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Relatório do workshop: desenvolvimento de uma 
metodologia para quantificar os benefícios das 
regulamentações para prevenção, preparação e resposta 
de acidentes químicos 

Este documento apresenta as principais conclusões de um workshop de especialistas 
sobre o Grupo de Trabalho sobre Acidentes Químicos organizado sobre os Benefícios 
do Regulamento para Prevenção, Preparação e Resposta aos Acidentes Químicos em 
Paris de 24 a 25 de outubro de 2016. O objetivo deste workshop de especialistas foi 
discutir a possibilidade desenvolver orientação para apoiar funcionários do governo e 
outras partes interessadas na identificação e avaliação dos benefícios das 
regulamentações para prevenção, preparação e resposta de acidentes químicos. 

FONTE:https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=env/jm/

mono(2018)3&doclanguage=en 

 

Caminhos de governança para a resiliência: descobertas 
emergentes 



Este breve relatório reúne as lições do primeiro ano do programa de pesquisa sobre 
Resiliência Governança, que está incorporado no Resilience to Nature's Challenges 
(RNC) e é projetado para desenvolver um "toolkit" de soluções de governança. O 
programa está desenvolvendo novos conhecimentos necessários em três áreas. Está 
em desenvolvimento: 

• Uma base de conhecimento nova e abrangente que irá aumentar a nossa 
compreensão da arquitetura institucional necessária para que a Nova Zelândia 
seja resiliente 

• A ciência sobre a aplicação de práticas baseadas em evidências e inovações 
necessárias para apoiar a tomada de decisão resiliente 

• Novos métodos de pesquisa para investigar e abordar os fatores institucionais 
da resiliência 

O programa move-se para além das considerações de curto prazo após eventos de 
risco para considerar múltiplas configurações de risco que são exacerbadas pela 
mudança de frequência de riscos de risco atual e eventos extremos, e / ou combinados 
com mudanças nas configurações socioeconômicas, demográficas e políticas. Ao fazê-
lo, estamos aprendendo a explorar experiências passadas e a desenvolver práticas 
internacionais de desenvolvimento rápido para desenvolver formas mais eficazes de 
obter resultados mais resilientes para a Nova Zelândia.   

https://www.preventionweb.net/publications/view/57334?&a=email&utm_source=p

w_email 

 

Como configurar e gerenciar um programa de 
adaptação: lições do programa Action on Climate Today 
(ACT) 

Este documento faz parte de uma série que ilustra como a mudança ocorre na 
iniciativa Action on Climate Today (ACT). Esta nota descreve a metodologia da ACT 
para operar de forma adaptativa dentro de um ambiente político complexo e 
transitório, o documento paralelo enfoca a abordagem da ACT para entender e engajar 
no espaço de mudanças políticas. 

Este artigo está estruturado da seguinte forma: primeiro, descreve a natureza do 
programa; então, descreve brevemente os aspectos-chave dos processos de gestão e 
tomada de decisão que permitem e apoiam a abordagem adaptativa da ACT. 

Os modelos tradicionais de design de ajuda geralmente compreendem iniciativas 
lineares, amplamente pré-planejadas, nas quais os resultados e o caminho para 
alcançá-los são conhecidos desde o início. Tais métodos rígidos são pouco adequados 



para problemas e contextos complexos, onde resultados específicos emergem ao 
longo do tempo no decurso da implementação. 

Um modelo flexível de entrega de assistência ao desenvolvimento pode permitir que 
as áreas de reforma não previstas na fase de projeto do projeto sejam abordadas à 
medida que emergem na agenda política. Os programas devem ser orientados para o 
engajamento político contínuo, que promove a reforma econômica e social através da 
adaptação a desafios e oportunidades políticas. 

http://www.opml.co.uk/sites/default/files/Adaptive-Programme-

Management.pdf_0.pdf 

 

Recursos de conhecimento para segurança e segurança 
escolar abrangente na Índia 

Esta questão da Southasiadisasters.net centra-se nas inovações na prestação de 
serviços e nas lições aprendidas na realização do Programa Integral de Segurança e 
Segurança Escolar (CSSSP) na Índia. Uma colaboração entre o UNICEF e muitos 
governos estaduais, o CSSSP é único, pois se concentrou não apenas na abordagem de 
preocupações com redução de risco de desastres (RRD), mas também com 
preocupações com proteção infantil. 

À medida que o CSSSP foi lançado em 5 estados da Índia, foram aprendidas muitas 
lições sobre o design do programa, a entrega, o gerenciamento de partes interessadas, 
a ampliação e a sustentabilidade. Esta questão é um compêndio de tais lições que 
foram capturadas como recursos de conhecimento para ajudar outros atores 
governamentais e não-governamentais que pretendem iniciar programas similares na 
Índia para melhorar a segurança e segurança de suas crianças. 

FONTE:http://www.aidmi.org/publications.aspx 

 

As palavras são importantes: usando linguagem e 
tecnologia para melhor informar as comunidades de 
adaptação às mudanças climáticas e redução de risco de 
desastres 



Este breve avança no caso de práticas de compartilhamento de conhecimento mais 
consideradas, de modo que a abundante informação e conhecimento sobre a 
adaptação às mudanças climáticas (CCA) e a redução do risco de desastres (RRD) 
possam ser utilizados para todo seu potencial. Esta filosofia sustenta dois resultados 
do PLACARD: a extensão do dicionário de alterações climáticas do clima, para apoiar o 
compartilhamento de conhecimento nas duas comunidades; e o desenvolvimento do 
PLACARD Connectivity Hub, que irá vincular o conhecimento em plataformas CCA e 
DRR de forma robusta. 

As lacunas de conhecimento podem ser abordadas por: 

• Usando o idioma de forma mais eficaz. A linguagem harmonizada e a 
terminologia compartilhada são cruciais para avançar. Dentro dos campos CCA 
e DRR, a mesma palavra pode significar coisas diferentes. Reconhecendo isso, e 
encontrar uma maneira de melhorar a compreensão de como diferentes 
termos são usados e fortalecerá o gerenciamento de conhecimento em 
diferentes organizações, melhorará a incorporação de informações climáticas e 
aumentará as oportunidades de colaboração. 

• Usando tecnologia para conectar dados de forma mais eficaz. A marcação 
semântica e os dados abertos e vinculados fornecem formas fundamentais de 
levar as pessoas à informação que estão procurando. Usados em conjunto, 
essas abordagens têm o potencial de transformar a forma como as 
comunidades CCA e RRD se comunicam, como elas compartilham 
conhecimento e como elas acessam a informação online. 

FONTE:http://www.placard-network.eu/wp-content/PDFs/PLACARD-Words-matter-report.pdf 

 

Estudo sobre proteção social sensível ao choque na 
América Latina e no Caribe: estudo de caso na 
Guatemala 

O estudo de caso neste relatório enfoca a prolongada seca na América Central na 
região conhecida como Corredor Seco. O fenômeno de El Niño piorou a situação na 
região e, pelo terceiro ano consecutivo, houve uma seca muito forte e prolongada que 
afetou a colheita de centenas de milhares de agricultores de subsistência na 
Guatemala. A experiência da seca no Corredor seco fornece um estudo de caso útil 
porque: primeiro, permite a avaliação de um choque prolongado e de início lento e sua 
resposta de emergência; em segundo lugar, fornece uma visão de um contexto de 
vulnerabilidade complexo que permitirá uma análise da resposta através de uma lente 
de resiliência e não apenas de uma perspectiva de resposta de choque; Em terceiro 
lugar, o Corredor seco integra outros países da região, 



Este estudo de caso faz parte de um estudo mais amplo sobre proteção social com 
proteção contra choques na América Latina e no Caribe (ALC) encomendado pelo PAM 
e realizado pela Oxford Policy Management (OPM). O objetivo do estudo é gerar 
evidências e informar práticas para melhorar a preparação e a resposta de emergência 
em ALC, ligados a sistemas nacionais de proteção social mais flexíveis. 

FONTE:http://www.opml.co.uk/sites/default/files/WFP%20OPM%20report%20Guatemala%20A%20S

olorzano%20English.pdf 

 

Resiliente Los Angeles 

Este documento é resultado da colaboração entre a cidade de Los Angeles, 100 cidades 
resistentes na Fundação Rockefeller e várias partes interessadas e parceiros para 
delinear uma abordagem e ações a serem empreendidas que criem resiliência na 
cidade.  

Este documento consiste em 4 capítulos organizados em torno de temas-chave em 
diferentes escalas de impacto. Existem 15 objetivos e 96 ações para Angelenos, 
bairros, a cidade e parceiros para implementar. As 96 ações de Resilient Los Angeles 
melhorarão os resultados em torno de: 

• Liderança e Engajamento 
• Preparação e Recuperação de Desastres 
• Segurança econômica 
• Adaptação ao Clima 
• Modernização da infraestrutura  

FONTE:https://www.lamayor.org/sites/g/files/wph446/f/page/file/Resilient%20Los%20Angeles.pdf 

 

 

Definir a cena: o papel dos planos de gestão da iwi na 
gestão de riscos naturais 

O objetivo deste relatório é estabelecer o contexto para pesquisas futuras 
investigando o papel dos planos de gerenciamento iwi (IMPs) na gestão de riscos 
naturais. Um IMP é um plano de gerenciamento de recursos preparado por um grupo 



ou autoridade de parentesco Māori estendido. As IMPs oferecem uma oportunidade 
para incluir informações sobre os riscos naturais, suas opções de gerenciamento 
preferenciais, pontos de ação para redução de riscos e processos de envolvimento 
para auxiliar na transferência de ciência de risco natural e medidas de mitigação. Eles 
fornecem uma valiosa ferramenta estratégica para o gerenciamento de riscos naturais, 
porém sua influência potencial e seu papel são incertos. 

As PIM são legisladas no âmbito da Lei de Gerenciamento de Recursos (RMA) e, 
portanto, têm o potencial de fornecer orientação muito forte aos usuários de IMPs. Os 
PIM podem contribuir para as ferramentas de co-gestão e / ou de co-governança 
disponíveis tanto para o governo local quanto para o governo local, fornecendo 
orientações importantes sobre prioridades, questões, ações e processos de 
engajamento. As seguintes etapas de pesquisa irão analisar como os conselhos e 
outros usam IMPs, para avaliar se eles estão sendo usados para todo o seu potencial. 

Este relatório constitui o primeiro estágio em um programa de pesquisa em quatro 
estágios: o estágio 2 investigará como os riscos naturais são incorporados em IMPs na 
região de Bay Of Plenty; O estágio 3 explorará a relação entre IMPs, tradução científica 
e uso do conselho de informações de risco natural dentro de IMPs; e o estágio 4 
fornecerá uma análise resumida dos resultados e um potencial quadro de 
planejamento alternativo para fortalecer os laços entre mātauranga Māori, IMPs, 
conselhos e cientistas / pesquisadores. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/publications/view/57370?&a=email&utm_source=pw_email 

 

Pessoas em catástrofes: edição especial do jornal 
Australasian of Disasters and Trauma Studies 

Esta edição especial do Journal of Australasian of Disaster and Trauma Studies é 
baseada em uma seleção de apresentações da People in Disasters Conference. Os 
temas da conferência incluíram resposta, recuperação e resiliência com uma nova 
visão fornecida sobre o valor dos grupos comunitários e culturais como primeiros 
atendentes. Esta questão inclui artigos sobre os seguintes tópicos: 

• Cuidar de animais de companhia; 
• Fadiga de compaixão dos enfermeiros;  
• Promovendo a recuperação psicossocial maori; 
• Violência familiar; 
• Gerenciando diabetes pós-desastre; 
• Comparando projetos de recuperação comunitária em Aotearoa / Nova 

Zelândia e Japão; 
• Bem-estar de pessoas mais velhas; 
• Crescimento pós-traumático. 



A questão especial People in Disasters é publicada pelo Journal Australasian of Disaster 

and Trauma Studies sob o Creative Commons 3.0. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/submissions/51375_ajdts202full.pdf 

 

Risco e vulnerabilidade no Pacífico 

Esta nota explicativa sobre pobreza e equidade cobre o risco e a vulnerabilidade no 
Pacífico a partir de março de 2018. Isso inclui uma avaliação dos principais fatores de 
vulnerabilidade na região e descreve recomendações para implementação de políticas. 

A vulnerabilidade significa significativamente dificuldades no Pacífico. Mais de vinte 
por cento das pessoas na maioria dos países insulares do Pacífico (PIC) vivem em 
dificuldades, o que significa que eles não conseguem satisfazer suas necessidades 
básicas de alimentos e não alimentares. A incidência de dificuldades é maior em Papua 
Nova Guiné, onde quarenta por cento da população vive em dificuldades. Além disso, 
as pessoas no Pacífico são exclusivamente vulneráveis a choques econômicos e 
naturais agregados devido à combinação de pequenos tamanhos, isolamento e outras 
características geográficas de seus países. Os impactos dos choques de preços de 
importação são particularmente severos nas nações dos pequenos atóis que 
dependem fortemente das importações de alimentos básicos e combustíveis. A 
epidemia crescente de doenças não transmissíveis (DNTs) é um choque de saúde 
agregado com consequências significativas para o bem-estar das pessoas no Pacífico. 

FONTE:http://documents.worldbank.org/curated/en/200641519911310156/pdf/123790-BRI-PUBLIC-

POV-Practice-Note-1.pdf 

 

Construir a resiliência no Pacífico: como o ADB está 
enfrentando as mudanças climáticas e os riscos de 
desastres 

Esta publicação descreve os esforços do Banco Asiático de Desenvolvimento (BAD) 
para apoiar os países membros do Pacífico no enfrentamento das mudanças climáticas 
e dos riscos de desastres. 

As operações do Pacífico do BAD cobrem 14 países membros em desenvolvimento 
(DMCs). Em apoio aos DMCs do Pacífico, o ADB está incorporando as mudanças nas 
mudanças climáticas, a mitigação e o gerenciamento de riscos de desastres nas suas 
operações. O ADB está fazendo isso de várias maneiras, incluindo:  



• investimentos à prova de clima, construindo estradas, pontes, portos e 
aeroportos com especificações mais fortes; 

• fortalecendo os sistemas de salvaguarda e de gerenciamento de riscos de 
desastres; 

• expandir as energias renováveis e as medidas de eficiência energética; 
• apoiando esforços para rastrear e responder aos impactos na saúde resultantes 

das mudanças climáticas; 
• fortalecendo a resiliência da seca, melhorando a confiabilidade das fontes e 

suprimentos de água; e 
• ajudando os DMC do Pacífico a responder, recuperar e reconstruir após as 

catástrofes. 

FONTE:https://www.adb.org/sites/default/files/publication/372696/building-resiliency-pacific.pdf 

 

Superando a lacuna de implementação do NDC: lições da 
experiência 

As primeiras lições sobre os desafios da implementação de contribuições de 
determinação nacional (NDCs) estão surgindo. Os NDCs não terão sucesso sem o nível 
certo de integração com a política de desenvolvimento nacional e planejamento para 
promover a resiliência do desenvolvimento. Sem planos de financiamento claros, 
requisitos fortes e exigíveis para medir, relatar e verificar (MRV) e um alto grau de 
compromisso político, eles falharão. 

O Oxford Policy Management (OPM) desenvolveu uma estrutura que ajuda a navegar 
os complexos requisitos institucionais, de partes interessadas e de financiamento da 
implementação. O quadro promove a governança efetiva como a chave para catalisar 
e manter a dinâmica, assegurando a responsabilização em relação às ações. 

O quadro de governança da OPM para mudanças climáticas descreve como a 
implementação do NDC exige abordar três níveis de governança: 

• Identificar e abordar os impulsos da economia política que apoiam a 
implementação do NDC: isso inclui os interesses e incentivos que enfrentam 
diferentes grupos, e como eles exercitam o poder, bem como a estrutura do 
governo e o impacto das ideologias políticas, da religião e da cultura; 

• Fortalecer o ambiente propício para a implementação do NDC: isso inclui os 
sistemas e o contexto dentro dos quais ocorre a implementação do NDC, como 
o nível de capacidade institucional e vontade política; e 

• Usando pontos de entrada para incorporar o NDC: Estas são as oportunidades 
para entregar os objetivos e compromissos da NDC, integrando-os nos 
processos de planejamento e planejamento de desenvolvimento existentes e 
novos. 



FONTE:http://www.opml.co.uk/sites/default/files/PB_NDC%20Gap_web.pdf 

 

EVENTOS 

 

ONU abre consulta sobre práticas de desenvolvimento e 
direitos humanos 

A ONU está recebendo contribuições de organizações da sociedade civil e outras 
partes interessadas sobre “como o desenvolvimento contribui para o pleno usufruto 
dos direitos humanos por todos, focando em boas práticas e experiências”. 

Interessados devem preencher o formulário até o dia 1 de junho de 2018. Saiba mais e 
acesse o formulário através do link: http://bit.ly/2p0T20q. 

FONTE:http://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/IEDebt/Pages/ImpactEconomicReformPolicie

sWomen.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

           

 


