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Discussão sobre o Plano Local de Resiliência 

 

 

Viaturas adquiridas com recursos do Fundo Metropolitano para Plataforma de Redução de 
Risco de Desastres da Região Metropolitana de Campinas 

 



 

Quadro de adesões na Região Administrativa de Campinas 

 

 

Quadro de adesões na Região Metropolitana de Campinas 



 

Perfil de risco climático: Brasil 

Este perfil fornece uma visão geral das questões de risco climático no Brasil, incluindo 
como as mudanças climáticas terão impacto potencial em quatro setores-chave do país: 
ecossistemas, agricultura, turismo e saúde. O resumo também inclui uma visão geral das 
tendências climáticas históricas e futuras na região, o contexto político delineando as 
estratégias e planos de risco climático existentes desenvolvidos pelo Brasil e uma lista 
de projetos em andamento que enfocam a adaptação climática. 

FONTE:https://www.climatelinks.org/sites/default/files/asset/document/2018-April-
30_USAID_CadmusCISF_Climate-Risk-Profile-Brazil.pdf 

 

 

Relatório final - Da vulnerabilidade à resiliência: troca de 
experiências em gestão de risco de desastres na região do 
Grande Caribe 

Este documento resume as discussões na reunião "Da vulnerabilidade à resiliência - 
Intercâmbio de experiências de RRD na região do Grande Caribe", realizada em 
Manágua, Nicarágua, de 7 a 8 de março de 2018.  

O objetivo do encontro foi trocar experiências no campo da gestão integral do risco de 
desastres; fortalecer os processos de comunicação e coordenação interinstitucional em 
questões relacionadas à gestão abrangente de riscos de desastres; identificar ações que 
apoiem a implementação do Marco de Sendai para a Redução do Risco de Desastres 
2015-2030; e a identificação de potenciais sinergias entre países nas sub-regiões do 
Grande Caribe para o gerenciamento abrangente de riscos de desastres. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/59181_reportefinalreuninvulnerabilidadala.pdf 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/59181_finalreportvulnerabilitymeetingnica.pdf 

 

 

 



 

Resiliência comunitária na era das mídias sociais: uma 
revisão de literatura 

Esta revisão de literatura enfoca a natureza e o papel das mídias sociais em contribuir 
para a resiliência da comunidade, com a Nova Zelândia como um ponto específico de 
foco. Ele identifica três áreas principais nas quais as mídias sociais têm apoiado formas 
resilientes de comportamento. O primeiro diz respeito ao papel das mídias sociais no 
apoio aos comportamentos de busca de informações durante os eventos de crise. A 
segunda examina o papel das mídias sociais no empoderamento de atores individuais e 
comunitários, e no fornecimento de um fórum para interações que apoiem o senso de 
comunidade. O terceiro considera o papel das mídias sociais na mobilização de 
voluntários. 

Esta revisão também identifica os riscos e limitações associados ao uso das mídias 
sociais no apoio à resiliência da comunidade. Apesar dessas limitações, esta revisão da 
literatura mostra que a mídia social é hoje uma das ferramentas na caixa de ferramentas 
de recursos que podem aumentar as oportunidades para os neo-zelandeses se tornarem 
mais resilientes. 

FONTE:http://shop.gns.cri.nz/sr_2017-043-pdf/ 

 

 

Abordar as lacunas na proteção dos direitos humanos no 
contexto da migração e deslocamento de pessoas através 
das fronteiras internacionais resultantes dos efeitos 
adversos das mudanças climáticas 

Apoiar os planos de adaptação e mitigação dos países em desenvolvimento para 
colmatar as lacunas de proteção 

O presente relatório é apresentado em conformidade com a resolução 35/20 do 
Conselho de Direitos Humanos, em que o Conselho solicitou ao Escritório do Alto 
Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos a realização de pesquisas 
sobre lacunas na proteção dos direitos humanos no contexto do movimento 
transfronteiriço os efeitos adversos da mudança do clima e os meios necessários de 
implementação para a adaptação e a mitigação da mudança do clima, e para apresentar 



um relatório sobre essa pesquisa ao Conselho em sua Trigésima Oitava Sessão. Conclui 
com várias recomendações concretas para abordar essas questões. 

FONTE:https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/116/29/PDF/G1811629.pdf 

 

 

Avaliação do estado dos serviços hidrológicos nos países 
em desenvolvimento 

Essa avaliação tem como objetivo resumir as evidências, análises e recomendações 
coletadas e fornecer uma visão geral da situação dos sistemas de informações e 
prestação de serviços hidrológicos, particularmente em países de baixa e média 
renda. Embora ilustre por que os serviços hidrológicos (EHs) na maioria dos países não 
podem atender às necessidades de suas populações, a avaliação enfatiza os benefícios 
da modernização e manutenção de SSs robustos ao mesmo tempo em que traça um 
caminho para o investimento sustentável. A modernização de SSs deve permitir que as 
nações atinjam padrões mínimos para gerenciar efetivamente os recursos hídricos e os 
riscos de desastres. 

Esta avaliação pretende fornecer uma base a partir da qual o WBG e outros parceiros de 
desenvolvimento podem ajudar os países a fortalecer a capacidade, a sustentabilidade 
e a prestação de serviços dos SSs. Sempre que possível, medidas quantitativas de 
serviços e infraestrutura destacam o status em países de baixa e média renda. Métricas 
mais qualitativas e indiretas, como a satisfação do usuário e o nível de confiança nos 
serviços prestados, também informam a avaliação. 

FONTE:https://www.gfdrr.org/sites/default/files/publication/state-of-hydrological-services_web.pdf 

 

 

Estudos de caso: Redução do risco de desastres da Cruz 
Vermelha e do Crescente Vermelho em ação - o que 
funciona em nível local 

Os estudos de caso a seguir demonstram a contribuição da Cruz Vermelha e do 
Crescente Vermelho para a ação de redução do risco de desastres em clima inteligente 
em toda a região da Ásia-Pacífico. Os estudos de caso concentram-se em temas como 
RRD de base comunitária, intervenções do setor privado, governança de risco de 



desastres, gênero e inclusão, alerta precoce e ação antecipada, deslocamento e 
melhoria dos resultados ambientais na resposta de emergência. 

FONTE:http://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2018/06/DRR-in-Action-Case-Studies-
FULL-Final-v2-1.pdf 

 

Estudo de caso 6 relatório: Infraestruturas energéticas 
críticas 

Este estudo de caso investiga o mercado real e potencial para serviços climáticos no 
subsetor de eletricidade do setor de infraestrutura energética crítica na Alemanha. As 
infraestruturas energéticas críticas em geral e as infraestruturas elétricas em particular 
são de importância fundamental para quase todas as partes da sociedade. Eles carregam 
a energia que mantém uma economia em movimento e nossas sociedades 
funcionando. Devido à sua natureza interdependente, dimensão transfronteiriça e 
elevada importância socioeconómica, a sua proteção contra ameaças induzidas pelo 
clima tem de desempenhar um papel importante em todos os passos ao longo da cadeia 
de valor. 

A esse respeito, os serviços climáticos são a ferramenta certa para apoiar o setor 
energético a fim de reduzir seus riscos relacionados ao clima, adaptar-se às mudanças 
climáticas e aumentar sua resiliência. Os resultados do estudo de caso - obtidos por 
meio de entrevistas e pesquisas escritas - indicam, no entanto, que pouco parece ser 
conhecido sobre a existência de serviços climáticos. Embora o uso de serviços 
meteorológicos seja em grande parte comum para planejar, controlar e realizar 
atividades e operações diárias, o uso real dos serviços climáticos no subsetor de 
eletricidade é bastante baixo.  

FONTE:http://www.acclimatise.uk.com/wp-
content/uploads/2018/06/MARCO_D5_7_Case_Study_6_Report_Critical_Energy_Infrastructures_final
_V4.pdf 

 

 

Exercício do Clade X: Melhorando a política de preparação 
para pandemias graves 

O Clade X é um exercício pandêmico de mesa oferecido pelo Centro Johns Hopkins para 
a Segurança da Saúde em maio de 2018 para identificar importantes questões políticas 



e desafios de prontidão que poderiam ser resolvidos com suficiente vontade política e 
atenção. O Centro projetou o cenário do Clade X misturando aspectos de eventos 
passados reais com elementos ficcionais bem pesquisados para ilustrar algumas das 
decisões difíceis que os líderes nacionais poderiam enfrentar em uma grave pandemia. É 
apresentado através de uma série de dias de reuniões simuladas do Conselho de 
Segurança Nacional de 10 líderes do governo dos EUA, representados por indivíduos 
proeminentes nas áreas de segurança nacional ou resposta a epidemias.  

Este documento fornece uma visão geral do formato e do cenário do exercício e conclui 
com recomendações do Centro sobre decisões estratégicas de alto nível e políticas 
necessárias para prevenir uma pandemia grave ou diminuir suas consequências caso a 
prevenção falhe. Incluído neste pacote está também um resumo das implicações 
políticas do exercício Clade X e dos slides suplementares que foram mostrados em telas 
grandes durante o exercício para transmitir informações e discussões rápidas entre os 
jogadores. 

FONTE:http://www.centerforhealthsecurity.org/our-
work/events/2018_clade_x_exercise/pdfs/Clade-X-executive-summary-document.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 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


