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Palavras para o guia de implementação de diretrizes de 
ação para lidar com desastres relacionados à água e 
cooperação transfronteiriça 

Este guia do Words to Action foi preparado para apoiar a implementação do Marco de 
Sendai . O objetivo é aumentar a conscientização sobre a importância da gestão das 
bacias hidrográficas e da cooperação transfronteiriça na RRD, levando em conta a 
adaptação às mudanças climáticas. Fornece informação sobre os passos que os 
governos, em particular, aos diferentes níveis, podem tomar para aproveitar os valores 
da gestão das bacias hidrográficas e da cooperação transfronteiriça, bem como boas 
práticas e lições aprendidas neste campo. O Gerenciamento de Risco de Desastres 
(DRM) neste guia é considerado como a implementação da RRD. O DRM descreve e 
implementa ações que visam atingir os objetivos de reduzir o risco. 

O objetivo geral deste guia é apoiar a implementação da Estrutura de Sendai em bacias 
(transfronteiriças), reunindo a gestão do risco de desastres, a gestão integrada da água 
e as abordagens de adaptação climática. Isso inclui assegurar que as questões de GIRH 
sejam consideradas em todos os níveis, inclusive no nível internacional, e que o papel 
da água e das bacias seja levado em consideração. O guia também considerará a 
estrutura de vários compromissos internacionais, incluindo o Acordo de Paris e os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Tomados em conjunto, embora, em 
última instância, as medidas sejam tomadas em nível local, o desenvolvimento e o 
planejamento de políticas devem levar em conta aspectos transfronteiriços, quando 
relevantes. Consequentemente, uma estratégia nacional de gestão de risco de desastres 
não pode ser desenvolvida sem primeiro olhar para os aspectos transfronteiriços 
relevantes e vice-versa. Além disso, mesmo em nível nacional, existem fronteiras 
administrativas (por exemplo, estados, províncias, condados e assim por diante). Assim, 
a abordagem transfronteiriça aplica-se a todos os níveis de governança, e as abordagens 
e metodologias descritas neste guia são relevantes em todos os níveis.  



O objetivo deste guia não é oferecer uma metodologia detalhada que possa ser seguida 
passo a passo, mas sim propor um conjunto de princípios e orientações com referências 
a materiais adicionais que combinem abordagens de risco de desastre com gestão 
hídrica transfronteiriça e adaptação climática. Este guia destina-se a oferecer orientação 
aos países que implementam a Estrutura de Sendai, bem como ajudar na 
implementação da Convenção sobre a Proteção e Uso de Cursos de Água 
Transfronteiriços e Lagos Internacionais (Convenção da Água) em relação a desastres e 
mudanças climáticas. Este guia não é juridicamente vinculativo e não exclui as 
obrigações legais decorrentes da Convenção. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/61173_wordsintoactionguidelinesimplementa.pdf 

 

Entendendo o excesso de mortalidade por desastres não 
tão naturais 

Esta breve publicação destaca os fatores socioeconômicos humanos "não tão naturais" 
que estão contribuindo para as taxas de mortalidade e morbidade excessivas nos EUA 
dentro do contexto de furacões, tempestades e inundações.  

O documento pede ações urgentes, reforço do sistema de saúde, infraestrutura básica 
e códigos de construção para reduzir o impacto da mudança climática na sociedade dos 
EUA.  

FONTE:https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2542-5196%2818%2930222-5 

 

Tecnologias para abordar: riscos biológicos catastróficos 
globais 

Este estudo destaca algumas classes promissoras de tecnologias, incluindo uma 
avaliação de sua relevância potencial para reduzir os riscos biológicos catastróficos 
globais e pandêmicos. 

O relatório procura 

 Identificar áreas de necessidade de soluções tecnológicas para lidar com 
pandemias graves e eventos do GCB; 

 Identificar tecnologias com potencial significativo para reduzir os GCBRs; e 



 Forneça contexto para essas tecnologias, demonstrando suas promessas, 
limitações e condições sob as quais elas podem ser desenvolvidas e empregadas 
com sucesso.  

Este relatório destaca 15 tecnologias ou categorias de tecnologias que, com mais 
atenção e investimento científico, bem como atenção às questões legais, regulatórias, 
éticas, políticas e operacionais, poderiam ajudar a tornar o mundo melhor preparado e 
equipado para prevenir futuras doenças infecciosas. surtos de se tornarem eventos 
catastróficos. 

FONTE:http://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/pubs_archive/pubs-pdfs/2018/181009-
gcbr-tech-report.pdf 

        

Gestão do risco de influenza pandêmica: um guia da OMS 
para informar e harmonizar a prontidão e resposta 
nacional e internacional à pandemia 

Esta orientação pode ser usada para informar e harmonizar a prontidão e resposta 
nacional e internacional da pandemia. Os países devem considerar a revisão e / ou 
atualização dos planos nacionais de preparação e resposta à influenza para refletir a 
abordagem adotada nesta orientação. Também são articulados os papéis e 
responsabilidades da OMS relevantes para a preparação para uma pandemia, em 
termos de liderança global e apoio aos Estados Membros, em linha com outras políticas 
das Nações Unidas (ONU) de gestão de crises e emergências. Este documento não 
pretende substituir os planos nacionais, que devem ser desenvolvidos por cada país. 

FONTE:http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272829/WHO-WHE-IHM-GIP-2017.1-
spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

Envolvendo crianças na redução do risco de desastres: a 
importância da participação 

Este artigo fornece uma base teórica para o envolvimento das crianças nas atividades 
de redução de risco de desastres. O artigo revisa e analisa a literatura sobre a 
participação das crianças, sobre sua capacidade de desenvolvimento para participar e 
sobre as atividades de redução de risco de desastres envolvendo crianças. 



Este documento conclui que a participação gera inúmeros benefícios potenciais para as 
crianças, incluindo desenvolvimento e habilidades pessoais aprimoradas, autoeficácia e 
relações interpessoais, e para as comunidades através de melhores conexões e redes 
sociais e preparação para desastres. As crianças são recursos a serem cultivados e 
mobilizados para preparação, resposta, recuperação e resiliência a desastres. Atenção 
é necessária para identificar abordagens para apropriadamente alistar, envolver e 
envolver crianças em atividades de redução de risco de desastres; promover esses 
esforços; e avaliar essas abordagens. 

FONTE:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5804784/ 

 

Monografia: Diversidade no desastre 

Esta publicação é uma compilação de comunicações de pesquisa curtas e documentação 
de pesquisa com foco no tema da 'diversidade em desastre'. Ele reflete a profundidade 
e a amplitude dos setores representados na Conferência inaugural da Diversidade 
Australiana em Desastres, realizada em Melbourne, em abril de 2018.  

Os tópicos destacados incluem mulheres, homens, pessoas de diferentes sexos e 
identidades sexuais, grupos aborígenes, grupos cultural e linguisticamente diversos, 
grupos religiosos, pessoas com deficiência, jovens, idosos, sem-abrigo, migrantes e 
refugiados e comunidades rurais. 

FONTE:https://knowledge.aidr.org.au/media/6031/diversity-in-disaster-monograph.pdf 

 

Acesso à comunicação de emergência sem barreiras e 
alteração do relatório de pesquisa do sistema 

Este relatório contém os resultados e recomendações de um projeto de pesquisa 
realizado pela DLR Consulting para a Canadian Hearing Society (CHS). A CHS aplicou e 
recebeu financiamento para este projeto do Broadcasting Accessibility Fund (BAF). A 
pesquisa foi realizada entre abril de 2017 e novembro de 2017. 

O primeiro resultado do projeto de pesquisa foi examinar as experiências de surdos e 
cegos canadenses em termos de comunicações de emergência acessíveis, identificar 
lacunas e necessidades, e fornecer recomendações para lidar com as lacunas e 
necessidades. Um consultor independente, Dr. Debra Russell, foi contratado e o 



trabalho foi concluído com a assistência do projeto do Dr. Joe McLaughlin e da Sra. Robin 
Demko. 

Os resultados revelam que há conscientização da parte de algumas Organizações de 
Gerenciamento de Emergência (EMOs) sobre a necessidade de melhorar o acesso à 
comunicação de radiodifusão durante os períodos de emergência, porém existem 
políticas municipais, provinciais e federais inconsistentes para a provisão de acesso de 
comunicação para surdos , deficientes auditivos e cidadãos surdos-cegos. 

Por todo o país, pessoas surdas, com deficiência auditiva e surdo cegas relatam que 
sofreram furacões, tempestades de gelo, inundações, incêndios florestais, tornados e 
tempestades extremas. Com base nessas experiências vividas, há evidências de que os 
cidadãos surdos, com deficiência auditiva e surdo cegos no Canadá não têm acesso 
equitativo à comunicação em épocas de desastres ou emergências. Embora tenha 
havido raras ocasiões em que as transmissões incluíram intérpretes de legenda e 
linguagem de sinais durante uma emergência local ou regional, essa não é a norma. Esse 
acesso inconsistente coloca os surdos, com deficiência auditiva e surdo cegos 
canadenses em maior risco durante uma emergência ou desastre. 

FONTE:https://www.chs.ca/sites/default/files/barrier-

free_emergency_communication_access_and_alerting_system_research_report.pdf 

 

Patrimônio Mundial da UNESCO no Mediterrâneo sob 
risco de inundações costeiras e erosão devido ao 
aumento do nível do mar 

Os sítios do Patrimônio Mundial da UNESCO (WHS) localizados em áreas costeiras estão 
cada vez mais em risco devido aos riscos costeiros devido ao aumento do nível do 
mar. Neste estudo, WHS cultural Mediterrâneo em risco de inundação e erosão costeira 
sob quatro cenários de elevação do nível do mar até 2100 são avaliados. 

Com base na análise de dados WHS espacialmente explícitos, é desenvolvida uma 
abordagem baseada em índice que permite classificar a WHS em risco de ambos os 
riscos costeiros. Aqui é mostrado que de 49 WHS culturais localizadas em áreas costeiras 
baixas do Mediterrâneo, 37 estão em risco de uma inundação de 100 anos e 42 de 
erosão costeira, já hoje. Até 2100, o risco de inundação pode aumentar em 50% e o risco 
de erosão em 13% na região, com aumentos consideravelmente maiores em WHS 
individuais. Os resultados fornecem uma avaliação de primeira ordem de onde a 
adaptação é mais urgentemente necessária e pode ajudar os formuladores de políticas 
a direcionar a pesquisa em escala local para elaborar estratégias de adaptação 
adequadas para cada WHS. 

FONTE:https://www.nature.com/articles/s41467-018-06645-9 



 

Envolvendo crianças na redução do risco de desastres: a 
importância da participação 

Este artigo fornece uma base teórica para o envolvimento das crianças nas atividades 
de redução de risco de desastres. O artigo revisa e analisa a literatura sobre a 
participação das crianças, sobre sua capacidade de desenvolvimento para participar e 
sobre as atividades de redução de risco de desastres envolvendo crianças. 

Este documento conclui que a participação gera inúmeros benefícios potenciais para as 
crianças, incluindo desenvolvimento e habilidades pessoais aprimoradas, autoeficácia e 
relações interpessoais, e para as comunidades através de melhores conexões e redes 
sociais e preparação para desastres. As crianças são recursos a serem cultivados e 
mobilizados para preparação, resposta, recuperação e resiliência a desastres. Atenção 
é necessária para identificar abordagens para apropriadamente alistar, envolver e 
envolver crianças em atividades de redução de risco de desastres; promover esses 
esforços; e avaliar essas abordagens. 

FONTE:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5804784/pdf/zept-9-1425577.pdf 

 

Impacto socioeconômico dos principais desastres 
ocorridos no México em 2016 

Este documento é resultado da avaliação que os especialistas do Centro Nacional de 
Prevenção de Desastres (CENAPRED) fizeram dos principais desastres ocorridos em 
2016, por meio de visitas de campo e consultas diretas com as autoridades 
locais. Contém os efeitos dos fenômenos sobre a população, seus ativos e a 
infraestrutura pública e privada dos estados impactados. Também inclui alguns eventos 
que não puderam ser avaliados detalhadamente, no entanto, apresentam algumas 
estimativas do impacto econômico desses fenômenos. 

A metodologia utilizada neste estudo busca mensurar tanto o dano (destruição de 
coleções) quanto as perdas, ou seja, os efeitos na produção de bens e serviços e / ou 
lucros cessantes; resultado da paralisia das atividades econômicas que ocorreram como 
resultado do desastre. 

A avaliação de impacto socioeconômico refere-se aos efeitos sofridos pelos ativos 
públicos, privados e do setor social. Na maioria dos casos eles são avaliados ao custo de 
reposição, de acordo com o valor de mercado. 



Assim, danos e prejuízos calculados neste documento em relação a desastres em 2016 
diferem daqueles computados para fins de FONDEN, que cobre apenas relação à 
infraestrutura pública e habitação na pobreza de ativos, de acordo com as suas regras 
operação Enquanto este relatório busca, tanto quanto possível, analisar os impactos na 
agricultura, pecuária, pesca, bem como os efeitos sobre o comércio, indústria e serviços, 
considerando, além disso, o turismo e os efeitos no meio ambiente; importantes são 
também as consequências sobre a despesa exercida pelas autoridades federais e 
estaduais na atenção da emergência e nas operações de saúde estabelecidas. 

FONTE:http://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/384-
IMPACTO2016OEFINAL12FEBRERO2018.PDF 

 

Redução do risco de desastres em meio a conflitos 
armados: instituições informais, grupos rebeldes e ordens 
políticas durante a guerra 

Pesquisas em andamento exploraram o efeito dos riscos naturais sobre o risco de 
conflitos armados, mas poucos estudos examinaram como a dinâmica do conflito afeta 
a redução do risco de desastres (RRD), incluindo a adaptação às mudanças 
climáticas. Isso é surpreendente, dada a evidência empírica que indica com que 
frequência desastres e conflitos armados colidem. 

Para entender melhor o impacto do conflito armado na RRD, este artigo desenvolve uma 
tipologia conceitual que se baseia no controle territorial dos grupos rebeldes e na força 
das instituições informais. Documenta três ordens políticas principais em meio a 
conflitos: estabilidade rebelde; estabilidade informal; e paisagem fragmentada. Essas 
ordens políticas de guerra terão efeitos diferentes sobre a RRD e outros programas de 
desenvolvimento, revelando a importância da resolução do conflito armado para 
facilitar intervenções adaptadas e mais eficientes. O documento fornece evidências 
empíricas do Mali e das Filipinas que ilustram a influência dessas ordens políticas de 
guerra nos programas de RRD. 

FONTE:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/disa.12309 

 

Diretrizes de gerenciamento de resiliência de Darwin 
(livro DRMG) 



A diretriz de gerenciamento de resiliência de Darwin (DRMG) visa melhorar a 
capacidade das partes interessadas de antecipar, monitorar, responder, adaptar, 
aprender e evoluir, para operar de forma eficiente em face de crises. 

Os DRMG não são diretrizes prescritivas para o gerenciamento de crises per se, mas 
permitem que as organizações deem uma visão crítica sobre seus próprios processos e 
práticas de gerenciamento de crise baseadas em pesquisa, bem como sua prática no 
gerenciamento de resiliência inspirada nos campos de resiliência e resiliência da 
comunidade.  

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/61085_drmgbook.pdf 

 

 

EVENTOS 

 
Fórum Mundial de Dados da ONU 2018 
O Fórum Mundial de Dados da ONU 2018 será organizado pela Autoridade Federal de 
Competitividade e Estatística, dos Emirados Árabes Unidos, de 22 a 24 de outubro de 2018, com 
o apoio da Divisão de Estatística do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das 
Nações Unidas , sob a orientação das Nações Unidas. Comissão de Estatística e do Grupo de Alto 
Nível para a Parceria, Coordenação e Reforço das Capacidades Estatísticas para a Agenda 2030 
para o Desenvolvimento Sustentável . 

FONTE:https://undataforum.org/WorldDataForum/ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

        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 

         CEPED – PARANÁ 

        http://www.ceped.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=16 

                    


