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O quadro de Sendai para a redução do risco de desastres 
como ferramenta para a prevenção de conflitos 

Reconhecendo que o risco de desastres e os conflitos são resultado de causas 
subjacentes e vulnerabilidades múltiplas semelhantes, este trabalho baseia-se em 
pesquisas existentes sobre o nexo risco-risco de desastres. O relatório examina a 
agenda centrada na prevenção que está sendo desenvolvida na ONU, que se baseia 
nas recomendações do Painel Independente de Alto Nível sobre Operações de Paz 
(HIPPO) e na Revisão do relatório da Arquitetura de Construção da Paz das Nações 
Unidas (AGE), bem como o risco de desastres Agenda de redução que se baseia no 
Framework Sendai. Finalmente, este artigo identifica paralelos-chave entre essas duas 
agendas, bem como alguns desafios para sinergias. 

Este estudo indica que o quadro Sendai poderia ser útil para a prevenção e contribuir 
para os objetivos de paz sustentáveis delineados na resolução 2282 do CSNU e na 
resolução 70/626 da AGNU sobre "manter a paz". 

FONTE: 

http://www.preventionweb.net/files/54222_54222cppfpaperthesendaiframeworkasa.pdf 

 

 

Programa de financiamento e seguro de riscos de 
desastres: fortalecimento da resiliência financeira às 
catástrofes 

Este relatório apresenta o Programa de Financiamento e Seguros de Riscos de 
Desastres do GFDRR (DRFIP) que promove o diálogo sobre a resiliência financeira 
como um componente do apoio do Banco Mundial aos países em melhor gestão de 



desastres e choques climáticos. A iniciativa conecta conhecimentos financeiros com 
gestão de riscos em muitos setores, trazendo países soluções abrangentes e ajudando-
os a tornarem-se mais efetivos no gerenciamento de seus próprios riscos. 

Este documento recomenda as seguintes ações para melhorar o financiamento do 
risco de desastres: 

• Integrar o financiamento do risco de desastres em pelo menos três novas 
operações de empréstimos do Banco Mundial a cada ano; 

• Lançar novas iniciativas em matéria de proteção e análise social com 
compromissos da DRFI em pelo menos cinco novos países; 

• Expandir treinamento avançado em financiamento de risco de desastre para 
chegar a 300 funcionários. 

FONTE: http://www.preventionweb.net/files/submissions/52698_drfip.pdf 

Resiliência inclusiva da comunidade: capacitar as 
comunidades para a resiliência 

Através da iniciativa Inclusive Community Resilience (ICR), o GFDRR aproveita a 
experiência de base no gerenciamento de risco de desastres e promove modelos 
escaláveis que se envolvem diretamente com as comunidades, tornando-os parceiros 
iguais com os governos. No caso de um desastre, estudos mostram que 90% dos 
sobreviventes são resgatados pelos próprios vizinhos. Essa força central da 
comunidade na resposta e proteção contra riscos naturais e mudanças climáticas é o 
centro da iniciativa ICR. 

O documento recomenda as seguintes ações para fortalecer a resiliência social: 

• Apoie abordagens de baixo para cima que utilizam as redes sociais e apoiem a 
adaptação autônoma com base na experiência vivida das comunidades pobres; 

• Apoiar as comunidades para aumentar a diversidade e as opções de retorno 
(por exemplo, a diversificação dos meios de subsistência em atividades menos 
sensíveis a outras formas de risco climáticas, como a migração voluntária); 

• Melhorar a aprendizagem social e a boa governança como uma forma de 
feedback regulatório (por exemplo, aumentar a capacidade em abordagens 
participativas para o planejamento baseado em cenários ou medidas para 
aumentar a responsabilidade social no uso das finanças públicas para a 
resposta às mudanças climáticas); 

• Compreenda as dimensões de gênero das mudanças climáticas e capacite as 
mulheres como campeões de resiliência. 

FONTE: http://www.preventionweb.net/files/submissions/52697_icr.pdf 

 



 

Inserindo direitos e justiça na resiliência urbana: foco no 
risco diário 

A construção da resiliência tornou-se uma agenda política crescente, particularmente 

para o gerenciamento de riscos urbanos. Embora grande parte da agenda de resiliência 

tenha sido moldada por políticas e discursos do Norte global, sua aplicabilidade para as 

cidades do Sul global, em particular as cidades africanas, não foi suficientemente 

avaliada. Concentrar-se nos direitos dos cidadãos urbanos como o objeto a ser 

resiliente, e não as infra-estruturas físicas e ecológicas, pode ajudar a resolver muitas 

das causas que caracterizam os riscos inaceitáveis que os residentes urbanos 

enfrentam diariamente. Ligado a essa idéia, discutimos quatro pontos de entrada para 

fundamentar uma orientação de direitos e justiça para a resiliência urbana. Primeiro, 

as noções de resiliência devem se afastar de análises de risco estreitas e orientadas 

financeiramente. Em segundo lugar, as oportunidades devem ser criadas para 

"resiliência negociada", Para permitir a atenção para processos que apoiem esses 

objetivos, bem como para a integração de diversos interesses. Em terceiro lugar, 

alcançar a resiliência de maneiras que fazem justiça às realidades locais de diversos 

contextos urbanos exige ter em conta os processos, conhecimentos e normas 

endógenos, localmente situados. E, finalmente, a resiliência urbana precisa ser 

colocada no contexto de sistemas globais, proporcionando uma oportunidade para as 

contribuições africanas para ajudar a reimaginar o papel que as cidades podem 

desempenhar nesses processos financeiros, políticos e científicos globais. 

FONTE: http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0956247816686905 

 

Futuras cidades: construção de resiliência de 
infraestrutura 

O estudo analisa quatro diferentes sistemas de infra-estrutura crítica - energia, 
abastecimento de água, tecnologia de comunicação de informação (TIC) e transporte - 
através de três estudos de caso. Os estudos de caso demonstram como a infra-
estrutura tem sido afetada por eventos catastróficos no passado, como as partes 



interessadas responderam naquele momento e indica quais as ações que poderiam 
tomar no futuro para enfrentar efetivamente os riscos e aumentar a resiliência. 

O relatório apresenta: 

• Uma introdução à resiliência da infra-estrutura e aos conceitos de resiliência 
da cidade. 

• Uma visão geral e análise das principais tendências que afetam os riscos e a 
resiliência da infraestrutura da cidade.  

• Discussão dos principais princípios de risco e resiliência da cidade derivados da 
análise de estudos de caso do mundo real e consulta com especialistas do setor 
de infra-estrutura. 

• Análise das possíveis implicações e considerações para o setor de seguros, 
incluindo informações específicas do setor. 

• Uma série de recomendações e os próximos passos que poderiam ajudar a 
avançar a ação dentro do setor de seguros. 

A compreensão do risco do público e das políticas é fundamental. As seguradoras 
devem trabalhar com funcionários da cidade, empresas e comunidades para ajudá-los 
a entender melhor as conseqüências econômicas e sociais de uma gestão de risco fraca 
e incentivar o desenvolvimento de soluções adequadas. 

FONTE: 
file:///C:/Users/Sidnei%20Furtado/Downloads/Lloyds_Arup%20Future%20Cities%2020
17%20(3).pdf 

 

 

Recomendações de Ha Noi para ação sobre gênero e 
redução de risco de desastres 

Este documento apresenta recomendações da Conferência Regional Ásia-Pacífico 
sobre Redução do Risco de Gênero e Desastres, realizada de 16 a 18 de maio de 2016, 
em Ha Noi, Vietnã. A conferência reuniu mais de 300 participantes do Vietnã e vinte e 
dois países em toda a região da Ásia-Pacífico para identificar as ações para garantir a 
implementação do quadro de Sendai na região será sensível ao gênero e inclusiva. 

A elaboração das recomendações levou em consideração as complexidades que a 
região enfrenta para enfrentar os riscos de desastres, incluindo os impactos das 
mudanças climáticas, o aumento das desigualdades entre regiões e entre grupos 
populacionais - deficiência, raça, etnia, orientação sexual, entre outros. Os 



participantes concordaram em um conjunto de recomendações para a ação e 
concordaram em trabalhar para incorporá-las nos processos regionais e nacionais de 
tomada de decisões de DRR.  

FONTE:http://www.preventionweb.net/files/submissions/52737_hanoirecommenda
tionfinal13julen.pdf 

 

Pesquisa EFDRR sobre a implementação do quadro de 
Sendai na Europa 2017 

Para orientar a implementação das quatro prioridades de ação da Europa e sete metas 
globais do quadro Sendai, o Fórum Europeu para a Redução do Risco de Desastres 
(EFDRR) concordou em desenvolver um roteiro que se concentre em atividades para o 
período imediato de 2015 a 2030 e forneça uma visão geral Durante todo o período de 
15 anos do Framework. 

Para fornecer um ponto de partida para o roteiro, o Escritório Regional das Nações 
Unidas para o Redução de Riscos de Desastres (UNISDR) para a Europa realizou um 
estudo de base. O estudo foi desenvolvido a partir das respostas dos pontos focais 
nacionais de redução de risco de desastre para uma pesquisa destinada a avaliar os 
progressos realizados pelos países europeus desde 2015, na conclusão do Hyogo 
Framework for Action (HFA), o antecessor do Sendai Framework. Este relatório serve 
para identificar o progresso e os desafios relatados para fornecer uma medida de linha 
de base mais atualizada desde a revisão de HFA de dez anos.  

A Europa fez progressos significativos no estabelecimento de marcos legais para a 
redução do risco de desastres, bem como no fortalecimento dos quadros existentes 
para permanecer relevante em relação aos riscos emergentes. Significativamente, um 
terço dos países que responderam a este levantamento de linha de base declarou que 
sua legislação nacional foi desenvolvida ou está em desenvolvimento para atingir os 
objetivos ampliados do quadro Sendai, para enfrentar novos riscos emergentes 
relacionados ao clima ou para aumentar a coordenação nacional e Capacidades para 
prevenção e resposta de desastres. 

FONTE: http://www.preventionweb.net/files/52677_efdrrsurveyreport.pdf 

 



Projeto de comunidades resilientes climáticas das 
fronteiras escocesas: descobertas sobre a resiliência da 
comunidade às mudanças climáticas e à desvantagem 
climática 

Este relatório apresenta os resultados de um projeto de pesquisa realizado nas 
Fronteiras escocesas com o objetivo de apoiar um processo local de mudança da 
comunidade através da construção de parcerias, aprendizado e capacitação. Também 
visava compreender os fatores críticos envolvidos na facilitação do desenvolvimento 
da resiliência da comunidade. 

Seis grupos dentro das comunidades foram identificados como particularmente 
desfavorecidos pelas mudanças climáticas: idosos e aqueles com problemas de saúde 
existentes; Pessoas com baixos rendimentos; negócio local; Inquilinos; Usuários 
essenciais de infra-estrutura; E famílias com crianças pequenas. 

A pesquisa identificou combinações de fatores inter-relacionados e dinâmicas críticas 
subjacentes à desvantagem, analisando as inter-relações de diferentes fatores. Isso 
permitiu a identificação de pontos de alavanca chave para ações estratégicas e 
direcionadas a resiliência da comunidade, incluindo uma necessidade de maior foco 
em: 

• Trabalho integrado para levar em consideração a natureza integrada dos 
desafios; 

• Abrindo os principais estrangulamentos do sistema, incluindo o aumento da 
capacidade da comunidade para a resiliência e a capacidade de gerenciar os 
orçamentos familiares;  

• Trabalhando com os estresses subjacentes diretamente associados às 
mudanças climáticas (por exemplo, alimentos, energia, preços da água) e as 
sinergias destes com outros estresses (por exemplo, problemas de saúde 
crônicos) que juntos se combinam para reduzir a resiliência a choques de curto 
prazo; 

• Capitalizando as oportunidades oferecidas por crises que geram interesse da 
comunidade em ajudar os mais vulneráveis, para aumentar a coesão e a 
capacidade da comunidade (por exemplo, através de "crises artificiais", como o 
exercício ou por meio de atividades estratégicas quando ocorrem crises reais); 

• Segmentação de atividades locais que reduzam as emissões de carbono, que é 
uma das maneiras mais efetivas de aumentar a resiliência às mudanças 
climáticas no longo prazo; 

• Compreender os valores, as regras, as normas e os objetivos subjacentes que 
conduzem as comunidades e encontrar formas de extrair alternativas mais 
alinhadas aos padrões de atividade ambientalmente e socialmente 
sustentáveis. 



FONTE: 
https://www.dundee.ac.uk/media/dundeewebsite/cechr/documents/SBCRC%20working%20paper%201%20Communit
y%20resilience%20to%20climate%20change%20and%20disadvantage.pdf 

 

Mais seguro, mais forte, mais inteligente: um guia para 
melhorar a segurança natural dos riscos escolares 

Este guia fornece informações atualizadas e autorizadas que as escolas podem 
usar para desenvolver uma estratégia abrangente para enfrentar riscos 
naturais. Ele apresenta informações e orientações sobre: 

• Identificando riscos naturais que poderiam potencialmente impactar 
uma escola; 

• Tornar os edifícios escolares novos e existentes mais seguros para 
crianças e funcionários, e mais resistentes a danos durante desastres 
naturais; 

• Planejamento e preparação para uma resposta efetiva e bem sucedida 
durante um desastre natural; 

• Recuperando após um desastre natural de forma tão rápida e robusta 
quanto possível e melhor preparado para eventos futuros; e 

• Envolvendo toda a comunidade em todo o processo, a fim de melhorar a 
resilência de catástrofes escolares e comunitárias. ' 

Este guia destina-se a ser utilizado por administradores, gerentes de instalações, 
gerentes de emergência, comitês de planejamento de emergência e professores e 
funcionários das escolas K a 12. Também pode ser útil para funcionários do 
estado, administradores distritais, conselhos escolares, líderes de sindicatos de 
professores e outros que desempenham um papel no fornecimento de escolas 
seguras e resistentes a desastres para todos. 

FONTE:https://www.fema.gov/media-library-data/1498653710687-
e1cf5f0c272c5380614978674e814c30/FEMA_p1000_June2017_508.pdf 

 

 

 



CONGRESSO INTERNACIONAL DE BOMBEIROS E EMERGÊNCIAS 
 

DATA DO EVENTO: 13-15 DE SETEMBRO DE 2017 | LOCAL: CENTRO DE 

CONVENÇÕES PUC GO  

O maior evento da América Latina para bombeiros e profissionais de segurança, saúde 

e engenharia ligados a emergências acontecerá em Goiânia, Goiás, Brasil. 

A edição 2017 do Congresso Internacional de Bombeiros e Emergências é uma 

realização do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás em parceria com 

entidades não governamentais, com suporte oficial das associações internacionais de 

bombeiros, como a Organização dos Bombeiros Americanos. 

O principal objetivo é reunir profissionais das mais variadas áreas de atuação, como 

bombeiros, policiais, profissionais da saúde, engenharia, segurança do trabalho, 

apresentando novas tecnologias e promovendo o intercâmbio comercial entre as 

empresas nacionais e estrangeiras. 

Os organizadores do evento se preocupam em atender às expectativas dos 

participantes, produzindo um evento com amplo espaço de articulação, construção do 

conhecimento e troca de experiências. 

Nós, bombeiros, primamos pela excelência dos serviços prestados e queremos que 

você faça parte do nosso dever! Esse chamado é para você e a oportunidade de estar 

conosco está em suas mãos. E essa chama, você precisa manter acesa! 

CIBE BRAZIL 2017 

Congresso Internacional de Bombeiros e Emergências  

 

https://cibebrazil.com/cibe-brazil/ 

 


