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Plano de ação das Nações Unidas sobre a redução do 

risco de desastres para a resiliência 

O Plano de Ação revisado das Nações Unidas sobre Redução do Risco de Desastres 

para Resiliência: Rumo a um Risco informado e Abordagem Integrada ao 

Desenvolvimento Sustentável é o contributo da ONU para garantir a implementação 
do Marco de Sendai contribui para uma abordagem integrada e baseada em risco para 
a realização de A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 

Aborda a necessidade de coerência e reafirmação mútua dos esforços de construção 
da resiliência da ONU e procura integrar de forma mais eficaz as capacidades 
operacionais de preparação e resposta da ONU em acordos nacionais de 
desenvolvimento operacional e operacional. O Plano aumentou a ênfase no 
envolvimento em nível nacional e local e assegura que o sistema das Nações Unidas 
responda as diferentes necessidades e contextos do país em relação à redução do risco 
de desastres. 

Alinhando-se ao alcance dos perigos, conforme refletido no quadro de Sendai, o Plano 
revisado reconhece que a implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável dependerá de medidas para gerenciar um amplo espectro de riscos com 
uma ampla gama de partes interessadas e responsabilidade todos os setores. 

O Plano revisto prevê um maior alinhamento do trabalho das Nações Unidas em 
redução de risco de desastres com outras abordagens do sistema da ONU em questões 
relacionadas. Em particular, fornece ações para alinhar com a próxima abordagem 
estratégica do sistema das Nações Unidas para mudanças climáticas, como 

• Abordagens em todo o sistema e juntas para integrar a redução do risco de 
desastres e a adaptação às mudanças climáticas nos esforços de 
desenvolvimento da ONU 

• Abordagens coerentes no apoio da ONU para medir a perda e danos de 
desastres e mudanças climáticas 



• Monitoramento conjunto dos progressos na integração da redução de risco e 
da adaptação às mudanças climáticas no trabalho operacional da ONU. 

FONTE:http://www.preventionweb.net/files/49076_unplanofaction.pdf 

FONTE:http://www.preventionweb.net/files/53087_53087aidememoireunpoaandgewe1004

201.pdf 

 

 

 

Redução de Risco de Desastres e Educação 

Escolas Seguras  

O sucesso dos três pilares do "Quadro Integral para a Segurança Escolar" reside na 

existência de um Quadro de Habilitação para ações de gerenciamento de risco de 

desastres no setor de educação, que engloba recursos institucionais, alocação de 

recursos, políticas e planos setoriais. que deve ser alinhado com os planos nacionais, 

subnacionais e locais de gerenciamento de riscos de desastres. Essa estrutura 

facilitadora permite a sustentabilidade das ações desenvolvidas nos três pilares, 

fornecendo uma base institucional, normativa e programática que permite vincular 

decisores e agentes de implementação de forma coerente e coordenada ao longo do 

tempo. 

É responsabilidade das autoridades nacionais gerar o conjunto de leis, políticas, 

planos, regras, regulamentos e sistemas, que estabelecem a forma como as ações 

devem ser realizadas para alcançar os objetivos propostos. Também define os papéis e 

responsabilidades dos atores envolvidos na inclusão de gerenciamento de risco de 

desastres e educação. 

Lista de países que se juntaram à Iniciativa Global como Líderes em Segurança Escolar 

(até outubro de 2016) 



 

http://gadrrres.net/ 

 

Declaração do Panamá sobre Redução do Risco de 

Desastres no Setor Educacional da América Latina e do 

Caribe 

A "Declaração do Panamá sobre Redução do Risco de Desastres no Setor Educacional 

da América Latina e do Caribe" foi assinada no âmbito da Conferência Regional sobre 

Redução do Risco de Desastres no Setor Educacional, realizada na Cidade do Panamá, 

no Panamá. 12 a 14 de outubro de 2011. As autoridades educacionais estão 

empenhadas em promover ações para reduzir os riscos através da educação e garantir 

o direito à educação em emergências e desastres. 

http://s3.amazonaws.com/inee-

assets/resources/Declaracion_Panama_RRD_Sector_Educativo_firmada.pdf 

 

O Quadro Sendai para Redução do Risco de Desastres 2015-2030 foi adotado na 

terceira Conferência Mundial das Nações Unidas sobre Redução do Risco de Desastres 

realizada em Sendai, Japão, em março de 2015, continuando o trabalho realizado pelo 

Estados e outras partes interessadas em relação ao Quadro de Ação de Hyogo e 



apresenta uma série de inovações que foram solicitadas durante as consultas e 

negociações. 

Uma das mudanças mais importantes é: a marcada ênfase no gerenciamento de riscos 

e não na gestão de desastres; a definição de quatro prioridades e sete objetivos 

globais; um foco em evitar novos riscos, reduzir o risco existente e aumentar a 

resiliência; bem como um conjunto de princípios orientadores, incluindo a 

responsabilidade primária dos Estados de prevenir e reduzir o risco de desastres e a 

participação da sociedade e de todas as instituições do Estado. 

O Marco Sendai reconhece a importância de promover a incorporação de 

conhecimentos sobre risco de desastres, educação acadêmica e não formal, educação 

cívica em todos os níveis e educação e formação profissional. 

O que é uma escola segura? 

A Aliança Global para Redução do Risco de Desastres e Resiliência na Educação 

(GADRRRES) define uma "escola segura" como um site educacional que combina um 

plano de prevenção de desastres determinado pelas suas políticas educacionais com 

todos os componentes do "Marco Integral de Segurança Escolar". 

O objetivo do "Quadro Integral de Segurança Escolar" é concentrar os esforços em 

uma abordagem clara e unificada para que o setor educacional com seus aliados e 

parceiros trabalhe de forma mais efetiva e possa ser conectado, apoiado e contribuído 

para outros esforços iniciativas similares a nível local, nacional, regional e mundial. 

Os objetivos da segurança escolar abrangente são: 

Proteja a vida e a integridade dos alunos, professores e outros profissionais da 

educação nas escolas. 

Planejar a continuidade educacional diante dos perigos e ameaças a que a escola e a 

comunidade educacional estão expostas. 

Protegendo os investimentos no setor educacional. 

Fortalecer a redução de risco e a resiliência através da educação 

FONTE:http://www.ineesite.org/es/reduccion-del-riesgo-de-

desastre?utm_source=INEE+email+lists&utm_campaign=ebdccdc65d-

SLC_Update_2017_+April&utm_medium=email&utm_term=0_710662b6ab-ebdccdc65d-25743853 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 



Conferencia Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres en el Sector 
Educativo en América Latina y el Caribe  
FONTE:http://s3.amazonaws.com/inee-assets/resources/Conferencia_RRD_Sector_Educativo_LAC.pdf 

 

Acuerdo Ministerio Educación - Politica Publica para reducir los riesgos de la 
comunidad educativa  
FONTE:http://s3.amazonaws.com/inee-assets/resources/ECU_MINED_Acuerdo_Ministerial_443-

12_Politica_Publica_RRD_comunidad_educativa.pdf 

 

Directiva Ministerial No. 12: Continuidad de la prestación del servicio educativo en 
situauaciones de Emergencia 
FONTE:http://s3.amazonaws.com/inee-assets/page-images/COL_DIRECTIVA_MINISTERAIL_No_12_Colombia.pdf 

 

Plan Nacional de Educación para la Gestión de Riesgo - Paraguay  
FONTE:http://s3.amazonaws.com/inee-assets/resources/PNEGER_FINAL_10_modificado.compressed.pdf 

 

Política de Seguridad Escolar y Parvularia - Chile  
FONTE:http://s3.amazonaws.com/inee-assets/resources/CHI_Politica_Seguridad_Escolar_2.pdf 

 

Plan Estratégico Sectorial de Prevención y Atención de Desastres del Sector 
Educación - Perú 
FONTE:http://s3.amazonaws.com/inee-assets/resources/PER_plan_estrategico_prevencion_2004.pdf 

 

Experiencias en reducción de riesgo de desastres en el ámbito escolar en Sudamérica 
FONTE:http://s3.amazonaws.com/inee-assets/resources/UNICEF_Experiencias_DRR_Educacion_Sudamerica.pdf 

 

Plan Nacional de Gestion Integral del Riesgo del Sector Educacion 2011- 2021 
FONTE:http://s3.amazonaws.com/inee-assets/resources/HON_MINED_plan_nacional_gestion_integral_riesgo_sector.pdf 



 

PILAR 1 – INSTALAÇÕES DE ESCOLAS SEGURAS  

 

Notas de orientación en la Construcción de Escuelas Seguras 
http://toolkit.ineesite.org/toolkit/INEEcms/uploads/1005/INEE%20Notas%20orientacion%20para%20escuelas%20seguras.pdf 

 

 
Indice de Seguridad Escolar –ISE 
http://s3.amazonaws.com/inee-assets/resources/Indice_de_Seguridad_Escolar_ISE_Final.pdf 

 

Indice de Seguridad de Centros Educativos Escolar - ISCERD 
http://s3.amazonaws.com/inee-assets/resources/08_Indice_ISCERD_vFinal.pdf 

 

Guia práctica para la reduccion de riesgo de desastres en la infraestructura 
educativa  
http://s3.amazonaws.com/inee-assets/resources/Guia_RRD_Infraestructura_Educativa.pdf 

 

Guia práctica para la reduccion de riesgo de desastres en la infraestructura educativa 
http://s3.amazonaws.com/inee-assets/page-images/45179_towardssaferschoolconstruction2015_0.pdf 

 

PILAR 2 - PREPARATIVOS E RESPOSTA AS EMERGÊNCIAS EM ESCOLAS  

 



Preparación Escolar ante Emergencia y Desastres 
http://s3.amazonaws.com/inee-

assets/resources/CUADERNO_PREPARACION_ESCOLAR_EMERGENCIAS_FINAL_Listaparaedici%C3%B3n_1.pdf 

 

Curso de preparación para emergencias en Unidades Educativa 
http://s3.amazonaws.com/inee-assets/resources/Guia_de_Gestion_de_Riesgos_Mineduc_Sept_2013_final.pdf 

 

PILAR 3 :  EDUCAÇÃO EM REDUÇÃO DE RISCO E RESILÊNCIA 

 

Mis primeros pasos en la gestión de riesgo 
http://s3.amazonaws.com/inee-assets/resources/Mis_primeros_pasos_Todo.pdf 

 

La gestión de riesgos: Un tema curricular 
http://s3.amazonaws.com/inee-assets/resources/01_MINERD_2012_Manual_Capacitacion_Maestros.pdf 

 

Manual para Trabajar la Gestión del Riesgo en el Aula - Nivel Inicial 
http://s3.amazonaws.com/inee-assets/resources/02_MINERD_2012_Nivel_Inicial_Manual_Aula_Don_Ciclon.pdf 

 

Manual para Trabajar la Gestión del Riesgo en el Aula - 1er Ciclo básico 
http://s3.amazonaws.com/inee-assets/resources/03_MINERD_2012_1er_Ciclo_Basica_Manual_Aula_Los_Exploradores.pdf 

 

Manual para Trabajar la Gestión del Riesgo en el Aula - 2do Ciclo básico 
http://s3.amazonaws.com/inee-assets/resources/04_MINERD_2012_2do_Ciclo_Basica_Manual_Aula_Los_Detectives.pdf 

 



 
Manual para Trabajar la Gestión del Riesgo en el Aula - Nivel medio 
http://s3.amazonaws.com/inee-assets/resources/05_MINERD_2012_Nivel_Medio_Manual_Aula_Los_lideres_RRD.pdf 

 

Manual para Trabajar la Gestión del Riesgo en el Aula - Educación de Adultos 
http://s3.amazonaws.com/inee-assets/resources/06_MINERD_2012_Educacion_Adultos_Los_facilitadores_RRD.pdf 

 

 

Quadro Sendai para a Redução do Risco de Desastres 

para.crianças.(2017)  

Esta publicação discute redução do risco de desastres - trabalhar juntos para reduzir a 

possibilidade de que uma ameaça de se tornar um desastre, e se preparar em caso de 

um desastre. A redução do risco de desastres deve ser dada ao nível do governo 

nacional, governo local e suas comunidades e famílias. Isso significa compromisso e 

ouvir a todos - as crianças e jovens, e especialmente aqueles que normalmente são 

deixados de fora. 

Foi traduzido para o espanhol como parte da implementação do Projeto Chake Ou 
2015-2016 implementado no Paraguai pela Plan International em consórcio com 
COOPI (Cooperazione Internazionale), com financiamento da Direção-Geral de 
Proteção Civil e ações de ajuda humanitária Européia (ECHO), com o apoio da 
Secretaria Nacional de emergência. 

FONTE:http://s3.amazonaws.com/inee-

assets/resources/20161013_MARCO_DE_SENDAI_NI%C3%91AS_Y_NI%C3%91OS_ESPA%C3%91OL_PGY.PDF?utm_source=INEE+e

mail+lists&utm_campaign=ebdccdc65d-SLC_Update_2017_+April&utm_medium=email&utm_term=0_710662b6ab-ebdccdc65d- 

 

 

 

 



EVENTOS 

 

X Fórum Permanente de Prevenção aos Riscos de 

Desastres na Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí 
Educação Ambiental para Gestão de Riscos de Desastres 

Estão abertas as inscrições para o X Fórum Permanente de Prevenção aos Riscos de 

Desastres na Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí, que acontecerá nos dias 25 e 26/09 de 

2017.  

 

INSCRIÇÕES: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLrAvb6FhwHeWxjkIkr5IIb2GdMJZvkD

boUe6HLxcaVfOiBg/viewform 



 

EVENTOS 

 

Diálogo de resiliência: o desastre que nunca aconteceu - 

A infra-estrutura resiliente pode ajudar a salvar o 
mundo? 

A série Diálogo de Resiliência foi lançada em 2011, quando grandes parceiros de 
desenvolvimento e parceiros humanitários no Banco Mundial concordaram em 
institucionalizar uma série de eventos à margem das Reuniões Anuais e de Primavera 
do WBG-FMI para monitorar o progresso na agenda de resiliência. Com mais de uma 
dúzia de eventos bem-sucedidos e dezenas de participantes de alto nível de governos 
nacionais e grandes agências de desenvolvimento, a série Diálogo de Resiliência traz 
conscientização e foco em advocacia política para questões no campo da gestão de 
riscos de desastres, incluindo financiamento, parcerias, inovação, tecnologia, 
preparação, capacidade institucional e muito mais. Esses eventos emblemáticos 
altamente visíveis ajudaram a garantir que a resiliência do clima e dos desastres 
permaneça na vanguarda dessas importantes conversas. 

Resumo do Evento:  

Co-hospedado pela União Europeia, pelo Governo do Japão, pela USAID e pelo Banco 

Mundial, esta instância da série Diálogo de Resiliência examinará em profundidade o 

papel que a infra-estrutura de qualidade, incluindo soluções baseadas na natureza, 

desempenhará na proteção comunidades de clima composto e risco de desastres. Nos 

próximos 20 anos, construiremos mais infra-estrutura do que os últimos 2.000 - 

bloqueando qualquer risco ou resiliência para as gerações futuras. Com as mudanças 

climáticas, a rápida urbanização e outros fatores que aumentam a vulnerabilidade, 

especialmente para os pobres, essa discussão irá explorar como o ambiente construído 

e as soluções baseadas na natureza podem proteger melhor as vidas e os meios de 

subsistência em todo o mundo. Sexta-feira, 13 de outubro de 2017 | Dia Internacional 

para Redução do Risco de Desastres | 2:00 - 3:00 PM | Sede do Banco Mundial, Sala 

MC 2-800 | Visite o GFDRR. 

https://www.gfdrr.org/resilience-dialogue-the-disaster-that-never-happened---can-resilient-

infrastructure-help-save-the-world- 

 

 



            MAIS 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 

         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 

           

 


