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Mundo da JICA - Redução do risco de desastre: criando 
uma base para o nosso futuro 

 

Esta edição da revista JICA concentra-se na experiência do Japão em redução de risco 
de desastres, com características do planejamento e construção do uso do solo no 
Brasil, criação de uma indústria de aquicultura resistente às ilhas nas Filipinas e 
gerenciamento de risco de inundação, deslizamento de terras e seca no Sri Lanka . 

A revista também fornece instantâneos de infraestrutura resiliente na Tailândia, 
Mianmar e Nepal, bem como um editorial do Secretário de Planejamento 
Socioeconômico das Filipinas, Ernesto M. Pernia.  

FONTE:https://www.jica.go.jp/english/publications/j-world/c8h0vm0000bws0t4-att/1801.pdf 

 

 



 
Cerca de 50 animais são microchipados em ação no 

Piracambaia 
 

22/01/2018 - 17:26 

Cerca de 50 animais domésticos, cães e gatos, do Piracambaia, em Barão Geraldo, 

receberam chip de identificação em ação realizada neste sábado, 20 de janeiro, pela 

Defesa Civil de Campinas e pelo Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal 

(DPBEA), da Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável. Por meio dos chips, esses animais podem ser monitorados e salvos em 

caso de enchentes.  

 O Piracambaia é um bairro rural vulnerável às cheias do rio Atibaia e foi o primeiro da 

cidade a receber a ação com esse propósito. “O resultado foi muito positivo, com a 

participação dos moradores que levaram seus animais de estimação para a 

microchipagem”, explicou o diretor do DPBEA, Paulo Anselmo. A microchipagem dos 

cães e gatos foi um pedido feito pela própria comunidade local e faz parte do Projeto 

Comunidade Resiliente que tem como principal objetivo melhorar a capacidade de 

resposta do município às situações de risco. 

 A região do Piracambaia é a área de maior risco em Campinas porque além de ser 

margeada pelo Rio Atibaia, há um complexo de dez lagoas, o que aumenta o desafio 

para ações de resgate em situações de enchente. A Prefeitura, em parceria com a 

Associação de Moradores do Bairro Piracambaia e o Governo do Estado, vem 

desenvolvendo desde o ano passado um plano de salvamento de vidas, que já inclui 

pessoas e, a partir de agora, a os animais.  

 O diretor da Defesa Civil, Sidnei Furtado, disse que a comunidade do Piracambaia 

pediu para incluir neste planejamento os animais. Ele explicou que a Organização das 

Nações Unidas (ONU) preconiza no plano de contingência com medidas importantes 

para proteger os animais que são considerados membros da família.  

 Campinas está, desde 2013, certificada pela ONU como a primeira cidade brasileira a 

ser considerada modelo da “Campanha Construindo Cidades Resilientes”. O projeto 

Comunidade Resiliente é um desdobramento da campanha mundial “Construindo 

Cidades Resilientes da ONU”. A resiliência é definida como capacidade de um sistema, 

comunidade ou sociedade exposto a riscos de resistir, absorver, adaptar-se e 

recuperar-se dos efeitos de um perigo de maneira eficiente.  



 

 

 

 

FONTE:http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=33429 

 

 



 

 

Infraestrutura resiliente parcerias público-privadas 
(PPPs): contratos e aquisições - o caso do Japão 

Este relatório apresenta um estudo de caso de projetos de parceria público-privada de 
infraestrutura (PPP) no Japão sob o componente de desenvolvimento de 
conhecimento. O Japão está altamente exposto a riscos de desastres naturais que vão 
do terremoto, tsunami, ciclone, inundações e deslizamentos de terras para erupções 
vulcânicas. A experiência do Japão na estruturação de PPPs de infraestrutura 
resiliente oferece recomendações de políticas e informações sobre como os riscos de 
desastres e climáticos podem ser gerenciados em PPPs. 

A infraestrutura econômica resiliente desempenha um papel cada vez mais importante 
na mitigação dos riscos de desastres naturais, incluindo os riscos hidrometeorológicos 
e geofísicos, especialmente nos contextos de variabilidade e mudança do clima. Com 
base nas abordagens teóricas dos principais desafios das PPP de infraestrutura 
resilientes delineadas pelo Mecanismo de Assessoria de Infraestrutura Público-Privada 
(PPIAF), o Centro de Infraestrutura Global (GIF) do Banco Mundial e o Centro de 
Gerenciamento de Riscos de Desastre de Tóquio iniciaram um projeto de 
conhecimento sobre "PPPs de Infraestrutura Resiliente - Contratos e Compras" para 
aproveitar o conhecimento e os conhecimentos adquiridos em projetos de PPP em 
países selecionados para ajudar os governos de países de baixa e média renda a 
preparar e estruturar PPP de infraestrutura resiliente de desastre.  

FONTE:http://documents.worldbank.org/curated/en/479931516124878843/pdf/122703-WP-PUBLIC-

P161727-ResilientInfrastrcuturePPPJapanCaseStudyFINALweb.pdf 

 

 

Sistemas de conhecimento indígena e gestão da 
mudança climática na África 

O livro é uma adição aos esforços anteriores do CTA para documentar e compartilhar 
práticas, ferramentas ou políticas comprovadas que promovam a resiliência e ajudem 
os agricultores a enfrentar os desafios colocados pelas mudanças climáticas. Os 
esforços ajudaram a identificar soluções climáticas específicas que funcionam para 
pequenos agricultores na região de África, Caribe e Pacífico (ACP). A CTA tem 



trabalhado com um consórcio de parceiros para ampliar essas soluções climáticas em 
benefício dos pequenos agricultores. 

A mudança climática apresenta um desafio profundo para a segurança alimentar e o 
desenvolvimento sustentável em África. É provável que os impactos negativos sejam 
maiores na região africana, que já é insegura em alimentos. Em face das mudanças 
climáticas globais e dos seus desafios e incógnitas emergentes, é essencial que os 
decisores estabeleçam políticas sobre os melhores conhecimentos disponíveis. Nos 
últimos anos, o conhecimento dos povos locais e indígenas, muitas vezes referido 
como conhecimento indígena (IK) tem sido cada vez mais reconhecido como uma 
importante fonte de conhecimento climático e estratégias de adaptação. 

FONTE:https://publications.cta.int/media/publications/downloads/2009_PDF.pdf? 

 

Aproveitando a inovação para reduzir os riscos de 
desastres na Áustria, na França e na Suíça 

Este relatório apresenta a análise de síntese dos resultados do estudo comparativo 
entre países de políticas de prevenção e mitigação de riscos de desastres na Áustria, 
França e Suíça. Ele baseia e integra material dos estudos de caso de país na bacia do 
rio Rhone em França, nas regiões alpinas na Áustria e na Suíça, que foram distribuídas 
anteriormente ao Fórum de Risco de Alto Nível. 

A análise de síntese resume as abordagens dos países para o fortalecimento de suas 
medidas de prevenção de riscos, que incluem iniciativas que visam aumentar os níveis 
de conscientização de risco e criar toda a abordagem da sociedade para prevenção de 
riscos de desastres, melhorando a compreensão de riscos e riscos, bem como as 
iniciativas que avaliar os custos relativos e os benefícios dos investimentos estruturais. 

FONTE:https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=GOV/PGC(2017)1
7&docLanguage=En 

 

Dados de risco natural: um guia prático 

O guia visa proporcionar aos profissionais uma compreensão básica dos riscos naturais, 
a natureza e o propósito do mapeamento de riscos e avaliações de risco de desastres, 
bem como a disponibilidade e fontes de dados e informações relacionadas para tomar 
em consideração o risco de desastre no projeto de projeto. Ele também fornece 
orientações sobre a identificação e aplicação de dados para uso na integração de 



considerações de risco de desastres em estratégias de parceria país e projetos 
individuais. 

Este guia começa por delinear o raciocínio para este guia prático com mais detalhes. A 
Seção 2 fornece uma introdução geral a conceitos e ideias fundamentais relacionados 
à informação sobre risco natural e risco de desastres. A Seção 3 fornece 
recomendações sobre os fatores a serem considerados para decidir entre conjuntos de 
dados potenciais de risco natural, incluindo licenciamento, escala e / ou resolução. A 
Seção 4 abrange seis categorias principais de perigo climático e geofísico, discutindo 
abordagens comuns para a medição e categorização de cada perigo e destacando 
conjuntos de dados internacionais chave, juntamente com seus usos e limitações. A 
Seção 5 fornece orientação sobre outras fontes de dados. Finalmente, A Seção 6 fecha 
com uma breve discussão das melhores práticas e recomendações sobre 
gerenciamento e compartilhamento de informações sobre riscos naturais criadas com 
o suporte do ADB. O apêndice apresenta uma amostra de relatório de dados de risco 
natural do país para o Nepal para fornecer orientações adicionais às equipes do ADB 
que estão buscando coletar e acessar informações sobre risco natural e risco de 
desastre a nível de país. 

FONTE:https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/387631/natural-hazard-data-
practical-guide-main.pdf 

 

Compreender a resiliência liderada pela comunidade: a 
experiência de inundações de Jacarta 

Enquanto muitos estudos argumentam que os fatores socioeconômicos são 
contribuintes significativos para a resiliência da comunidade, este estudo descobriu 
que as conexões culturais e históricas, "conectar-se ao local", foi um fator significativo 
que ajuda as pessoas a sobreviver e se adaptar. Como tal, transferir comunidades para 
locais mais seguros nem sempre é a resposta e pode contribuir para outros 
problemas. Este estudo apoia projetos para abrigos temporários e instalações após 
desastres causados por inundações através de processos de design liderados pela 
comunidade que atendem as necessidades das comunidades sem desconexão do local, 
temporária ou permanentemente. 

Os desastres contribuem para a complexidade dos problemas urbanos, como água e 
saneamento, gestão de resíduos e danos à infraestrutura. Para alguns países, os 
assentamentos ilegais, áreas de favelas, urbanização, migração interna e deslocamento 
do emprego exacerbam esses problemas. Um desastre urbano comum que ocorre em 
muitos países da Ásia e do Pacífico é uma inundação, especialmente durante a estação 
chuvosa. Inundações em Jacarta afetam comunidades vulneráveis situadas na margem 
do rio Ciliwung. Abrigos temporários foram usados em resposta, mas eles não 
responderam as necessidades dessas comunidades. 



FONTE:https://knowledge.aidr.org.au/resources/ajem-oct-2017-understanding-community-led-
resilience-the-jakarta-floods-experience/ 

 

Conseqüências sócio-econômicas da reconstrução pós-
desastre em áreas expostas a riscos 

Usando o caso do pós-tsunami Banda Aceh, na Indonésia, este artigo investiga se uma 
política de reconstrução no local na área afetada pelo desastre se adequa a uma 
população urbana que anteriormente desconhecia o perigo. O documento mostra que, 
após o tsunami, uma proporção substancial da população prefere viver mais longe da 
costa. Isso causou um novo preço premium para propriedades interiores e classificação 
socioeconômica de famílias mais pobres em áreas costeiras. Essas descobertas 
mostram que oferecer auxílio à reconstrução predominantemente dentro de uma área 
exposta a riscos pode inadvertidamente transferir o risco de desastres para os pobres. 

Com as populações costeiras crescendo e aumentando o nível do mar, as decisões de 
reconstrução após desastres costeiros são determinantes cada vez mais conseqüentes 
da vulnerabilidade social futura e, portanto, da sustentabilidade do 
desenvolvimento. O setor humanitário tende a favorecer a reconstrução no local para 
evitar as interrupções sociais, mas a evidência sobre o que as pessoas afetadas querem 
é mista. 

FONTE:https://www.nature.com/articles/s41893-017-0002-z 

 

Integração de abordagens de múltiplos riscos na política 

Este artigo discute os obstáculos institucionais à adoção de abordagens de múltiplos 
riscos, resumindo os resultados do trabalho de campo realizado em Itália e Guadalupe 
e de oficinas com profissionais de redução de risco de desastres de onze países 
europeus. Os resultados mostram a necessidade de uma identificação clara das 
responsabilidades para a implementação de abordagens de múltiplos riscos, já que os 
quadros institucionais para a redução de riscos permanecem até hoje centrados em 
risco único. As autoridades raramente são oficialmente responsáveis pelo 
gerenciamento de efeitos dominó entre, por exemplo, tsunamis e acidentes 
industriais, terremotos e deslizamentos de terra, inundações e falhas na rede 
elétrica. Outras barreiras para a implementação de abordagens de múltiplos riscos 
incluem as medidas limitadas para reduzir a exposição no nível doméstico,  

Adaptar a escala das instituições para a dos ambientes de múltiplos riscos continua a 
ser um grande desafio para melhorar as abordagens de múltiplos riscos nas 



políticas. Para abordar este problema, este artigo propõe um quadro de governança 
multirisco, que inclui as fases de observação, análise de contexto social e institucional, 
geração de conhecimento de múltiplos riscos e processos de engajamento de partes 
interessadas. No entanto, são necessárias mais pesquisas para testar o quadro e 
identificar as características de marca registrada da governança eficaz de múltiplos 
riscos. 

Ambientes de múltiplos riscos são caracterizados por efeitos dominó que geralmente 
ampliam o risco global. Isso inclui cadeias de eventos perigosos e vulnerabilidade 
crescente, entre outros tipos de correlações no processo de risco. Os métodos 
desenvolvidos recentemente para a avaliação de risco múltiplo e risco integram 
interações entre os diferentes riscos usando procedimentos harmonizados com base 
em métricas comuns. Embora os produtos dessas avaliações, como os índices de risco 
múltiplo e riscos, mapas, cenários em cascata ou sistemas de alerta, forneçam 
informações inovadoras e efetivas, eles também colocam desafios específicos para os 
formuladores de políticas e os profissionais devido aos seus novos aspectos 
interdisciplinares. 

FONTE:http://www.mdpi.com/2076-3263/7/4/129 

 

Madagascar - Mudanças climáticas e diagnóstico de 
saúde: riscos e oportunidades para investimentos em 
saúde e nutrição inteligentes para o clima 

Este relatório destaca os impactos mais importantes das mudanças climáticas que 
enfrenta Madagascar, com ênfase particular na saúde e fornece soluções relevantes 
para o investimento para construir a resiliência. Através do estabelecimento de 
intervenções prioritárias para abordar as vulnerabilidades identificadas, este relatório 
liga evidências a oportunidades para os atores de desenvolvimento, ao mesmo tempo 
que fornece contribuições específicas para a concepção de um investimento do Banco 
Mundial. Ao fazê-lo, o relatório cria impulso para as emergentes atividades climáticas 
e de saúde no país e procura facilitar o diálogo multissetorial para melhorar o 
planejamento político de Madagascar. 

Em Madagascar, as mudanças climáticas já estão afetando a saúde, e esse dano 
continuará. Sem um investimento adequado na resiliência do setor de saúde, os 
ganhos de desenvolvimento recentes provavelmente serão revertidos, com sérias 
consequências para as pessoas e o meio ambiente de Madagascar. Mesmo assim, 
caminhos sustentáveis para um setor de saúde resiliente são possíveis, apesar de 
evidências crescentes de impactos sobre mudanças climáticas em todo o país. O que é 
necessário é uma compreensão clara desses caminhos para construir a resiliência, 
levando em consideração projeções robustas do clima e do futuro do país. 



FONTE:http://documents.worldbank.org/curated/en/936661516004441146/pdf/121945-12-1-2018-

11-21-5-WorldBankMadagascarClimateChangeandHealthDiagnosticJan.pdf 

 

EVENTOS 

 

ONU abre inscrições para bolsa de jornalistas 

O Fundo Dag Hammarskjöld Fund para Jornalistas da ONU abriu inscrições para 
profissionais de países em desenvolvimento para o programa de bolsas de 2018. As 
inscrições podem ser feitas até 12 de março. 

As bolsas são destinadas a profissionais com idade entre 25 e 35 anos que atuem em 
rádio, TV, veículo impresso ou internet e que tenham interesse em visitar Nova Iorque 
durante o início da 73ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. A bolsa é para 
o período entre setembro e novembro e incluirá custos com viagem e acomodação, 
assim como ajuda de custo diária. 

O programa de bolsas é aberto a jornalistas nativos de países em desenvolvimento da 
África, Ásia, América Latina e Caribe e que estejam trabalhando em organizações de 
mídia. Os(as) candidatos(as) devem demonstrar interesse e comprometimento com 
assuntos internacionais e ajudar a transmitir uma melhor compreensão sobre as 
Nações Unidas para seus leitores e audiências. É necessário ter autorização da 
organização de mídia para que o candidato passe até três meses em Nova Iorque. 

Para garantir o rodízio entre os países participantes, o Fundo não aceitará inscrições de 
candidatos dos países selecionados em 2017: Afeganistão, Nigéria, Sudão e Zimbábue. 
Inscrições para brasileiros estão abertas neste ano. 

A cada ano são selecionados quatro jornalistas. Os profissionais agraciados têm a 
oportunidade de observar as deliberações diplomáticas internacionais nas Nações 
Unidas, fazer contatos profissionais, interagir com jornalistas de todo o mundo e 
ganhar uma perspectiva e compreensão dos assuntos de interesse global. O programa 
não é destinado a dar treinamento básico aos jornalistas: todos os participantes já são 
profissionais de mídia. 

Todos os critérios para a inscrição e documentos solicitados podem ser localizados no 
website da Fundação, em http://unjournalismfellowship.org. 

Perguntas sobre o programa, critérios de inscrição e processo de seleção devem ser 
enviados para o email fellowship2018@unjournalismfellowship.org. 

 



 

ONU abre inscrições para programa de estudos de pós-
graduação em Genebra 

O Programa de Estudos de Pós-Graduação do Serviço de Informação das Nações 
Unidas (UNIS), em Genebra, está com inscrições abertas, com prazo até o dia 02 de 
março de 2018. O tema desse ano será “Direitos humanos em uma encruzilhada: onde 
estamos em 2018”. 

O Programa oferece uma oportunidade para que os participantes aprofundem a sua 
compreensão do Sistema das Nações Unidas, através da observação em primeira mão 
e de estudos temáticos. O Programa de Estudos de Pós-Graduação é realizado no 
Escritório das Nações Unidas em Genebra, anualmente, sempre em julho. Nesse ano, o 
programa será de 2 a 13 de julho. 

Os participantes formam grupos de trabalho para estudar as questões relacionadas aos 
direitos humanos, o desenvolvimento e o meio ambiente sob a orientação de 
especialistas das Nações Unidas. Aos participantes são fornecidos documentos 
selecionados e publicações sobre o tema em discussão. O programa é realizado em 
inglês e francês, sem tradução. 

Os alunos de pós-graduação convidados a participar do Programa de Estudo são 
selecionados com base em sua experiência acadêmica e motivação, com o devido 
respeito à distribuição equitativa em termos geográfico e de gênero. Os candidatos 
devem ter até 32 anos de idade. Como este é um programa bilíngue, os candidatos 
devem ter um bom conhecimento tanto em inglês quanto em francês. 

Estudantes de pós-graduação interessados no Programa de Estudos de Pós-Graduação 
devem apresentar a sua candidatura online antes da data limite de 02 de março de 
2018. Não serão aceites candidaturas após esta data. Não há ajuda de custo para 
viagem e hospedagem. 

O formulário de candidatura deve ser preenchido online, acompanhado de uma carta 
de recomendação (em inglês ou francês apenas) de uma universidade ou autoridade 
governamental, comprovante de matrícula em um programa de mestrado (ou 
equivalente) e diplomas universitários obtidos. 

Todos os detalhes em www.unog.ch/gsp. 

Dúvidas podem ser tiradas apenas por meio do site do programa, disponível acima. 

FONTE:https://www.unog.ch/80256EDD006AC19C/(httpPages)/8E865A1942E8E45B80256EF30034C25

5?OpenDocument 



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 

           

 

 


