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Redução do risco de desastres e gerenciamento de risco 
de desastres 

O objetivo político de antecipar e reduzir o risco é chamado de redução de risco de 
desastres (RRD). Embora frequentemente usado de forma intercambiável com RRD, o 
gerenciamento de risco de desastres (DRM) pode ser pensado como a implementação 
da DRR, uma vez que descreve as ações que visam atingir o objetivo de reduzir o risco. 
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O risco de desastres é um indicador de um desenvolvimento deficiente, portanto, 
reduzir o risco de desastres exige integrar a política de DRR e a prática de DRM em 
objetivos de desenvolvimento sustentável. 

O que é a redução do risco de desastres? 

Historicamente, lidar com desastres focados em respostas de emergência, mas até o 
final do século 20 foi cada vez mais reconhecido que as catástrofes não são naturais 
(mesmo que o perigo associado seja) e que seja apenas reduzindo e gerindo condições 
de risco, exposição e vulnerabilidade que podemos prevenir perdas e aliviar os 
impactos das catástrofes. Uma vez que não podemos reduzir a gravidade dos riscos 
naturais, a principal oportunidade de reduzir o risco reside na redução da 
vulnerabilidade e da exposição. Reduzir estes dois componentes do risco exige 
identificar e reduzir os fatores de risco subjacentes, particularmente relacionados a 
escolhas e práticas de desenvolvimento econômico e urbano pobres, degradação do 
meio ambiente, pobreza e desigualdade e mudanças climáticas, que criam e 
exacerbam condições de perigo, exposição e vulnerabilidade . Dirigir-se a esses 
mecanismos de risco subjacentes reduzirá o risco de desastres, diminuirá os impactos 
das mudanças climáticas e, consequentemente, manterá a sustentabilidade do 
desenvolvimento (UNISDR, 2015a). 

Precisamos gerir riscos, não apenas desastres. 

A RRD é parte do desenvolvimento sustentável, por isso deve envolver todas as partes 
da sociedade, do governo, das organizações não governamentais e do setor 
profissional e privado. Isso exige uma abordagem centrada nas pessoas e multisetorial, 
criando resiliência a perigos múltiplos, em cascata e interagindo e criando uma cultura 
de prevenção e resiliência. Consequentemente DRM inclui estratégias concebidas 
para: 

• evite a construção de novos riscos 
• abordar riscos pré-existentes 
• compartilhe e espalhe o risco para evitar que as perdas de desastres sejam 

absorvidas por outros resultados de desenvolvimento e criando pobreza adicional 

Embora o DRM inclua atividades de preparação e resposta a desastres, é muito mais 
do que gerenciar desastres (UNISDR, 2015a). 

O DRR bem-sucedido resulta da combinação de mudanças e estratégias institucionais 
de cima para baixo, com abordagens de baixo para cima, locais e baseadas na 
comunidade. Os programas DRM não devem ser autônomos, mas devem ser 
integrados no planejamento e na prática do desenvolvimento, uma vez que os 
desastres são um indicador de desenvolvimento falido ou distorcido, de processos 
econômicos e sociais insustentáveis e de sociedades mal adaptadas (UNISDR, 2009b, 
2011, 2013 e 2015a ). As abordagens precisam abordar as diferentes camadas de risco 
(do risco intenso ao extenso), drivers de risco subjacentes, bem como ser adaptados 



aos contextos locais. Não existe uma abordagem "tamanho único" para o DRM, mas 
existe uma série de abordagens e estruturas, que foram efetivamente implementadas 
para reduzir o risco de desastres. Mas, antes de poder reduzir o risco, precisamos 
entender os perigos e a exposição e vulnerabilidade de pessoas e recursos a esses 
perigos. 

Como reduzir o risco? 

O gerenciamento de risco de desastre envolve atividades relacionadas a: 

Prevenção 

Atividades e medidas para evitar riscos de desastres existentes e novos (muitas vezes 
menos onerosos do que o alívio de desastres e a resposta). Por exemplo, deslocando 
pessoas expostas e recursos longe de uma área de perigo. 

Mitigação 

A diminuição ou limitação dos impactos adversos de perigos e desastres 
relacionados. Por exemplo, construindo defesas de inundação, plantando árvores para 
estabilizar encostas e implementando códigos rígidos de uso do solo e construção civil. 

Transferir 

O processo de mudança formal ou informal das consequências financeiras de riscos 
específicos de uma parte para outra, pelo qual uma autoridade familiar, comunitária, 
empresarial ou estatal obterá recursos da outra parte após uma catástrofe, em troca 
de benefícios sociais ou financeiros em curso ou compensatórios fornecido a essa 
outra parte. Por exemplo, seguro. 

Preparação 

O conhecimento e as capacidades dos governos, das organizações de resposta e 
recuperação profissional, comunidades e indivíduos para efetivamente antecipar, 
responder e se recuperar dos impactos de eventos ou condições prováveis, iminentes 
ou atuais. Por exemplo, instalar sistemas de alerta precoce, identificar rotas de 
evacuação e preparar suprimentos de emergência. 

Fonte do texto: UNISDR (2017) 

A implementação dessas atividades e medidas raramente é feita isoladamente e inclui 
uma série de atividades associadas, incluindo: 

• Identificação e medição do risco de desastres 
• Educação e desenvolvimento do conhecimento 
• Informar as pessoas sobre seus riscos (conscientização) 
• Incorporando DRM no planejamento nacional e investimento 
• Reforço dos arranjos institucionais e legislativos 



• Fornecer proteção financeira para pessoas e empresas em risco (finanças e 
planejamento de contingência) 

• Integração da DRR em vários setores, incluindo saúde, meio ambiente, etc. 

As atividades de redução de risco podem ser descritas como estruturais, por exemplo, 
planejamento de uso da terra e implementação de códigos de construção e não 
estruturais, por exemplo, conscientização, formulação de políticas e legislação. Como 
os governos, a sociedade civil e outros atores organizam DRM, por exemplo através de 
arranjos institucionais, legislação e descentralização, e os mecanismos de participação 
e responsabilização são denominados governança de risco (UNISDR, 2011). Há 
evidências claras que sugerem que os países de baixa renda com governança fraca são 
mais vulneráveis e menos resilientes ao risco de desastres (UNISDR, 2013, 2015a). 

Fundamentalmente, a RRD consegue reduzir o risco, criando os pontos fortes, os 
atributos e os recursos disponíveis dentro de uma comunidade, sociedade ou 
organização - coletivamente conhecida como sua capacidade . As atividades DRM são 
projetadas para aumentar a resiliência de pessoas, comunidades, sociedade e sistemas 
para resistir, absorver, acomodar e recuperar e melhorar o bem-estar diante de 
múltiplos perigos. As atividades de redução e gerenciamento de riscos podem, 
portanto, fornecer uma maneira de construir resiliência a outros riscos. Além do 
desenvolvimento, o DRM deve, portanto, ser integrado em vários setores, incluindo 
mudanças climáticas e conflitos. 

Identificação e compreensão do risco: o alicerce da redução de risco 

A conscientização, a identificação, a compreensão e a medição dos riscos de desastres 
constituem todos os fundamentos claramente fundamentais do gerenciamento de 
riscos de desastres (UNISDR, 2015b). A redução do risco de desastre é sobre decisões e 
escolhas, incluindo a falta de, portanto, a informação de risco tem um papel em cinco 
áreas-chave da tomada de decisão: 

Identificação do risco 

Como os danos e perdas causados por desastres históricos geralmente não são 
amplamente conhecidos e porque os potenciais danos e perdas que poderiam surgir 
de desastres futuros (incluindo eventos infrequentes, com alto impacto) podem não 
ser conhecidos, a DRM recebe pouca prioridade . A comunicação apropriada de 
informações de risco robustas no momento certo pode aumentar a conscientização e 
desencadear a ação. 

Redução de risco 

As informações de risco e risco podem ser usadas para informar uma ampla gama de 
atividades para reduzir o risco, melhorar os códigos de construção e projetar medidas 
de redução de risco (como proteção contra inundações e tempestades), para realizar 
avaliações macronível dos riscos para diferentes tipos de edifícios (para priorizar o 
investimento em reconstrução e adaptação, por exemplo). 



Preparação 

Uma compreensão da área geográfica afetada, juntamente com a intensidade e a 
frequência de diferentes eventos de risco, é fundamental para planejar rotas de 
evacuação, criar abrigos e executar exercícios de preparação. Fornecer uma medida do 
impacto de diferentes eventos de risco - número potencial de edifícios danificados, 
mortes e feridos, riscos secundários - permite estabelecer planos detalhados e 
realistas para uma melhor resposta a catástrofes, o que pode reduzir a gravidade dos 
eventos naturais adversos. 

Proteção financeira 

A análise de risco de desastre nasceu da necessidade do setor financeiro e de seguros 
de quantificar o risco de eventos de risco natural comparativamente raros de alto 
impacto. À medida que os governos buscam cada vez mais gerenciar seus riscos 
financeiros soberanos ou programas de apoio que gerenciam riscos financeiros 
individuais (por exemplo, seguro de microseguro ou terremoto familiar). 

Reconstrução resiliente 

A avaliação de risco pode desempenhar um papel crítico na modelagem de impacto 
antes de um evento atingir (nos dias que antecedem um ciclone, por exemplo), ou 
pode fornecer estimativas iniciais e rápidas de perdas humanas, físicas e econômicas 
nas consequências imediatas de um evento. Além disso, as informações de risco para a 
reconstrução resiliente precisam estar disponíveis antes que ocorra um evento, pois, 
após o evento, raramente há tempo para coletar as informações necessárias para 
informar planos resilientes e planos de uso do solo. 

Fonte: adaptado da GFDRR (2014a) 

FONTE:https://www.preventionweb.net/risk/drr-drm 

 

Melhorar a resiliência do clima urbano em 2018 requer 
mais dados - e urgência 

Com o novo ano que acaba de começar, os decisores urbanos estão planejando suas 
listas de tarefas em 2018 e a resiliência é o local perfeito para começar. 

Em 2017, as catástrofes naturais roubaram o show, inundando as manchetes e as 
tendências nas mídias sociais. Mais de  40 milhões de pessoas  foram afetadas por 
inundações na Índia, Bangladesh e Nepal, deixando algumas das cidades mais 
populosas completamente debaixo d'água. Nos Estados Unidos, os furacões Harvey e 
Irma foram responsáveis por mais de  US $ 200 bilhões  em danos a edifícios, veículos e 



infraestrutura pública, colocando desafios significativos para centros econômicos, 
como  Miami e Houston . Em San Juan, a cidade mais populosa de Porto Rico, o furacão 
Irma  deixou quase 70 por cento das famílias sem energia, causando uma dívida 
alargada e uma crise de falência na cidade. As autoridades locais estimam que houve 
entre US $ 45 a US $ 95 bilhões em danos à rede elétrica e outras infraestruturas . 

Ao todo, apesar de não ser um ano de El Niño, 2017 foi o segundo ano mais quente 
registrado, chegando apenas a 2016 como o mais quente de todos os tempos. 

É uma tendência sombria para as cidades. Quando os desastres naturais atingem, 
áreas densas enfrentam desafios consideráveis, às vezes  esmagadores respondedores 
de emergência . O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas reconheceu 
que as  mudanças climáticas representam sérias ameaças  à infraestrutura urbana, à 
estabilidade dos recursos em sistemas urbanos inteiros e à qualidade de vida, com o 
potencial de piorar a desigualdade. 

Considerando que mais de  2,5 bilhões de pessoas mais se juntarão à população 
urbana do mundo  até 2050, abordar esses desafios e construir a resiliência climática 
das cidades é crucial e urgente. 

Definir a Agenda 2018 

2018 apresentará importantes pontos de decisão para a resiliência do clima urbano. O 
Fórum Urbano Mundial 9  em Kuala Lumpur, na Malásia, reunirá especialistas e 
tomadores de decisão para discutir a implementação da Nova Agenda Urbana, levando 
em consideração a necessidade de criar estratégias de resiliência urbana para acelerar 
a consecução da Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

A  Conferência Ciência e Ciência das Mudanças Climáticas  em Edmonton, no Canadá, é 
hospedada pelo IPCC e reunirá organizações internacionais, urbanas e científicas com o 
objetivo de identificar as principais falhas de pesquisa e conhecimento relacionadas às 
cidades e as mudanças climáticas e catalisar uma nova geração de dados a nível local. 
. A conferência examinará o desenvolvimento urbano resiliente e a transição para um 
futuro urbano de baixa emissão de carbono. 

COP24 em Katowice, na Polônia , será a oportunidade perfeita para encontrar uma 
maneira de vincular os resultados desses dois eventos importantes. Pesquisadores, 
acadêmicos, políticos e tomadores de decisão poderão unir esforços e identificar 
formas de colmatar essas lacunas para alcançar cidades mais sustentáveis e resilientes. 

Dados para Resiliência na COP23 

A ponte sobre as lacunas no conhecimento sobre a adaptação nas cidades e os 
assentamentos informais foi um tema proeminente de discussão na 
COP23. O  Programa de Trabalho de Nairobi , um mecanismo no âmbito da Convenção 
criada para apoiar as políticas e práticas de adaptação, realizou a sua 11 ª  Focal Forum 
Ponto , com foco em assentamentos humanos e adaptação. Especialistas e 



representantes dos países trocaram ideias e melhores práticas para os grupos urbanos 
vulneráveis ao clima do mundo. 

Durante o fórum,  Aisa Kirabo Kacyira , secretária-geral adjunta da ONU e vice-diretora 
executiva da UN-Habitat, destacou a importância de não só aumentar a atenção à 
resiliência do clima urbano, mas também tornar mais acessíveis os decisores a dados 
de alta qualidade sobre assentamentos humanos . E não apenas dados adicionais, mas 
dados melhores e mais úteis. 

As cidades precisam de uma melhor compreensão do tipo de informação que é útil - 
como usá-la corretamente, como se envolver com comunidades locais e pesquisadores 
e quais ferramentas e métodos já estão disponíveis. Responder a estas perguntas em 
dados importantes é crucial para aumentar a conversa para um nível superior e criar 
uma compreensão compartilhada das próximas etapas. 

"Os decisores das cidades e dos assentamentos humanos precisam desse 
conhecimento para melhor adaptar e reduzir os riscos que os efeitos adversos da 
mudança climática representam", afirma  Youssef Nassef , diretor de adaptação da 
UNFCCC. 

À medida que os efeitos das mudanças climáticas se acumulam e aumentam, priorizar 
a resiliência e a adaptação nas cidades deve ser um dos itens de ação mais 
importantes para os decisores - e um elemento-chave para alcançar os  Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável . 

2018 será um ano crucial para mostrar que as cidades estão prontas para o 
desafio. Como Marcus Mayr, especialista associado em planejamento urbano e 
mudanças climáticas da ONU-Habitat, disse-nos: "Se conseguimos uma urbanização 
correta, contribuiremos ativamente para a construção da resiliência climática e 
apoiaremos o desenvolvimento sustentável para a maioria da população mundial". 

FONTE:http://thecityfix.com/blog/improving-urban-climate-resilience-in-2018-requires-more-data-
and-urgency-arianna-flores-corral/ 

 

Quando o clima vem sendo desencadeado, precisamos 
reconsiderar como construir nossas cidades 

Por Dagmar Haase, Professor de Ecologia da Paisagem, Humboldt Universität zu Berlin, 

Helmholtz Centro de Pesquisa Ambiental - UFZ 

No final de janeiro de 2018, Paris parecia estar se afogando. Ambos os rios Sena e 
Marne  transbordaram para as suas margens , forçando alguns habitantes das cidades 
suburbanas a ter que se afastar para chegar às suas casas, enquanto a icônica estátua 



de Zouave na Pont d'Alma foi mesmo  dotada de um colete de vida . Foi logo antes que 
a neve engolfasse a capital francesa. 

As águas nascente da região de Lyon  também foram de grande preocupação  , bem 
como no nordeste, perto de Estrasburgo, onde o rio Reno (que também atravessa a 
Alemanha) foi extremamente alto. Um novo normal? De acordo com a pesquisa, "os 
danos causados pela inundação dos rios na Europa serão mais que dobrados para 
cerca de 15 bilhões de euros (US $ 19 bilhões)" como resultado do aquecimento 
global. As inundações serão  uma característica recorrente de nossas regiões,  mesmo 
se conseguimos manter o aquecimento global abaixo do grau de 1,5 graus 
recomendado pelos  acordos de Paris . 

A 

inundação histórica do Sena, Passy, Paris, janeiro de 1910. Isso se tornará uma parte 

rotineira de nossos invernos regulares? Claude Shoshany / Wikimedia 

As cidades da Europa sofrerão de ondas de calor e de calor, bem como de chuvas 
extremas, que serão um novo desafio para planejadores e serviços de saúde. As 
cidades precisarão se adaptar drasticamente  para evitar catástrofes. Embora a 
redução das emissões de carbono seja fundamental para abordar a questão global, 
existem várias maneiras de tornar as cidades mais resistentes. 

Informar as pessoas 

Informar uma pessoa sobre as ondas de calor que se aproximam é uma questão 
importante. Ao fazê-lo, todas as possíveis informações e fontes de comunicação 
devem ser ativadas. Aplicativos, redes sociais como o WhatsApp ou grupos do 
Facebook podem ser úteis, desde que sejam usados com consistência, como explicado 
por cientistas sociais que observam  a resposta das redes sociais a 
desastres na  Califórnia . 

O uso da infra-estrutura diária, como supermercados, farmácias e cafés também pode 
ajudar. Em Viena,  abriram-se igrejas para turistas e residentes durante as ondas de 
calor em 2015 e 2017. 



Durante a catástrofe, como ondas de calor, serviços de informação 
móveis dedicados   devem ser implementados. Poderia ser útil para a saúde ou os 
trabalhadores sociais localizar pessoas mais velhas  que são frequentemente 
isoladas  e  mais afetadas por altas temperaturas. Milhares de idosos morreram na 
França  na 2003 2003 . Na França, "La Poste", o serviço oficial de correio público, 
lançou no verão passado  um projeto piloto . Ele oferece aos indivíduos para cuidar de 
um pai isolado contra uma compensação. 

Cidades azuis e verdes 

Greening e Blueing cidades  também podem se tornar uma nova norma quando 
falamos de planejamento e construção. 

Essas práticas trazem a natureza de volta ao espaço construído e usam suas excelentes 
propriedades para equilibrar o calor e também chuvas intensas por filtração, absorção, 
percolação e funcionalidades de infiltração. Os solos abertos nos parques, nos 
gramados, nos cemitérios ou nos jardins urbanos são altamente adequados para isso, 
mas também telhados verdes, raidingardens no telhado ou paredes verdes. Todo o 
calor do buffer e emita a frescura da transpiração. 

Podemos pensar, por exemplo, em jardins de chuva e casas verdes  em Milão , que já 
se revelaram úteis em Nova York, pois poderiam absorver  cerca de 50% da 
precipitação . 

 

Exposição de uma proposta de muralha verde em Milão, 2015.  faverzani / Pixabay ,  CC BY 

Os campos industrializados revitalizados e sua conversão em grandes parques públicos 
e espaços verdes podem se tornar um sucesso, como as fazendas urbanas criadas  no 
meio de Berlim, na Alemanha , em  Edimburgo, no Reino Unido , Malmö ou Leipzig, na 
Suécia, apenas para  listar alguns . Também pode assumir a forma de  bioswales  - 
canais vegetais lineares, especificamente projetados para atenuar e tratar o 
escoamento das águas pluviais. 

Como as bioswales funcionam. 



Árvores e florestas, além disso, também emitem elementos essenciais que são bons 
para a função pulmonar humana e poder respiratório. Assim, os espaços verdes têm 
grandes sinergias para equilibrar o calor, as fortes chuvas e as emissões de transporte 
(partículas, óxidos de nitrogênio). 

Blueing the city significa aumentar as superfícies de águas abertas e criar áreas que 
podem ser inundadas (no interior das zonas húmidas do Sena, por exemplo) ou onde a 
água pode suportar. Estas são as respostas mais tecnológicas  no caso de zonas 
húmidas ou áreas ribeirinhas não estarem disponíveis ou totalmente embutidas. 

Essas práticas ajudam a construir o que chamamos de  "cidades resilientes" . 

Em direção a cidades resilientes 

Uma cidade resiliente em termos de suas condições eco-climatológicas é uma cidade 
que leva em consideração o que esbocei acima e que retém áreas para ecologização e 
acentuação e investe em uma rede de informação / comunicação excelente e flexível. 

Além disso, os complementares entre infraestrutura verde, azul e construída (cinza) 
devem ser levados em consideração e não ignorados mutuamente. Por exemplo, as 
barragens são às vezes necessárias, pois os bioswales só podem absorver uma certa 
quantidade de água. 

Além de considerações técnicas, também precisamos levar em consideração o aspecto 
político de uma cidade resiliente: em primeiro lugar, é um espaço onde todos os 
cidadãos devem ter acesso à informação necessária para mitigar a catástrofe 
gratuitamente, como serviço civil e municipal. 

 

Um pequeno projeto de agricultura urbana em Amsterdã (www.stadsboeren.org), 2011.  Kaz Alting / 

Wikimedia ,  CC BY-ND 

Essas práticas básicas de adaptação complementarão soluções mais técnicas e 
ecológicas, como a proteção contra inundações em Viena ou Colônia,  que provaram 
ser bem sucedidas nos últimos anos . 



Por exemplo, após as desastrosas inundações do rio Elbe da Alemanha  nas últimas 
duas décadas, os diques foram transferidos e modificados para ampliar a planície de 
inundação natural e dar mais espaço ao rio. No entanto, a barragem explodiu há 
quatro anos . 

É por isso que, em vez de bloquear a água, outras cidades pensam em recebê-lo. Por 
exemplo, a cidade de Hamburgo, na Holanda,  tem o projeto de criar uma nova 
planície  de inundação para o rio Elba para restaurar "algum equilíbrio natural para 
uma área de docas", que esteve sob o estresse há meio século devido ao tráfego 
pesado de navios. 

É claro que uma grande inundação de 100 anos não pode ser tamponada ou 
equilibrada por bioswales ou gramados ao longo de uma planície de inundação; mas 
pode reduzir os picos e reduzir a velocidade da inundação e dar às pessoas mais tempo 
para reagir. 

FONTE:https://theconversation.com/when-climate-comes-unhinged-we-need-to-re-think-how-to-
build-our-cities-91258 

 

 

Explorando abordagens e estratégias para serviços 
humanos e instituições de assistência à infância para 
promover a resiliência e recuperação de crianças e 
jovens afetados por catástrofes naturais 

Um relatório do Comitê Consultivo Nacional sobre Crianças e Desastres 

Concentrando-se exclusivamente em desastres naturais, este relatório analisa os 
ganhos de conhecimento e prática que promovem uma recuperação mais rápida e 
equitativa para crianças e jovens através da colaboração e parcerias estabelecidas em 
todos os níveis: federal, estadual, tribo, território e governos locais e organizações 
não-governamentais que servir crianças, jovens e suas famílias. Este relatório analisa 
as lacunas identificadas, as oportunidades e as recomendações para o fortalecimento 
contínuo dos sistemas de serviço infantil na comunidade e identifica implicações 
específicas de financiamento, jurídicas, políticas e de pesquisa para ações futuras. 

Uma forte compreensão de como os desastres afetam as crianças e suas famílias 
informa recomendações sobre a preparação, a resposta e a recuperação dos serviços 
humanos. O relatório decorre de uma extensa revisão da literatura e foi 
principalmente informado por uma série de apresentações de especialistas em 
assuntos (SME) conduzidos pelo Grupo de Trabalho de Serviços Humanos (HSWG) por 



meio de reuniões de vídeo e teleconferência. As PME que apresentaram ao HSWG são 
autoridades estabelecidas neste campo. 

O relatório considera desastres naturais de três pontos no tempo: antes, durante e 
após o evento. Para os três pontos consecutivos, este relatório identifica as áreas em 
que foram realizados progressos significativos, bem como as práticas promissoras ou 
as melhores práticas e as recomendações. As recomendações devem ser consideradas 
pelos governos federal, estadual, tribal, territorial e local, e por todas as organizações 
que servem crianças. É essencial que as recomendações sejam integradas e 
alavancadas através de parcerias em todos os níveis de governo e organizações para 
serem bem sucedidas em avançar e apoiar a resiliência e atividades, políticas, 
financiamentos e pesquisas da família e da comunidade que efetivamente promovam 
uma recuperação mais rápida e equitativa das crianças e suas famílias afetadas por 
desastres.  

FONTEhttps://www.phe.gov/Preparedness/legal/boards/naccd/meetings/Documents/naccd-hs-wg-
rpt082017.pdf 

 

Preparação para desastres para promover a resiliência 
da comunidade: informações e ferramentas para 
provedores de serviços para pessoas sem-teto e 
profissionais de desastres 

O conjunto de ferramentas fornece orientação para identificar e colaborar com os 
parceiros para responder às necessidades de resposta a desastres e recuperação de 
pessoas sem-teto. Descreve estratégias para se envolver na preparação e minimizar a 
interrupção do serviço de um desastre. Além disso, especifica como melhorar a 
capacidade das instituições de saúde com os provedores com experiência em atender 
as pessoas sem residência e fornecer cuidados expandidos após um desastre ou 
emergência de saúde pública. 

Este kit de ferramentas oferece recursos e orientações para ajudar os funcionários de 
emergências e saúde pública, provedores de serviços para pessoas sem-teto e 
prestadores de cuidados de saúde a se conectar e planejar as necessidades de 
desastres das pessoas que vivem sem abrigo em suas comunidades. 

FONTE:https://www.va.gov/HOMELESS/nchav/docs/VEMEC_Toolkit_20170713_Final_508.pdf 

FONTE:https://www.va.gov/HOMELESS/nchav/docs/VEMEC-Disaster-Preparedness-508.pdf 
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FONTE:http://aiwest-dr.unsyiah.ac.id/2018/ 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/56977_aiwestdr2018flyer.pdf 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/56977_Info%20AIWESTDR%202018.pdf 

 

 

 

 

 



 

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 

         CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE DESASTRES - PARANÁ 

         http://www.ceped.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=16 

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL SP 

         http://www.defesacivil.sp.gov.br/  

          SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL – RIO DE JANEIRO 

         http://www.rj.gov.br/web/sedec/exibeconteudo?article-id=4173185  

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DE MINAS GERAIS 

        http://www.defesacivil.mg.gov.br/index.php/ajuda/page/280-programa-minas-mais-  resiliente-edital-de-

chamamento-publico-n-01-2016-resultado-de-analise-das-propostas 

           

 

 

 

 

 


