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Palavras em Ação Diretrizes sobre “Guia de 
implementação para estratégias locais de redução e 
resiliência de riscos de desastres” 
Muitos de vocês já devem estar cientes de que as Diretrizes da Words to Action sobre 
“Guia de implementação de estratégias locais de redução e resiliência de riscos de 
desastres” (2018 - versão de consulta pública) estão agora disponíveis no 
PreventionWeb para revisão pública. Como um esforço da comunidade internacional de 
RRD intermediada pela UNISDR, esta versão oficial de consulta pública é um produto de 
um longo e detalhado processo de elaboração, consulta e revisão. A revisão pública 
normalmente dura três meses para garantir que aspectos importantes não tenham sido 
supervisionados. A publicação permanecerá disponível para revisão pública até meados 
de junho. 

Capítulo 6: Estudos de caso 

Estudo de caso 1: Campinas (Brasil) 
Colaboração entre o estado e o setor privado: a iniciativa Making Smart Cities 
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FONTE:https://www.unisdr.org/files/57399_drrresiliencepublicreview.pdf 

 

 

 



 
Saúde mental é ‘questão negligenciada’, mas chave para 
alcançar objetivos globais  

A saúde mental continua sendo uma das questões de saúde global mais negligenciadas, 

embora seja fundamental para a realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) adotados pelos líderes mundiais, disseram os principais funcionários da ONU em um 

evento em Londres no início de maio. 

“Uma em cada quatro pessoas experimenta um episódio de saúde mental durante a sua vida, 

mas a questão continua largamente negligenciada”, disse o secretário-geral da ONU, António 

Guterres, durante uma mesa-redonda sobre saúde mental, coorganizada pelo seu escritório, 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pela ‘Wellcome Trust’, uma fundação que apoia 

cientistas e pesquisadores no tema. 

“A ONU está comprometida em trabalhar com parceiros para promover a saúde mental e o 

bem-estar para todas e todos”, acrescentou Guterres. 

Participaram da mesa-redonda a vice-chefa da ONU, Amina J. Mohammed; o diretor-geral da 

OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus; a diretora-executiva do Fundo das Nações Unidas para 

a Infância (UNICEF), Henrietta Fore; e outros 20 acadêmicos, representantes de governo e da 

sociedade civil. 

Uma mensagem principal que saiu da discussão foi o apoio crescente à noção de que não 

pode haver “saúde sem saúde mental”. Além disso, existe uma necessidade de se olhar para 

além do setor da saúde, para soluções criativas para combater as causas profundas da 

deterioração da saúde mental. 

Cuidados inadequados não acontecem no vácuo, e há fatores sociais e ambientais envolvidos. 

Amina explicou que a saúde mental não é apenas um problema para o setor de saúde, porque 

também se relaciona à igualdade e aos direitos individuais básicos. Nesse sentido, ela pediu 

maior investimento intersetorial para resolver o problema. 

O evento foi realizado em paralelo à reunião anual do principal conselho gestor do Sistema 
ONU, conhecido pela sigla CEB, um dos encontros semestrais que reúne, sob a presidência do 
secretário-geral, os chefes de 31 agências e organizações especializadas da ONU. 

FONTEhttp://www.who.int/mental_health/neurology/dementia/Global_Observatory/en/ 

FONTE:http://apps.who.int/gho/data/node.dementia 

 



 
Enfrentar o novo normal: 21 de gestão de desastres do 
século em British Columbia  
 
Relatório e conclusões do BC Flood e Wildfire revisão: uma revisão independente 
examinando as 2017 inundações e os incêndios estações Esta revisão estratégica 
examina e avalia a resposta do governo para inundar e eventos incêndios da 
temporada 2017. Ao considerar todos os aspectos da resposta da província às 
inundações e incêndios florestais de 2017, a equipa de Avaliação envolvida britânicos 
colombianos diretamente no processo.  

FONTE:https://bcfloodfirereview.ca/wp-content/uploads/2018/05/BC-Flood-and-Wildfire-Review-Addressing-
the-New-Normal-21st-Century-Disaster-Management-in-BC-Web.pdf 

 

 

A CCCCC, os governos da Itália e Santa Lúcia planejam o 
sistema de alerta antecipado 
O Centro de Mudanças Climáticas da Comunidade do Caribe (CCCCC) e representantes 
dos governos da Itália e de Santa Lúcia realizaram uma série de reuniões esta semana 
para discutir o desenvolvimento de um sistema de alerta antecipado (EWS) para a ilha. 

O projeto está sendo financiado pelo governo da Itália através de seu Ministério do Meio 
Ambiente, Terra e Mar. Usando informações geográficas, espera-se que o sistema 
preveja os efeitos potenciais de desastres nacionais, forneça mapeamento de 
inundações e outras informações necessárias e relevantes ao setor para auxiliar na 
tomada de decisões durante os eventos. Como principal interessado, o governo de Santa 
Lúcia seria responsável pela operação e gestão do sistema, permitindo que o país se 
preparasse adequadamente para grandes eventos e realizasse avaliações abrangentes 
pós-desastre. 

Falando na reunião, a Ministra da Educação, Inovação, Relações de Gênero e 
Desenvolvimento Sustentável, a Excelentíssima Dra. Gail Rigobert, enfatizou o 
compromisso do Governo com a iniciativa e reiterou a necessidade do sistema de 
planejamento do desenvolvimento dentro dos desafios apresentados pela mudança 
climática. 

A Sra. Emmanuela Vignola representou o Diretor Geral do Ministério, Francesco de la 
Camera. Representantes do Departamento Nacional de Gerenciamento de 
Emergências, do Departamento de Meteorologia, Água e Hidrologia e do Ministério do 
Orçamento e Planejamento representaram o governo de Santa Lúcia. O Centro foi 



representado por seu Diretor Executivo, Dr. Kenrick Leslie, a Sra. Sharon Lindo, 
Assessora de Políticas e o Sr. Albert Jones, Especialista em Instrumentação. 

FONTE:https://caribbeanclimateblog.com/2018/05/11/ccccc-governments-of-italy-and-st-lucia-plan-early-
warning-system/ 

 
MANUAL The Handbook Sexo de Ação Humanitária  
 
Este manual salienta utilmente que a resposta assegurar que todas as pessoas afetadas 
pela crise são atingidos com as necessidades e capacidades adaptadas é uma questão 
de qualidade e programação eficaz, e não é mais um requisito negociável para os 
atores humanitários. Integração das considerações de género na programação 
humanitária contribui para melhorar o acesso à assistência. Ao promover a 
participação significativa de mulheres, meninas, homens e meninos, nós podemos 
projetar nossos melhores respostas. Proporcionar uma proteção a todos os grupos em 
situação de vulnerabilidade deve ser uma pedra angular dos nossos esforços. Todos 
nós precisamos de fazer mais para prevenir e mitigar os riscos de proteção e assegurar 
que as respostas adequadas são fornecidos. Espero que este Manual se tornará um 
recurso internacional que contribui para este trabalho.  
 
Com a finalização desta revisão do Manual, agentes humanitários têm agora um 
pacote abrangente de orientação sobre a integração do gênero e em abordar e 
prevenir a violência baseada no género à sua disposição: a Handbook Sexo IASC, as 
Diretrizes IASC para a integração da violência baseada no género em Acção 
humanitária, bem como a próxima revisão IASC Gender-marcador de Idade. Peço a 
todos os atores humanitários para fazer uso dessas ferramentas importantes; sua 
complementaridade e interação pode fazer uma contribuição significativa para 
assegurar que as necessidades de mulheres, meninas, homens e meninos são levados 
em consideração em todas as fases das operações de ajuda humanitária. 

FONTE:https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/iasc_gender_handbook_2017.pdf?utm_source=INEE+email+list
s&utm_campaign=042606f968-BWB_2015_7_2&utm_medium=email&utm_term=0_710662b6ab-042606f968-25743853 

 

Em suas palavras: Armado intervenientes não estatais 
partilhar as suas políticas e práticas no que diz respeito à 
educação em conflitos armados  
 



A educação é extremamente vulnerável em situações de conflito armado. Os dados mais 
recentes indicam que quase 21,5 milhões de crianças em idade escolar estão fora da 
escola em países afetados por conflitos em todo o mundo. Mesmo quando as crianças 
frequentam a escola, a sua educação e bem-estar pode estar em risco. As escolas são 
frequentemente atacados ou utilizados para fins militares. Nos últimos anos, milhares 
de escolas, alunos e professores têm sido atacados em mais de 70 países 
worldwide.Schools também têm sido utilizados para fins militares em pelo menos 26 
países. Ambos os Estados e os actores armados não estatais (ANSAs) estiveram 
envolvidos nessas ações. Embora em alguns conflitos só Unidos foram relatados para 
ser envolvido em tal uso militar, contextos fourfifth (21 de 26) contou com a utilização 
de instalações educacionais por ambas as forças e ANSAs armadas do Estado entre 2005 
e 2015. Embora em alguns casos, ANSAs alvo escolas devido à presença de soldados 
inimigos; em outros, eles atacaram os professores suspeitos de serem espiões e agentes 
do sistema educativo Unidos. Também foi relatado que as escolas são atacados porque 
ANSAs são “hostis ao conteúdo da educação a ser entregue ou por causa dos estudantes 
que educar” .Em alguns países as escolas têm sido alvo porque as meninas eram 
allowed.6 tentativas de prevenção de ataques contra a educação incluem, entre outras, 
as iniciativas para reforçar a sua consciência, conhecimento e compreensão em países 
em todo o mundo, em particular através do reforço monitoramento preciso e relatórios 
dos ataques. Para este fim, as organizações interessadas das áreas de educação, 
proteção e direito internacional estabelecida em 2010 a Coligação global para proteger 
Educação de Ataque (GCPEA) com o objetivo de monitorar e ataques de relatórios 
contra a educação e o uso militar das escolas. 

FONTE:https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GC-research-on-
education.pdf?utm_source=INEE+email+lists&utm_campaign=042606f968-
BWB_2015_7_2&utm_medium=email&utm_term=0_710662b6ab-042606f968-25743853 

 

Educação Under Attack 2018  
Coalition global para proteger Educação de Ataque  
Esta quarta edição da Educação sob ataque baseia-se em dois estudos publicados pela 
UNESCO em 2007 e 2010, e um terceiro estudo publicado pela Coligação global para 
proteger Educação de Ataque (GCPEA) em 2014. Na última década, uma vez que esta 
série foi iniciada, relatando em ataques tem melhorado significativamente em muitos 
lugares. Assim, analisando as tendências em ataques ao longo do período de tempo foi 
um desafio porque as tendências aparentes podem refletir as mudanças no acesso à 
informação, em vez de aumentos reais ou diminuição do número de ataques. No 
entanto, este estudo compara os padrões globais de ataques a educação durante o 
período 2013-2017 aos relatados no estudo anterior, na maior medida possível. Fá-lo 
através do emprego de uma metodologia semelhante à utilizada para a edição de 2014, 
que se baseia em três métodos de pesquisa: a pesquisa de relatórios de agências da 
ONU, organizações não governamentais (ONGs) e de direitos humanos e organizações 



de vigilância; uma pesquisa de reportagens; e entrevistas com grupos de coleta de dados 
nos países perfilados e com especialistas do país. 

FONTE:http://www.protectingeducation.org/sites/default/files/documents/eua_2018_full.pdf?utm_source=INE
E+email+lists&utm_campaign=b3254c05fd-BWB_2015_7_2&utm_medium=email&utm_term=0_710662b6ab-
b3254c05fd-25743853 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


