponíveis cursos 
especiais com o objetivo de se preparar para aspectos específicos de missões, como 
treinamento de segurança ou avaliações. 

Troca de especialistas 

O Sistema de troca de peritos do Mecanismo de Proteção Civil da UE permite o 
destacamento de especialistas em proteção civil de um estado participante para outro. 
Esta troca fornece aos participantes conhecimento e experiência em todos os aspectos 
da intervenção de emergência e as diferentes abordagens dos sistemas nacionais. 

As candidaturas estão abertas para um novo ciclo do programa de intercâmbio de 
peritos da UE, que se estende até outubro de 2018. Mais informações sobre o site 
Exchange of Experts . 

Ultima atualização 

11/07/2017 



FONTE: 

https://www.exchangeofexperts.eu/EN/Home/home_node.html

 

Incêndios florestais na Itália: a UE fornece ajuda 

imediata através do Mecanismo de Proteção Civil

A Itália enfrenta graves incêndios florestais em suas regiões do sul, o Mecanismo de Proteção Civi

foi ativado e três aviões franceses de combate a incêndios estão a caminho de ajudar.

União Europeia / Claire Kowalewski, 2017

A Itália enfrenta graves incêndios florestais em suas regiões do sul.
União Europeia através do 
imediatamente. 

Três aviões franceses especializados em missões de combate a incêndios já estão no 
caminho para ajudar as autoridades italianas a controlar a situação.

Christos Stylianides , Comissário para a Ajuda Humanitária e a Gestão de Crises, 

afirmou: "O Mecanismo de Proteção Civil da UE é um forte exemplo de solidariedade 

em ação e como a Europa pode proteger 

recursos de diferentes países. Estou muito agradecido com a França por ter 

imediatamente Forneceu ajuda nestes tempos de grande necessidade. Desejo 

assegurar aos nossos amigos italianos que a Europa está pronta para

assistência se e quando solicitado "

Além disso, a União Européia implantou um especialista para ajudar na coordenação 
da resposta de emergência da UE no terreno.
mapeamento de satélite de Copernicus.

Fundo 

Em 12 de julho, o Sistema Europeu de Informações sobre Incêndios Florestais registrou 
24 incêndios que queimaram na Itália.
no sul do país, incluindo as regiões da Sicília, Basilicata, Campania, Lazio e 
Calabria. Espera-se que o risco de
no sul da terra firme do país e na Sicília, mesmo piorando na Sardenha.

https://www.exchangeofexperts.eu/EN/Home/home_node.html 
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no sul da terra firme do país e na Sicília, mesmo piorando na Sardenha.
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Os três aviões de avião implantados fazem parte da capacidade de resposta de 
emergência européia. Isso significa aviões de combate a incêndios adicionais 
disponíveis que podem ser chamados para ajudar quando a capacidade nacional está 
sobrecarregada. A UE pode financiar até 85% dos custos de transporte. 

Esta é a terceira vez que a Itália pediu assistência do Mecanismo de Proteção Civil da 
UE desde a sua criação e pela primeira vez desde a incêndio florestal em 2009. Este 
mecanismo está sendo gerido pelo Centro de Coordenação de Resposta de Emergência 
da Comissão, que opera em 24 / 7 bases e desempenha um papel fundamental como 
centro de coordenação para facilitar uma resposta europeia coerente durante 
situações de emergência dentro e fora da Europa. 

FONTE: 

https://www.exchangeofexperts.eu/SharedDocs/Downloads/EN/guidelinesEN.pdf?__

blob=publicationFile&v=14 

 

 

Curso de Certificado Online em Gestão de Desastres 

O Curso de Certificado Online em Gerenciamento de Desastres é um curso de 
certificado de nível de pós-graduação de um ano de 22 créditos e cobre amplamente 8 
módulos ao longo de 12 meses. O curso é entregue totalmente on-line; Os 
participantes podem cumprir os requisitos do curso do país em que se baseiam.  

Este curso aborda todas as etapas do gerenciamento de desastres de forma 
abrangente e holística, incluindo: 

1. Preparação e mitigação pré-desastre 
2. Resgate e alívio no contexto do desastre e 
3. Reabilitação pós-desastre, reconstrução e recuperação 

Requisitos do curso 

Os principais componentes do curso são: 

Seis módulos de crédito:  

• Introdução ao Desenvolvimento 
• Princípios Humanitários, Leis e Padrões em Gestão de Desastres 
• Introdução aos perigos, vulnerabilidades e desastres 
• Redução de risco de desastres e planejamento de desenvolvimento 
• Geo-Informática e Tecnologias de Comunicação de Informação em Desastres. 
• Resposta e Recuperação de Desastre 



Dois componentes obrigatórios sem crédito: 

• Aprender a aprender e 
• O Mundo da Cruz Vermelha / Crescente Vermelho 

Dois componentes obrigatórios adicionais: 

• Um documento de termo supervisionado e graduado 
• Um Prático de Campo / Estágio de um mês - talvez o componente mais 

importante do curso que reúne todas as principais aprendizagens teóricas 

Avaliação: 

• Atribuições, questionários e participação monitorada em fóruns de discussão. 
• O método de avaliação para cada curso é comunicado no início do curso pelo 

tutor e os alunos devem manter a nota mínima para a passagem. 

Público-alvo 

O programa visa uma ampla variedade de profissionais de aprendizado de DM em todo 
o mundo, voluntários e funcionários da IFRC e da Sociedade Nacional em todos os 
níveis e outros interessados em gerenciamento de desastres e resposta humanitária. 

Requisito de admissão 

• Bacharel da Segunda Classe (mínimo) ou o equivalente no exterior. Os 
aplicativos são julgados por mérito e as exceções a este requisito de entrada 
podem ser feitas. Os candidatos que não possuem um diploma de bacharel ou 
o equivalente no exterior podem se candidatar se demonstrarem (por meio de 
uma declaração pessoal) que podem se comunicar com clareza, são altamente 
motivados e têm experiência de aprendizagem prévia. 

• Os candidatos de países em desenvolvimento e os que trabalham no campo 
humanitário receberão prioridade. Serão selecionados 50 participantes 
qualificados para participar de cada curso. 

• São necessárias habilidades básicas de informática e acesso à Internet. 

Cobertura geográfica 

Global 

Prazo de inscrição 

27 de agosto de 2017 

http://ifrc.tiss.edu/ 

 



 

 

Inscrições abertas: Novo Mestrado em Engenharia Civil 
para Mitigação de Risco de Riscos Naturais (CivRisk) 

A Universidade da Pavia e a Escola Universitária de Estudos Avançados IUSS Pavia 
(Itália) estão felizes em anunciar o novo Mestrado Internacional em Engenharia Civil 
para Mitigação de Riscos de Riscos Naturais (CivRisk). 

O programa possui dois currículos: 

• Redução do risco sísmico (ROSE) 
• Avaliação e Mitigação de Risco Hidrogeológico (HYRIS) 

Os cursos são ministrados em inglês por professores altamente qualificados e 
reconhecidos internacionalmente, seguindo a tradição do programa ROSE de mais de 
15 anos. 

O programa dura 2 anos (3 semestres de cursos e 1 para a dissertação) e é totalmente 
realizado em Pavia (com possibilidade de estágios / estágios para a dissertação). 

O Call for Applications para o ano letivo de 2017/2018, a partir de 25 de setembro de 
2017, está aberto. Todas as informações, incluindo os procedimentos de aplicação, 
podem ser encontradas. http://civrisk.unipv.it/  

 

 

 

 

 

É com alegria, que o projeto Cemaden Educação convida as Defesas Civis (que atuam 

em escolas) para participarem da Campanha #AprenderParaPrevenir - 2017.  

 

 O tema da 2ª edição da Campanha é “Educação em prevenção de risco de desastres”, 



uma temática emergente e emergencial, voltada para a melhoria da qualidade de vida 

das nossas comunidades.  

 

 A Campanha é uma oportunidade para as Defesas Civis e as escolas se engajarem na 

Redução de Riscos de Desastres (RRD) e conhecerem ações educativas em/com 

comunidades escolares que acontecem no país.  

 

O envio dos projetos deve ser efetuado por meio do formulário disponível 

em http://educacao.cemaden.gov.br/aprenderparaprevenir2017. O 

prazo para envio é até 22 de setembro de 2017.  

 

Contamos com sua participação e com seu apoio para a divulgação da Campanha em 

sua área de atuação. Em anexo encontra-se o cartaz da campanha com espaço aberto 

na área de “apoio” para sua instituição inserir a logomarca.  

 

Forte abraço,  

   

Equipe Cemaden Educação  
 

Site: http://educacao.cemaden.gov.br  
 

Email: educacao@cemaden.gov.br  
 

Facebook: Cemaden Educação   -   (12) 3205-0172/0173  


