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Radar de resiliência 

O radar de resiliência é uma ferramenta gratuita, adaptável e baseada em pesquisa 
para profissionais para medir o nível de resiliência das comunidades. A ferramenta 
pode ser usada como parte de uma linha de base / final e é útil tanto para o 
planejamento inicial quanto para o monitoramento e avaliação. 

Os recursos incluem um manual do usuário, questionário, folha de análise de dados e 
outros materiais.  

FONTE: http://banyaneer.com/resilience-radar/ 

 

CONSTRUINDO UM ESTADO RESILIENTE 

O MODELO PARANAENSE PARA A GESTÃO DO RISCO DE DESASTRES 

Esta publicação é um dos resultados do Projeto para o Fortalecimento da Gestão de 

Riscos de Desastres no Estado do Paraná – FGRD. Este projeto é um componente de 

outro maior, denominado Projeto Multissetorial para o Desenvolvimento do Paraná, 

desenvolvido por diversos setores do Estado do Paraná com recursos e apoio técnico 

do Banco Mundial. 

FONTE: http://www.unespar.edu.br/noticias/ceped-e-banco-mundial-lancam-livro-sobre-

gestao-de-risco-de-desastres/contruindoestadoresiliente.pdf 



 

 

 

Avaliação da previsibilidade das previsões de enchentes: 
relatório técnico 

FONTE: Banco Mundial 

Este relatório abrange o desenvolvimento de um sistema de previsão de enchentes 
para os rios Ganges e Brahmaputra, juntamente com uma avaliação das fontes de 
previsibilidade previsível. Muitas das descobertas também têm implicações para a 
região do Sul da Ásia circundante. Os aspectos abordados incluem questões 
relacionadas à disponibilidade, qualidade e utilidade dos dados de entrada; Questões 
relacionadas à engenharia e viabilidade técnica do desenvolvimento de sistemas de 
previsão para a região; E questões gerais relacionadas ao planejamento e alocação 
ótima de recursos para a implementação de tais sistemas, e planejamento para futuros 
desenvolvimentos técnicos 

Quatro objetivos estão sendo abordados neste relatório: 

Objetivo 1 

Avalie a habilidade e estime os erros em alguns dos conjuntos de dados fundamentais 
disponíveis para uso na previsão de inundações para a Índia, com foco em produtos de 
sensoriamento remoto úteis para captações com monitoramento limitado no local 

Objetivo 2 

Integrando esses conjuntos de dados em um quadro comum de previsão hidrológica, 
mostrando como isso pode ser alcançado a partir de uma "perspectiva de engenharia", 
mas também fornece previsões operacionais com potencial de benefício social 

Objetivo 3 

Fornecer exibições efetivas para esses produtos, incluindo mapas de áreas de 
inundação correspondentes à descarga prevista que tenham potenciais benefícios para 
operações "on ground" e tomada de decisão 



Objetivo 4 

Utilizando estimativas dos erros na estrutura de previsão hidrológica e nos conjuntos 
de dados de entrada, determine a previsibilidade geral do sistema para prever eventos 
de inundação de diferentes níveis de severidade nas bacias hidrográficas Ganges e 
Brahmaputra em diferentes locais e previsão de lead-times; A partir desta avaliação, 
podem ser feitas recomendações sobre onde os investimentos devem ser focados para 
aumentar a capacidade de previsão de inundações em todas as bacias para atingir os 
objetivos de desenvolvimento do Banco Mundial. 

FONTE:http://documents.worldbank.org/curated/en/260161490359147746/Evaluation-of-flood-forecasting-predictability-
technical-report 

 

O custo e a acessibilidade do seguro contra inundações 
na cidade de Nova York 

Este relatório examina o custo do seguro contra inundações na cidade de Nova York e 
a capacidade dos proprietários de pagar. Desenvolve projeções sobre como as 
mudanças nos mapas de inundações e as práticas de preços do Programa Nacional de 
Seguro de Inundação podem aumentar os prêmios e analisar as possíveis 
consequências desses aumentos nas famílias e nas comunidades. Ele também 
desenvolve e avalia várias abordagens diferentes para ajudar as famílias que têm 
dificuldade em garantir seguro contra inundações. Estes incluem pagamentos 
financeiros às famílias para compensar o custo do seguro contra inundações, bem 
como subsídios de mitigação e empréstimos que reduzem os prêmios de seguro contra 
inundações, tornando a casa menos suscetível ao risco de inundação.  

O relatório aborda quatro questões principais: 

1. Em que medida a compra de seguro contra inundações é onerosa para as 
famílias que vivem em casas de uma a quatro famílias na área de estudo? 

2. Como os prêmios de seguro de inundação podem mudar na área de estudo? 
3. Qual efeito sobre o aumento dos aumentos de seguro de inundação em 

famílias e comunidades na área de estudo? 
4. Quais são algumas das opções promissoras para um programa que ajuda a 

reduzir o impacto dos prêmios de seguro contra inundações mais altos na área 
de estudo e quanto custaria? 

 

O relatório também recomenda várias considerações para os formuladores de políticas 

que ponham em consideração as vantagens e desvantagens de diferentes programas 

de acessibilidade do seguro contra inundações, incluindo a fonte de financiamento, o 



comprimento do programa, a disponibilidade do programa, considerando o aumento 

potencial dos custos da habitação e as compras do programa na venda de imóveis. 

FONTE: https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1776.html 

 

Políticas e práticas dos Estados-Membros da UE: Redução 
do risco de desastre na assistência humanitária e na 
cooperação para o desenvolvimento 

Este estudo compara políticas e práticas em DRR entre oito Estados membros da União 
Européia: Bélgica, República Tcheca, Finlândia, Alemanha, Luxemburgo, Países Baixos, 
Espanha e Suécia. A seleção dos Estados-Membros representa uma ampla gama em 
termos de dimensão, geografia e história como doadores europeus. Os representantes 
das ONGs, membros do grupo de trabalho VOICE DRR completaram um questionário 
sobre as políticas e programação dos Estados-Membros em DRR, permitindo a 
comparação da percepção das ONGs entre as abordagens tomadas por diferentes 
estados. Isto foi apoiado por uma revisão documental de políticas, bem como por 
outra documentação relevante, levando ao desenho de conclusões e à apresentação 
de recomendações. 

As seguintes recomendações resultam das descobertas: 

• Os Estados-Membros da UE devem assegurar que a política e a prática de DRR 
sigam os compromissos assumidos nos últimos quadros globais.  

• Os Estados-Membros da UE devem fazer mais esforços para tornar a DRR uma 
parte visível, estratégica e integral do desenvolvimento e das políticas e 
programação humanitária. 

• A política e os programas dos Estados-Membros da UE devem garantir um foco 
claro na vulnerabilidade e no risco.  

• Os Estados-Membros da UE devem aumentar o financiamento disponível para 
DRR sob as rubricas orçamentais humanitárias e de desenvolvimento.  

• Os Estados-Membros da UE devem estabelecer mecanismos de 
acompanhamento que permitam medir o seu progresso em relação aos 
compromissos assumidos no âmbito internacional.  

• Os Estados-Membros da UE devem implementar o seu compromisso com uma 
abordagem multipartidária da DRR através do diálogo regular com as ONG e 
outras partes interessadas da DRR. 

FONTE:https://ngovoice.org/publications?string=eu+member+states+disaster+
&start_date=&end_date= 



 

Autorização pública: diretrizes para envolver o público 
no gerenciamento de crises 

O objetivo deste guia é ajudar os gerentes e especialistas em comunicação a 
desenvolver estratégias para fortalecer as pessoas nas diferentes fases da cadeia de 
segurança.  

A primeira parte do guia é baseada em alguns estudos de mesa e um questionário de 
especialistas internacionais online. Ele explica como o empoderamento público pode 
ser aprimorado e descreve os principais facilitadores para a resiliência da comunidade. 

A segunda parte deste guia é baseada em um estudo de mesa, análises de base de 
dados e entrevistas. Esclarece como uma abordagem comunitária, envolvendo grupos 
sociais e comunidades em preparação e resposta a crises, é usada levando em 
consideração as experiências e os fatores de sucesso na conexão com as necessidades 
da comunidade local e as iniciativas de baixo para cima. 

A terceira parte deste guia é baseada em vários estudos de mesa, entrevistas em 
grupos focais e entrevistas com especialistas. Ele dá conselhos sobre como a 
tecnologia pode apoiar a preparação e a resposta do cidadão, levando em 
consideração modelos de aceitação de tecnologia e inclusão. Isso inclui ferramentas de 
mídia social e dispositivos móveis. 

Finalmente, são dadas orientações para o empoderamento público em todas as fases 
de uma crise, com links para práticas de exemplo. O guia é uma compilação das 
principais partes iniciais do Wiki, para aqueles que desejam ter uma versão de 
download das recomendações. 

FONTE: 
http://www.crisiscommunication.fi/images/pep/Public_Empowerment_Guide.pdf 

 

 



ONU oferece bolsas para pesquisadores em assuntos 

oceânicos e direito do mar 

O Programa de Bolsas da Fundação Nippon do Japão, em parceria com as Nações 
Unidas, abriu processo de seleção para interessados em assuntos oceânicos e direito 
do mar. 

O objetivo principal do Programa é fornecer educação e formação avançada no 
domínio dos assuntos oceânicos e direito do mar, bem como em disciplinas 
relacionadas, a funcionários de governos e outros profissionais dos Estados em 
desenvolvimento. O prazo de inscrição é 15 de setembro de 2017. 

Nos últimos 13 anos, 130 pessoas de 75 países já participaram do Programa. Os 
estudos serão conduzidos em dois momentos: o primeiro, que dura 3 meses, será na 
Divisão das Nações Unidas para Assuntos do Oceano e Direito do Mar (DOALOS), na 
sede da ONU em Nova York. O segundo, com duração de 6 meses, será realizado em 
uma instituição parceira que acolherá o(a) candidato(a). 

Os(as) candidatos(as) à bolsa deste ano já começam em 2018. Os candidatos deverão 
enviar as propostas diretamente no site contendo todas as instruções e demais 
informações: www.un.org/depts/los/nippon. 

Neste site há o endereço para eventuais dúvidas e informações completas sobre 
possíveis questões. A ONU no Brasil não poderá tirar dúvidas sobre o tema, visto que o 
programa é promovido por outro escritório. 

FONTE: http://www.un.org/depts/los/nippon/ 

 

 

 
Programa Cartão Reforma 

 

O programa vai disponibilizar até R$ 500 milhões para os que possuem renda de até R$ 

1,8 mil. Cada família vai receber um benefício médio de R$ 5 mil para aquisição de 

materiais de construção e pessoas com deficiência terão prioridade. 

Regras do Cartão Reforma 



As regras do programa determinam que os Estados e municípios farão a seleção dos 

beneficiários do cartão. Eles também ficam responsáveis por indicar os locais para 

compra de materiais, além de fornecer assistência técnica e fiscalizar a obra. 
 

FONTE: 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=50&data=14/07/

2017 

 

 

 

 

 

 

         


