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Construindo culturas de prontidão: relatório para a 
comunidade de ensino superior de gestão de emergência 

As estratégias de preparação até o momento aumentaram as capacidades de socorristas 
e de governo, mas o progresso individual e da comunidade em direção a níveis 
aprimorados de prontidão foi limitado. Alcançar a visão de melhor preparação requer 
uma abordagem de baixo para cima para preencher essas lacunas. 

Este relatório destaca a vasta diversidade de comunidades e famílias americanas, 
indicando que uma estratégia de tamanho único não é adequada às demandas 
específicas de ambientes variáveis e distintos. A preparação é uma questão local, 
exigindo soluções adaptadas a diferentes contextos culturais e adotadas pelas 
comunidades. Apoiar a visão de uma nação resiliente requer que as pessoas pensem no 
plural, em termos de construção de 'Cultura (s) de Preparação'. 

Este relatório apresenta uma abordagem baseada na cultura para as metas de 
preparação estabelecidas no Plano Estratégico 2018-2022 da Agência Federal de Gestão 
de Emergências (FEMA). Estabelece quatro princípios orientadores para a construção de 
'Cultures of Preparedness', seguidos de estratégias práticas e exemplos que 
demonstram resultados bem-sucedidos em contextos do mundo real: 

1. Confiança - desenvolva confiança, compreendendo a cultura, o contexto e a 
história das comunidades fora do desastre, bem como quando ocorre um 
evento. 

2. Inclusão - traga as perspectivas culturais de todas as partes interessadas para a 
mesa. 

3. Comunicação intercultural - projete esforços de comunicação como encontros 
transculturais. 



4. Apoie as práticas e os sucessos locais - aprenda sobre as formas pelas quais as 
pessoas já estão preparadas e aprimore esses esforços usando estratégias 
culturalmente conscientes. 

FONTE:https://training.fema.gov/hiedu/docs/latest/2019_cultures_of_preparedness_report_10.22.1
8%20final.pdf 
 
 

 

Relatório de preparação nacional FEMA 2018 

O relatório de preparação nacional de 2018, a sétima edição do relatório anual, oferece 
insights práticos sobre a preparação para apoiar decisões sobre prioridades do 
programa, alocação de recursos e ações comunitárias. A edição de 2018 apresenta uma 
abordagem revisada que inclui uma análise aprofundada de cinco recursos essenciais 
que foram identificados em relatórios anteriores de preparação nacional como 
enfrentando desafios persistentes: coordenação operacional, sistemas de 
infraestrutura, habitação, recuperação econômica e segurança cibernética. 

FONTE:https://www.fema.gov/media-library-data/1541781185823-
2ae55a276f604e04b68e2748adc95c68/2018NPRRprt20181108v508.pdf 

 

O relatório de resiliência: deslocamento de desastres 

Este relatório identifica como os americanos entendem a correlação entre desastres e 
deslocamento de moradia e como essas situações serão tratadas. O relatório fornece 
uma visão geral de como os americanos (e californianos) vêem seu estado atual de 
preparação para desastres - de suas finanças pessoais, moradia e envolvimento 
comunitário - e o papel vital que o envolvimento da comunidade desempenha na 
resiliência e recuperação. 

Algumas das principais conclusões do relatório incluem: 

 Mais de 2 em cada 5 americanos (46%) não acreditam que sua comunidade 
esteja estrutural ou financeiramente preparada para lidar com um desastre 
natural. 

 Quase metade (48%) está preocupada com o potencial deslocamento de 
proprietários / inquilinos 

 Quase 1 em 5 (18%) tem US $ 0 em economias que poderiam ser usadas para se 
recuperar de um desastre natural. 



FONTE:https://blog.jumpstartrecovery.com/resilience-report/ 

 

Recapitulação da catástrofe global - janeiro de 2019 

O último relatório de catástrofe da Aon mostra que o custo combinado de tempestades 
de inverno e frio extremo levou a prejuízos de bilhões de dólares nos Estados Unidos 
durante janeiro de 2019, chuvas sazonais provocaram uma perda econômica de US $ 2,3 
bilhões para a agricultura na Argentina e Austrália registra sua mais quente mês no 
registro; é a primeira vez que a nação tem uma média de 30 ° C (86 ° F) em um mês. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/63630_20190207analyticsifjanglobalrecap.pdf 
 
FONTE:https://www.preventionweb.net/files/63222_20190122abifannualweatherclimaterep.pdf 
 

 

Pronto ou não: proteger a saúde pública de doenças, 
desastres e bioterrorismo (2019) 

Pronto ou Não examina o nível de prontidão de emergências de saúde pública do país 
em cada estado usando dez indicadores prioritários. Tomados em conjunto, os 
indicadores são uma lista de verificação dos aspectos prioritários da prontidão dos 
estados para emergências de saúde pública. No entanto, esses indicadores não refletem 
necessariamente a eficácia dos departamentos de saúde pública dos estados. A 
melhoria nessas áreas prioritárias geralmente requer ação de outras agências, 
autoridades eleitas ou do setor privado. 

Esta edição da série mostra que os estados fizeram progressos em áreas-chave, 
incluindo financiamento da saúde pública e participação em coligações e coligações de 
fornecedores. No entanto, o desempenho em outras áreas - como a vacinação contra 
gripe, a segurança do paciente no hospital e a folga remunerada para os trabalhadores 
- paralisou ou perdeu terreno. 

FONTE: file:///C:/Users/PC/Downloads/Ready-or-Not-Report-2019.pdf  

FONTE:https://www.tfah.org/report-details/ready-or-not-protecting-the-publics-health-from-
diseases-disasters-and-bioterrorism-2019/ 
 
 
 



 

Revista Australásia de estudos de desastres e trauma: 
Volume 22, edição especial de incêndios florestais em 
Port Hills 

Esta edição especial do Jornal Australasiano de Estudos sobre Desastres e Traumatismos 
concentra-se em lições que podem ser aprendidas dos incêndios florestais em fevereiro 
de 2017 em Canterbury, para ajudar as autoridades e comunidades a se prepararem, 
responderem e se recuperarem de futuras ameaças florestais. 

Em fevereiro de 2017, dois incêndios florestais na região de Canterbury, na Nova 
Zelândia, se fundiram para formar um evento extremo devastador que ameaçou 
centenas de propriedades dentro da interface rural-urbana na periferia da cidade de 
Christchurch. Quatorze casas foram destruídas ou significativamente danificadas e mais 
de 450 famílias fugiram das chamas, enquanto centenas de bombeiros, militares e 
outras equipes de emergência responderam. Catorze helicópteros equipados com 
baldes de monção e três aeronaves de asa fixa foram implantados no que se tornou uma 
operação importante para os serviços de emergência da região.  

FONTE:http://trauma.massey.ac.nz/issues/2018-2/AJDTS_22_2_full.pdf 

 

Índice nacional de preparação para a segurança de saúde 
2018: Resumo das principais conclusões 

O Índice Nacional de Preparação para a Segurança da Saúde rastreia o progresso nos 
EUA na preparação, resposta e recuperação das consequências para a saúde de 
desastres, surtos de doenças e outras emergências de grande escala. O índice combina 
medidas de mais de 60 fontes e múltiplas perspectivas para oferecer uma visão ampla 
da proteção. Agregando grandes volumes de dados, o índice produz medidas compostas 
de segurança de saúde para cada estado dos EUA e para o país como um todo. O índice 
revela pontos fortes, bem como vulnerabilidades nas proteções necessárias para manter 
as pessoas seguras e saudáveis diante de emergências, e acompanha como essas 
proteções variam nos Estados Unidos e mudam ao longo do tempo.  

Os resultados de 2018 indicam que a prontidão para desastres, surtos de doenças e 
outras emergências continuaram a melhorar em 2017, mas os níveis atuais de segurança 
de saúde permanecem longe do ideal. O índice nacional alcançou 7,1 dos 10 em 2017, 
representando uma melhoria de 2,9 por cento em relação ao ano anterior e uma 
melhoria de 10,9 por cento desde 2013. Grandes diferenças na segurança sanitária 



persistiram nos estados e regiões, com o sul profundo, o sudoeste e o oeste da Alta 
Montanha. regiões atrasadas significativamente atrás do resto da nação. Se as 
tendências atuais continuarem, o estado médio exigirá cinco anos adicionais para atingir 
os níveis de segurança de saúde atualmente encontrados nos estados mais bem 
preparados e mais nove anos para atingir um nível de segurança de saúde forte de pelo 
menos 9,0 de 10.  

FONTE:https://nhspi.org/wp-content/uploads/2018/04/2018-Key-Findings.pdf 
 

 
ONU anuncia roteiro para a Cúpula do Clima em 2019, um 
"ano crítico" para a ação climática 

A presidente da Assembleia Geral da ONU, Maria Espinosa, alertou neste mês (14) que 
dois terços das metas de desenvolvimento sustentável da ONU dependem de esforços 
bem-sucedidos para combater as mudanças climáticas e proteger o meio ambiente. 
Dirigente ressaltou que, para cumprir o Acordo de Paris, a comunidade internacional 
precisa aumentar em cinco vezes os atuais compromissos sobre reduções nas emissões 
de gases do efeito estufa. 

Em pronunciamento em Nova Iorque para explicar o plano de trabalho da ONU sobre o 
tema em 2019, Maria enfatizou que o multilateralismo é o único meio efetivo para 
enfrentar as mudanças climáticas. Em março, lembrou a presidente, a Organização 
promove a Reunião de Alto Nível sobre Clima e Desenvolvimento Sustentável para 
Todos. 

O encontro deverá levar adiante as discussões da COP24, a Conferência da ONU sobre 
Mudanças Climáticas, realizada em dezembro, em Katowice, na Polônia. No país 
europeu, os países signatários do Acordo de Paris adotaram um manual de regras para 
relatar e monitorar suas metas de redução de emissões. O acordo visa manter a 
elevação da temperatura média global dentro de um teto de 2ºC até o final do século — 
sua meta mais ambiciosa é impedir que o aquecimento ultrapasse o 1,5ºC. 

No mês que vem, representantes dos Estados-membros, setor privado, sociedade civil 
e juventude vão se reunir para mobilizar o potencial dos jovens nas ações climáticas. 
Esse grupo, lembrou Espinosa, é um dos que será mais afetados pelas transformações 
da natureza associadas ao aquecimento global. 

Em julho, o Fórum Político de Alto Nível da ONU vai analisar o progresso feito até o 
momento para alcançar o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nº 13 — 
tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos. Esse é um 
dos 17 objetivos da Agenda 2030 da ONU. Cada um deles reúne metas específicas sobre, 
por exemplo, pobreza, saúde, educação, violência contra as mulheres, trabalho decente 
e crescimento econômico. No total, são 169 metas. Segundo a presidente da Assembleia 



Geral, dois terços delas dependem do cumprimento das metas que abordam meio 
ambiente e mudanças climáticas. 

Em 23 de setembro, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, vai 
promover em Nova Iorque a Cúpula do Clima. O evento será seguido por outro fórum 
político de alto nível, que será dedicado exclusivamente ao tema das mudanças 
climáticas. Esse será o primeiro fórum do tipo. O ano vai se encerrar com a COP25, que 
deve ser realizada em novembro, no Chile. 

Maria Espinosa explicou que todos esses eventos têm dois objetivos iguais: dobrar os 
compromissos e a ambição das ações climáticas no nível nacional; e garantir a inclusão 
de grupos diversos nos processos decisórios sobre mudanças climáticas. 

Também presente no evento em Nova Iorque para discutir o calendário de atividades, o 
enviado especial do secretário-geral para a Cúpula do Clima, Luis Alfonso de Alba, 
enfatizou que é possível combater as mudanças climáticas e também garantir 
crescimento econômico. O argumento contrário é usado por céticos que questionam a 
realidade das alterações do clima. 

Segundo o dirigente, para fazer a transição para economias sustentáveis e gerar 
empregos verdes, será necessário mobilizar somas enormes de recursos, o que exigirá 
mais diálogos e parcerias com o setor privado e a sociedade civil. 

FONTE:https://news.un.org/en/story/2019/02/1032801 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EVENTOS 
 

                     
 

CONGRESSO NACIONAL PSICOLOGIA 
COMPORTAMENTAL E POLÍTICAS PÚBLICAS 

O Congresso Psicologia Comportamental e Políticas Públicas ocorrerá nos dias 28, 29 
e 30 de março de 2019, na cidade de Brasília. O evento é inovador na área ao unir 
pesquisas da Análise do Comportamento voltadas para fenômenos culturais com 
impacto sobre o planejamento, implementação e avaliação de políticas públicas. 

Setores nacionais de formação de agentes públicos nesta área têm contado com a 
Ciência Comportamental Aplicada, utilizando experimentos da área de Economia 

Comportamental. O evento proposto permitirá novas interfaces com áreas do setor 
público, incluindo a ciência política e a economia, ao apresentar trabalhos da análise 

comportamental da cultura. 

O Congresso Psicologia Comportamental e Políticas Públicas envolve pesquisadores 
da Análise do Comportamento com trabalhos inovadores relativos ao comportamento 
social, cooperação, uso de recursos naturais e sustentabilidade. Em geral, todos com 

foco no estudo da na evolução e seleção de práticas culturais. O evento nacional 
contará com 24 apresentações, bem como seis sessões coordenadas por 

pesquisadores de significativa importância para o desenvolvimento de pesquisas 
comportamentais da cultura. Líderes da Escola Nacional de Administração Pública 
(ENAP), do Ministério do Tribunal de Contas da União e do Conselho Empresarial 
Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável compõem a equipe deste evento 

nacional. E ainda, apresentações de pesquisadores do Think Tank 6, brasileiros e 
estrangeiros. Uma sessão com painéis de pesquisa compõe também as atividades. 

FONTE: http://www.politicaspublicas-ac.com.br/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

                    

 


