
 
Temas Abordados: Campanha Mundial “Construindo Cidades Resilientes, Plataforma Global para 
a Redução do Risco de Desastres – Marco de Sendai e a sua integração com Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável, Acordo de Paris, Habitat III e a Cúpula Humanitária para a 
resiliência a desastres. 

PUBLICAÇÃO: 28/12/2020 

 

Erros de comunicação durante o COVID-19 prejudicam 
aqueles que já estão em maior risco 

A comunicação de risco de emergência é uma parte crucial da resposta a crises. No 
momento, os grupos vulneráveis estão experimentando resultados desproporcionalmente 
negativos de erros de comunicação em torno do COVID-19. Neste comentário, os autores 
descrevem os passos em falso e esboçam estratégias que as organizações de resposta 
podem adotar para melhorar a comunicação para grupos vulneráveis. 

FONTE: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/1468-5973.12304  

 

Pandemia transforma 2020 no pior ano para o setor de 
turismo internacional 
A Organização Mundial do Turismo, OMT, informou que 2020 sofreu uma redução de 900 
milhões de turistas internacionais entre janeiro e outubro. 

Os dados da agência da ONU foram comparados ao desempenho do setor no mesmo 
período de 2019. A perda de US$ 935 bilhões em receitas de exportação representa mais 
de 10 vezes o prejuízo registrado em 2009, quando o mundo sofria o impacto da crise 
econômica. 

Longo caminho 



Desde o início da pandemia, a OMT tem ajudado governos e empresas com dados 
confiáveis sobre o impacto sem precedentes da Covid-19 sobre a economia e o turismo 
global. 

O secretário-geral da agência, Zurab Pololikashvili, disse que ainda que a vacina contra a 
Covid-19 restabeleça a confiança dos viajantes ainda existe um longo caminho para a 
recuperação dessa crise. 

O chefe da Organização Mundial do Turismo disse que é preciso agir mais para garantir a 
abertura segura das fronteiras ao mesmo tempo em que se apoia os postos de emprego e 
negócios do turismo. 

Pelos dados da OMT, as chegadas internacionais devem despencar de 70% a 75% este 
ano. O turismo global terá retornado aos níveis de 30 anos atrás com menos 1 bilhão de 
novas chegadas.  A conta total do prejuízo deve ser de US$ 1,1 trilhão em receitas 
internacionais. 

Novas medidas 

As perdas econômicas causadas pela pandemia podem chegar a US$ 2 trilhões do Produto 
Interno Bruto, PIB, global. A Ásia-Pacífico foi a primeira região a sofrer o impacto da crise e 
continua sendo a com maior número de restrições até hoje. Ali, a queda de chegadas foi 
de 82% este ano.  

Já o Oriente Médio teve uma redução de 73% e a África de 69%. As chegadas 
internacionais na Europa e nas Américas caíram 68%. A Europa notificou perdas entre 72% 
e 76% entre setembro e outubro se comparada a outras regiões. Ali, a diferença foi a 
recuperação leve entre julho e agosto. Mas o ressurgimento das ondas de contaminação 
causou novas medidas de contenção da pandemia. 

Ainda assim, a Europa continua sendo a região com relaxamento de normas em mais 
destinos turísticos. A maioria ocorreu nos países do Tratado de Schengen. 

EUA, Alemanha e França 

As Américas tiveram leve recuperação no mês de junho e quedas ligeira de chegadas 
internacionais durante todo mês de outubro. Isso se deu por causa da reabertura de 
alguns destinos em países caribenhos. 

Os dados da OMT apontam uma demanda fraca por viagens ainda que em grandes 
mercados como Estados Unidos, Alemanha e França, o setor tenha mostrado alguns sinais 
de recuperação nos últimos meses. Já o turismo doméstico continua crescendo na China e 
na Rússia. 

A agência da ONU informou que a proporção de destinos fechados caiu de 82% no fim de 
abril para 18% no início de novembro, com base em chegadas internacionais. 



Os cenários para 2021-2024 da OMT indicam uma recuperação para o segundo semestre 
do próximo ano. Mas para reerguer com taxas no nível de 2019, o mundo deverá precisar 
de dois anos e meio a quatro anos. 

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2020/12/1736672 

 

Unesco: impacto da pandemia sobre cultura foi mais forte 
que o esperado 
As consequências econômicas da crise de Covid-19 afetaram a cultura de forma mais 
severa do que se esperava. A constatação é da Unesco. A agência da ONU analisou as 
medidas de governos para socorrer o setor em vários países.    

Durante seis meses de confinamento social, a área de produção musical pode ter perdido 
mais de US$ 10 bilhões em patrocínio e apoio institucional. O mercado livreiro deve sofrer 
uma redução de 7,5% por causa da crise.    

Cinema e música    

Na indústria de cinema, 10 milhões de postos de trabalhos podem ter sido eliminados 
somente neste ano, e um terço das galerias de arte contaram ter cortado pessoal.    

Num novo guia, a Unesco ressalta o fechamento de salas de cinema e teatros e livrarias. 
Além disso, muitos artistas ficaram sem oportunidade de trabalho. Na publicação da 
Unesco: Cultura em Crise, uma Guia de Políticas para um Setor Criativo e Resiliente, a 
agência quer assistir governos. (Veja links em inglês) Culture in Crisis: A Policy Guide for a 
Resilient Creative Sector.    

A Unesco lembra que a cultura concentra 30 milhões de empregos. A diretora-geral da 
agência, Audrey Azoulay, afirma que é preciso ajudar o setor a sair da crise e fomentar a 
diversidade cultural.  

Artistas trabalham geralmente no setor informal e acabam ficando esquecidos num 
momento de crise como esse. As mulheres estão ainda mais expostas a trabalhos 
precários na arte e cultura e por isso mais propensas à insegurança social.     

Lives na internet    

O guia da Unesco para ajudar o setor da cultura a sair da crise gerada pela pandemia traz 
três eixos principais de ação que os governos podem tomar como apoiar os artistas e 
profissionais do setor, fortalecer a concorrência das indústrias criativas e culturais e apoiar 
indiretamente suas ações.  

A agência da ONU citou os exemplos do Uruguai, Filipinas e do Zimbábue, que 
estabeleceram fundos de apoio aos artistas durante a pandemia.  



Já a Alemanha e os Emirados Árabes Unidos se propuseram a comprar os trabalhos dos 
artistas além de encomendar obras durante a quarentena.    

Desde a pandemia, muitos espetáculos passaram a ser feitos online, mas com 46% da 
população global ainda sem acesso à internet, quase metade do mundo permanece sem 
acesso à cultura e os artistas sem o contato com o público.  

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2020/12/1736792 

 

Unicef pode transportar 850 toneladas de vacina contra 
Covid-19 por mês em 2021 
Uma operação histórica e gigantesca. Foi assim que a diretora-executiva do Fundo das 
Nações Unidas para a Infância, Unicef, descreveu o trabalho da agência de transportar a 
vacina contra a Covid-19 para crianças em todo o mundo. 

Em comunicado, Henrietta Fore disse que o Unicef está pronto para executar a tarefa de 
levar a imunização a 92 países de rendas baixa e média em nome da iniciativa de vacinas 
Covax, e em parceria com a Organização Mundial da Saúde, OMS. 

Aviões de carga 

O transporte de 850 toneladas de vacina por mês deverá ocorrer em parceria com 
empresas aéreas de forma priorizada. A imunização deve ser levada em aviões de carreira 
e de carga, mas voos fretados também são uma opção em alguns países pequenos ou com 
dificuldades de acesso. 

Um dos maiores desafios para a distribuição da vacina é o sistema de refrigeração e 
armazenamento das doses. O Unicef, a OMS e a Aliança de Vacinas Gavi produziram um 
guia sobre logística e fornecimento da imunização que deve ajudar os países a receberem, 
estocarem e gerenciarem as vacinas e produtos associados. 

O pessoal de saúde deve ser treinado para executar todas as fases da operação.  

Planos nacionais 

Já em 2017, foram instalados alguns refrigeradores de vacinas em países de renda baixa e 
até o fim do próximo ano, o Unicef deve apoiar a instalação de 70 mil unidades. A 
imunização contra a Covid-19 precisa ser armazenada em temperaturas de 2 a 8 graus 
Celsius. 

A agência da ONU também assiste governos com a preparação e execução de planos 
nacionais. Esta semana, o Unicef se reúne com mais de 300 especialistas em licitação de 
vacinas em todo o mundo para fortalecer os sistemas regulatórios e as redes de 
distribuição. 



No próximo ano, o Unicef deve precisar de US$ 410 milhões para ajudar os países a 
entregar as doses, diagnósticos, instrumentos e tratamentos contra a Covid-19. 

 

  

Projeções indicam piora e agências da ONU preparam 
enfrentamento ao La Niña 
A Organização Meteorológica Mundial, OMM, reforça ações para preparar e minimizar 
impactos do fenômeno climático La Niña apoiando governos, Nações Unidas e outros 
setores que lidam com o clima. 

Essas medidas têm em conta as previsões de piora dos impactos que se estenderá até o 
próximo ano. Os efeitos serão sentidos em nível de temperaturas, chuvas e padrões de 
tempestade em várias partes do mundo. 

Pacífico 

Em outubro passado, a agência da ONU revelou uma tendência de o La Niña se tornar 
mais forte após o esfriamento das temperaturas da superfície do mar do Pacífico 
equatorial. 

Em nível nacional, vários Serviços Meteorológicos e Hidrológicos também confirmaram 
essa tendência em indicadores oceânicos e atmosféricos. A previsão é que o La Niña atinja 
o pico da intensidade este mês ou no próximo. 

As autoridades climáticas na Austrália anunciaram o aproximar desta etapa na região. As 
condições neutras somente deverão retornar no verão do Hemisfério Sul ou no início do 
outono. 

Nos Estados Unidos, a última atualização da Administração Nacional Oceânica e 
Atmosférica e do Instituto Internacional de Pesquisa para o Clima apontou para 95% de 
probabilidade da La Niña continuar até março de 2021. 

A agência da ONU realça que o impacto nos padrões climáticos pode ser complexo. Este 
dezembro, várias áreas poderão registrar anomalias de temperatura ou precipitação até 
março de 2021. 

Impactos 

As chuvas poderão estar abaixo do normal em todo o Pacífico, uma região que já teve um 
déficit significativo de precipitação nos últimos meses e pode estar exposta aos impactos 
da seca. 



Crescem também as probabilidades de áreas da Ásia Central, do sul da América do Norte e 
s América do Sul terem menos chuvas que o normal. Cada um desses padrões é 
considerado um efeito clássico do La Niña. 

A Austrália poderá ter mais umidade do que a média, especialmente ao longo da costa 
leste onde houve fortes inundações ocorreram recentemente. No Pacífico equatorial 
ocidental e na América Central as chuvas poderão estar acima da média. 

No entanto, nem todas as áreas terão o padrão típico do La Niña. Por exemplo, a OMM 
destaca que aparentemente não há qualquer sinal forte no sul da África, que 
normalmente enfrenta condições mais úmidas. 

Implicações 

A atuação da agência junto com várias entidades envolve representantes de áreas como 
saúde, transporte, energia, agricultura e gerenciamento de risco de desastres. 

Nas últimas semanas, encontros com o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação 
de Assuntos Humanitários e a Organização para a Alimentação e Agricultura discutiram o 
La Niña. 

A meta é abordar as implicações da previsão sazonal e planejar estratégias de mitigação. 
Em termos de autoridades regionais foram envolvidas nações do Pacífico, do sudeste 
Asiático e da África Oriental. 

No leste da África, a discussão sobre o La Niña avaliou os possíveis impactos com o Grupo 
de Trabalho da Rede de Segurança Alimentar. O Centro de Previsão e Aplicação do Clima 
divulgou a possível estação chuvosa mista entre março e maio de 2021. 

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2020/12/1737002 

 

 
América Latina e Ásia tiveram maior número de jornalistas 
assassinados este ano 
A Unesco repudiou os assassinatos de jornalistas em todo o mundo. Somente este ano, 59 
profissionais perderam a vida. As regiões da América Latina e Caribe e da Ásia-Pacífico 
foram responsáveis pela maioria dos crimes com 22 mortes cada.  

Dentre as vítimas estão quatro mulheres.  

Democracias  

Em segundo lugar aparecem os países árabes, onde nove jornalistas perderam a vida. Na 
África, foram seis mortes este ano.  



Segundo a Unesco, 2020 registrou dois assassinatos a mais que no ano passado. Em 2018, 
99 profissionais foram mortos num dos anos mais fatais da última década, na qual foram 
notificados 888 assassinatos.  

A diretora-geral da Unesco, Audrey Auzolay, disse que todos puderam ver a forma sem 
precedentes da relevância do jornalismo para as democracias e a proteção dos direitos 
humanos.   

Ao mesmo tempo, a pandemia afetou a liberdade de imprensa em todo o mundo. Para 
ela, a proteção do jornalismo é a proteção da verdade.  

Padrões de assassinatos  

No relatório da Unesco sobre Segurança de Jornalistas e o Risco da Impunidade, divulgado 
em 2 de novembro, é possível detectar os padrões de assassinatos dos profissionais do 
setor nos últimos dois anos.  

Em média, na última década, um jornalista foi morto a cada quatro dias no mundo. O 
documento mostra ainda que a impunidade continua prevalecendo.  

As condições de trabalho dos profissionais são motivo de preocupação. Os casos de 
assédio seguem aumentando e ataques não-letais.   

Este ano, jornalistas que trabalharam informando sobre protestos como “Vidas Negras 
Importam” ou outras demonstrações enfrentaram riscos e perigos.  

Entre janeiro e junho deste ano, os profissionais foram atacados em 125 protestos em 65 
países.  

Covid-19 e perseguições  

A Unesco também está preocupada com a segurança das mulheres, alvo de ataques na 
internet, e que são baseados também em violência de gênero.  

Para compreender melhor o problema, a agência da ONU lançou uma pesquisa global com 
o Centro Internacional para Jornalistas, Icfj na sigla em inglês.  

Dados preliminares indicam que 73% das jornalistas, que responderam, afirmaram ter 
sofrido violência na internet por causa do trabalho. E 20% disseram que o assédio online 
se transformou em ataques e abusos fora da internet.  

A pandemia da Covid-19 só piorou os desafios para os profissionais da mídia este ano. 
Com a perda de anúncios, muitos veículos estão ameaçados agravando o já precário 
ambiente de trabalho no setor.  

Em muitos países, legislações e medidas de emergência contra a pandemia serviram de 
álibi para restringir a liberdade de imprensa e expressão.   



Muitos jornalistas foram perseguidos ao exporem as falhas das autoridades na resposta à 
crise da Covid-19.  

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2020/12/1737092 

 

Não pense apenas em terremotos, prepare-se para eles 

Para seu Ph.D. em psicologia, Te Herenga Waka - Dra. Lauren Vinnell da Victoria University 
of Wellington estudou como os pensamentos e crenças que as pessoas têm sobre a 
preparação para os perigos naturais influenciam seu comportamento. 

Ela também identificou novas estratégias potenciais para encorajar uma melhor 
preparação doméstica. 

Lauren, que se formou em dezembro, sempre foi fascinada por perigos naturais , como 
terremotos e vulcões. 

"Mas eu não vi uma maneira de incluir meu interesse no comportamento das pessoas até 
meu terceiro ano de graduação, durante uma palestra sobre como podemos usar nosso 
conhecimento de psicologia para melhorar os resultados durante e após os terremotos. 

Ela obteve honras e um mestrado, com foco no apoio público à legislação de 
fortalecimento de terremotos. Em seguida, ela foi premiada com um doutorado. bolsa de 
estudos de Kia manawaroa — Ngā Ākina o Te Ao Tūroa / Resilience to Nature's Challenges 
National Science Challenge para explorar as influências sociais nas decisões das pessoas 
de se preparar para os perigos naturais. 

Lauren diz que houve algumas revelações a caminho. 

“Foi um pouco surpreendente quantas pessoas disseram não ter feito uma determinada 
ação porque não haviam pensado nisso. 

"O que foi ainda mais surpreendente foi que não achamos que pensar em preparar está 
relacionado com a preparação real. Isso sugere que há ações específicas que as pessoas 
não sabem que podem ou devem fazer, mas que geralmente pensar em preparar não é o 
problema." 

Lauren diz que a preparação entre os Wellingtonians para lidar com os perigos naturais é 
bastante baixa, apesar do alto conhecimento do risco. 



Os participantes dos dois primeiros estudos foram recrutados principalmente por meio da 
mídia social, embora as amostras que usam esse método tendam a favorecer pessoas 
mais jovens e mulheres super-representadas e Pākehā, diz ela. 

O terceiro estudo envolveu pessoas em endereços selecionados aleatoriamente para 
obter uma amostra que refletisse melhor a população de Wellington. O quarto estudo, 
para avaliar o exercício de simulação de terremoto ShakeOut executado pela Agência 
Nacional de Gerenciamento de Emergências, envolveu participantes de todo o país. 

Lauren descobriu que fornecer informações direcionadas para as comunidades usarem em 
sua preparação é a chave. 

"Nossas descobertas oferecem ideias para melhorar a maneira como falamos com as 
comunidades para encorajá-las a se prepararem, realmente focando nos tipos de 
pensamentos e crenças que elas têm que as impedem." 

Lauren também experimentou a compreensão da terminologia das pessoas. 

"No estudo dois, metade dos participantes foi questionada sobre 'desastres naturais' e a 
outra foi questionada sobre 'desastres naturais". Há um forte argumento na área de que o 
termo 'desastre natural' é inadequado, pois os desastres são o resultado de decisões 
humanas que levam à exposição ao risco. 

"Poucas pesquisas exploraram como o uso do termo pode influenciar o comportamento. 
Nossos participantes não diferiram muito em termos de como eles pensam sobre os 
riscos naturais em comparação com os desastres naturais , mas diferiram em termos de 
como seus pensamentos se relacionam com suas intenções preparar." 

Ela diz que as descobertas sugerem que falar sobre desastres implica que algo terrível já 
aconteceu e, portanto, não pode estar realmente preparado, enquanto os perigos se 
referem à possibilidade de algo ruim acontecer, o que pode, portanto, ser evitado. 

"Mas precisamos trabalhar mais para apoiar essa sugestão. Essa descoberta também 
enfatiza a importância de considerar as palavras que usamos ao falar com as 
comunidades." 

Uma avaliação da simulação de terremoto ShakeOut mostrou que aqueles que 
participaram têm um melhor conhecimento das ações de proteção corretas a serem 
tomadas durante o tremor e que essas pessoas são mais propensas a usar essas ações 
durante terremotos reais, disse Lauren. 

"Dada a alta proporção de feridos durante os terremotos em Aotearoa que poderiam ser 
evitados por pessoas que soubessem e usassem o recurso" Largue, cubra e segure ", este 
apoio para a eficácia do ShakeOut é encorajador. 



Lauren agora começou uma bolsa de pós-doutorado no Joint Center for Disaster Research 
da Massey University, investigando como as pessoas respondem e se comportam quando 
solicitadas a considerar vários perigos ao mesmo tempo. 

FONTE:https://phys.org/news/2020-12-dont-earthquakes.html 

 

Resiliência rural: preparação para desastres para 
comunidades fora do caminho batido 

Por Naim Kapucu e Fernando I. Rivera 

Retratos da vida rural tendem a romantizar certas qualidades - o isolamento, o charme 
rústico, a liberdade da agitação e da multidão das cidades. Essas qualidades podem ser 
atraentes, mas são também o que torna as comunidades rurais especialmente vulneráveis 
aos impactos de perigos e desastres. Devido à falta de recursos financeiros e materiais 
disponíveis nas áreas urbanas, as áreas rurais devem pensar no futuro e trabalhar em 
colaboração para construir sua resiliência a desastres. 

A resiliência, especialmente a resiliência da comunidade, tornou-se um foco crítico para 
gestores de emergência e formuladores de políticas preocupados com o risco de perigo e 
vulnerabilidade em áreas rurais. Resiliência é geralmente definida como a capacidade de 
se recuperar rapidamente de impactos externos adversos, como desastres. Essa 
capacidade pode ser construída ou fortalecida usando a mitigação de riscos para reduzir 
ou prevenir perdas, bem como implementando atividades de preparação que melhoram a 
eficácia da resposta. 

Para as comunidades rurais, no entanto, construir resiliência é difícil por uma série de 
razões. Bases tributárias menores podem causar restrições financeiras, população limitada 
pode afetar a maneira como os fundos estaduais e locais de mitigação e recuperação são 
distribuídos e também podem faltar oportunidades de treinamento e equipamento para 
resposta a desastres. O acesso reduzido à tecnologia pode impedir a comunicação antes, 
durante e depois dos desastres. Esses obstáculos podem criar dificuldades significativas na 
concepção e implementação de planos e práticas de mitigação de perigos. 

Vulnerabilidades específicas de áreas rurais também podem contribuir para a falta de 
resiliência. As comunidades rurais geralmente consistem em casas de baixo custo (como 
casas móveis), indivíduos com renda mais baixa e níveis de educação mais baixos, 
populações relativamente mais velhas e pessoas cujo sustento depende de ocupações 
focadas em recursos, como a agricultura. 



Devido a essas limitações, é importante que as organizações de emergência rural reduzam 
a dependência de recursos federais e incentivem a responsabilidade da comunidade na 
abordagem dos perigos. Os meios típicos de financiamento e resposta - como declarações 
formais de desastre ou outros tipos de acordos de assistência mútua - podem ser quase 
impossíveis de acessar para comunidades rurais e bairros. Dessa forma, a assistência a 
essas áreas pode não chegar em tempo hábil, como vimos depois do furacão Katrina na 
Louisiana e Texas em 2005 e do furacão Irma na Flórida em 2017. 

Para se tornarem mais resilientes, é fundamental que as comunidades rurais invistam na 
construção de sua capacidade e em parcerias com áreas urbanas. Como muitas 
localidades rurais podem ser consideradas parte da interface urbano-rural, existem 
oportunidades para alavancar os recursos de seus vizinhos mais populosos. Nosso 
livro, Disaster Vulnerability, Hazards, and Resilience: Perspectives from Florida , destaca as 
lições que aprendemos naquele estado sobre como construir resiliência. Isso incluiu como 
a interface rural-urbana é importante para a resiliência a desastres em setores 
econômicos vitais, como agricultura e turismo, bem como a importância das atividades 
dos trabalhadores agrícolas e ações de resposta para a resiliência da comunidade. 

Nossa pesquisa anterior sobre resiliência a desastres ruraisfocado em como as 
comunidades podem aumentar a resiliência usando planejamento baseado em ativos, 
intervenções de políticas e mecanismos de governança colaborativa - incluindo 
compartilhamento de recursos com agências da área urbana. Memorando de acordos e 
envolvimento colaborativo com áreas urbanas próximas também podem ter impacto no 
desenvolvimento da resiliência rural. As comunidades que examinamos exibiam forte 
capital social e compartilhavam recursos informalmente ou desenvolveram arranjos locais 
de assistência mútua para compartilhar recursos. Tomar a iniciativa de redigir um 
memorando de entendimento e pactos de assistência mútua pode ajudar a desenvolver as 
capacidades locais. Trabalhar em estreita colaboração com o governo em nível de 
condado, que geralmente atua como braço administrativo dos governos estaduais em 
desastres, também pode ajudar as comunidades rurais a reduzir custos e abordar os 
impactos de forma mais eficaz. 

Essas descobertas apontam para implicações críticas para as questões específicas que 
impedem a resiliência a desastres nas comunidades rurais. A cultura colaborativa e as 
perspectivas de liderança são cruciais para desenvolver a capacidade da comunidade rural 
e gerenciar de forma eficaz as emergências. Se essa colaboração não for implementada 
com atenção, há um potencial para criar novas vulnerabilidades, falta de recursos para 
lidar com os impactos e, em última análise, ser menos resiliente a desastres. 

FONTE:https://hazards.colorado.edu/news/research-counts/rural-resilience-disaster-preparedness-for-
communities-off-the-beaten-path 

 



 

Barreiras para aumentar a redução do risco de desastres e 
resiliência da comunidade: evidências do desastre de 
L'Aquila 

Construir sociedades sustentáveis e resilientes é um desafio multidimensional que afeta o 
cumprimento da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Em crises e desastres, 
as autoridades de proteção civil normalmente usam poderes de emergência e uma 
abordagem de comando e controle para gerenciar recursos e projetar e implementar 
intervenções de gestão de desastres. Eles centralizam conhecimentos, tecnologias e 
responsabilidades para prevenção, mitigação e monitoramento, enquanto sufocam as 
capacidades das comunidades locais para reduzir os riscos e impactos de desastres. O 
mecanismo que eles promulgam leva a uma compreensão insuficiente das capacidades da 
população local de aprender e transformar, e de como o bem-estar, as vulnerabilidades e 
a resiliência da comunidade influenciam os riscos de desastres. O mecanismo não 
fortalece o papel das comunidades locais na redução do risco de desastres. Em vez 
de, facilita o capitalismo de desastre em todos os níveis da sociedade. Baseando-se na 
redução do risco de desastres e no paradigma de resiliência e em nossa análise das 
intervenções de gestão de desastres realizadas antes e depois do terremoto de 6 de abril 
de 2009 em L'Aquila, Itália, discutimos as principais restrições à implementação das 
quatro áreas prioritárias no Quadro de Sendai para Redução do risco de desastres: (1) 
Compreensão do risco em suas múltiplas dimensões; (2) fortalecimento da governança de 
risco de desastres; (3) investir na redução do risco de desastres para resiliência; e (4) 
aumentar a preparação e reconstruir melhor em resposta, recuperação e 
reconstrução. Discutimos como abordagens de proteção civil centradas na emergência de 
cima para baixo criam um segundo desastre e falham em todas as quatro prioridades. 

FONTE:https://www.cogitatiopress.com/politicsandgovernance/article/view/3179/3179 

 

Reconstrução de cima para baixo e o fracasso em 
“reconstruir melhor” comunidades resilientes após 
desastres: lições do terremoto de L'Aquila na Itália em 
2009 

Consideramos o que aconteceu nas primeiras intervenções de reconstrução após o 
terremoto de 6 de abril de 2009 em L'Aquila (Itália). Usando a redução do risco de 



desastres e o paradigma de resiliência, discutimos as falhas cognitivas e interacionais das 
abordagens de cima para baixo e analisamos as principais restrições para implementar a 
aprendizagem social inclusiva e a transformação socialmente sustentável e reconstruir 
comunidades melhores e mais resilientes na reconstrução pós-desastre . Nossa evidência 
vem da observação participante, antropologia da ação e autoetnografia analítica 
conduzida durante a fase de reconstrução após o terremoto de L'Aquila. 

Os resultados foram triangulados com análise de documentos, análise de mídia e 
entrevistas retrospectivas conduzidas em 2013 e 2017. A mudança da defesa civil para a 
proteção civil não trouxe nenhum avanço na gestão de desastres e na prática de 
desenvolvimento em termos de RRD e resiliência. A abordagem militarista de comando e 
controle, que ainda está em voga entre os sistemas de proteção civil, significa que os 
líderes políticos locais se tornam as autoridades de proteção civil em uma área de 
desastre.  

Como no caso de L'Aquila, isso agrava os riscos e impactos sociais e ambientais locais, 
inibe as comunidades locais de aprender e as restringe de participar de intervenções pós-
desastre. A maioria dos comentários anteriores sobre recuperação de desastres e 
reconstrução após o terremoto de L'Aquila enfocou a abordagem de cima para baixo 
realizada pelo governo nacional e pelo Departamento Italiano de Proteção Civil (DCP). Este 
documento é o único que esclarece como a abordagem de comando e controle também 
foi implementada por autoridades locais e como isso prejudicou a construção de 
comunidades melhores e mais resilientes. 

FONTE:https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/DPM-11-2019-0336/full/pdf?title=top-
down-reconstruction-and-the-failure-to-build-back-better-resilient-communities-after-disaster-lessons-
from-the-2009-laquila-italy-earthquake 

 

Reconstrução e revitalização em Fukushima uma década 
após o "desastre triplo": Esforçando-se para a 
sustentabilidade e uma nova visão de futuro 

Embora os desastres ocorram com relativa frequência, quase nenhum deles é tão sério ou 
complexo quanto o desastre triplo que devastou as regiões costeiras de Tohoku, no 
Japão. Como uma região pode se recuperar de um desastre tão terrível como o causado 
pelo terremoto, tsunami e contaminação radioativa ligada às explosões e derretimentos 
do reator na usina nuclear de Fukushima Dai-ichi? A recuperação e reconstrução em casos 
de desastres de grande escala envolve várias atividades que se estendem por longos 
períodos de tempo. 



Este artigo concentra-se em um aspecto disso - os esforços que estão sendo feitos para 
produzir mudanças transformadoras mais profundas que visam tornar a região dentro e 
ao redor de Fukushima mais sustentável e resiliente. A região aposta em se tornar um 
líder de importância global em várias áreas: gestão e recuperação de desastres de 
tsunami, know-how de recuperação de desastres nucleares (tecnológico, científico e 
social), desenvolvimento de energia renovável e combustíveis de hidrogênio e tecnologias 
de armazenamento de bateria. Esse esforço é dificultado, no entanto, pela relutância de 
muitos evacuados em retornar à região e os complexos desafios associados a lidar com as 
consequências do acidente nuclear. 

FONTE:https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2212420920315089?token=CED0013A0836893494526
1AA92AF5403E9B2350C46B750030A3BC00C712297FFB58BC8A5FC435C04584A119B4834B678 

 

 

Resiliência de crianças em desastres: uma perspectiva 
multissistêmica 

Este comentário destaca a importância de definir resiliência para portabilidade em todos 
os níveis do sistema e disciplinas, a fim de integrar o conhecimento e se preparar 
adequadamente para os desafios colocados a crianças e jovens por desastres 
multissistêmicos. Uma definição escalonável de resiliência é recomendada: A capacidade 
de um sistema dinâmico de se adaptar com sucesso aos desafios que ameaçam a função, 
sobrevivência ou desenvolvimento do sistema. 

Os principais determinantes da adaptação entre os jovens no contexto de desastres são 
destacados, incluindo variações na dose de exposição à adversidade, tempo de 
desenvolvimento, diferenças individuais e os sistemas socioecológicos das vidas das 
crianças que podem ser mobilizados em resposta. A adaptação de crianças em desastres 
depende da resiliência dos sistemas interconectados, incluindo famílias, escolas, 
comunidades e setores políticos. As implicações de uma perspectiva multissistêmica para 
a redução e preparação do risco de desastres são discutidas com foco em nutrir a 
resiliência das crianças e suas sociedades para os desafios a curto e longo prazo no futuro. 

FONTE:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/ijop.12737 

 

 



 

Guia de estrutura de recuperação de desastres 

Uma versão revisada e atualizada do guia Disaster Recovery Framework (DRF) que foi 
originalmente emitido em 2015 foi publicada em março de 2020. O guia se destina a ser 
uma ferramenta baseada na prática e focada em resultados para ajudar governos e 
parceiros no planejamento para resilientes recuperação pós-desastre após um desastre 
em grande escala. Ele fornece os principais processos de planejamento e tomada de 
decisão para o desenvolvimento de políticas e programas de recuperação. Destina-se 
principalmente às partes interessadas envolvidas com preparação, planejamento e gestão 
de atividades de recuperação e reconstrução dentro dos sistemas governamentais. O guia 
DRF atualizado fornece exemplos novos e aprimorados de experiência de recuperação, 
com foco nos resultados. Duas novas áreas foram adicionadas, uma com foco nas 
especificidades da recuperação de desastres em nível local 

FONTE:https://www.gfdrr.org/sites/default/files/DRF%20Guide.pdf 

 

 
Gênero e redução de risco de desastres - abordagem em 
nível local (Chile) 
A partir de 2012, o Gabinete Nacional de Emergências do Ministério do Interior e 
Segurança Pública, ONEMI, coordena a Mesa de Trabalho de Gestão de Riscos e Género, 
com o intuito de promover um espaço de reflexão e articulação interinstitucional para a 
incorporação da abordagem de Gênero na redução do risco de desastres no Chile. Esta 
mesa redonda é promovida e apoiada pela USAID / OFDA, Caritas Chile, Ministério da 
Mulher e Equidade de Gênero. 

Desde a sua criação, o grupo de trabalho propôs uma série de documentos, guias e 
recomendações para a incorporação do gênero na redução do risco de desastres no nível 
local. Este documento é uma continuação desse trabalho e o primeiro desenvolvido com o 
apoio do centro de pesquisa universitário CITRID. 

Por que é necessário integrar uma abordagem de gênero na redução do risco de 
desastres? As mulheres são afetadas de forma diferenciada pelos desastres socio-naturais 
e pelos efeitos que eles geram, que aprofundam lacunas pré-existentes em relação ao 



acesso a bens e serviços, aumentando os níveis de violência doméstica e sexual, que 
dificultam o as chances de recuperação precoce. Por outro lado, como os especialistas do 
Programa de Redução de Riscos e Desastres da Universidade do Chile CITRID propõem 
neste documento, existem formas de cooperação, solidariedade e atenção entre os 
gêneros, que devem ser sistematizadas e valorizadas pelo sociedade. 

Por que o município é o destinatário deste documento? A maioria das emergências e 
desastres começam, respondem e se recuperam no nível local, daí a importância dos 
atores locais: autoridades comunitárias, socorristas, Comitê Comunitário de Proteção Civil 
e / ou Comitê Municipal para Operações de Emergência, ONGs e as organizações de bairro 
presentes no território, conseguem incorporar a perspectiva de gênero nos processos de 
prevenção, preparação, resposta e recuperação frente a eventos adversos que afetem a 
comunidade. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/75232_generoyreduccionderiesgodedesastres.pdf 

 

 
 
INFORMAÇÕES 

        PROMOTOR BRASIL 

          http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/Home/viewalladvocates#page-3 

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

          https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio 

          http://www.cidadesresilientes.net/biblioteca.html  

          REDE DE CIDADES RESILIENTES DE LINGUA PORTUGUESA 

          http://www.cidadesresilientes.net/ 

         PREVENTIONWEB 

        http://www.preventionweb.net/english/ 

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

         http://www.mi.gov.br/web/guest/cidades-resilientes 

                    

 

 


