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Um manual para líderes do governo local  
Uma contribuição para a Campanha Global 2010-2020. Tornando as cidades resilientes 
- "Minha cidade está se preparando!" 

Desde a primeira edição deste manual, os governos locais em todo o mundo vêm com 
formas concretas de reduzir o risco de desastres e aumentar a resiliência. Com a adoção 
do Marco de Sendai para Redução do Risco de Desastres em 2015, a campanha 
Tornando as cidades resilientes: "Minha cidade está se preparando!" entrou em uma 
nova fase e mudou seu foco para mais apoio à implementação, aprendizagem e 
cooperação de cidade a cidade, planejamento de ação local e monitoramento do 
progresso nas cidades. Alinhando-se a isso, esta segunda edição do Manual responde ao 
chamado para um melhor acesso à informação, recursos de conhecimento e 
ferramentas para lidar efetivamente com os impactos dos perigos naturais e mudanças 
climáticas. Ele fornece uma visão geral das principais estratégias e ações como parte de 
uma estratégia global de desenvolvimento urbano sustentável. Este manual contém: 
uma parte introdutória; o corpo principal elaborando as razões para investir em redução 
de risco de desastres (RRD) e resiliência; os dez novos fundamentos para tornar as 
cidades resilientes; os cinco passos para desenvolver um processo chamado Ciclo de 
Construção de Resiliência; e anexos contendo recursos úteis para os usuários do 
Manual, além de vários exemplos práticos que ilustram como os governos locais, 
juntamente com as partes interessadas e parceiros, são capazes de alcançar a 
resiliência. 

Introdução : Campinas – (Brasil) 
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FONTE:https://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/assets/documents/guidelines/HandBook_ES
P_28.3.pdf 

 



 

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 

 

 

Planos de segurança hídrica resilientes ao clima:  
gerenciamento dos riscos à saúde associados à 
variabilidade.e.mudanças.climáticas 
 
O planejamento a médio e longo prazo para um abastecimento adequado e seguro de 
água potável deve ser definido no contexto de crescentes incertezas externas  
decorrentes de mudanças no clima e no meio ambiente. O processo do plano de 
segurança da água (WSP) oferece uma estrutura sistemática para gerenciar esses riscos 
considerando as implicações da variabilidade e mudança do clima. 
 
Este documento fornece orientação sobre como as considerações climáticas podem  ser 
integradas no planejamento de segurança da água para fornecer maior resiliência aos 



impactos atuais e previstos das mudanças climáticas e da variabilidade no 
abastecimento de água. A orientação é apoiada por numerosos exemplos práticos de 
planejamento de segurança hídrica resiliente ao clima, tanto de ambientes de renda 
mais.baixa.quanto.mais.alta. 
 
A orientação destina-se a ajudar os fornecedores de água e as equipes do WSP que já se 
comprometeram a usar a abordagem do WSP e estão desenvolvendo e implementando 
WSPs para obter um maior entendimento das mudanças climáticas e como elas podem 
ser consideradas e tratadas no processo WSP. Este documento também será útil para 
outras partes interessadas, particularmente agências de saúde e meio ambiente que 
estão apoiando a implementação do WSP. 

FONTE:http://www.wsportal.org/wp-content/uploads/2017/10/9789241512794-eng.pdf 

 

Relatório global sobre o deslocamento interno (2018) 
O Relatório Global sobre Deslocamento Interno (GRID) deste ano explora por que 
tantos países ainda lutam apesar de 20 anos de esforços e investimentos em políticas 
internacionais, regionais e nacionais. Duas décadas de investimento para melhorar a 
vida das pessoas deslocadas internamente (IDPs) não produziram soluções para a 
maioria delas. O progresso no desenvolvimento de políticas foi feito, mas este relatório 
mostra que aspirações normativas devem ser combinadas com implementação e 
progresso.tangível. 
 
Este relatório apresenta um caminho comum pela frente. O deslocamento interno é 
fundamental para as três funções centrais da ONU: garantir a paz e a segurança, 
promover o desenvolvimento sustentável e proteger os direitos humanos. A 
comunidade internacional tornou-se melhor em coordenar sua resposta ao fenômeno, 
mas isso agora deve.ser.acompanhado.por.investimentos.em.ações.preventivas. 
 
A Parte 1 do relatório apresenta novos números globais para o ano de 2017, destaques 
de deslocamento e visões gerais regionais. A parte 2 discute o progresso da política, 
riscos e impactos, e o caminho a seguir para reduzir o deslocamento interno. Parte 3 
destaca desafios de dados e lacunas na contabilização do deslocamento interno. 

FONTE:http://www.internal-displacement.org/global-report/grid2018/downloads/2018-GRID.pdf 

 

Estudo de caso: Antecipação da seca em Timor-Leste 2017 



Este estudo de caso documenta o processo de ação antecipada levado a cabo pelos 
membros da Start Network em antecipação à seca em Timor-Leste em 2017. O alerta 
158 para Timor-Leste foi apresentado em maio de 2017, antecipando uma potencial 
seca a partir de novembro de 2017. Timor-Leste tinha sofrido um severo El Nino em 
2015-2016, então uma segunda seca teria sido prejudicial. Cinco agências responderam; 
quatro através de uma distribuição de alimentos e sementes e um através de uma 
análise de sistemas de aviso prévio, e algumas atividades de preparação para a seca com 
parceiros locais. Em setembro de 2017, realizou-se uma pesquisa com receptores de 
sementes e alimentos, juntamente com entrevistas com parceiros de implementação, 
que.formam.a.base.deste.estudo.de.caso. 
 
Principais.reflexões: 
• A curta janela de tempo para o desenvolvimento e implementação da proposta 
impactou negativamente a qualidade dos projetos. Um informante refletiu que um 
período mais longo para o desenvolvimento de propostas poderia ter resultado em 
atividades mais inovadoras. Outros refletiram que o curto período de tempo para a 
implementação foi um fator-chave na decisão de realizar uma distribuição única, em vez 
de,uma.abordagem.mais.multifacetada. 
• A Janela de Antecipação desencadeou significativamente mais cedo do que outros 
mecanismos de resposta à seca em Timor-Leste. Algumas atividades não foram bem 
cronometradas em relação aos calendários sazonais dos agricultores participantes. 
Embora a resposta anterior possa ser melhor, as atividades devem ser planejadas para 
corresponder.aos.riscos.e.oportunidades.em.evolução. 
• A resposta levantou questões sobre os mecanismos de garantia de qualidade em vigor 
entre os membros do Start e a responsabilidade do Start Teams para estes. 

FONTE:https://start-network.app.box.com/s/no0k7aa9jokewtmkkeuj8r2aq8dit78a 
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 VI Plataforma Regional para Redução do Risco de Desastres nas Américas, Cartagena,    
Colômbia 20 a 22 de junho de 2018. http://eird.org/pr18/  

 

 

 

 

Fundo de População da ONU promove reunião em PE 
para discutir vigilância do zika  

O Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) participa na terça-feira (22) de um 

encontro entre organizações da sociedade civil, apoiadores nacionais e internacionais e 



representantes governamentais para discutir a vigilância epidemiológica e as políticas 

públicas no contexto do vírus zika em Pernambuco. 

Denominada “Sala de Situação da Sociedade Civil sobre Direitos e Saúde Sexual e 

Reprodutiva no Contexto das Epidemias de Arboviroses no estado de Pernambuco”, a 

reunião conta com organizações como o Fundo Posithivo, a International Planned 

Parenthood/ Western Hemisphere Region, o Grupo Curumim, a Gestos – 

Soropositividade, Comunicação e Gênero, a Casa da Mulher do Nordeste, o GTP+ e o 

Instituto Papai. 

Desde 2015, as organizações estão engajadas em ações de promoção dos direitos e da 

saúde sexual e reprodutiva no contexto da epidemia de zika. As ações vão desde 

capacitação de profissionais da área de saúde e educação até a sensibilização de 

comunidades locais. 

O representante do UNFPA no Brasil, Jaime Nadal, salienta que a epidemia de zika 

mostra a necessidade de melhorar o acesso à educação para a sexualidade, assim como 

o acesso universal a serviços de planejamento da vida reprodutiva. As ações com a 

sociedade civil são fundamentais, pois estão na linha de frente com a população em 

situação de maior vulnerabilidade. 

“Considerando as áreas de maior incidência de infecção pelo vírus zika, Pernambuco e 

Bahia, e as caraterísticas da população mais afetada — mulheres, jovens e população 

negra — é possível concluir que a epidemia de zika não é apenas um problema de saúde 

pública, mas também o resultado das desigualdades que mantêm distante da realidade 

da população questões fundamentais como o planejamento familiar, formas de 

prevenção e tudo o que abarca a saúde sexual e reprodutiva”, afirma Nadal. 

Para a Casa da Mulher do Nordeste, o Sistema ONU forneceu às organizações da 

sociedade civil envolvidas no trabalho em prol da saúde e dos direitos sexuais e 

reprodutivos dados atualizados, acesso ao diálogo com especialistas governamentais e 

a espaços multilaterais e centros de pesquisa e academia. 

“Isso, além de possibilitar a qualificação técnica das organizações, articulações, redes e 

movimentos da sociedade civil no tema da tríplice epidemia das arboviroses e suas 

repercussões, criou um espaço crucial para que esses conhecimentos pudessem ser 



aplicados em uma atuação política”, diz a instituição por meio de assessoria de 

imprensa. 

O evento acontece das 14h às 18h, no Hotel Nobile Suites Executive, localizado na 
Avenida Boa Viagem, em Recife. 

FONTE:http://www.unfpa.org.br/novo/index.php/noticias/ultimas/1889-unfpa-se-reune-com-
sociedade-civil-para-discutir-a-vigilancia-epidemiologica-do-zika-em-pernambuco 

 
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 

           

 


