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Diretriz Words to Action: Guia de implementação para 
estratégias locais de redução e resiliência de riscos de 
desastres 

O Marco de Sendai para a Redução do Risco de Desastres 2015-2030 (Marco de 
Sendai) mapeia o curso global sobre redução de risco de desastres (RRD) nos próximos 
15 anos. Ele define um conjunto de metas e indicadores para monitorar o progresso e 
a realização nacional e local. Especificamente, o Target (E) apela para “aumentar 
substancialmente o número de países com estratégias nacionais e locais de redução de 
riscos de desastres”. A partir de consultas e discussões, e com o objetivo de fornecer 
orientação prática para apoiar a implementação do novo quadro, o Escritório das 
Nações Unidas para Redução de Riscos de Desastres (UNISDR) introduz as diretrizes do 
Words on Action (WIA) em tópicos selecionados. As estratégias locais de redução do 
risco de desastres e resiliência são uma delas. 

O objetivo deste guia é aconselhar os governos locais (autoridades, planejadores e 
gerentes da cidade ou outros níveis subnacionais) sobre o desenvolvimento e 
implementação de uma estratégia holística e integrada de RRD local que contribua 
para construir resiliência em escala local e que acomode a uma estratégia nacional. 
sempre que alguém está no lugar. Ele descreve como deve ser uma estratégia local de 
RRD e resiliência e o que é necessário para criar e implementar uma. As estratégias 



locais, embora alinhadas com suas contrapartes nacionais, são geralmente mais 
específicas. Elas refletem o contexto local e o perfil de risco e tendem a se concentrar 
nas fases de planejamento e implementação, atribuindo claramente papéis e 
responsabilidades no nível subnacional.  

O corpo principal do guia é complementado com vários recursos. No final de cada 
seção, a diretriz fornece sugestões para explorar ainda mais os aspectos específicos, 
ferramentas úteis para colocar em prática algumas das recomendações e literatura 
adicional para os interessados no tema. Da mesma forma, as perguntas orientadoras 
para autoridades locais, planejadores e gerentes são colocadas estrategicamente nos 
capítulos para fornecer ao leitor um espaço para reflexão. A lista completa de 
perguntas é compilada no Anexo II. Finalmente, vinhetas de estudos de caso são 
incluídas para ilustrar as principais recomendações e destacar as melhores 
práticas. Detalhes de cada estudo de caso são consolidados no Capítulo 6.  

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/57399_localdrrandresiliencestrategies.pdf 

 
 

 

Não deixando ninguém para trás: Apoiando as 
comunidades resilientes através do aumento da redução 
do risco de desastres climáticos inteligentes: Mensagens-
chave 

Apesar dos compromissos globais de não deixar ninguém para trás, os mais afetados e 
vulneráveis não estão recebendo a assistência necessária quando ocorrem 
desastres. Idosos, pessoas com deficiência, mulheres, pessoas pobres e socialmente 
marginalizadas, com falta de acesso à informação, estruturas de tomada de decisão, 
recursos e justiça social são desproporcionalmente afetados pelos perigos. Os 
deslocados também costumam viver em áreas propensas a desastres.  

Este livreto apresenta as quatro áreas principais nas quais a IFRC recomenda maior 
atenção e ação de todas as partes interessadas: 

• Priorizando as pessoas mais vulneráveis 
• Assegurar compromissos globais se traduz em ação local e impacto 
• Fortalecimento do alerta precoce para permitir a ação antecipada de 

comunidades em risco 
• Adotando uma abordagem integrada para redução do risco de desastres e 

adaptação às mudanças climáticas 

FONTE:https://www.preparecenter.org/sites/default/files/ifrc_-_gp2019_key_messages-final.pdf 



 
 

 

Reforçar a resiliência em contextos frágeis e afetados por 
conflitos 

Este relatório descreve as experiências da Cordaid e de seus parceiros locais em 
vincular a abordagem de Redução do Risco de Desastres Gerenciado pela Comunidade 
(CMDRR) com a redução de riscos de conflito em situações onde o conflito é 
identificado como um risco principal. A Cordaid descobriu que fazer uma análise de 
conflito (risco), além de uma análise participativa de risco de desastre, é um primeiro 
passo crucial para aumentar a resiliência em áreas frágeis e afetadas por conflitos 
(FCAs). Assim, a Cordaid desenvolveu uma ferramenta que está atualmente em fase de 
rascunho para Análise de Conflito (Risco), que pode ser combinada com a abordagem 
CMDRR. Os principais passos desta ferramenta são brevemente descritos neste 
documento. Os autores também fornecem recomendações sobre como trabalhar na 
redução do risco de conflito e / ou na redução sensível ao risco de desastres, em áreas 
frágeis e afetadas por conflitos. 

FONTE:https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2019-Cordaid-Report-on-CMDRR-in-

FCAs.pdf 

 

 

Relatório de avaliação global sobre a redução do risco de 
desastres 2019 

O Relatório de Avaliação Global de 2019 sobre Redução de Risco de Desastres (GAR) é 
informado pelos dados mais recentes - incluindo o relatório de alvos do Sendai 
Framework por países usando o Sendai Framework Monitor - e infere as primeiras 
lições sobre o estado do cenário global de risco de desastres. Enquanto o período 
observado ainda é muito curto para chegar a conclusões definitivas em escala global, é 
possível verificar certos padrões em termos de magnitude, distribuição geográfica e 
socioeconômica dos impactos e abstrair vários pontos de partida para onde e como os 
países viram sucessos em reduzindo o risco. 

Em termos de perdas, persistem desigualdades graves entre países de baixa e alta 
renda, com os países de renda mais baixa tendo os maiores custos relativos de 
desastres. Perdas humanas e perdas de ativos relativas ao produto interno bruto 
tendem a ser maiores nos países com menor capacidade de preparar, financiar e 



responder a desastres e mudanças climáticas, como os Pequenos Estados Insulares em 
Desenvolvimento. 

É necessário maior esforço para ir além da análise de perdas e danos diretos, para 
entender o impacto de forma mais holística. Os GARs anteriores defenderam mais 
ênfase em revelar a proporção de renda ou ativos perdidos na análise de perdas. Para 
isso, é necessário que as partes interessadas analisem os indicadores dos acordos pós-
2015, entre metas e metas, e estabeleçam métricas para as dimensões dos impactos 
de desastres que se acumulam para os mais vulneráveis. Notavelmente, isso deve ser 
feito aprofundando-se na análise distribucional, afastando-se dos dados regionais, 
nacionais e subnacionais para o nível das famílias. É necessário um esforço imediato 
para entender com mais detalhes como os choques afetam a vida das pessoas de 
maneira sistêmica. O apoio pode então ser fornecido aos países para projetar soluções 
e influenciar o comportamento humano. 

FONTE:https://gar.unisdr.org/ 

 

Diretrizes de Words to Action - Desastre de desastres: 
como reduzir riscos, abordar impactos e fortalecer a 
resiliência 

O deslocamento forçado é um dos impactos mais comuns e imediatos dos 
desastres. Facilitar o movimento das pessoas para evitar sua exposição a situações de 
risco de vida por meio de evacuações ou relocações planejadas é uma das formas mais 
eficazes de reduzir a mortalidade e as lesões. Ter que fugir de casa, no entanto, 
particularmente quando o retorno não é possível por um longo período, tende a 
aumentar as necessidades humanitárias e expor as pessoas a outros riscos 
significativos ligados ao seu deslocamento. 

Este guia de Palavras em Ação oferece orientação prática para ajudar as autoridades 
governamentais a integrar o deslocamento de desastres e outras formas de 
mobilidade humana nas estratégias de RRD regionais, nacionais, subnacionais e locais, 
de acordo com a Meta (E) do Marco de Sendai, para revisar ou desenvolver Estratégias 
de RRD até 2020. Ele fornece informações básicas e destaca os vários papéis que a RRD 
e o DRM podem desempenhar na redução, preparação e resposta ao deslocamento de 
desastres. 

O guia destina-se principalmente a apoiar o trabalho de: 

• Atores DRM regionais, nacionais, subnacionais e locais, particularmente 
agências de gestão de desastres, defensores da defesa civil e de emergência na 
abordagem do risco de deslocamento de desastres. 



• Governos nacionais e regionais para garantir que as políticas para evitar e 
gerenciar o deslocamento dentro e fora das fronteiras sejam coerentes em 
todos os setores relevantes. 

• Legisladores e legisladores nacionais e subnacionais, como parlamentares, 
regulam a inclusão de medidas para reduzir e gerenciar o deslocamento de 
desastres. 

• As autoridades locais responsáveis pelo planejamento do uso da terra e pelo 
desenvolvimento urbano na redução de vulnerabilidades e exposição que 
podem levar ao deslocamento, e em garantir o risco de deslocamento de 
desastres estão incluídas nos planos de desenvolvimento espacial. 

• Outros, como organizações internacionais, sociedade civil, organizações 
baseadas na comunidade e acadêmicos, também podem achar útil. 

O guia tem três partes. O primeiro discute o propósito do projeto, explica por que o 
deslocamento de desastre é um desafio global de RRD e fornece uma visão geral de 
como o Framework Sendai aborda o deslocamento de desastres. 

A segunda parte começa com princípios orientadores para enquadrar as atividades de 
acordo com as quatro prioridades da estrutura para ação relevante para reduzir, 
preparar e responder ao deslocamento de desastres em todos os níveis. Práticas 
efetivas são ilustradas com exemplos e estudos de caso. 

A terceira parte é um anexo que fornece referências específicas ao deslocamento de 
desastres e mobilidade humana na Estrutura de Sendai, uma lista de recursos-chave, 
um glossário, referências cruzadas para outros guias de Palavras em Ação e uma visão 
geral de como o deslocamento de desastres é relevante para vários políticas e 
processos globais. 

Como um esforço da comunidade internacional de RRD e intermediado pelo UNDRR, 
este documento é um produto de um longo e detalhado processo de elaboração, 
consulta e revisão. Após a divulgação inicial das palavras em ação, o documento foi 
disponibilizado no PreventionWeb para uma revisão pública de três meses. O objetivo 
deste exercício era garantir que não supervisionássemos aspectos importantes a serem 
considerados. O guia está agora disponível em sua versão final. Traduções em árabe, 
francês e espanhol estarão disponíveis em breve.  

O desenvolvimento deste Guia de Ação para Desastre foi um esforço colaborativo, 
liderado pelo Conselho Norueguês de Refugiados (NRC) em apoio aos esforços da 
Plataforma de Desastre de Desastres para assegurar que as futuras estratégias de 
redução de risco de desastres incluam o risco de deslocamento de desastres. no Marco 
de Sendai para Redução de Risco de Desastres 2015-2030. O Ministério das Relações 
Exteriores da Alemanha, Centro de Monitoramento de Deslocamento Interno (IDMC), 
Plataforma sobre Deslocamento de Desastre (PDD), UNDRR, Agência de Migração da 
ONU (IOM) e Agência de Refugiados da ONU (UNHCR) eram membros do grupo de 
trabalho. 

O apoio ao desenvolvimento do guia e sua implementação em nível nacional foram 
generosamente fornecidos pelos governos da Alemanha, Noruega e Suíça. 



FONTE:https://www.preventionweb.net/files/58821_disasterdisplacementspanish.pdf 

 

 

Diretriz Words to Action: Desenvolvendo estratégias 
nacionais de redução do risco de desastres 

As diretrizes do Words to Action (WiA) são projetadas para fornecer orientação prática 
sobre tópicos de redução do risco de desastres. As presentes diretrizes são concebidas 
para apoiar os países no desenvolvimento de uma estratégia nacional de redução do 
risco de desastres que esteja alinhada com a Estrutura de Sendai. 

Esta diretriz complementa o guia de implementação 'Palavras em Ação para 
estratégias locais de redução de riscos e resiliência'. Juntos, eles formam a base para a 
realização da Meta E, que chama a “aumentar substancialmente o número de países 
com estratégias nacionais e locais de redução do risco de desastres”. 

Estratégias nacionais e locais de redução de risco de desastres são essenciais para 
implementar e monitorar as prioridades de redução de risco de um país, 
estabelecendo metas de implementação, estabelecendo papéis e responsabilidades 
fundamentais de atores governamentais e não governamentais e identificando 
recursos técnicos e financeiros. A fim de implementar as prioridades que se propõem 
alcançar, elas precisam ser apoiadas por uma arquitetura institucional bem 
coordenada, mandatos legislativos, aceitação política dos tomadores de decisão e 
capacidades humanas e financeiras em todos os níveis da sociedade. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/65095_wianationaldrrstrategies10052019.pdf 

 

Relatório global sobre o deslocamento interno (2019) 

O Relatório Global sobre Deslocamento Interno deste ano destaca os muitos desafios, 
mas também as oportunidades que as cidades enfrentam hoje ao lidar com o 
deslocamento interno. Ele também demonstra uma paisagem humanitária em 
mutação, onde o deslocamento interno representa riscos para as crises atuais e 
futuras. Nas cidades, considerando a pressão adicional sobre as capacidades e recursos 
locais já limitados, as soluções duráveis exigem que os atores locais, nacionais e 
internacionais integrem o deslocamento interno nas estratégias de desenvolvimento 
urbano e financiamento. 

As principais conclusões do relatório incluem: 



• Maior vulnerabilidade e exposição a riscos súbitos, particularmente 
tempestades, resultaram em 17,2 milhões de deslocamentos de desastres em 
144 países e territórios. O número de pessoas deslocadas por desastres de 
início lento em todo o mundo permanece desconhecido, já que apenas o 
deslocamento relacionado à seca é capturado em alguns países, e apenas 
parcialmente. 

• O risco global de ser desalojado pelas inundações é assustadoramente alto e 
concentrado nas cidades: mais de 17 milhões de pessoas correm o risco de 
serem deslocadas por inundações a cada ano. Destes, mais de 80 por cento 
vivem em áreas urbanas e peri-urbanas. 

• Uma sobreposição de conflitos e desastres repetidamente deslocou pessoas 
em vários países. Secas e conflitos provocaram números semelhantes de 
deslocamentos no Afeganistão, e estações estendidas de chuvas deslocaram 
milhões de pessoas em áreas da Nigéria e da Somália, já afetadas por 
conflitos. A maioria das pessoas deslocadas por desastres no Iraque e na Síria 
eram pessoas deslocadas que viviam em campos inundados. 

Afetar mudanças no nível da cidade exigirá progresso em pelo menos três áreas 
principais. O conhecimento e a evidência dos impulsionadores, impactos e riscos do 
deslocamento urbano e de abordagens adequadas e bem-sucedidas para abordá-lo 
são um pré-requisito para uma ação efetiva. A capacidade de atuar nas evidências 
também precisa ser fortalecida, particularmente em países de baixa renda e aqueles 
que enfrentam grandes crises de deslocamento. Mais importante, no entanto, são 
necessários incentivos para aumentar a vontade política, tanto no nível municipal 
como nacional, para adaptar o planejamento urbano, o investimento, a 
regulamentação e a prestação de serviços às realidades da informalidade e do 
deslocamento prolongado.  

FONTE:http://www.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/2019-
IDMC-GRID.pdf 

 

 

Resumo de política: Deslocamento de desastres e 
redução do risco de desastres 

Reconhecendo que o Marco de Sendai reconhece o deslocamento de desastres, este 
resumo de políticas contém mensagens-chave e compromissos propostos para estados 
e outros atores na Plataforma Global 2019. O resumo busca: 

1. Atualizar ou desenvolver estratégias de RRD locais, nacionais e regionais que 
incluam dispositivos sobre deslocamento de desastres e mobilidade humana 
até 2020. 



2. Garantir que políticas, estratégias e planos nacionais de RRD sejam integrados a 
políticas, estratégias e planos sobre ação, desenvolvimento, assistência e 
proteção humanitária, direitos humanos, gestão de migração, proteção de 
refugiados, etc. 

3. a) Melhorar a coleta de dados sobre o deslocamento de desastres e informá-la 
em nível nacional (meta / s nacionais e indicador / s) e ao Monitor do Marco de 
Sendai.  
b) Explorar o desenvolvimento de metas e indicadores nacionais sobre o 
deslocamento de novos e existentes desastres, de acordo com os ODS, para 
relatórios nacionais e para o Monitor do Marco de Sendai. 

4. Aumentar a aplicação de práticas efetivas e aprender a garantir que o 
deslocamento de desastres seja resolvido e o risco reduzido de acordo com o 
Marco de Sendai, identificando áreas seguras para assentamentos humanos, 
formulando políticas públicas de realocação planejada, apoiando projetos 
transfronteiriços e regionais. cooperação, promovendo exercícios regulares de 
evacuação e exercícios de simulação transfronteiriços, e implementando as 
diretrizes do Words on Action sobre o deslocamento de desastres. 

5. Alocar financiamento para essas medidas e assegurar níveis adequados de 
recursos humanos e financeiros, inclusive no nível local. 

6. Designar um ponto focal governamental sobre o deslocamento de desastres 
para facilitar o compartilhamento de informações e, quando relevante, a 
coordenação dentro e entre os ministérios, bem como com a sociedade civil e 
as comunidades afetadas. 

FONTE:https://disasterdisplacement.org/wp-
content/uploads/2019/04/02052019_policy_brief_screen_compressed.pdf 

 

Apoio à reconstrução de moradias mais seguras após 
desastres: Planejamento e implementação de assistência 
técnica em escala 

À medida que os desastres se tornam cada vez mais comuns, torna-se cada vez mais 
crucial identificar os principais componentes da (re) construção de moradias mais 
seguras, a fim de construir casas melhores e mais resistentes. 

Esta publicação baseia-se em ampla experiência em esforços de recuperação de 
habitação pós-desastre de todo o mundo. O UN-Habitat tem apoiado o governo local, 
profissionais do setor de construção e comunidades na recuperação de moradias há 
mais de vinte anos. Este documento baseia-se nessa experiência e destina-se a 
tomadores de decisão em quatro grupos principais de partes interessadas (governo, 
agências de assistência, setor do ambiente construído e comunidades afetadas por 
desastres) para aumentar o nível de conhecimento sobre assistência técnica e 
operacionalizar sua implementação. As diretrizes buscam assegurar que a 



reconstrução de moradias em comunidades afetadas por desastres resulte em 
moradias sustentavelmente seguras. 

Um princípio fundamental que emerge dessas lições é que os sobreviventes das crises 
devem ter todas as oportunidades para moldar ativamente sua própria 
recuperação. Sem planejamento estratégico e assistência técnica, existe o risco de que 
soluções de construção de emergência se tornem permanentes. A resposta do abrigo 
de emergência já deve incorporar elementos de longo prazo que aumentem a 
resiliência a desastres futuros. Finalmente, é fundamental que todos os esforços de 
resposta coloquem as pessoas em primeiro lugar: apoiando-os com assistência técnica 
nas escolhas que fazem sobre seus lares, capacitando-os a construir mais seguros e 
melhores e deixando um legado institucional positivo. Tudo isso contribui para mitigar 
futuros desastres e maximizar os recursos humanitários e de desenvolvimento. 

FONTE:https://unhabitat.org/supporting-safer-housing-reconstruction-after-disasters/# 

 

 

Desafios socioeconômicos e de dados: Redução do risco 
de desastres na Europa 

A redução do risco de desastres (DRR) envolve processos complexos com diferentes 
partes interessadas em todos os níveis administrativos. Dois elementos em particular 
desempenham um papel importante: a necessidade de garantir a interoperabilidade 
das partes interessadas por meio de um eficiente intercâmbio de dados e a inclusão de 
fatores socioeconômicos que podem influenciar os processos de RRD. Este relatório 
visa contribuir para aumentar o conhecimento global sobre estes dois elementos, 
concentrando-se nas questões relacionadas que afetam a RRD em todo o continente 
europeu. A informação contida neste relatório apoiaria as autoridades nacionais e as 
partes interessadas na RRD na implementação contínua do Quadro de Sendai para a 
Redução do Risco de Desastres 2015-2030, e para abordar as especificidades 
identificadas pelo Roteiro da EFDRR. 

Com base em resumos nacionais, pesquisas e entrevistas, as recomendações 
destacadas neste relatório incluem: 

• A nível regional / nacional, planeie financiamento suficiente para adaptação 
aos riscos relacionados com as mudanças climáticas, em particular a elevação 
do nível do mar e eventos climáticos extremos, como as ondas de calor. 

• No nível nacional / local, promova a criação de padrões, métodos padronizados 
e tecnologias para coletar dados relacionados a desastres. 

• No nível local, fortalecer a capacidade, particularmente melhorando a 
competência geral da RRD e concentrando-se em medidas e atividades de 
prevenção. 



Entre outras conclusões, o relatório conclui que a fragmentação de dados ou a 
indisponibilidade de dados é uma das fraquezas mais significativas da gestão de riscos 
da Europa. Uma melhor coleta e consolidação de dados permitirá planejar melhor as 
medidas de prevenção, mitigação e preparação para reduzir riscos e impactos. Dados 
justos sobre desastres tornarão os riscos de desastres visíveis e facilitarão decisões e 
ações baseadas em evidências. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/65182_estagfinaljeudi.pdf 

 

 

Resumo da política: Alcançar a redução de riscos em 
Sendai, Paris e os ODS 

O objetivo deste documento é estabelecer as principais mensagens políticas com base 
nas sinergias e coerência entre os principais acordos globais de Sendai, Paris e os ODS - 
com referência específica aos riscos sistêmicos e em cascata. Este foco é devido aos 
impactos potenciais extremos, generalizados e duradouros de tais eventos. Esses 
impactos podem ter efeitos negativos duradouros sobre os meios de subsistência e o 
bem-estar das pessoas, economias e países, prejudicando o desenvolvimento e a 
realização dos ODS.  

Este resumo de políticas fornece cinco recomendações de políticas para a Plataforma 
Global para Redução de Riscos de Desastres 2019, enfocando as seguintes mensagens: 

1. Autoridades e profissionais devem identificar sinergias e conflitos entre áreas 
políticas para maximizar os co-benefícios 

2. As interdependências de risco exigem uma análise interdisciplinar profunda 
3. A resiliência é necessária entre setores e escalas e acompanha a redução de 

riscos 
4. Relatórios integrados entre os acordos poderiam fornecer eficiências 

substanciais 
5. Autoridades e profissionais devem identificar questões para registros nacionais 

de risco 

FONTE:https://council.science/cms/2019/05/ISC_Achieving-Risk-Reduction-Across-Sendai-Paris-and-
the-SDGs_May-2019.pdf 

 

 

 

 

 

 



 

Resumo da política: Dados sobre perda de desastres no 
monitoramento da implementação do Sendai 
Framework 

Arquivos de dados de desastres e coleta de dados de perdas são fundamentais para a 
avaliação abrangente de dados de impacto social, temporal e espacialmente 
desagregados. Interpretação de risco, com dados de perda padronizados, pode ser 
usada para fornecer oportunidades valiosas para adquirir melhores informações sobre 
os custos de saúde, econômicos, ecológicos e sociais de desastres, e fornecer 
informações baseadas em risco para políticas, práticas e investimentos. 

Este resumo de políticas fornece sete recomendações de políticas para a Plataforma 
Global para Redução de Riscos de Desastres 2019:  

1. Melhorar parcerias entre agências intragovernamentais, acadêmicos, setor 
privado, ONGs e autoridades de seguros nos níveis global, nacional e local para 
compartilhamento de dados e monitoramento do Marco de Sendai e suas 
metas globais. 

2. Construir capacidade através do uso da ferramenta online Sendai Framework 
Monitor e outros portais de dados. O Escritório Nacional de Gerenciamento de 
Desastres pode não ter capacidade suficiente para a coleta de dados e atualizar 
regularmente várias plataformas. Treinamento regular e capacitação é 
essencial. 

3. A interoperabilidade de dados é essencial para reduzir as duplicações de 
dados. Dentro do sistema da ONU, existem várias práticas de sistema de coleta 
de dados (por exemplo, KoBo, Rapid Pro, etc.) que precisam ter 
interoperabilidade com o monitoramento Sendai. 

4. Dados de perda de desastre devidamente identificados podem ajudar a revelar 
as relações entre exposição, capacidade, vulnerabilidade e resiliência 
geral. Uma abordagem sistemática poderia gerar conhecimento sobre dados 
históricos de vulnerabilidade, perigo e perda de desastres, o que fornece dados 
inestimáveis para referência futura. 

5. A quantificação de dados de perda de desastres devidamente padronizada 
pode identificar lacunas na avaliação de riscos, melhorando simultaneamente 
as informações sobre riscos de desastres, o que poderia fornecer diretrizes 
comuns sobre os métodos de avaliação de risco, exposição e vulnerabilidade. 

6. Uma consideração importante deve ser a mobilização de recursos e 
consistência para a melhoria da coleta de dados, registro e relatórios em todos 
os níveis. Isso pode exigir mais níveis de investimento na criação de capacidade 
de coleta de dados local e regional e, consequentemente, no suporte à 
infraestrutura de TI. 



7. Dados abrangentes de perda de desastres podem ser utilizados para produzir 
informações de risco valiosas para as autoridades responsáveis pela tomada de 
decisões. 

FONTE:https://council.science/cms/2019/05/ISC_Disaster-Loss-Data-In-Monitoring-The-
Implementation-Of-The-Sendai-Framework_May-2019.pdf 

 

 

Oportunidades para integrar o risco de redução de 
desastres e resiliência climática em finanças sustentáveis 

Este relatório apresenta recomendações sobre como as principais iniciativas de 
financiamento sustentável em andamento podem apoiar uma grande redução no risco 
de desastres.  

A escala de fluxos financeiros e investimentos é enorme. Na Europa, os ativos sob 
gestão atingiram € 25,2 trilhões em 2017, 147% do PIB1. E o investimento sustentável 
está crescendo rapidamente - a Blackrock, maior gestora de fundos do mundo, previu 
que a parcela total de investimentos sustentáveis em fundos negociados em bolsa 
globalmente aumentará dos atuais 3% do total de ativos para 21% de todos os ativos 
em 20282. 

No entanto, a maioria dos investimentos globais ainda não leva em conta os riscos 
relacionados a desastres e clima. Há um longo caminho a percorrer para garantir que 
esses riscos sejam compreendidos e integrados às decisões de investimento, e que o 
financiamento para prevenção e recuperação ocorra onde for necessário e de forma 
equitativa.  

Este relatório apresenta recomendações sobre como as principais iniciativas de 
financiamento sustentável em andamento podem apoiar uma grande redução no risco 
de desastres. Os autores consideraram o risco climático físico juntamente com o risco 
de desastre causado por perigos naturais. A análise baseia-se em insights de 35 partes 
interessadas dos setores privado, público e sem fins lucrativos, bem como a Comissão 
Europeia, adquirida em um workshop em Bruxelas, que foi organizado pela UNDRR e 
E3G em março de 2019. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/65291_new.undrre3greportawwebpagesv2.pdf 

 

 

 

 



 

Redução do risco de desastres no nível da fazenda: 
benefícios múltiplos, sem arrependimentos 

Este relatório avalia e identifica soluções com relevância especial para os pequenos 
agricultores: boas práticas de RRD que funcionam no nível da fazenda e que, com 
pequenos investimentos, podem ter um impacto positivo significativo na resiliência de 
seus meios de subsistência. Avalia a relação custo-eficácia e a adequação 
socioecológica de diferentes intervenções específicas de RRD, com a intenção de 
fornecer a tomadores de decisão e agricultores avaliações confiáveis que possam 
orientar suas decisões em torno do investimento em RRD. 

Para pequenos agricultores e agentes de desenvolvimento, os achados do estudo 
podem ajudar a priorizar opções entre uma variedade de intervenções de RRD 
disponíveis, levando em conta contextos locais e necessidades específicas. Para os 
formuladores de políticas, este estudo é particularmente valioso, pois oferece valores 
de custo-benefício para as boas práticas individuais, bem como para intervenções 
combinadas que são baseadas em impactos efetivamente observados. O relatório 
também estima os custos e benefícios do aprimoramento de boas práticas 
selecionadas, fornecendo insights aos tomadores de decisão sobre a relevância de 
estabelecer condições favoráveis para a replicação além dos locais de estudo.  

FONTE:http://www.fao.org/3/ca4429en/CA4429EN.pdf 

 

EVENTOS 
 

 

Defesa Civil abre inscrições para curso de Meteorologia 
Aplicada 

 

A Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Maricá abre nesta segunda-feira (20/05) as 

inscrições para o curso de Meteorologia Aplicada as Ações de Proteção e Defesa Civil. 

Os interessados podem se inscrever até o dia 30 de maio no link (clique aqui). 

Serão disponibilizadas 40 vagas e a qualificação é voltada especificamente para 

profissionais que atuam nas áreas técnica e operacional dos órgãos do Sistema 

Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC), conforme o artigo 10 da Lei Federal nº 

12.608/2012. 



O curso será realizado de 11 a 14 de junho, na Faculdade Maricá (Avenida Governador 

Roberto Silveira, 437, Centro). 

O objetivo do curso é abordar a importância da Meteorologia no processo de tomada 

de decisão na Gestão de Desastres, além de auxiliar nas ações preventivas e de 

preparação ao enfrentamento dos eventos adversos. 

Informações  

Inscrições: 20 a 30 de maio 

40 vagas 

Curso de 11 a 14 de junho 

LOCAL: Faculdade Maricá – Avenida Governador Roberto Silveira, 437 – Centro 

 Para realizar a inscrição, o candidato deverá: 

1- Acessar o link bit.ly/CursoMeteorologia 

2- Preencher o formulário do curso; 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com a coordenação do curso, através do e-mail 

cursosdcmarica@gmail.com  

FONTE:https://www.marica.rj.gov.br/2019/05/17/defesa-civil-abre-inscricoes-para-curso-de-

meteorologia-aplicada/  

 
 
 
 
 
 
 



 
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 

                    

 

 


