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 3852 cidades estão se preparando no mundo 

 

 

Patrulha norte-oeste de ônibus (anos 4-6) 

Fonte: Departamento de Bombeiros e Serviços de Emergência da Austrália Ocidental 

O Departamento de Serviços de Emergência e Emergência da Oeste da Austrália 
desenvolveu e liberou a North West Bushfire Patrol, um currículo vinculado recurso 
escolar de recursos de bushfire para todas as escolas em todo o Noroeste da 
Austrália. Ele foi projetado para ser geograficamente e culturalmente apropriado para 
estudantes nesta região. 



Os recursos foram escritos em colaboração com o Departamento de Conservação e 
Atração da Biodiversidade, utilizando as mais recentes pesquisas em educação sobre 
resiliência a desastres. As atividades permitem que os alunos trabalhem para os 
seguintes resultados: 

• Saber como identificar comportamentos de fogo seguros e inseguros e tempos 
e riscos de incêndio inseguros 

• Desenvolver uma gama de habilidades para ajudá-los a responder ao fogo de 
mato quando ocorre 

• Desenvolver comportamentos e estratégias pessoais para se manter seguro 
quando há um incêndio 

• Compreender o impacto de incêndios deliberados nas comunidades e no meio 
ambiente 

• Detectando os fatores-chave do bushfire necessários para preparar o bushfire 

Módulo um - Entendimento Bushfire 

Os alunos são capazes de explicar o que causa os incêndios no noroeste, sabem como 
responder adequadamente quando verificam pessoas a brincarem com fogo e são 
capazes de identificar se uma área é propensa ao ônibus. 

Módulo dois - Fatores que afetam o comportamento de Bushfire 

Os alunos são capazes de explicar quando os incêndios florestais são mais prováveis de 
ocorrer na região de Kimberley e podem determinar o tempo e as horas do incêndio 
do mato quando é seguro ter um incêndio. Os alunos são capazes de localizar a 
Classificação de Perigo de Incêndio para sua área local e entender o propósito. 

Módulo Três - Impactos dos Incêndios 

Os alunos compreendem que os incêndios florestais têm um impacto bastante 
negativo na nossa comunidade, mas que os membros da comunidade podem se 
preparar para os ferrões para diminuir os impactos. Os alunos compreendem os 
impactos do fogo no ambiente natural e identificam como diferentes padrões de 
incêndio têm diferentes impactos nas populações de plantas e animais. 

Módulo Quatro - Gerenciamento de Terra do Fogo 

Os alunos compreendem como os regimes de fogo mudaram ao longo do tempo, 
desde pré-humanos até aborígenes até os atuais regimes de incêndio e podem 
identificar pessoal-chave envolvido no gerenciamento de incêndio no noroeste da 
Austrália. Os alunos entendem que os valores culturais, a biodiversidade e a economia 
são considerados quando as estratégias de gerenciamento de fogo são desenvolvidas. 



Módulo Cinco - Respondendo a Bushfire 

Os alunos compreendem onde encontrar informações durante um incêndio e saber 
como planejar e responder a um incêndio de corcunda para se manterem seguros. 

FONTE:https://www.dfes.wa.gov.au/schooleducation/schools/NorthWestBushfirePatrol/DFES-

Teacher-Guide-Year-4-6.pdf 

 

 

Um passo para a resiliência: iniciativas conjuntas que 
lidam com a crise prolongada na região da Somália - 
Etiópia 

Este livro é uma compilação de histórias, que reúne vários parceiros para replicar e 
aprimorar uma abordagem integrada para a resiliência, vinculando a redução de risco 
de desastres, adaptação às mudanças climáticas e gerenciamento e restauração de 
ecossistemas. O programa trabalhou diretamente na segurança da água e da comida, 
protegendo e restaurando recursos naturais. 

A metodologia utilizada para a preparação da escrita, a documentação simultânea de 
lições aprendidas durante o programa, o uso extensivo de fotografias e as estratégias 
editoriais únicas, fazem deste livro uma adição emocionante ao grande catálogo de 
literatura sobre resiliência. 

O livro escolhe algumas histórias de sucesso emergentes da infraestrutura de 
armazenamento de água para o consumo humano e animal, melhorando os 
rendimentos das culturas em rápido crescimento, disponibilidade de serviços técnicos 
prestados por profissionais comunitários de saúde animal (CAHWs) a nível comunitário 
e organização de grupos comunitários (especialmente mulheres vulneráveis) em 
grupos de poupança e marketing de leite para ajudar a diversificar os meios de 
subsistência. 

FONTE:http://www.climatecentre.org/downloads/files/A%20Step%20Towards%20Resilience%20Web

%20Version%281%29.pdf 

 

Financiamento baseado em previsões: estudos de caso do 
Togo e do Uganda 



Este estudo de caso centra-se no uso de financiamento baseado em previsão (FbF) 
para riscos relacionados ao clima, como inundações, secas e tempestades no Togo e 
Uganda, a fim de complementar os sistemas de alerta precoce existentes com 
financiamento para ações adiantadas. O estudo de caso descreve a FbF em termos 
gerais, descreve sua aplicação nos dois países e descreve vantagens, desvantagens e 
recomendações para a melhoria da eficácia e ampliação da FbF 

FONTE:http://www.climatecentre.org/downloads/files/RCCC_FbF%20CS%20Togo%20and%20Uganda

%20V2.pdf 

 

Futuras ondas de calor, secas e inundações em 571 
cidades europeias 

Este artigo avalia, pela primeira vez, as mudanças futuras em inundações, ondas de 
calor (HW) e impactos de seca para todas as 571 cidades européias no banco de dados 
da Auditoria Urbana usando uma abordagem consistente. Para capturar toda a gama 
de incertezas na variabilidade natural e nos modelos climáticos, este trabalho usa 
todas as corridas do modelo climático a partir do Projeto de Intercâmbio de Modelos 
Conjuntos Fase 5 (CMIP5) para o cenário de emissões RCP8.5 para calcular cenários de 
impacto Baixo, Médio e Alto , que correspondem aos percentis 10, 50 e 90 de cada 
perigo para cada cidade. Esta metodologia comum aumenta a utilidade e a 
comparabilidade das informações em cidades individuais. 

O documento conclui que os dias de HW aumentam em todas as cidades, mas 
especialmente no sul da Europa, enquanto a maior elevação de temperatura de HW é 
esperada nas cidades da Europa Central. Para o cenário de baixo impacto, as condições 
de seca se intensificam nas cidades do sul da Europa, enquanto a inundação do rio 
piora nas cidades do norte da Europa. No entanto, o cenário de alto impacto que a 
maioria das cidades europeias verá aumenta nos riscos de inundações de seca e de 
rio. Mais de 100 cidades são particularmente vulneráveis a dois ou mais impactos 
climáticos. Além disso, a magnitude dos impactos excede os relatados anteriormente, 
destacando o desafio substancial enfrentado pelas cidades para gerenciar os riscos 
climáticos futuros. 

FONTE: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aaaad3/pdf 

 

 

Gerenciando riscos de mudanças climáticas: uma 
auditoria independente 



Esta auditoria analisou se o governo provincial da Colúmbia Britânica (BC), no Canadá, 
está gerenciando adequadamente os riscos que as mudanças climáticas 
representam. Esta auditoria apresenta achados e recomendações importantes sobre a 
adaptação climática, a mitigação e as áreas de risco relacionadas com o clima de seca, 
inundações e incêndios. 

No geral, esta auditoria encontrou que o governo do BC não está gerenciando 
adequadamente os riscos que as mudanças climáticas representam. O governo tem 
trabalhado para se adaptar às mudanças climáticas, mas é necessário fazer mais. O 
governo não avaliou de forma abrangente os riscos colocados pelas mudanças 
climáticas e não tem um plano para avançar. As principais áreas de risco orientadas 
para o clima, como inundações e incêndios florestais, requerem atenção adicional. 

FONTE:http://www.bcauditor.com/sites/default/files/publications/reports/Climate_Change_FINAL_0

.pdf 

 

Reduzir a vulnerabilidade entre os pequenos agricultores 
através do seguro de inundações baseado em índice na 
Índia: questões de patrimônio 

Este relatório técnico descreve os esforços para desenvolver produtos de 
sensoriamento remoto para o seguro de inundação baseado em índice (IBFI) que 
podem descrever com precisão a perda de rendimento devido ao clima adverso e 
outros desastres nas fazendas de pequenos agricultores, com uma atenção especial ao 
IBFI como ferramenta para alcançar o mais socialmente populações vulneráveis. O 
objetivo geral é ajudar os pequenos agricultores a gerenciar melhor seus riscos de 
produção e, assim, contribuir para um futuro mais seguro para os agricultores na 
Índia. Uma vez que estes produtos de sensoriamento remoto são desenvolvidos, 
testados e testados, a equipe pretende garantir que eles sejam escaláveis para 
permitir que eles sejam usados efetivamente em esquemas de seguro de grande 
escala. 

FONTE:https://cgspace.cgiar.org/rest/bitstreams/146020/retrieve 

 

Usando seguro em adaptação às mudanças climáticas 



Esta brochura apresenta os principais achados de um estudo sobre mecanismos de 
seguros que lidam com eventos climáticos extremos relacionados ao clima. O seguro 
atraiu muita atenção como ferramenta na gestão do risco climático neste 
contexto. Além da compensação financeira por perdas após um evento climático 
extremo, o seguro pode fornecer incentivos para reduzir o risco.  

FONTE:https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/aa6223bb-1070-11e8-

9253-01aa75ed71a1/language-en 

 

EVENTOS 

 

9ª Conferência Integrada de Gestão de Desastres (INDM) 
e 5º Prêmio Internacional de Gerenciamento de 
Desastres (IDMA) 

No contexto do recente terremoto de Kermanshah em novembro de 2017 no oeste do 
Irã e do terremoto moderado perto de Teerã e Karaj em dezembro de 2017, a 9ª 
Conferência Integrada de Gestão de Desastres será realizada de 25 a 26 de fevereiro 
de 2018 em Teerã, com foco em eventos e megacidades em larga escala. 

Propósitos e objetivos 

Esta conferência proporcionará um fórum para apresentações, discussões e workshops 
sobre: 

• Introdução à nova estratégia nacional para DRR através da aplicação da SFDRR 
• Intercâmbio de conhecimento entre especialistas em RRC, cientistas e 

decisores governamentais 
• Introdução de uma rede internacional como o Grupo Consultivo Internacional 

de Pesquisa e Resgate (INSARAG) em relação à Pesquisa e Salvamento Urbano 
(USAR)  

• Estabelecer uma rede sustentável de organizações parceiras e partes 
interessadas a nível internacional, nacional e regional em RRD. 

• Criando uma atmosfera de compreensão e cooperação entre as organizações 
nacionais e internacionais relacionadas à RRD 

• Transferência de conhecimento de experiências passadas com medidas de 
mitigação e prevenção, por exemplo, no recente terremoto de grande escala 
no oeste do Irã 



• Desenvolvimento de conhecimento para a resiliência urbana de busca e 
resgate no Irã através de gerenciamento de risco e desastres de ponta 

• Formação acadêmica básica e avançada de ponta para comandantes e 
especialistas em gestão de desastres 

• Tecnologia, padronização e gestão Inovações na área de RRD 
• Desenvolvimento de um modelo nacional de resiliência de desastres através de 

um estudo de caso da Áustria 

5º Prêmio Internacional de Gerenciamento de Desastres (IDMA) 

• Além disso, os vencedores do 5º Prêmio Internacional de Gerenciamento de 
Desastres (IDMA), que é credenciado através da Organização Nacional de 
Gerenciamento de Desastres do Irã, serão anunciados durante o 9º INDM em 
Teerã. 

• Diferentes envios relativos a projetos, técnicas e equipamentos são recebidos 
através do escritório do IDMA e são revisados. O IDMA foi apoiado pelo 
escritório de Gerenciamento de Desastres do Município de Mashhad. 

Público-alvo 

Esta conferência é direcionada a decisores de alto nível e gerentes de desastres 
urbanos. 

FONTE:http://www.indm.ir/en/ 

 

3 ª Ajuda e Desenvolvimento Cúpula África 2018 

Agora, em seu terceiro ano, a Cúpula África do Auxílio e Desenvolvimento retorna a 
Nairobi, no Quênia, de 27 a 28 de fevereiro de 2018, reunindo novamente mais de 300 
líderes humanitários e de desenvolvimento, tomadores de decisão e conselheiros 
empenhados em alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (SDGs) no 
região. 

Tendo lugar no Safari Park Hotel, a Cúpula Aid & Development Africa oferece uma 
oportunidade para explorar melhores práticas, políticas e atualizações de projetos, 
inovações e parcerias em logística humanitária, saúde e WASH, comunicação de 
emergência, abrigo, resiliência a desastres, inclusão e uso financeiro de tecnologia 
móvel para programas de desenvolvimento em África. 

Os participantes obterão informações de primeira mão dos bancos de 
desenvolvimento, doadores e agências governamentais em suas prioridades de 
financiamento e diretrizes de financiamento, além de beneficiar de oportunidades de 
networking. 



A agenda da Cúpula inclui apresentações importantes, sessões interativas, mesas 
redondas temáticas, painéis de falantes, Prêmio Inovador do Ano e uma recepção de 
bebidas à noite para se envolver com os tomadores de decisão e as principais partes 
interessadas nos setores de ajuda e desenvolvimento de África. 

A Cimeira Aid & Development Africa defende a abordagem transversal através de 
colaboração e coordenação inclusiva e eficaz entre ONGs nacionais e internacionais, 
agências governamentais e das Nações Unidas, Cruz Vermelha, doadores, investidores, 
bancos de desenvolvimento e setor privado. 

"A cúpula foi bem organizada, foi benéfica e me forneceu conhecimento e visão sobre 

questões que vão desde TIC, saúde agrícola, preparação para desastres, irrigação etc., 

tudo o que faz parte do meu trabalho no escritório" - Asanterabi C. Sangenoi, Prime 

Escritório do Ministro Tanzânia 

Salve a data e reserve seu lugar aqui para fazer parte da conferência de ajuda e 
desenvolvimento mais influente na África. 

Para mais informações sobre o Aid & Development Africa Summit, visite o site ou entre 
em contato com Alina O'Keeffe, Diretora de Marketing, Ajuda e Fórum de 
Desenvolvimento Internacional (AIDF) em marketing@aidforum.org 

WEBSITE DO EVENTO:  HTTP://AFRICA.AIDFORUM.ORG 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

           

 


