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ONU reconhece excelência em proteger comunidades 
vulneráveis do risco de desastres 

 
(De esquerda) Chefe da UNDRR, Mami Mitzutori com os vencedores do Prêmio 
Sasakawa Dr. PK Mishra, Secretário Principal Adicional do Primeiro Ministro da Índia, 
Sidnei Furtado, Diretor do Departamento de Defesa Civil de Campinas, Brasil, e Bijal 
Brahmbhatt, Diretor, Mahila Housing SEWA Trust, Índia 
  
GENEBRA , 16 de maio de 2019 - O Departamento de Defesa Civil de Campinas, o 
Mahila Housing Sewa Trust, Índia, e o Dr. Pramod Kumar Mishra, Secretário Principal 
Adicional do Primeiro Ministro da Índia, são os três laureados da Organização das 
Nações Unidas 2019 Prêmio Sasakawa de Redução do Risco de Desastres. Eles foram 
reconhecidos por iniciativas que protegem as comunidades vulneráveis do risco de 
desastres.  



Os vencedores foram anunciados hoje pela Representante Especial do Secretário-Geral 
para Redução de Riscos de Desastres, Mami Mizutori em uma cerimônia de premiação 
em Genebra, Suíça, durante a Plataforma Global para Redução de Risco de Desastres, 
convocada pelo Escritório das Nações Unidas para Risco de Desastres. Redução 
(UNDRR). 
“Desastres onde os riscos naturais afetam negativamente as pessoas estão chegando 
mais rápido, durando mais e batendo mais forte. As pessoas mais impactadas são 
aquelas que fizeram o mínimo para causar essas mudanças significativas - as mais 
pobres. Nada estabelece a desigualdade e a discriminação como um 
desastre. Enquanto os países desenvolvidos sofrem em termos de perdas econômicas 
absolutas, são em grande parte os vulneráveis e pobres que pagam o custo humano 
em termos de perda de vidas, ferimentos e deslocamento. 
“Agradeço à Fundação Nippon, aos 61 indicados e aos membros do júri que têm sido 
firmes em seu compromisso com a inclusão e reconhecendo os direitos dos mais 
vulneráveis. Tenho o prazer de reconhecer projetos e indivíduos que fizeram uma 
enorme contribuição na integração dos mais vulneráveis nas atividades de redução de 
risco de desastres. ”   
O Prêmio Sasakawa de 2019 das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres 
reconheceu, pela primeira vez, projetos e iniciativas empreendidos por instituições e 
indivíduos que contribuíram substancialmente para a construção de sociedades mais 
inclusivas e resilientes. 
 “Recebemos muitos projetos excelentes, e a escolha não foi fácil, mas os finalistas 
foram os que demonstraram a abordagem mais durável, sustentável e abrangente 
para a redução do risco de desastres.” Marcie Roth, membro do júri e presidente e 
CEO de Estratégias de Emergência Inclusiva LLC. 
O UNDRR recebeu 61 nomeações de 31 países. Duas organizações e um indivíduo 
foram premiados: 

• O Departamento de Defesa Civil de Campinas, no Brasil, foi escolhido por sua 
abordagem única de comunidade sustentável em direção a mais inclusão, sua forte 
liderança local e a participação ativa de todos os grupos vulneráveis no mapeamento 
e mitigação de riscos. 

• O Mahila Housing SEWA Trust, Índia, foi reconhecido por sua abordagem inovadora e 
inclusiva, reunindo conhecimento científico e indígena e empoderando mulheres que 
moram em favelas e aumentando a resiliência de famílias inteiras contra desastres 
recorrentes, incluindo crianças, idosos e pessoas com deficiências. 

• O Sr. Pramod Kumar Mishra, popularmente conhecido como PK Mishra, foi premiado 
por toda uma vida de dedicação para melhorar a resiliência das comunidades mais 
expostas a enchentes e secas, e seu compromisso pessoal com a inclusão social como 
um princípio crítico para reduzir a desigualdade e a pobreza. a rede de segurança dos 
social e economicamente marginalizados. 

O Prêmio Sasakawa das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres foi criado 
há mais de 30 anos e é organizado conjuntamente pelo Escritório das Nações Unidas 
para Redução de Risco de Desastres e pela Nippon Foundation. Uma doação total de 
US $ 50.000 é distribuída entre os vencedores. 
 
FONTE:https://www.unisdr.org/archive/65495 

 



 

 

Programa Viva Voluntário lança relatório de atividades 
de 2018 

O programa Viva Voluntário, resultado de parceria da Casa Civil com o Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), deu início em agosto de 2018 à 
missão de criar ferramentas tecnológicas e de sensibilização nacional e regional para 
promover o voluntariado no Brasil. 

Para sumarizar as atividades realizadas em seu primeiro semestre de atuação, o 
projeto lançou seu relatório de atividades de 2018. No documento, é possível 
acompanhar o desenvolvimento da iniciativa nas cinco cidades brasileiras em que há 
equipe atuante (Boa Vista, Brasília, Salvador, São Paulo e Porto Alegre), bem como 
observar a evolução de sua plataforma virtual e de outras atividades de sensibilização. 

O relatório apresenta as instituições responsáveis pela coordenação do projeto, 
detalhando a estrutura e as responsabilidades de seu Conselho Gestor, o papel do 
PNUD em sua governança e o perfil das instituições parceiras. 

O material traz fotos e textos sobre cada um dos encontros realizados (reuniões 
ordinárias e extraordinárias de seus 32 membros) e destaca o papel dos conselheiros 
para as decisões que nortearam o projeto em seus primeiros meses de atuação. 

Áreas do programa 

O Viva Voluntário tem quatro temáticas principais: o prêmio Viva Voluntário, a 
Plataforma Nacional do Voluntariado, a atuação local nas cidades-piloto e o marco-
legal do voluntariado. 

No relatório de atividades, os interessados na premiação podem saber mais sobre cada 
um dos vencedores em 2018, bem como sobre a cerimônia que aconteceu no Palácio 
do Planalto em agosto daquele ano. 

Em fotos e textos, o material mostra os vencedores na categoria que homenageou os 
destaques do voluntariado de organizações da sociedade civil: foram premiadas a 
iniciativa gaúcha Centro Social da Rua, que promoveu 34 edições do “Banho Solidário”, 
possibilitando que mais de 1.700 pessoas em situação de vulnerabilidade social 
tivessem acesso a duchas quentes. A organização Amigos do Bem, de São Paulo, 
também foi condecorada pelos 25 anos de trabalho voluntário levando comida, 
roupas, brinquedos e medicamentos para o sertão nordestino. 



Entre os voluntários do setor público, tiveram destaque o carioca NAPEC e o programa 
de voluntariado da paranaense COPEL. Enquanto o primeiro promove espaços de 
cultura e aprendizado para pacientes com casos graves de internação hospitalar, o 
segundo permite que seus colaboradores dediquem até 4 horas mensais de sua 
jornada de trabalho para o voluntariado. 

A Fundação Telefônica Vivo e a Cargill foram as premiadas na categoria de 
voluntariado empresarial. Os voluntários da Telefônica estão engajados em diversos 
programas em parceria com instituições sociais e têm acesso a um programa 
corporativo que permite o uso das férias para voluntariado no exterior. A Cargill 
promove trabalho voluntário focado em segurança alimentar e tem 10% do quadro de 
funcionários envolvidos em ações de voluntariado. 

O prêmio focou também em líderes voluntários. Nessa categoria, venceram o Coletivo 
de Mulheres Artesãs da Aldeia Tico Lipú, do Mato Grosso do Sul, e o projeto Curumim 
Cultural, do Distrito Federal. 

O relatório anual do Viva Voluntário dedica também algumas páginas à plataforma 
virtual do projeto, explicando sua concepção, desenvolvimento e, principalmente, as 
próximas fases de evolução do portal. Estas preveem melhorias como uma plataforma 
de Educação a Distância (EAD) dedicada a cursos gratuitos sobre voluntariado. 

Interessados em conhecer as atividades desenvolvidas em território — que envolvem a 
mobilização local de instituições sociais, realização de eventos de troca de informações 
e cursos de capacitação — também encontram informações na publicação. O 
documento detalha o número de reuniões realizadas, bem como visitas de campo, 
cadastros na plataforma e outros aspectos da metodologia do programa. 

FONTE:https://www.undp.org/content/dam/brazil/docs/v02_PNUD_VV_Relatorio%20anual.pdf 

 

 

 

Os eventos são naturais, os desastres não são: como as 
lições aprendidas em eventos anteriores podem ajudar 
as empresas a se tornarem mais resilientes 

Baseando-se em anos de experiência em primeira mão e extensa pesquisa, Zurique 
trouxe à luz uma série de lições que podem ser usadas para se preparar para qualquer 
tipo de calamidade em praticamente qualquer parte do mundo. Utilizando sua 
metodologia PERC (Post-Event Review Capability), vencedora do prêmio de conquista 
do National Hurricane Center em abril de 2019, a seguradora é capaz de ilustrar 
desafios surpreendentemente semelhantes enfrentados por gerentes de risco, 
independentemente de onde eles operam. A metodologia PERC fornece pesquisas e 



revisões independentes de grandes eventos de inundação, e procura responder a 
questões relacionadas a aspectos de resiliência a inundações, gestão de risco de 
inundação e intervenção em catástrofes. Ele também analisa o que deu certo, bem 
como oportunidades de melhoria, e resulta em um conjunto de recomendações para o 
futuro. 

Por que o PERC é necessário? 

Estudos de PERC fornecem orientação em um momento em que o número de 
desastres e sua magnitude estão crescendo a uma taxa sem precedentes. Embora 
tenha havido um declínio na mortalidade por desastres (em termos relativos) na 
última década, na maioria dos lugares não houve sucesso significativo em deter o 
aumento substancial das perdas econômicas. Há efeitos profundos sobre o 
crescimento econômico e o desenvolvimento, bem como para o bem-estar geral da 
sociedade. 

Vários dos estudos revisaram a ciência sobre a crescente frequência e severidade dos 
riscos climáticos, especialmente precipitação extrema e tempestades. Cenários 
climáticos futuros foram apresentados em estudos do PERC sobre inundações 
europeias e em todos os estudos foi aprendido que se um certo nível de proteção deve 
ser mantido (por exemplo, uma inundação de 1 em 100 anos, igual à probabilidade 
anual de 1% ), contando com dados históricos não é suficiente. Os perigos mudam e o 
planejamento deve levar isso em conta. Os estudos também mostram que as 
sociedades podem ser vulneráveis a eventos repetidos e ainda podem estar se 
recuperando de uma quando a próxima ocorre. 

Neste relatório, os gerentes de risco e outros profissionais de risco aprenderão como 
lidar com muitos dos desafios que encontram na preparação e resposta a desastres. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/65275_173005803percreportwithmargins.pdf 

 
 

 

Assembleia do ONU-HABITAT discute inovação para 
melhorar qualidade de vida nas cidades 

O Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos (ONU-HABITAT) iniciou 
oficialmente nesta segunda-feira (27) em Nairóbi sua primeira assembleia, cujo tema é 
“Inovação para a melhoria da qualidade de vida nas cidades e comunidades”. O 
encontro do principal órgão deliberativo da organização terá a participação de 3 mil 
delegados, quatro chefes de Estado, mais de 40 ministros e representantes de 116 
países. 



O evento terá duração de cinco dias e será concluído com a publicação de uma 
declaração ministerial, na sexta-feira (31). Além de representantes de governos 
nacionais e locais, o encontro terá a participação de representantes da sociedade civil, 
organizações não governamentais, empresas, academia e outras agências do Sistema 
ONU. 

Criada por meio de uma resolução aprovada em dezembro de 2018 pela Assembleia 
Geral da ONU, a Assembleia do ONU-HABITAT se reunirá a cada quatro anos com o 
objetivo de fortalecer seu mandato. É formada por representantes dos 193 Estados-
membros das Nações Unidas que se encontrarão em Nairóbi para elaborar uma 
agenda global de urbanização, aprovar resoluções e fornecer orientação estratégica 
para o trabalho do ONU-HABITAT. 

O presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, fará a abertura oficial do evento. Ele 
retornará na quarta-feira (29) para participar do Diálogo Estratégico de Alto Nível com 
outros chefes de Estado e de governo, incluindo o presidente do Sudão do Sul, Salva 
Kiir Mayardit, e os primeiros-ministros de Fiji, Frank Bainimarama, e do Iêmen, Ahmed 
ben Dagher. 

Haverá também uma mesa-redonda ministerial sobre mobilização de compromissos 
para a Cúpula sobre Ação Climática do secretário-geral das Nações Unidas de 2019, 
uma Conferência de Doadores e Parcerias em apoio aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) e a Nova Agenda Urbana, um Fórum dos Governos Locais e 
Regionais e um café da manhã sobre gênero. 

Outros 50 eventos ocorrerão paralelamente, abordando temas como habitação social, 
economia azul, cidades somalis habitáveis, cidades seguras para meninas e mulheres, 
ação climática e tecnologia de ponta, bem como eventos de imprensa sobre 
deslocamento urbano. 

Serão realizados diálogos com jovens, treinamento de mídia sobre realidade virtual, 
um “hackathon”, recepções e shows. A Assembleia ONU-HABITAT também contará 
com uma exposição especial sobre o 10º Fórum Urbano Mundial do ano que vem em 
Abu Dhabi. 

“A Assembleia ONU-HABITAT oferece uma oportunidade fantástica para que todos nós 
possamos inspirar uns aos outros com novas ideias e exemplos de como temos usado a 
inovação para maximizar as oportunidades oferecidas pela urbanização e superar os 
desafios”, disse a diretora-executiva do ONU-HABITAT, Maimunah Mohd Sharif. 

O ONU-HABITAT é a agência das Nações Unidas para urbanização sustentável e 
assentamentos humanos, tendo sua sede em Nairóbi e programas em cerca de 90 
países 

FONTE:https://unhabitat.org/habitatassembly/ 

 



 

Upgrades de infraestrutura podem ajudar as empresas 
dos EUA a resistir melhor a desastres 

De Forbes Tompkins 

À medida que as inundações e outros desastres naturais nos EUA se tornam mais 
onerosos, as empresas precisam cada vez mais de uma infraestrutura pública resiliente 
para ajudá-las a resistir melhor às condições climáticas extremas e reduzir o tempo 
necessário para retomar as operações. Mas muitas das estradas, pontes, hospitais, 
escolas e outros bens públicos do país não estão sendo construídos para resistir a 
desastres modernos, deixando empresas e comunidades em risco. 

Essa foi uma das principais conclusões de um informe de 30 de abril sobre o caso de 
negócios para infraestrutura pronta para inundações, patrocinado pelo The Pew 
Charitable Trusts e pela Câmara de Comércio dos EUA no Rayburn House Office 
Building, em Washington. 

O impacto de desastres, como enchentes, na comunidade empresarial é significativo: 
de 40% a 60% das pequenas empresas não reabrem após um desastre e 90% falham 
em um ano, a menos que possam retomar as operações dentro de cinco dias. 

Parte da razão é que grande parte da infraestrutura do país é antiga, está se 
deteriorando e está chegando ao fim de sua vida útil. Muitos desses ativos foram 
construídos para atender menos pessoas sob condições climáticas menos voláteis do 
que existem hoje. Como resultado, as empresas e as comunidades geralmente vivem 
com infra-estrutura abaixo do padrão, que geralmente precisa de reparos. O 
fechamento de estradas, pontes, túneis, portos e outros ativos - um evento comum 
durante e depois de tempestades intensas - pode atrasar a produção e distribuição de 
bens e serviços que as empresas precisam para operar durante desastres e voltar ao 
normal depois delas. 

Para ilustrar esse ponto, o prefeito Bill Saffo (D) de Wilmington, Carolina do Norte, 
contou como sua cidade foi isolada do continente por quatro dias após as enchentes 
do furacão Florence no verão passado. 

"Nós tínhamos duas grandes estradas interestaduais - 40 e 95 - debaixo d'água, e todo 
esse comércio tinha que passar por cidades pequenas, onde em muitos casos as 
estradas secundárias também foram cortadas". Falando dos moradores da área, Saffo 
disse à sala de reuniões lotada. “Imagine todas aquelas pessoas tentando se mudar 
para o interior e depois tentar voltar [para casa]. As pessoas tomarão a lei em suas 
próprias mãos ”durante um desastre, a menos que o país faça grandes atualizações na 
infraestrutura dos EUA e melhore a resposta a desastres. 



O relatório se concentrou em inundações, que causaram danos de US $ 800 bilhões 
nos EUA desde 2000 e levaram a 73% das declarações de desastres presidenciais desde 
2009, com base na análise de Pew da  Agência Federal de Gerenciamento de 
Emergências  e da  Administração Nacional Oceânica e Atmosférica . 

Durante um painel de discussão sobre como a inundação afeta a comunidade 
empresarial e o que pode ser feito para minimizá-la, Thomas Phillips, diretor de 
estratégia regulatória da Target Corp., disse que o investimento em infraestrutura é 
vital para a recuperação econômica e comunitária após os desastres. 

"Não importa o quão bem nós fazemos [na Target] se as pessoas não podem chegar às 
nossas lojas", disse Phillips. “Comunidades que investem sobrevivem melhor e 
crescem.” A Target, que possui 89% de suas lojas, constrói seus edifícios para durar 60 
anos. 

Em todo o país, ele disse, o investimento em infraestrutura não acompanhou o 
crescente número de inundações e outros desastres. Ele contou os desafios 
enfrentados por Baton Rouge, Louisiana, depois que 30 polegadas de chuva caíram 
sobre a cidade em três dias em agosto de 2016. 

"Mais de 100.000 casas foram inundadas e 13 pessoas morreram", disse Phillips. A 
inundação obrigou 6.000 empresas a fechar, 40% das quais não reabriram. O alvo local 
reabriu, mas mesmo agora, quase três anos depois, a comunidade não se recuperou 
totalmente. "Isso levará 10 anos", disse Phillips. 

Uma maneira de ajudar as comunidades a se recuperarem é garantir que agências 
governamentais relevantes estejam preparadas para responder, disse Laura Lightbody, 
que lidera o trabalho da Pew em comunidades preparadas para inundações, no 
briefing. A FEMA é a única agência com um programa dedicado à mitigação de 
desastres, disse ela, acrescentando que os departamentos de Transporte e Habitação e 
Desenvolvimento Urbano “devem ter escritórios permanentes, com pessoal e 
financiados, para lidar com as inundações. Não pode ser apenas FEMA. 

Ed Mortimer, vice-presidente de transporte e infraestrutura da Câmara de Comércio 
dos EUA, disse que as empresas estão dispostas a pagar mais em impostos para ajudar 
a financiar atualizações de infraestrutura. “É hora de modernizar. Precisamos construir 
para durar ”, disse ele. 

Atingir isso começa com o Congresso aprovando um projeto de lei para financiar as 
principais atualizações de infraestrutura nacional. 

Mortimer apontou para algum progresso - por exemplo, o financiamento para 
mitigação pré-desastre na passagem do ano passado da Lei de Infraestrutura de Água 
da América e a Lei de Reautorização da Administração Federal de Aviação - mas ele 
citou a necessidade de uma estratégia totalmente renovada que inclua prontidão de 
inundação. 



"Esta não é uma questão partidária", disse Mortimer. “A América costumava ser um 
líder [em infraestrutura] e precisamos ser líderes novamente. Quanto mais esperamos, 
mais demoramos. ”Comentando sobre o aumento de eventos climáticos extremos, ele 
acrescentou:“ Vamos parar de discutir por que isso está acontecendo. Está 
acontecendo. Então, vamos lidar com isso. 

Mas nenhum setor deve tentar fazer isso sozinho, alertou Ryan Colker, diretor 
executivo da Alliance for National & Community Resilience. Desastres, observou ele, 
tendem a revelar quantos setores diferentes dependem uns dos outros. 

“Se um proprietário quer [e recebe] o prédio mais forte de uma comunidade e a rede 
de transporte não está à altura, esse prédio está encalhado” em uma emergência, 
disse Colker. Os municípios também enfrentarão barreiras à recuperação se, por 
exemplo, escolas ou hospitais não reabrirem rapidamente após condições climáticas 
extremas. Ele sugeriu que os municípios procurem oportunidades para atrair 
investimentos que beneficiarão inúmeros interesses - por exemplo, financiamento 
para construção que também poderia beneficiar os setores financeiro e de seguros. 

E, ao calcular esse benefício, é fundamental fatorar as economias futuras no custo das 
atualizações de infraestrutura, disse o representante David Rouzer (R-NC), que falou 
brevemente no evento. Ele pediu mudanças na forma como o Escritório de Orçamento 
do Congresso pontua as contas - isto é, determina seu custo para os contribuintes - 
porque o método não leva em conta quanto dinheiro as provisões de uma conta 
podem economizar no caminho. Estudos mostram que, em média, um dólar investido 
em mitigação de desastres pode economizar US $ 6 em perdas futuras evitadas. 

"A melhor cura é a prevenção", disse Rouzer. Investir em prontidão contra inundações 
“economiza dinheiro; e mais importante que isso, salva vidas. ” 

FONTE:https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/articles/2019/05/15/infrastructure-

upgrades-can-help-us-businesses-better-withstand-disasters 

 

 

Medição de resiliência de inundação para comunidades: 
impulsionando a resiliência da comunidade 

De Teresa M. Deubelli 

A Plataforma Global para Redução de Risco de Desastres deste ano   exige ações 
inclusivas, lideradas localmente, para prevenir desastres e aumentar a resiliência para 
todos os grupos em risco. Com a  Medição de Resiliência de Inundação para 
Comunidades (FRMC),  a Aliança de Resiliência de Inundação de Zurique oferece uma 
abordagem inovadora e inclusiva para dar início à resiliência de inundação da 



comunidade através de processos locais de co-geração e tomada de decisão, 
enriquecidos através de  análise de sistemas .  

Comunidades na vanguarda de um crescente risco de inundação 

Globalmente, o risco de inundações está em ascensão, com a maior parte do fardo das 
inundações concentradas a nível comunitário. A menos que os esforços para 
administrar o risco de inundação sejam significativamente aumentados, a mudança 
climática e a rápida urbanização contínua em áreas propensas a inundações 
continuarão a colocar mais e mais comunidades em risco de enchentes cada vez mais 
extremas. Os tomadores de decisão locais e nacionais precisam adotar medidas 
ousadas para ajudar as comunidades a seguirem o caminho rumo à resiliência às 
enchentes. As  recentes inundações mortais em Moçambique, Malawi e 
Zimbabué  ilustraram com tristeza esta necessidade premente de tomar medidas 
corajosas e transformadoras para reduzir o risco de inundações e criar resiliência às 
cheias na comunidade.  

Uma sólida compreensão dos atuais níveis de resiliência à inundação na comunidade 
em áreas propensas a inundações é crucial para a seleção de intervenções apropriadas 
que ajudem as comunidades a entrar no caminho para a resiliência a enchentes. Em 
todas as comunidades, os perfis de risco e socioeconômico podem variar muito. Por 
isso, a implementação de uma combinação personalizada de medidas de redução do 
risco de inundação e financiamento, juntamente com outras ações de fortalecimento 
da resiliência, é vital. Identificar os ingredientes de tal mistura é muitas vezes 
difícil; mas as percepções das partes interessadas da comunidade podem ajudar a 
encontrar uma combinação eficaz e sustentável que corresponda ao contexto único de 
cada comunidade.  

Seja qual for a forma que essa mistura de intervenções faça no final, seu sucesso 
depende crucialmente do envolvimento das comunidades nos processos de 
planejamento e tomada de decisões, bem como em seu envolvimento no 
caminho. Afinal de contas, a longo prazo, mesmo a melhor intervenção projetada só 
pode desdobrar todo o seu potencial quando corresponde às necessidades e 
capacidades únicas de cada comunidade e tem o apoio total da comunidade; seja 
através da manutenção de diques e outras infraestruturas de proteção, através da 
participação em medidas de autoproteção ou aderindo a códigos de construção e 
planejamento do uso do solo.  

Aproveitar o conhecimento da comunidade para um mix de intervenção feito sob 
medida 

O conhecimento da comunidade é fundamental para a criação de um mix de 
intervenção feito sob medida que incorpore as necessidades locais e corresponda às 
capacidades da comunidade, mas explorar esse conhecimento não é assunto 
insignificante. Com a   Pesquisa de Resiliência de Inundação para Comunidades 
(FRMC), os pesquisadores da Aliança de Resiliência à Inundação de Zurique criaram 
uma ferramenta fácil de usar que ajuda a trazer percepções específicas relacionadas à 
resiliência das comunidades através de processos participativos de cogeração.  



Baseado na ciência de sistemas desenvolvida no  Instituto Internacional de Análise de 
Sistemas Aplicados (IIASA), o FRMC oferece uma visão holística sobre o que constrói a 
resiliência de uma comunidade, operacionalizada por meio de indicadores baseados 
em cinco capitais (capital humano, natural, físico, financeiro e social). Através do 
FRMC, as partes interessadas têm o poder de entender melhor o que cria a resiliência 
à inundação em sua comunidade, dando-lhes as informações necessárias para 
desenvolver uma mistura de intervenções que funcionem para sua comunidade 
específica. Como um privilégio especial, o FRMC traz alavancas de desenvolvimento 
para construir resiliência e reduzir os riscos, o que pode ser negligenciado em outras 
abordagens. Pense por exemplo sobre a mudança de fogões a base de madeira para 
fogões solares;  

Esquema do FRMC. Fonte: Aliança de Resiliência à Inundação de Zurique (2018) 

Começando o engajamento local para impulsionar a resiliência das inundações na 
comunidade 

Identificar as intervenções corretas para impulsionar a resiliência da comunidade é 
apenas uma parte da equação, o engajamento local em realizá-las é o outro. Atingir o 
engajamento necessário da comunidade, no entanto, não é tão fácil quanto foi dito. A 
abordagem participativa e inclusiva do FRMC para obter insights da comunidade por 
meio de pesquisas domiciliares, discussões em grupo, entrevistas com informantes-
chave e fontes de terceiros fornece um caminho efetivo para engajar diversas partes 
interessadas locais na reflexão sobre o que poderia tornar sua comunidade mais 
resiliente. Esse engajamento não apenas colhe o conhecimento da comunidade, mas 
também constrói a compreensão e o suporte para o desenvolvimento de intervenções 
que reduzem o risco e aumentam a resiliência. Os parceiros comunitários da Aliança de 
Resiliência contra Inundações de Zurique confirmaram que, na sua experiência,  

Saiba mais sobre a Medição de resiliência de inundação para comunidades (FRMC) e 
como ela pode ser útil no contexto exclusivo de sua comunidade  aqui . 



FONTE:https://floodresilience.net/blogs/flood-resilience-measurement-for-communities-boosting-

community-resilience 

 

 

A medida de resiliência de inundação para comunidades 
(FRMC) 

Este documento fornece detalhes sobre a estrutura conceitual por trás da Medição de 
Resiliência à Inundação para a Comunidade (FRMC) e explica como ela é aplicada na 
prática, incluindo o software usado. Mais de 110 comunidades em nove países 
participaram da implantação do FRMC na primeira fase de cinco anos da Zurich Flood 
Resilience Alliance. A Aliança recolheu mais de 1,25 milhões de pontos de dados, que 
foram utilizados para melhorar e simplificar ainda mais o FRMC, refinando tanto a 
estrutura quanto a ferramenta em uma abordagem fácil de usar.  

FONTE:http://repo.floodalliance.net/jspui/bitstream/44111/2981/1/941-PA-ZFRP-AdHoc-V7c-
WEB.pdf 
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I SEMINÁRIO DE RRD DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - Ciência, Tecnologia e Inovação na 

Redução do Risco de Desastres 

A Defesa Civil Municipal do Rio de Janeiro tradicionalmente realiza eventos com a participação 

de especialistas e profissionais na área de Redução do Risco de Desastres (RRD), 

principalmente em datas especiais ou comemorativas, como o Dia Municipal de RRD, 

comemorado todo 1º domingo de julho. 

Em 2019, a instituição, de forma inédita, se uniu à Academia, para realizar um evento técnico-

científico com algumas características inovadoras. 

O I Seminário Técnico-Científico para Redução de Riscos de Desastres da Cidade do Rio de 

Janeiro (I SETEC – RRD – RIO), será realizado nos dias 9 e 10 de julho, na Fábrica de Startups, 

no Edifício Aqwa Corporate, localizado na Região Portuária da cidade do Rio de Janeiro e terá 

como tema central: A ciência, tecnologia e inovação na Redução do Risco de Desastres. 

Convém mencionar que a Comissão Organizadora contou, desde o início, com representantes 

de diferentes instituições. Além da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil (SUBPDEC) e do 

Centro de Operações Rio (COR), instituições públicas municipais, professores universitários 

parceiros da Defesa Civil, coordenadores de projetos de pesquisa e extensão na área de RRD, 

participaram das reuniões de planejamento e definiram o formato do evento. 

O I Seminário Técnico-Científico para Redução de Riscos de Desastres da Cidade do Rio de 

Janeiro (I SETEC – RRD – RIO), inova no sentido de receber trabalhos técnico-científicos e 

avaliá-los para eventual apresentação (em formato oral e/ou pôster) no evento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V CURSO DE EXTENSÃO PSICOLOGIA EM EMERGÊNCIAS 
E DESASTRES. 
INSCRIÇÕES ABERTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
DEFESA CIVIL DE MARICÁ REALIZA ABERTURA DE 

INSCRIÇÕES PARA O CURSO DE METEOROLOGIA APLICADA 
AS AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL   

      A Secretaria de Proteção e Defesa Civil realizará o Curso de 
Meteorologia Aplicada as Ações de Proteção e Defesa Civil, voltado 
especificamente para profissionais que atuam nas áreas técnica e 
operacional dos órgãos de proteção e defesa civil de todo o Brasil e 
nas ações de Gestão de Risco de Desastres. 

     O curso tem por objetivo abordar a importância da Meteorologia 
no processo de tomada de decisão na Gestão de Desastres, além 
de auxiliar nas ações preventivas e de preparação ao 
enfrentamento dos eventos adversos. 

     Para efetuar as inscrições, os candidatos deverão estar 
vinculados aos órgãos do Sistema Nacional de Proteção e Defesa 
Civil (SINPDEC), conforme art. 10 da Lei Federal nº 12.608/2012. 

     Dentre os temas abordados no curso, podemos citar: Medições - 
estações meteorológicas; Rede de Monitoramento de PCD’s 
(Plataforma de Coleta de Dados); Legislação de meteorologia 
aplicada a defesa civil; Eventos extremos; Variáveis meteorológicas 
ligada à queimadas; Principais desafios na prevenção de desastres 
naturais; Radar meteorológico; Parâmetros meteorológicos; A 
meteorologia na Defesa Civil (em âmbito municipal, estadual e 
federal); Centro de monitoramento; Utilização de ferramentas 
tecnológicas de acesso a gestão das emergências,  além de outros 
temas relevantes. 

      

PERÍODO DE PRÉ-INSCRIÇÃO: DE 20 DE MAIO À 30 MAIO D E 2019 

CONFIRMAÇÃO DOS SELECIONADOS: 31 DE MAIO DE 2019 

VAGAS DISPONIBILIZADAS: 40 VAGAS  

PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO CURSO: 11 À 14 DE JUNHO DE  2019 

LOCAL: FACULDADE DE MARICÁ (FUNDAÇÃO EDUCACIONAL 
SEVERINO SOMBRA) – Endereço: Avenida Governador Rob erto Silveira, 
437 - Centro, Maricá – RJ.  



PONTO DE REFERÊNCIA: PRÓXIMO A RODOVIÁRIA DE MARICÁ  

PARA REALIZAR A INSCRIÇÃO, O CANDIDATO DEVERÁ: 

1-  ACESSAR O LINK:  bit.ly/CursoMeteorologia 
2-  PREENCHER O FORMULARIO DO CURSO;  

   Caso haja dúvidas, entrar em contato com a coordenação do 
curso, através do seguinte e-mail: cursosdcmarica@gmail.com 

 
 
 

 
 
INFORMAÇÕES 

        PROMOTOR BRASIL 

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

         CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

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

         PREVENTIONWEB 

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

          SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

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

                    

 

 


