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III Seminário sobre Desastres Naturais “Reduzindo riscos 
e construindo cidades resilientes” 

 
Hoje (16), encerrou o III Seminário sobre Desastres Naturais “Reduzindo riscos e construindo 

cidades resilientes”, o evento com duração de dois dias, ocorreu no Palácio dos Bandeirantes, 

teve como objetivo disseminar a cultura de redução de riscos de desastres, a partir da discussão 

de importantes temas que contribuem para a gestão de riscos e construção de cidades mais 

seguras e sustentáveis. 

Realizado pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, em parceria com a 

Associação dos Bolsistas da Agência de Cooperação Internacional do Japão – ABJICA, o 

seminário contou com apresentações de diversos especialistas, distribuídos em 4 painéis, sendo 

eles: sistemas de monitoramento, metodologia e sistemas de alerta de desastres, educação em 

redução de riscos e desastres (RRD) e comunicação e percepção de riscos. 
 
FONTE:http://www.defesacivil.sp.gov.br/iii-seminario-sobre-desastres-naturais-reduzindo-riscos-e-
construindo-cidades-resilientes-3/ 
 
 



 
 

Vinhedo entrega seu Plano Local de Resiliência à UNDRR 
 

            
                  Palácio dos Bandeirantes – 16/10/2019 
 
A cidade de Vinhedo entrega seu Plano Local de Resiliência à UNDRR como parte da 
Campanha Cidades Resilientes: Minha cidade está se preparando  
A entrega foi feita a Johanna Granados Alcala, representante do Escritório das 
Nações Unidas para Redução de Riscos de Desastres 
FONTE:https://twitter.com/UNDRR_Americas/status/1184531679022604289?s=17 
 
 
 

 
Defesa Civil de Curitiba define trabalho com 12 
municípios metropolitanos 

Representantes de 12 municípios da Região Metropolitana participaram de 
evento sobre a construção de cidades resilientes organizado pela Defesa Civil de 
Curitiba. A padronização de protocolos a serem adotados durante e, principalmente, 
antes de uma situação de emergência, como em fortes chuvas, norteou as discussões 
no Salão de Atos do Parque Barigui, nesta quinta-feira (17/10). 

“Ações de prevenção que envolvam a população são fundamentais para minimizar os 
impactos de um evento climático”, disse o coordenador da Defesa Civil de Curitiba, 
Nelson Ribeiro. 



De acordo com Nelson, a gestão integrada envolvendo servidores públicos e sociedade 
é a chave para todas as ações que buscam a resiliência, capacidade de agir e reagir para 
retomar a normalidade pós-eventos conturbados. 

Na outra ponta, ter planos de emergência a serem colocados em prática desde os 
primeiros momentos de uma situação adversa é fundamental para o bom atendimento 
à comunidade, destacou o vice-prefeito Eduardo Pimentel, que participou da abertura 
do evento. 

“Durante meus dois anos como secretário municipal de Obras acompanhei de perto os 
esforços e a prontidão de todo o time da nossa Defesa Civil, sempre pronto a atuar. É 
um trabalho que valorizamos muito”, disse ele. 

O encontro serviu para a apresentação de um estudo de caso, pelo município de Quatro 
Barras, que relatou como foi reagir após fortes chuvas que atingiram o município no mês 
de maio. 

Temáticas 

Integrantes da Defesa Civil de Araucária, Fazenda Rio Grande, Quatro Barras, Pinhais, 
Quitandinha, Rio Negro, Piraquara, Mandirituba, Campo Largo, Colombo, Tunas do 
Paraná e Contenda trocaram ideias sobre captação de recursos para ações e projetos de 
proteção e Defesa Civil, em palestra de integrantes da Secretaria Municipal de 
Planejamento, Finanças e Orçamento.  

O programa Defesa Civil na Educação - Conhecer Para Prevenir (CPP), instituído em toda 
a rede municipal de ensino em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, e o 
funcionamento de planos de auxílio mútuo de empresas com o poder público também 
foram apresentados. 

O encontro regional de Defesa Civil foi prestigiado pelo coronel Raul Kleber de Souza 
Bueno, responsável por assuntos civis da 5ª Divisão do Exército Brasileiro, e pela 
professora Patrícia Sottoriva, do Instituto Brasileiro de Ensino e Desenvolvimento 
Socioambiental.  

FONTE:https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/defesa-civil-de-curitiba-define-trabalho-com-12-
municipios-metropolitanos/53245 
 
 

 

Construindo um índice abrangente de resiliência a 
desastres: o caso da Itália 

Medir a resiliência a desastres é um componente essencial do gerenciamento bem-
sucedido de riscos de desastres e adaptação às mudanças climáticas. Avaliações 



quantitativas baseadas em indicadores são normalmente aplicadas para avaliar a 
resiliência combinando vários indicadores de desempenho em um único índice 
composto. Com base em uma extensa pesquisa sobre vulnerabilidade social e 
capacidade de adaptação / adaptação, os autores primeiro desenvolvem um índice 
abrangente e abrangente de resiliência a desastres (CDRI) em nível municipal em toda a 
Itália, para apoiar a implementação da Estrutura de Sendai para Redução de Riscos de 
Desastres 2015-2030. Como a seguir, os autores realizam extensas análises de 
sensibilidade e robustez para avaliar como várias escolhas metodológicas, 
especialmente os métodos de normalização e agregação aplicados, influenciam os 
rankings seguintes. Os resultados mostram padrões de vulnerabilidade social e 
resiliência com variabilidade considerável nas regiões norte e sul. O resultado foi a 
proposta de vários métodos estatísticos para permitir que os tomadores de decisão 
explorassem as disparidades territoriais, sociais e econômicas e escolhessem os 
métodos de agregação mais adequados para os diversos objetivos políticos. Esses 
métodos são baseados em abordagens de normalização linear e não linear combinando 
os agregadores OWA e LSP. As classificações de resiliência robustas são determinadas 
pelo domínio relativo em vários métodos. As medidas de dominância podem ser usadas 
como referência de tomada de decisão para estratégias e planos de adaptação às 
mudanças climáticas e de gerenciamento de riscos de desastres. O resultado foi a 
proposta de vários métodos estatísticos para permitir que os tomadores de decisão 
explorassem as disparidades territoriais, sociais e econômicas e escolhessem os 
métodos de agregação mais adequados para os diversos objetivos políticos. Esses 
métodos são baseados em abordagens de normalização linear e não linear combinando 
os agregadores OWA e LSP. As classificações de resiliência robustas são determinadas 
pelo domínio relativo em vários métodos. As medidas de dominância podem ser usadas 
como referência de tomada de decisão para estratégias e planos de adaptação às 
mudanças climáticas e de gerenciamento de riscos de desastres. O resultado foi a 
proposta de vários métodos estatísticos para permitir que os tomadores de decisão 
explorassem as disparidades territoriais, sociais e econômicas e escolhessem os 
métodos de agregação mais adequados para os diversos objetivos políticos. Esses 
métodos são baseados em abordagens de normalização linear e não linear combinando 
os agregadores OWA e LSP. As classificações de resiliência robustas são determinadas 
pelo domínio relativo em vários métodos. As medidas de dominância podem ser usadas 
como referência de tomada de decisão para estratégias e planos de adaptação às 
mudanças climáticas e de gerenciamento de riscos de desastres. As classificações de 
resiliência robustas são determinadas pelo domínio relativo em vários métodos. As 
medidas de dominância podem ser usadas como referência de tomada de decisão para 
estratégias e planos de adaptação às mudanças climáticas e de gerenciamento de riscos 
de desastres. As classificações de resiliência robustas são determinadas pelo domínio 
relativo em vários métodos. As medidas de dominância podem ser usadas como 
referência de tomada de decisão para estratégias e planos de adaptação às mudanças 
climáticas e de gerenciamento de riscos de desastres. 

FONTE:https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0221585&type=printa
ble 
 
 



 

Sociedade de plantas nativas da Califórnia divulga guia 
estadual de recuperação de incêndios florestais 

O Guia de Recuperação de Incêndio oferece perspectivas baseadas na ciência para 
aqueles que trabalham em direção à recuperação da terra e, ao mesmo tempo, reduzem 
os riscos no futuro, ajudando a avaliar quando e como tomar medidas para apoiar os 
ecossistemas colocados em perigo por incêndios florestais. 

A Califórnia passou por suas mais mortíferas e severas temporadas de incêndios na 
história recente. Embora o fogo selvagem seja uma parte natural dos ecossistemas da 
Califórnia, a mudança dos regimes de fogo é algo novo - um "novo normal" que exige 
soluções inovadoras e pensativas. Municípios, líderes estaduais, cientistas e vizinhos 
estão trabalhando rapidamente para aprimorar nosso conhecimento, proteger a vida 
humana, minimizar danos à propriedade e gerenciar cuidadosamente os recursos 
naturais sensíveis. 

Este guia começa com uma breve visão geral da ecologia do fogo para ajudar a 
familiarizar-se com conceitos como regimes de fogo e as formas pelas quais plantas e 
comunidades de plantas respondem ao fogo; é apresentada uma visão geral das áreas 
de preocupação mais comuns, como erosão, árvores danificadas, semeadura e espaço 
defensável. Por fim, é oferecida uma visão geral do incêndio florestal que estimula o 
novo crescimento, além de como proteger e cuidar dos novos ecossistemas moldados 
por incêndios. 

FONTE:https://www.cnps.org/wp-content/uploads/2019/08/cnps-fire-recovery-guide-2019.pdf 
 

 

Incêndios florestais na Califórnia: mapeando a 
vulnerabilidade social 

Por Leah Squires 

Nos últimos anos, a gravidade dos incêndios florestais na Califórnia se intensificou, uma 
mudança com fortes laços com as mudanças climáticas, à medida que a paisagem se 
torna cada vez mais árida e as temperaturas aumentam. Somente este ano houve dois 
dos incêndios mais devastadores da história da Califórnia. 

O incêndio no acampamento é o incêndio mais mortal e destrutivo da Califórnia até 
hoje, tendo reivindicado 84 vidas com centenas de pessoas ainda desaparecidas. O 
incêndio atingiu o condado de Butte e milhares de moradores continuam 



deslocados. Atualmente, o incêndio está com 95% de contenção, mas mesmo quando 
as chamas são extintas, a recuperação provavelmente levará muitos anos. 

O incêndio do Mendocino Complex (incêndios combinados de rios e ranchos) em julho 
devastou quase 460.000 acres, superando o recorde estabelecido pelo Thomas Fire de 
2017. 

Tais desastres são frequentemente descritos como indiscriminados - atingindo qualquer 
comunidade em seu caminho - e os incêndios na Califórnia não são exceção. Enquanto 
a devastação é universal e revela que qualquer pessoa pode ser afetada, nem todos se 
recuperam da mesma forma. 

Cenas semelhantes de destruição de incêndios florestais não capturam iniqüidades 
embutidas, que persistem muito depois que a fumaça finalmente desaparece. Imagine 
uma comunidade que tenha uma taxa de conclusão do ensino médio mais baixa ou uma 
população minoritária mais alta, talvez haja mais famílias monoparentais ou menos 
opções de transporte disponíveis. Também é mais provável que as populações idosas 
tenham renda fixa e tenham problemas de saúde crônicos significativos e limitações de 
movimento. Esses fatores geralmente sugerem famílias e comunidades menos estáveis 
financeiramente que são historicamente marginalizadas durante os esforços de 
desenvolvimento. 

Sem recursos robustos e uma rede de segurança segura, as pessoas em comunidades 
socialmente vulneráveis podem não ter os meios ou a capacidade física para evitar um 
desastre, e muito menos reconstruir. Entender quem está em risco significa identificar 
quais áreas podem precisar de financiamento adicional ou maior apoio físico para se 
recuperar. 

O Índice de Vulnerabilidade Social do CDC usa esses fatores sociais - do status de 
emprego a tipos de estruturas habitacionais ou se os moradores possuem um carro - 
para calcular a vulnerabilidade de uma comunidade. Taxas mais altas de vulnerabilidade 
colocam as comunidades em maior risco por não conseguirem responder ou se 
recuperar de crises. 



O 
mapa acima explora quais comunidades são socialmente vulneráveis sobrepostas aos 
limites dos recentes incêndios na Califórnia. (Mapa de Leah Squires para ajuda direta) 

Um olhar mais atento aos impactados por incêndios recentes ilustra que esses desastres 
atingem todo tipo de pessoas, em todo o estado. As pessoas são suscetíveis, 
independentemente da localização, do norte ao sul da Califórnia, seja em uma cidade 
ou nos limites da floresta. 

As diferenças socioeconômicas entre os locais de incêndio, como Woolsey e Camp, 
ilustram a grande disparidade entre os afetados. Essa variação na Califórnia não deve 
ser usada para diminuir a calamidade ou o trauma, mas sugere a resiliência e a 
capacidade de uma comunidade de recuperar perdas. 

Os esforços de recuperação de Camp Fire no Condado de Butte já estão em 
andamento; no entanto, há uma grande incerteza em torno do destino dos evacuados, 
particularmente no que diz respeito à moradia. No condado em geral, a taxa de vacância 
habitacional já era inferior a 2%, e as autoridades locais não sabem ao certo como as 
famílias serão restabelecidas. Da população dentro do perímetro da fogueira de 
acampamento, 14% vivem abaixo da linha de pobreza (mais do que o dobro das taxas 
de pobreza na área de queimaduras de Woolsey) e 24% confiam no Medicaid ou no 
Medicare como sua única forma de seguro de saúde. 

Muitos ex-residentes do Paraíso podem simplesmente não conseguir arcar com os 
custos de reconstrução. 

O Condado de Butte estabeleceu seis locais de abrigo para as mais de 52.000 pessoas 
deslocadas pela fogueira de acampamento. Um recente surto de norovírus continua a 
aumentar os impactos na saúde das pessoas deslocadas. No inverno, a situação tem 
todos os efeitos do deslocamento a longo prazo: uma população socialmente 
vulnerável, com meios nominais e sem lugar para onde ir. 



Com a intensificação dos incêndios e a extensa temporada de incêndios na Califórnia, o 
reconhecimento da composição de uma comunidade é cada vez mais crítico. Os 
elementos dinâmicos que aumentam os incêndios os tornam desafiadores para pré-
determinar os planos de resposta a emergências e evacuação, embora os modelos 
sistematizados de preparação para desastres baseados em bairros possam melhorar a 
resiliência da comunidade e salvar vidas. 

Depois disso, no entanto, uma imagem clara da população impactada é fundamental 
para estabelecer esforços de reconstrução que apoiem os mais vulneráveis. 

FONTE:https://www.directrelief.org/2018/11/california-wildfires-mapping-social-vulnerability/ 
 

 

Mudança climática e saúde em Washington 

As mudanças climáticas estão alterando os padrões sazonais em Washington, tornando 
os dias quentes mais quentes e aumentando a gravidade dos eventos extremos. Como 
resultado, os washingtonianos enfrentam uma variedade de problemas de saúde 
crescentes, como mais doenças relacionadas ao calor, problemas respiratórios e 
cardíacos, contaminação de alimentos e água, lesões traumáticas, desafios de saúde 
mental e exposição a doenças infecciosas. Essas ameaças apenas piorarão sem ação 
para limitar a poluição de carbono e criar resiliência às ameaças atuais das mudanças 
climáticas. 

Os Washingtonians podem se proteger dessas ameaças mudando para um sistema de 
transporte e energia mais limpo e eficiente e se preparando de maneira mais eficaz para 
futuras crises climáticas e de saúde. As comunidades e os departamentos de saúde de 
Washington também devem ter os recursos e a capacidade de lidar com as ameaças à 
saúde atuais. 

FONTE:https://www.nrdc.org/sites/default/files/climate-change-health-impacts-washington-ib.pdf 
 

 

Princípios de resiliência climática. Uma estrutura para 
avaliar os investimentos em resiliência climática 

As perdas devido a eventos climáticos aumentaram quase dez vezes nos últimos 40 
anos, passando de uma média global de dez anos de US $ 12 bilhões em 1980 para US $ 
119 bilhões hoje. Para combater as perdas crescentes dos impactos climáticos, serão 
estimados US $ 200 bilhões em todo o mundo anualmente dentro de vinte anos. A 



implantação acelerada de várias fontes de financiamento, incluindo títulos verdes, é 
urgentemente necessária. 

Para isso, em outubro de 2018, a Climate Bonds Initiative (CBI) convocou o Grupo de 
Especialistas em Adaptação e Resiliência (AREG) para projetar um conjunto de princípios 
que orientariam a integração de critérios de adaptação e resiliência ao clima no Padrão 
de Obrigações Climáticas. O Climate Bonds Standard & Esquema de Certificação para 
títulos verdes foi estabelecido em 2015 para fornecer orientação aos emissores e 
garantir aos investidores credenciais de títulos verdes em um mercado voluntário. Até 
o momento, 15% de todos os títulos verdes emitidos globalmente (por valor) foram 
certificados sob o Climate Bonds Standard & Certification Scheme. 

Até agora, o Esquema de Padrão e Certificação concentrava-se principalmente na 
mitigação de efeito estufa e, para ser elegível para certificação, o uso de recursos de 
títulos verdes precisa atender aos Critérios de Mitigação de Gases de Efeito Estufa 
específicos do setor. Esses critérios selecionam ativos e projetos compatíveis com uma 
trajetória de baixo carbono necessária para atender às metas do Acordo de 
Paris. Embora a norma inclua critérios de resiliência climática para alguns setores, eles 
foram desenvolvidos por diferentes grupos de especialistas e, portanto, carecem de 
consistência entre os setores. 

Portanto, este documento destina-se a um amplo público, incluindo, entre outros, 
emissores de títulos, investidores e outras partes interessadas que buscam orientação 
sobre: 

 A variedade potencial e o tipo de investimentos em resiliência climática 
 Como definir e avaliar riscos climáticos físicos 
 Como demonstrar com credibilidade os resultados da resiliência climática 

Para esses princípios, o foco tem sido os investimentos que abordam os riscos físicos do 
clima. Isso nos permite estabelecer uma fronteira mais firme em relação aos riscos de 
resiliência climática que podem ser abordados e benefícios que podem ser fornecidos 
por esses investimentos com o objetivo de fornecer orientação para títulos que buscam 
certificação nos termos do Padrão de Obrigações Climáticas. Observe-se que a 
abordagem desses riscos físicos do clima exigirá não apenas investimentos em 
infraestrutura rígida, mas também um aumento do investimento em áreas 'flexíveis', 
como tecnologias, serviços, gerenciamento da cadeia de suprimentos, operações etc. 
que têm um papel fundamental a desempenhar na promoção do clima resiliência em 
ecossistemas, economias e sociedades. 

FONTE:https://www.climatebonds.net/climate-resilience-principles 
 
 
 
 
 



 

Seguro contra desastres no desenvolvimento da Ásia: 
uma análise de esquemas baseados no mercado 

Nos últimos anos, o seguro contra desastres naturais ganhou reconhecimento como 
uma ferramenta importante para o gerenciamento de riscos climáticos que, se 
cuidadosamente implementada, ajudaria a aumentar a resiliência dos segurados. Em 
resposta, as soluções de seguros são cada vez mais testadas e aplicadas em muitos 
países que não têm experiência anterior com seguros ou que não possuem 
mercado. Este artigo analisa o status, tipos e padrões dos esquemas de seguro contra 
desastres baseados no mercado nos países emergentes e em desenvolvimento da 
Ásia. É fornecido um instantâneo do uso atual do seguro, com base em dados do 
Instituto de Pesquisa Grantham sobre Mudanças Climáticas e no Banco de Dados de 
Esquemas de Transferência de Riscos em Meio Ambiente (2012-2018). A análise 
realizada mostra que, embora o uso do seguro esteja em expansão, existem muitos 
países que ainda não têm nenhum tipo de cobertura disponível. Onde existem 
mecanismos de seguro, eles geralmente dependem de subsídios ou estratégias de 
agregação. Embora uma combinação de esquemas de seguro cobrindo riscos para os 
governos (soberano); ou meso (agregadores de risco, cooperativas); e o nível micro 
opera atualmente para lidar com uma ampla variedade de riscos climáticos e de 
desastres, sem o apoio da demanda, muitos mercados provavelmente entrarão em 
colapso ou, no mínimo, sofrerão taxas de penetração muito mais baixas. Para concluir, 
é apresentada uma discussão sobre o papel desses esquemas de seguro no aumento da 
resiliência, juntamente com questões importantes para projetar novos e medir e avaliar 
os esquemas de seguros existentes. Embora uma combinação de esquemas de seguro 
cobrindo riscos para os governos (soberano); ou meso (agregadores de risco, 
cooperativas); e o nível micro opera atualmente para lidar com uma ampla variedade de 
riscos climáticos e de desastres, sem o apoio da demanda, muitos mercados 
provavelmente entrarão em colapso ou, no mínimo, sofrerão taxas de penetração muito 
mais baixas. Para concluir, é apresentada uma discussão sobre o papel desses esquemas 
de seguro no aumento da resiliência, juntamente com questões importantes para 
projetar novos e medir e avaliar os esquemas de seguros existentes. Embora uma 
combinação de esquemas de seguro cobrindo riscos para os governos (soberano); ou 
meso (agregadores de risco, cooperativas); e o nível micro opera atualmente para lidar 
com uma ampla variedade de riscos climáticos e de desastres, sem o apoio da demanda, 
muitos mercados provavelmente entrarão em colapso ou, pelo menos, sofrerão taxas 
de penetração muito mais baixas. Para concluir, é apresentada uma discussão sobre o 
papel desses esquemas de seguro no aumento da resiliência, juntamente com questões 
importantes para projetar novos e medir e avaliar os esquemas de seguros existentes. 

FONTE:https://www.adb.org/sites/default/files/publication/528026/ewp-590-disaster-insurance-
developing-asia.pdf 



 

Mapeamento global de projetos de ciência cidadã para 
redução de riscos de desastres 

A ciência cidadã para redução de riscos de desastres (RRD) tem uma enorme promessa 
e demonstrou sucesso no avanço do conhecimento científico, fornecendo alerta 
precoce de riscos e contribuiu para a avaliação e o gerenciamento de impactos. Embora 
muitos estudos existentes se concentrem no desempenho de exemplos específicos de 
ciências do cidadão, este artigo vai além dessa abordagem para apresentar um 
mapeamento global sistemático da ciência do cidadão usado para a RRD, a fim de extrair 
insights mais amplos sobre diversos métodos, iniciativas, riscos e contextos nacionais. O 
mapeamento sistemático analisou um total de 106 casos de ciência cidadã aplicada à 
RRD em todos os continentes. Ao contrário de muitas revisões existentes de iniciativas 
de ciência cidadã, a relevância para o contexto de risco de desastre nos levou a "abrir" 
nosso mapeamento para uma definição mais ampla do que poderia constituir ciência 
cidadã, incluindo pesquisa participativa e abordagens baseadas em narrativas. Ao 
adotar uma visão mais ampla da ciência do cidadão e nos abrir para outras práticas 
disciplinares como formas válidas de conhecer riscos e perigos, também capturamos 
esses exemplos alternativos e discutimos sua relevância para ajudar na tomada de 
decisões eficaz em torno da redução de riscos. Com base nessa análise, extraímos lições 
para futuras pesquisas e práticas da ciência cidadã para a RRD, incluindo a necessidade 
de: criar interconexões entre métodos e profissionais díspares da ciência 
cidadã; abordar a multidimensionalidade dentro e através dos ciclos de perigo; e 
desenvolver princípios e estruturas para avaliar iniciativas de ciência cidadã que não 
apenas garantam competência científica, mas também atendam a questões de 
equidade, responsabilidade e empoderamento das pessoas mais vulneráveis ao risco de 
desastres. 

FONTE:https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feart.2019.00226/full 
 

 

Mapeamento global de projetos de ciência cidadã para 
redução de riscos de desastres 

A ciência cidadã para redução de riscos de desastres (RRD) tem uma enorme promessa 
e demonstrou sucesso no avanço do conhecimento científico, fornecendo alerta 
precoce de riscos e contribuiu para a avaliação e o gerenciamento de impactos. Embora 
muitos estudos existentes se concentrem no desempenho de exemplos específicos de 
ciências do cidadão, este artigo vai além dessa abordagem para apresentar um 
mapeamento global sistemático da ciência do cidadão usado para a RRD, a fim de extrair 



insights mais amplos sobre diversos métodos, iniciativas, riscos e contextos nacionais. O 
mapeamento sistemático analisou um total de 106 casos de ciência cidadã aplicada à 
RRD em todos os continentes. Ao contrário de muitas revisões existentes de iniciativas 
de ciência cidadã, a relevância para o contexto de risco de desastre nos levou a "abrir" 
nosso mapeamento para uma definição mais ampla do que poderia constituir ciência 
cidadã, incluindo pesquisa participativa e abordagens baseadas em narrativas. Ao 
adotar uma visão mais ampla da ciência do cidadão e nos abrir para outras práticas 
disciplinares como formas válidas de conhecer riscos e perigos, também capturamos 
esses exemplos alternativos e discutimos sua relevância para ajudar na tomada de 
decisões eficaz em torno da redução de riscos. Com base nessa análise, extraímos lições 
para futuras pesquisas e práticas da ciência cidadã para a RRD, incluindo a necessidade 
de: criar interconexões entre métodos e profissionais díspares da ciência 
cidadã; abordar a multidimensionalidade dentro e através dos ciclos de perigo; e 
desenvolver princípios e estruturas para avaliar iniciativas de ciência cidadã que não 
apenas garantam competência científica, mas também atendam a questões de 
equidade, responsabilidade e empoderamento das pessoas mais vulneráveis ao risco de 
desastres. 

FONTE:https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feart.2019.00226/full 

 

Coalizão do Pacífico para o avanço da segurança escolar: 
por um futuro brilhante a salvo de desastres para todas 
as crianças 

A Coalizão do Pacífico para o Avanço da Segurança Escolar (PCASS) é uma iniciativa de 
apoio à Estrutura de Sendai para Redução de Riscos de Desastres, aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável e à Iniciativa Mundial para Segurança nas Escolas. O 
PCASS fortaleceu os compromissos de proteger os direitos das crianças à segurança e à 
sobrevivência, garantir a continuidade educacional, proteger os investimentos no setor 
educacional e construir uma cultura de segurança diante dos riscos naturais e das 
mudanças climáticas. 

FONTE:https://resourcecentre.savethechildren.net/node/15871/pdf/Pacific%20School%20Safety%20
Priorities%202016.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Roteiro para escolas mais seguras: tornando resiliente o 
desastre da infraestrutura escolar 

Por Fernando Ramírez, Vica Rosario Bogaerts, Niels Holm-Nielsen 

Imagine que você é um consultor do Ministro da Educação do seu país. Um terremoto 
recente danificou centenas de escolas em várias cidades. O ministro convocou uma 
reunião com você e perguntou: Quais são os principais fatores que contribuem para a 
vulnerabilidade de nossa infraestrutura escolar? O que pode ser feito para evitar danos 
semelhantes no futuro? 

Então ... O que você recomendaria? 

Em busca de respostas, conversamos com os líderes do Programa Global para Escolas 
Mais Seguras (GPSS) do Banco Mundial, que lançaram recentemente uma ferramenta 
inovadora, o Roteiro para Escolas Mais Seguras. Este roteiro é um guia para projetar e 
implementar ações sistemáticas para melhorar a segurança e a resiliência da 
infraestrutura da escola sob risco de riscos naturais.  

O que torna as escolas inseguras? 

GPSS:  Como você pode imaginar, há muitas partes interessadas envolvidas no 
planejamento, projeto, construção e gerenciamento da infraestrutura da escola, e há 
muitos fatores que contribuem para escolas inseguras nos países em 
desenvolvimento. Este é precisamente o desafio que os governos enfrentam quando 
se trata de se engajar efetivamente em políticas escolares mais seguras. Por exemplo, 
um dos principais fatores contribuintes é a baixa capacidade institucional de usar 
argumentos baseados em evidências para informar políticas, fazer cumprir 
regulamentos, mobilizar pessoal qualificado e priorizar as necessidades para alavancar 
investimentos.  

Você pode nos dizer como o Roteiro pode ajudar os governos? 

GPSS:  o  roteiro para escolas mais seguras  orienta o diálogo entre profissionais de 
desenvolvimento e governos, incluindo outras partes interessadas relevantes do país, 
para projetar e implementar investimentos informados sobre riscos para a segurança 
da infraestrutura escolar nova e existente. Promove uma abordagem sistemática e de 
longo prazo para melhorar a segurança das instalações escolares globalmente, usando 
informações baseadas em evidências, como avaliações quantitativas de risco, para 
ajudar a definir necessidades e prioridades. 
 
O Roteiro pode ser usado por gerentes de infraestrutura escolar de diversas origens, 
como educação, economia e engenharia. Ele segue conceitos e usa linguagem acessível 



àqueles sem experiência anterior em gerenciamento e construção de riscos de 
desastres e fornece orientação sobre os conhecimentos técnicos necessários para 
complementar as equipes.  
 
Consiste em seis etapas, que seguem uma sequência lógica de diagnóstico, análise, 
oportunidade e investimento (veja a figura abaixo). Cada etapa resultará em um (s) 
produto (s) chave (s), o que permitirá que as partes interessadas envolvidas construam 
um argumento baseado em evidências.  

Onde foi usado até agora e quais lições aprendidas você destacaria? 

GPSS:  O Roteiro foi usado para informar os programas do Banco Mundial em todo o 
mundo, incluindo Peru, Jamaica, El Salvador, República do Quirguistão, Nicarágua e 
República Dominicana. O Mecanismo Global para Redução e Recuperação de Desastres 
( GFDRR ) tem sido fundamental nesse esforço, mobilizando apoio e financiamento de 
doadores. Essas experiências nos permitiram identificar áreas de força e 
oportunidades de melhoria. 

Por um lado, o Roteiro fornece: 

 uma estrutura para as diferentes partes interessadas envolvidas interagirem de 
maneira articulada 

 uma metodologia clara para construir o caso (justificativa baseada em 
evidências) para um programa escolar mais seguro. 

Por outro lado, duas necessidades principais foram identificadas até o momento para 
complementar o Roteiro: 

 oferecer cursos de e-learning para apresentar aos gerentes de infraestrutura o 
tópico 

 fornecer um kit de ferramentas para acompanhar o Roteiro (estudos de caso de 
países, Termos de Referência, etc.), o que ajudará a facilitar a implementação 
de um programa escolar mais seguro. 

Qual é o próximo? 

GPSS:  o  roteiro para escolas mais seguras  faz parte da estratégia mais ampla 
do  Programa Global para Escolas Mais Seguras  (GPSS). O GPSS visa impulsionar e 
facilitar reformas e intervenções políticas em escala para reduzir a vulnerabilidade das 
instalações da escola contra riscos naturais e contribuir para melhorar os ambientes de 
aprendizado. Como parte desse esforço mais amplo, estamos trabalhando em outro 
roteiro para contextos pós-desastre - o Roteiro de Recuperação e Reconstrução (RRR) 
para escolas mais seguras. Está em preparação e será lançado em 2018. 

FONTE:http://blogs.worldbank.org/sustainablecities/roadmap-safer-schools-conversation-making-
school-infrastructure-more-resilient-natural-disasters 
FONTE:http://documents.worldbank.org/curated/en/473931494931274888/pdf/115068-WP-PUBLIC-
gfdrr-roadmap-05.pdf 
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INFORMAÇÕES 

        PROMOTOR BRASIL 

          http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/Home/viewalladvocates#page-3 

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

          https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio 

          REDE DE CIDADES RESILIENTES DE LINGUA PORTUGUESA 

          http://www.cidadesresilientes.net/ 

          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 

                    

 

 

 


