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O que é ARISE 

ARISE representa a Aliança do Setor Privado da UNISDR para as Sociedades Resilientes 
de Desastres. ARISE é uma rede liderada pela UNISDR de entidades do setor privado, 
cujos membros se comprometem voluntariamente a alinhar com o Sendai 
Framework. Os membros ARISE compartilham informações, experiências, atividades e 
projetos, enquanto o nível de envolvimento e recursos é a critério de cada membro. A 
maioria das atividades e interações são um nível local e regional, e o ARISE está 
estruturado de acordo. 

O desenvolvimento sustentável não pode ser alcançado a menos que o risco de 

desastres seja reduzido 

O objetivo geral da iniciativa é criar sociedades resistentes a desastres e alcançar os 
resultados e metas estabelecidos pelo Sendai Framework. ARISE facilita o intercâmbio 
de experiências e conhecimentos sobre como implementar projetos tangíveis de 
redução de riscos de desastres através de sete fluxos de trabalho: estratégias de 
gerenciamento de risco de desastre, métricas de investimento, benchmarking e 
padrões, educação e treinamento, legal e regulamentar, redução e resiliência de riscos 
urbanos e seguros. 

Os membros ARISE concordam em adiantar os Cinco Compromissos do ARISE em apoio 
do Framework Sendai para Redução do Risco de Desastres 2015-2030. 

Cinco Compromissos: 

Compromisso 1 : Sensibilizar para o risco de desastres e para a mobilização do setor 
privado; 

Compromisso 2 : exercer influência nas respectivas esferas de especialização; 



Compromisso 3 : Compartilhar conhecimento e trazer conhecimentos do setor 
privado; 

Compromisso 4 : Seja um catalisador para gerar inovação e colaboração; 

Compromisso 5 : Implementar projetos e atividades tangíveis para alcançar os 
objetivos do Sendai Framework. 

FONTE:https://www3.unog.ch/arise/work-streams 

SETOR PRIVADO NO BRASIL 

FONTE:http://www.preventionweb.net/organizations/17132/profile 

 

 

Resiliência e sustentabilidade urbana através de 

ecossistemas periurbanos: integração da adaptação às 

mudanças climáticas e redução do risco de desastres 

Esta orientação fornece apoio aos profissionais e formuladores de políticas sobre o 
papel dos ecossistemas periurbanos na adaptação e a resiliência dos sistemas urbanos 
contra as catástrofes climáticas e aquáticas. A orientação se concentra principalmente 
na região Ásia-Pacífico, mas também contém informações úteis para outros contextos 
de países em desenvolvimento. 

A interdependência das áreas urbanas e periurbanas e seus ecossistemas formam o 
pano de fundo na compreensão das capacidades de carga urbana, respondendo por 
suas forças de suporte e assimilação. Portanto, a integração da integração da 
adaptação às mudanças climáticas e da redução do risco de desastres em um quadro 
mais amplo de resiliência urbana precisa reconhecer os papéis dos ecossistemas, 
particularmente aqueles nas áreas periurbanas. Infraestrutura e sistemas de 
engenharia, sua redundância, sustentabilidade, confiabilidade e operacionalidade, 
requer uma maior compreensão e integração da infraestrutura ecológica ao longo da 
resiliência social em áreas periurbanas de uma cidade ou município principal. 

FONTE:https://www.researchgate.net/publication/319877741_Urban_Resilience_and_Sustainability_Through_P

eri-urban_Ecosystems_Integrating_CCA_and_DRR 

 

 

 



 

 

Proteção Civil 

 

Exercício de Proteção Civil da EU na Áustria 

Desastres naturais e provocados pelo homem podem ocorrer a qualquer 
momento. Eles podem causar não só danos econômicos e ambientais, mas, mais 
importante, perda de vidas. 

A assistência de proteção civil consiste em ajuda governamental entregue logo após 
uma catástrofe. Este alívio de emergência pode assumir a forma de assistência em 
espécie, implantação de equipes especialmente equipadas, ou avaliação e 
coordenação por especialistas enviados para o campo. 

Os desastres não conhecem fronteiras e uma resposta bem coordenada a nível 
europeu é necessária para evitar a duplicação de esforços de socorro e garantir que a 
assistência atenda às necessidades reais da região afetada. 

Em resposta ao elevado número de emergências recentes, a Comissão da UE anunciou 
em novembro de 2017 novos planos para fortalecer a resposta da proteção civil da UE 
para apoiar os Estados membros a responder melhor e se preparar para desastres 
naturais e causados pelo homem. 

Mecanismo de Proteção Civil da UE 

Quando um país é atingido por um desastre que supera a sua capacidade de resposta, 
os países europeus podem prestar assistência através do Mecanismo de Proteção 
Civil da UE . O Mecanismo foi criado em 2001 para promover a cooperação entre as 
autoridades nacionais de proteção civil em toda a Europa. Permite uma resposta mais 
rápida e eficaz às emergências, coordenando a entrega de equipes de proteção civil e 
ativos para o país e a população afetados.   

Qualquer país do mundo pode pedir ajuda ao Mecanismo de Proteção Civil da 
UE. Desde o seu lançamento em 2001, o Mecanismo de Proteção Civil da UE recebeu 
mais de 200 pedidos de assistência. Intercedeu em alguns dos devastadores desastres 
que o mundo enfrentou, como o tufão Haiyan que atingiu as Filipinas (2013), as 



enchentes na Sérvia e Bósnia e Herzegovina (2014), o surto Ebola (2014), o conflito na 
Ucrânia (desde 2014), o terremoto no Nepal (2015) e a crise dos refugiados na Europa. 

Centro de Coordenação de Resposta de Emergência (ERCC) 

O Centro de Coordenação de Resposta de Emergência é o centro operacional 24/7 do 
Mecanismo. Coordena a entrega de assistência de proteção civil a países afetados por 
desastres, como itens de socorro, expertise, equipes de intervenção e equipamentos 
específicos. Através de um vínculo direto com as autoridades nacionais de proteção 
civil dos estados participantes do Mecanismo, o CCRE assegura a rápida implantação 
de ativos de proteção civil. 

Além disso, o CCRE fornece ferramentas de comunicação e monitoramento 
de emergência através do Sistema de Comunicação e Informação de Emergência 
Comum (CECIS), um aplicativo de alerta e notificação baseado na web que permite a 
troca de informações em tempo real. 

Capacidade de resposta de emergência 

Para melhorar ainda mais a preparação europeia para as catástrofes, os países 
europeus criaram a Capacidade Europeia de Resposta de Emergência (CERE) em 2014, 
como parte do Mecanismo de Proteção Civil da UE. A CERE reúne uma série de equipes 
de socorro, especialistas e equipamentos, que os Estados participantes disponibilizam 
e mantêm em espera para missões de proteção civil da UE em todo o mundo. Este 
pool voluntário permite uma resposta mais rápida e eficaz da UE às catástrofes e 
assegura um melhor planejamento e coordenação das operações da UE. 

Prevenção e Preparação 

Através do Mecanismo, a Comissão Europeia apoia e complementa os esforços de 
prevenção e preparação dos Estados participantes, centrando-se em áreas em que 
uma abordagem europeia conjunta é mais eficaz do que as ações nacionais 
separadas. Isso inclui melhorar a qualidade e a acessibilidade das informações sobre 
desastres, incentivar a pesquisa para promover a resiliência aos desastres e reforçar 
as ferramentas de alerta precoce. Além disso, o Mecanismo oferece programas 
de treinamento e exercícios para especialistas e equipes dos países participantes. 

FONTE:http://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/emergency-response-coordination-centre-ercc_en 

FONTE:http://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/simulation-exercises_en 

 

 

Habitação nas planícies de inundação dos EUA 

Este resumo descreve o estoque de habitação em planícies de inundação de 100 anos 
e planícies de inundação combinadas de 100 e 500 anos em 2011-2015 nos EUA. 



Durante esse período, cinco por cento de todas as unidades habitacionais ocupadas 
nos Estados Unidos estavam localizadas na planície de inundação de 100 anos , e 10 
por cento estavam localizados em planícies de inundação combinadas. Com base em 
estimativas de FloodzoneData.us, este resumo descreve o tamanho da habitação em 
planícies de inundação dos EUA, as ações que são arrendadas e ocupadas pelo 
proprietário, a idade da habitação e se a habitação é subsidiada pelo governo. Esses 
fatores melhoram a avaliação do risco de inundação e os desafios da adaptação. 

FONTE:http://furmancenter.org/files/NYUFurmanCenter_HousingInTheFloodplain_May2017.pdf 

 

Avaliação do impacto econômico do investimento na 

redução e prevenção do risco de desastres: o caso de 

Tabasco 

Este estudo avalia o papel dos investimentos realizados na redução do risco de 
desastres (RRD) e a prevenção na redução real do impacto das inundações no estado 
de Tabasco entre 2007 e 2010. Com base em um estudo anterior realizado no âmbito 
da Assistência Técnica Acordo entre o governo mexicano e o Banco Mundial, verificou-
se que os intensos eventos pluviométricos ocorridos em Tabasco em 2007 e 2010 
foram semelhantes em termos de características hidrometeorológicas (precipitação) e 
distribuição espacial (campos de chuva). Ao analisar a precipitação acumulada 
registrada em ambos os eventos, verificou-se que a magnitude das enchentes de 2010 
foi maior do que as inundações de 2007. 

No entanto, as estimativas de danos e perdas registradas pelo Centro Nacional de 
Prevenção de Desastres (CENAPRED) mostram uma redução de 80% em 2010, em 
comparação com 2007 (Banco Mundial, 2014). A semelhança entre estes dois eventos 
proporciona um cenário ideal de "experiência natural" para avaliar os benefícios dos 
investimentos em DRR realizados entre 2008 e 2010. 

Motivado pelas inundações devastadoras ocorridas em outubro de 2007, o Governo 
Federal Mexicano, em conjunto com o Governo do Estado de Tabasco, elaborou o 
Plano Abrangente de Água de Tabasco (PHIT, Plano Hídrico Integral de Tabasco) e 
iniciou sua implementação. O objetivo do PHIT era criar um conjunto de soluções que 
garantam a segurança da população, bem como o desempenho e a continuidade das 
atividades econômicas e o equilíbrio dos ecossistemas na ocorrência de inundações. O 
PHIT prevê a implementação de medidas estruturais (investimentos físicos, como 
aterros e reforços) e medidas não estruturais (medidas não relacionadas à engenharia, 
como oficinas, treinamentos, desenvolvimento de sistemas de alerta precoce e 
desenho de mapas de riscos, entre outros) . 



O objetivo desta análise é avaliar o impacto causado pelas inundações e os 
investimentos na RRD sobre o bem-estar socioeconômico da população de 
Tabasco. Para esse efeito, foram feitas estimativas do impacto na taxa de abandono 
escolar dos estudantes de Educação Básica (níveis primário e secundário) e do efeito 
sobre a atividade econômica do estado (medido através de mudanças na intensidade 
das luzes noturnas [ou NTL] ). Por um lado, os resultados mostram que o nível de 
inundação fluvial (GLOFRIS) realmente tem um efeito negativo no nível de abandono 
escolar e nas mudanças na NTL. Por outro lado, não foram encontrados resultados 
robustos para o efeito dos investimentos em DRR, mesmo depois de corrigir um 
possível viés resultante da sua localização. conclusão, os resultados obtidos neste 
estudo reforçam os encontrados no anterior (Banco Mundial, 2014):  

FONTE:http://documents.worldbank.org/curated/en/309411513851780251/pdf/WP-P146241-PUBLIC-

Assessment-of-the-Economic-Impact-of-Investments-in-Disaster-Risk-Reduction-and-Prevention-SPANISH.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

           

 

 


