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Capacitando australianos com deficiência para se 
preparar para desastres naturais 

 

Uma abordagem comunitária para incêndios florestais, enchentes e tempestades 

Uma colaboração entre a Universidade de Sydney, os Serviços de Emergência de NSW e 
os setores de saúde e deficiência está aumentando a conscientização sobre os desafios 
que as pessoas com deficiência enfrentam durante desastres naturais. 

Ministro da Polícia e Ministro dos Serviços de Emergência, o Exmo. Troy Grant MP e 
Disability Discrimination Commissioner Sr. Alastair McEwin lançou hoje um  novo 



conjunto de ferramentas  destinadas a aumentar a capacidade de resistência das 
pessoas com deficiência para desastres e emergências de perigo natural. 

O ministro Grant disse que esta abordagem inovadora de todos os riscos incorpora a 
preparação para emergências nas interações cotidianas entre os provedores de saúde 
comunitária e de apoio a deficiências e seus clientes. 

"Esses programas têm um efeito positivo realmente amplo, capacitando toda a 
comunidade, e estou muito satisfeito em ajudar a lançar este trabalho vital", disse o 
ministro Grant. 

"As recentes inundações em Tathra e Lismore são apenas dois exemplos da rapidez com 
que desastres naturais podem devastar nossas comunidades", disse a 
pesquisadora  Michelle Villeneuve,  do Centro para Pesquisa e Política de Deficiência da 
Universidade de Sydney. 

“Mais de 18% dos australianos vivem com uma deficiência e nós temos uma população 
envelhecida, o que significa que muitas pessoas enfrentam desafios como problemas de 
mobilidade e dependência de energia durante emergências. 

“A ferramenta que desenvolvemos é fundamental para garantir que ninguém seja 
deixado para trás devido à falta de planejamento e preparação.” 

O Dr. Villeneuve disse que o terremoto e o tsunami de 2011 no Japão trouxeram a 
questão para a atenção internacional, mostrando que a taxa de mortalidade de pessoas 
com deficiência foi quatro vezes maior do que a da população em geral. 

"Não envolver as pessoas com deficiência no processo de planejamento de desastres 
deixa-as vulneráveis a um sistema que não entende suas necessidades e experiências 
pessoais - nosso trabalho visa colocá-las na vanguarda", disse Villeneuve. 

Principais características da preparação para emergências centrada na pessoa 

Projetado para ser usado por pessoas com deficiências e serviços de saúde em 
colaboração com pessoas com deficiências, o kit de ferramentas Preparação para 
Emergências Centradas na  Pessoa  inclui uma variedade de recursos. 

Um guia do usuário e  vídeos de estudo de caso  mostram às pessoas as informações 
necessárias para desenvolver um plano de preparação para emergências, e um 
questionário interativo pode ser usado para verificar os níveis de preparação ao longo 
do tempo. 

O kit de ferramentas foi desenvolvido por meio de consultas estreitas com os setores de 
deficiência e saúde, com financiamento de US $ 190.000 do Programa de Resiliência e 
Inovaçãoda Comunidade do Governo de NSW  , uma iniciativa do Programa de 
Resiliência a Desastres Naturais do Estado e da Commonwealth. 



Ele foi testado em campo com membros da comunidade, provedores de serviços e 
pessoas com deficiências que vivem em comunidades propensas a desastres no centro-
norte da costa de New South Wales. 

FONTE:https://sydney.edu.au/news-opinion/news/2018/09/12/empowering-australians-with-
disability-to-prepare-for-natural-di.html 

FONTE:http://sydney.edu.au/health-
sciences/cdrp/projects/UOS_PrepareNSW_user_guide_FINAL_v2.pdf 

FONTE:https://www.emergency.nsw.gov.au/Pages/emergency-management/Funding-
Programs/community-resilience/Community-Resilience-Innovation-Program.aspx 

 

Cinco ações para gerenciamento de risco de desastres 
inclusivo de pessoas com deficiência 

 

Por Margaret Arnold, Charlotte McClain-Nhlapo, Deepti Samant Raja e 
Lorenzo Piccio 

Embora os desastres ameacem o bem-estar de pessoas de todas as classes sociais, 
poucos são afetados de forma desproporcionalmente maior do que os  mais de um 
bilhão de pessoas em todo o mundo que vivem com deficiências. Após o terremoto de 
Tohoku e o tsunami de 2011 no Japão, por exemplo, a taxa de mortalidade de pessoas 
com deficiência foi  até quatro vezes maior  do que a da população em geral. 



As pessoas com deficiência são especialmente vulneráveis quando ocorre um desastre 
não apenas devido a aspectos de suas deficiências, mas também porque, em média, elas 
têm mais probabilidade de sofrer desfechos socioeconômicos adversos do que pessoas 
sem deficiência, incluindo taxas mais altas de pobreza. Desastres e esforços de 
recuperação e recuperação de desastres mal planejados podem exacerbar essas 
disparidades, deixando as pessoas com deficiência lutando para enfrentar ainda mais 
tanto durante quanto após a emergência. 

Antes da  Cúpula Global sobre Deficiência , e com base em um relatório recente 
intitulado “ Inclusão de Pessoas com Deficiência na Gestão de Risco de Desastres ” 
da  Facilidade Global para Redução de Desastres e Recuperação  (GFDRR) e o Banco 
Mundial, aqui estão cinco ações que instituições de desenvolvimento, governos e outras 
partes interessadas importantes podem tomar para garantir que as pessoas com 
deficiência não sejam deixadas para trás no rescaldo de um desastre. 

1. Assegure-se de que as pessoas com deficiência tenham um assento na mesa. 

As pessoas com deficiência e organizações de pessoas com deficiência (DPOs) possuem 
conhecimento, experiência e conhecimentos valiosos sobre como tornar as atividades 
de gerenciamento de risco de desastres responsivas às suas necessidades. É vital incluí-
los no desenho, implementação e monitoramento dessas atividades. A  província 
indonésia de Java Central  estabeleceu um exemplo de como ajudar a fazer isso, criando 
uma unidade de serviços de inclusão para pessoas com deficiência dentro do escritório 
local de gerenciamento de desastres.  
  
2. Remover barreiras à plena participação de pessoas com deficiência. 

Não é suficiente, no entanto, que pessoas com deficiência tenham assento na 
mesa. Com demasiada frequência, eles enfrentam barreiras físicas, informacionais, de 
comunicação e outras que os impedem de participar plenamente. Assim, instituições de 
desenvolvimento, governos e outras partes interessadas devem fazer todos os esforços 
para derrubar essas barreiras. Isso inclui garantir que sites físicos ou virtuais para 
reuniões e consultas sejam livres de barreiras, oferecendo acomodações como 
interpretação em linguagem de sinais e materiais em Braille quando necessário, além 
de fornecer informações em formatos acessíveis. 

3. Aumentar a conscientização entre os governos sobre as necessidades das pessoas 
com deficiência. 

A conscientização sobre as vulnerabilidades das pessoas com deficiências durante e 
após o desastre permanece limitada entre alguns governos. Lamentavelmente, isso 
significa que eles podem não dar prioridade ao bem-estar das pessoas com deficiência 
durante a resposta e recuperação de desastres. É, portanto, fundamental para 
conscientizar o governo sobre as necessidades das pessoas com deficiência. No 
Camboja, nas Filipinas e na Tailândia, o projeto de Incapacidade e 
Desastres da  University of Sydney  está fazendo exatamente isso desenvolvendo 
módulos de treinamento que permitem que funcionários do governo, entre outros 
usuários, aprendam os riscos que os desastres representam para pessoas com 



deficiências.  
  
4. Colete dados que incluam pessoas com deficiências. 

Em muitas partes do mundo, dados e estatísticas desagregados por deficiência 
simplesmente não estão disponíveis. Isso pode dificultar o planejamento e a 
implementação de atividades de gerenciamento de riscos de desastres, que atendam às 
necessidades das pessoas com deficiências. O combate às lacunas de dados requer 
suporte para atividades de coleta de dados, como censos e pesquisas domiciliares. Nas 
Filipinas, o Programa de Resiliência Comunitária do  Arbeiter-Samariter-Bund 
(ASB)  está trabalhando com organizações de pessoas com deficiência para coletar 
dados de deficiência - uma abordagem inclusiva para a coleta de dados, que poderia ser 
imitada em outro lugar. 

5. “Volte a melhorar” melhorando a acessibilidade para pessoas com deficiência. 

Em toda a comunidade de gerenciamento de risco de desastres, o movimento para 
“reconstruir melhor” continua a ganhar força. Porém, como o relatório “Building Back 
Better” de GFDRR   apontou recentemente, há uma necessidade de garantir que a 
infraestrutura reconstruída não seja apenas mais resistente a riscos futuros, mas 
também mais inclusiva de populações vulneráveis, incluindo pessoas com deficiências, 
idosos e mulheres grávidas. . Os esforços de recuperação de desastre devem se esforçar 
para melhorar a acessibilidade para pessoas com deficiência, como foi o caso do Haiti 
após o terremoto, que promulgou uma lei para garantir que todos os edifícios, novos e 
reformados, sejam acessíveis a pessoas com deficiência.  

FONTE:http://blogs.worldbank.org/sustainablecities/five-actions-disability-inclusive-disaster-risk-
management 

FONTE:https://www.gov.uk/government/topical-events/global-disability-summit-2018 

 

Guia de Boas Práticas: inclusão de pessoas idosas e 
pessoas com deficiência na política e prática humanitária 

Lições Aprendidas do Programa ADCAP 

Este guia compartilha boas práticas e desafios que surgiram através da experiência dos 
parceiros de implementação do Programa de Capacitação para a Idade e Deficiência 
(ADCAP), na inclusão de pessoas idosas e pessoas com deficiência dentro de suas 
políticas e práticas humanitárias. Todas as organizações principais e especializadas 
engajadas em respostas humanitárias podem aprender e se beneficiar dessa 
experiência. Este guia complementa os “Padrões de inclusão humanitária para pessoas 
idosas e pessoas com deficiência” (ver Apêndice 4), documentando práticas que 



ajudarão as organizações humanitárias a incluir sistematicamente pessoas idosas e 
pessoas com deficiência.  

FONTE:https://www.preventionweb.net/publications/view/57833 

 

 

Os impactos da mortalidade relacionada à temperatura 
sob e além dos cenários de mudança climática do Acordo 
de Paris 

Este documento tem como objetivo orientar políticas e potencialmente aumentar a 
motivação para a ação para limitar o aquecimento climático a 1,5 ° C, fornecendo 
evidências sobre os potenciais benefícios à saúde, em termos de redução da 
mortalidade relacionada à temperatura, derivadas da conformidade com as metas de 
temperatura acordadas. em comparação com cenários de aquecimento mais 
extremos. O estudo realizou uma análise multirregional em 451 locais em 23 países com 
diferentes zonas climáticas e avaliou as mudanças na mortalidade relacionada ao calor 
e ao frio sob cenários consistentes com as metas do Acordo de Paris (1,5 e 2 ° C) e mais 
GMT extremos ( 3 e 4 ° C), e sob a hipótese de não haver alterações na distribuição e 
vulnerabilidade demográfica.  

Os resultados sugerem que limitar o aquecimento abaixo de 2 ° C pode impedir grandes 
aumentos na mortalidade relacionada à temperatura na maioria das regiões do 
mundo. A comparação entre 1,5 e 2 ° C é mais complexa e caracterizada por maior 
incerteza, com diferenças geográficas que indicam potenciais benefícios limitados a 
áreas localizadas em climas mais quentes, onde os impactos diretos sobre as mudanças 
climáticas serão mais perceptíveis. 

O Acordo de Paris obriga todas as nações a empreender esforços ambiciosos para 
combater a mudança climática, com o compromisso de “manter o aquecimento abaixo 
de 2 ° C na temperatura média global (GMT), em relação aos níveis pré-industriais, e 
buscar esforços para limitar o aquecimento. 1,5 ° C ”. O limite de 1,5 ° C constitui uma 
meta ambiciosa para a qual uma maior evidência sobre seus benefícios para a saúde 
ajudaria a orientar as políticas e, potencialmente, aumentar a motivação para a ação. 

FONTE:https://link.springer.com/article/10.1007/s10584-018-2274-3 

 

Diversificação de Risco e Potencial de Expansão - Itália 



Diversificação de risco e potencial de aumento de escala 

O desenvolvimento de soluções de seguros sustentáveis exige uma avaliação completa 
dos riscos, modelagem e camadas. Os riscos agrícolas e climáticos são principalmente 
de natureza sistêmica, ou seja, afetam uma grande área geográfica ou grande parte da 
população simultaneamente. Se o risco segurado não for adequadamente distribuído, 
um evento catastrófico pode ameaçar a viabilidade de todo o esquema. Para reduzir os 
riscos da covariável, a carteira precisa ser diversificada em termos de culturas, tipo de 
risco e diferentes regiões geográficas. 
FONTE:https://indexinsuranceforum.org/sites/default/files/InFocus_03%20UNEP%20Italy_2_LY03.pdf 
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