
 

 

PUBLICAÇÃO: 20/10/2017 

                                                                            

Plano de resiliência Campinas 2017-2020 

Este plano descreve riscos naturais e tecnológicos e esforços municipais para construir 
resiliência na cidade de Campinas, no Brasil, no contexto de quadros de governança 
internacional. Ele fornece uma visão geral dos futuros planos da cidade em 
gerenciamento de risco de desastres e participação da comunidade, e estabelece 
indicadores para medir o progresso. 

FONTE:http://www.preventionweb.net/english/professional/policies/v.php?id=55320&a=ema

il&utm_source=pw_email 

 

 

Acelerar o desenvolvimento sustentável: Investir em 
estratégias lideradas pela comunidade para o clima e a 
resiliência aos desastres 

Este documento baseia-se nas experiências das mulheres de base da adesão da 
Comissão Huairou no Sudeste Asiático. Destaca quatro estratégias lideradas pela 
comunidade para promover o desenvolvimento resiliente do clima e dos 
desastres. Essas estratégias demonstram que as comunidades têm conhecimento, 
capacidades e redes que podem fortalecer os esforços liderados pelo governo para 
promover o desenvolvimento resiliente. 

À luz dos riscos crescentes de desastres e climáticos que ameaçam erradicar o 
desenvolvimento e os ganhos de redução da pobreza na região Ásia-Pacífico, os 
governos e os parceiros de desenvolvimento devem reexaminar seus investimentos 
para desenvolver novos mecanismos de parceria comunitária. As colaborações com as 
comunidades serão fundamentais para o avanço dos compromissos globais e nacionais 



em direção ao desenvolvimento sustentável que possam resistir aos impactos dos 
riscos naturais e das mudanças climáticas.  

FONTE:https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/47228/47228-
001-dpta-en.pdf 

 

Reassentamento resiliente: lições das inundações de 
2017 no Peru 

Este resumo fornece uma visão geral do que o governo peruano propõe em termos de 
reassentamento para aqueles efetuados pelas inundações de 2017. Com base na 
experiência de reassentamento internacional, o documento identifica desafios 
prováveis para o processo de reinstalação e fornece recomendações para otimizar um 
processo de reassentamento para uma aplicação bem sucedida no Peru.  

Este documento foi produzido como um resumo rápido e rápido de um estudo de 
capacidade de revisão de eventos pós-colaborao da Zurich Flood Resilience Alliance 
(PERC) analisando as inundações de El Niño Costero em 2017. O PERC fornece pesquisa 
e avaliações independentes de grandes eventos de inundação. Ele busca responder 
questões relacionadas a aspectos de resiliência a inundações, gerenciamento de risco 
de inundação e intervenção catastrófica. Ele analisa o que funcionou bem 
(identificando as melhores práticas) e oportunidades para novas melhorias. 

 

Estrutura de Resiliência Climática 

O Quadro de Resiliência Climática (CRF) é uma abordagem analítica e baseada em 

sistemas para construir resiliência às mudanças climáticas. O objetivo deste quadro 

estruturado é construir uma resiliência em rede que seja capaz de abordar impactos e 

riscos climáticos emergentes, indiretos e de início lento. 

O ISET-International está usando este quadro com cidades da Ásia para desenvolver a 

capacidade local de resiliência das mudanças climáticas com o financiamento da 

Fundação Rockefeller, da USAID, da Cruz Vermelha Americana e da Rede de 

Conhecimento do Desenvolvimento Climático. O Quadro de Resiliência Climática 

emergiu do início das atividades de fortalecimento da resiliência na Rede de 



Resiliência às Mudanças Climáticas das Cidades Asiáticas (ACCCRN) e a necessidade 

de colocar as atividades em um contexto conceitual para disseminação e replicação. 

O CRF é informado por anos de trabalho na Ásia e em outros lugares por múltiplos 

atores e foi refinado através do programa M-BRACE com o apoio da USAID e co-

financiado pela Fundação Rockefeller através do programa ACCCRN. 

O CRF mostrou-se útil para as cidades que trabalham com inúmeras questões multi-

stakeholder e intersetorial que surgem ao tentar abordar questões de mudanças 

climáticas, incertezas e planejamento. Dez cidades da Ásia produziram planos de 

resiliência, dos quais mais de 35 propostas foram escritas e mais de 20 das quais foram 

financiadas. Como tal, o CRF se revela prático ao abordar hollisticamente questões de 

necessidade local, oferecendo um caminho para alcançar ações específicas e claras. 

 
 

Reconhecimentos 

O Quadro de Resiliência ao Clima (CRF) tem um desenho de história intelectual de 

desastres e riscos naturais, teoria cultural, ecologia política e pesquisa de ação 

participativa. O CRF foi refinado através da Rede de Resiliência às Mudanças Climáticas 

das Cidades Asiáticas, com financiamento da Fundação Rockefeller e da Rede de 

Resiliência às Mudanças Climáticas do Mekong-Building, financiada pela 



USAID. Baseia-se em trabalhos prévios sob projetos apoiados pelo Centro Internacional 

de Pesquisa para o Desenvolvimento, o DFID, o Escritório de Assistência em Desastre 

Exterior dos EUA, a Cruz Vermelha Americana, a Estratégia Internacional das Nações 

Unidas para a Redução de Desastres e outros. Os principais contribuintes para o CRF 

incluem Marcus Moench, Stephen Tyler, Ajaya Dixit, Fawad Khan, Karen MacClune, 

Ken MacClune, Sarah Orleans Reed, Michelle F. Fox, Jo daSilva de Arup e outros.  

 FONTE:http://i-s-e-t.org/projects/crf.html 

 

 

Iniciativa apoiada pela UNESCO reúne 44 jovens latino-
americanos em Brasília para discutir sustentabilidade 

Quarenta e quatro jovens lideranças, vindas de 13 países da América Latina e Caribe, 
foram a Brasília para um workshop promovido pela UNESCO e parceiros. O objetivo do 
encontro: entender como é possível usar a educação para promover o 
desenvolvimento sustentável. Participantes receberam orientações para resolver, em 
suas comunidades, problemas sobre gestão responsável de recursos naturais. Turma 
também visitou a Chapada Imperial. 

A formação “me deu ferramentas, habilidades e conhecimentos para garantir que eu 
possa cooperar com a transformação em minha comunidade, utilizando todos esses 
movimentos em favor do desenvolvimento sustentável”, afirmou Elon Ishmael 
Cadogan, jovem de Barbados que participou do evento, ocorrido dos dias 26 a 28 de 
setembro. “Especialmente nas aldeias e nas comunidades mais vulneráveis em 
Barbados que são fortemente impactadas pelo turismo.” 

Os participantes do workshop vieram da Argentina, Barbados, Brasil, Chile, Colômbia, 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Peru, Santa Lúcia, São Vicente e 
Granadinas e Trinidad e Tobago. 

Ao longo dos dois dias de atividades, os jovens fizeram uma excursão para conhecer 
estratégias de conservação da natureza na reserva ecológica Chapada Imperial. Visita 
abordou a importância da biodiversidade e os riscos do aumento do desmatamento. 

“Estou muito feliz por estar aqui para aprender e ter sido introduzida a todas essas 
ideias e conhecimentos, que vamos implementar no nosso cotidiano, na nossa cultura 
e na nossa língua materna”, disse Glenda Marisol Xulu Perez, da Guatemala. 



O workshop foi realizado pelos principais parceiros do Global Action Programme (GAP 
– Programa de Ação Global, em tradução livre) da UNESCO. Entre os que promoveram 
e participaram da capacitação, estão as organizações Earth Charter International, da 
Costa Rica, e a Planeta Oceano, do Peru. 

“Falamos muito sobre o futuro da juventude, mas os jovens são o presente, pois já 
estão desenvolvendo uma série de soluções para o desenvolvimento sustentável em 
todo o mundo. Eles trazem muita criatividade, pensam fora da caixa e estão dispostos 
a trabalhar em equipe”, disse Kerstin Forsberg, da Planeta Oceano. 

O GAP tem, por grupos-alvo para suas atividades, jovens de 18 a 35 anos que 
demonstraram envolvimento ativo com a promoção do desenvolvimento sustentável, 
como educadores, formadores e membros de uma organização não governamental, 
profissionais do setor privado, formuladores de políticas, pesquisadores ou em 
qualquer outra ocupação em suas comunidades. 

A expectativa da UNESCO é de que, com o workshop, os jovens participantes criem 
uma rede comum para se manter em contato e trocar experiências sobre atividades de 
mobilização. 

FONTE:https://nacoesunidas.org/iniciativa-apoiada-pela-unesco-reune-44-jovens-latino-americanos-em-brasilia-para-discutir-

sustentabilidade/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ONUBr+%28ONU+Brasil%29 

 

Construir a resiliência no Pacífico: como o ADB está 
enfrentando as mudanças climáticas e os riscos de 
desastres 

Esta publicação descreve os esforços do Banco Asiático de Desenvolvimento (BAD) 
para apoiar os países membros do Pacífico no enfrentamento das mudanças climáticas 
e dos riscos de desastres. 

As operações do Pacífico do BAD cobrem 14 países membros em desenvolvimento 
(DMCs). Em apoio aos DMCs do Pacífico, o ADB está incorporando as mudanças nas 
mudanças climáticas, a mitigação e o gerenciamento de riscos de desastres nas suas 
operações. O ADB está fazendo isso de várias maneiras, incluindo:  

• investimentos à prova de clima, construindo estradas, pontes, portos e 
aeroportos com especificações mais fortes; 

• fortalecendo os sistemas de salvaguarda e de gerenciamento de riscos de 
desastres; 

• expandir as energias renováveis e as medidas de eficiência energética; 
• apoiando esforços para rastrear e responder aos impactos na saúde resultantes 

das mudanças climáticas; 



• fortalecendo a resiliência da seca, melhorando a confiabilidade das fontes e 
suprimentos de água; e 

• ajudando os DMC do Pacífico a responder, recuperar e reconstruir após as 
catástrofes. 

FONTE:https://www.adb.org/sites/default/files/publication/372696/building-resiliency-

pacific.pdf 

 

O desenvolvimento de sistemas de mercado pode 
fortalecer a resiliência em contextos frágeis? Lições de 
uma análise comparativa de três países no Sudeste e 
Sudeste Asiático 

Este guia de aprendizado tem como objetivo ajudar os profissionais a entender onde e 
como aplicar abordagens de desenvolvimento de sistemas de mercado (MSD) para a 
construção de resiliência em contextos frágeis. Ele avalia a relação entre os modelos 
MSD e resiliência em três programas focados em MSD no Sudeste e no Sudeste 
Asiático. Todos os três programas - Fazendo mercados de vegetais para os pobres 
(MVMW) em Mianmar, armazenamento de sementes eficazes (ESS) em Timor-Leste e 
gerenciamento de riscos através do desenvolvimento econômico (M-RED) no Nepal - 
operados em contextos frágeis caracterizados por uma governança fraca, mercados 
finos e exposição frequente a uma série de choques econômicos, ecológicos e sociais e 
tensões. 

As seguintes recomendações comuns surgiram nos três contextos diversos: 

• Avalie o risco econômico, ecológico e social de forma holística para informar o 
setor de mercado e seleção de parceiros e design de intervenção no mercado. 

• Analisar, alavancar e construir um forte capital social entre os atores locais para 
que os mercados funcionem para a resiliência. 

• Parar intervenções que abordem estrategicamente riscos imediatos e 
significativos com modelos facilitadores para construir sistemas de mercado 
resilientes. 

• Abordar as normas sociais - especialmente as relacionadas ao gênero - que 
limitam o potencial de construção da resiliência do MSD. 

• Os sistemas de mercado do arnês mudam - investindo nos setores certos, 
atores e parcerias - para catalisar a redução de riscos e construir a resiliência 
em escala. 

Estudos de caso separados, indo em maior profundidade em cada projeto de país, 
também estão disponíveis abaixo. 



FONTE:https://www.mercycorps.org/sites/default/files/Learning%20Brief_Can_MSD_Build_Re

silience_Mercy_Corps.pdf 

 

 

Risco global de deslocamento de desastres: uma linha de 
base para o trabalho futuro 

Este relatório estabelece as bases para abordar a lacuna em evidência e a análise do 
risco de deslocamento relacionado a desastres. Ele apresenta os primeiros resultados 
gerados pelo modelo global de risco de deslocamento de desastres do Centro de 
Monitoramento de Deslocamento Interno, que baseia e amplia a análise apresentada 
no Relatório de Avaliação Global 2015. Portanto, serve como base fundamental para 
os esforços de RRC e adaptação às mudanças climáticas e futuras respostas 
humanitárias. 

As avaliações de risco de desastre tipicamente consideram riscos raros e de alta 
intensidade que ocorrem apenas uma vez a cada 250, 500, mil anos ou mais. Isso 
significa que a maioria dos desastres que poderiam ocorrer ainda não aconteceu. Para 
dar conta de tais eventos, este relatório adotou uma abordagem probabilística para 
medir o risco. Em seguida, combinou isso com dados empíricos sobre riscos mais 
comuns e de baixa intensidade para os quais o número de pessoas deslocadas foi 
registrado. 

Ao combinar os dados prospectivos apresentados neste relatório com figuras 
retrospectivas e analisando as amplas dinâmicas socioeconômicas e políticas que 
desempenham um papel nos mecanismos subjacentes de deslocamento, este relatório 
melhora a compreensão de como isso acontece e como reduzir isso. Isso, por sua vez, 
ajudará a resolver o risco de deslocamento em todo o seu "ciclo de gestação", em vez 
de apenas a partir do ponto zero, quando o deslocamento realmente começa. 

FONTE:http://www.preventionweb.net/files/55358_201710globalriskreportembargoed.pdf 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

EVENTOS 

Novos Desafios para a Defesa Civil – Construindo 
Cidades Resilientes 

 

MAPA COMUNITÁRIO DE RISCOS – COMUNIDADE 

RESILIENTE EM CAMPINAS 

O Mapa Comunitário de Riscos é uma representação das características de uma 

comunidade, informações sobre as ameaças e vulnerabilidades, bem como os recursos 



disponíveis que possam ser utilizados durante um evento desastroso, como: 

inundação, deslizamentos de terra, chuvas fortes, baixa temperatura, entre outros.  

OBJETIVOS  

Aumentar o grau de consciência e compromisso em torno das práticas de 

desenvolvimento sustentável, como forma de diminuir as vulnerabilidades e propiciar 

o bem estar e segurança dos cidadãos na busca de uma comunidade mais resiliente;  

  Contribuir com o desenvolvimento da resiliência na comunidade, buscando melhorar 

as ações de redução de desastre e sua capacidade de preparação e resposta aos 

eventos adversos.  

 

 

 

Como promover a resiliência das crianças e dos jovens? 

Participação e Gestão de Desastres 

Meninas, meninos e jovens são um dos grupos mais afetados por situações de desastre 

e, paradoxalmente, um dos grupos mais invisíveis. 



O projeto CUIDAR visa reverter essa situação, fortalecendo a 

jovens em situações de desastre e aumentando seu papel na gestão desse tipo de 

eventos através da participação de crianças e jovens. Nestes dias, essas idéias são 

compartilhadas e as propostas serão discutidas e construídas.

FONTE:http://cuidar.rdi.uoc.edu/proyecto

FONTE:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrDYrJzFYwcSpUS4qIvP0cPy83fITIuWDNGm9IerzFR7F

viewform 

Capacitación en Planes Locales de Acción Climática / 
Olavarría 
Jueves, 26 Octubre 2017 

 

FONTE:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAHoog

YwBJWJ1_7YmHeeNBw/viewform

    
              

O projeto CUIDAR visa reverter essa situação, fortalecendo a resiliência de crianças

jovens em situações de desastre e aumentando seu papel na gestão desse tipo de 

eventos através da participação de crianças e jovens. Nestes dias, essas idéias são 

tilhadas e as propostas serão discutidas e construídas. 

 

http://cuidar.rdi.uoc.edu/proyecto-cuidar-uoc/ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrDYrJzFYwcSpUS4qIvP0cPy83fITIuWDNGm9IerzFR7F

Capacitación en Planes Locales de Acción Climática / 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAHoog-QReBPj29efE3J_vfzmklP3M

YwBJWJ1_7YmHeeNBw/viewform 

 

resiliência de crianças e 

jovens em situações de desastre e aumentando seu papel na gestão desse tipo de 

eventos através da participação de crianças e jovens. Nestes dias, essas idéias são 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrDYrJzFYwcSpUS4qIvP0cPy83fITIuWDNGm9IerzFR7FTVw/

 

Capacitación en Planes Locales de Acción Climática / 

QReBPj29efE3J_vfzmklP3M-



Ciudades Sustentables: Valorización Energética de los 

Residuos Sólidos Urbanos 

Taller en la Universidad Libre del Ambiente 

Horario: 14:30 hs. a 17 hs. 

Dirigida a: Intendentes y funcionarios de Municipios de la RAMCC. 

Localización : Ciudad de Córdoba - Provincia de Córdoba 

Contacto : rbertolino@ramcc.net - Ricardo Bertolino 

Formulario de confirmación de asistencia: www.universidadlibredelambiente.blogspot.com.ar 

 

 Patológica SUSTENTÁVEL TRATAMENTO DE RESÍDUOS 

MÉDICO: BÉLGICA TECNOLOGIA  

 

Programa: 

9:30 hrs. – Apertura - Ricardo BERTOLINO - Secretario Ejecutivo RAMCC 

10:00 hrs. – Andrew CANTILLO - Director América Latina 

10:45 hrs. – Consultas y comentarios 

11:00 hrs. – Cierre. 

Localización : Rosario, Provincia de Santa Fe 

Contacto : Ricardo Bertolino - rbertolino@ramcc.net 

 



 

Cidades sustentáveis: a experiência francesa  

 

FONTE:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf08E7vctMqTXa5K7taaGHB9YA

knAEsHsMwMpuI5E3Ti0Aojg/viewform 

 

Feira Nacional e biogás ENERGIA RENOVÁVEL 



 

FONTE:https://docs.google.com/forms/d/1J0JAn3UWU0akpDrO4Nh27YwdHG2cwHu

8-pu7MnGIcvE/viewform?edit_requested=true 

 

 

       MAIS 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 

         PREVENTION WEB 

         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 

           

 

 

 

 


