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esposta

ecuperação

Eventos meteorológicos 

causam desastres?

Em que circunstâncias?

O que fazer quando o desastre é 

iminente ou instalado?

Prestes a ocorrer – conversão do risco 
em desastre
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O que é a 
resposta a resposta a 
desastres?

É a ação que, inevitavelmente, sempre ocorrerá.É a ação que, inevitavelmente, sempre ocorrerá.



Momento de 
grande apelo e 
comoção 

“janela da “janela da 
oportunidade”



Define o sucesso ou o fracasso de um 
governo/trabalho/gestão/equipe

Em que pese precisar responder, à rigor, 
significa que tudo que podia e devia ter 
sido feito antes não o foi.
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Se é preciso 
responder,
falhamos na RRD.



Resposta a desastre é o efeito 
colateral mais grave da ausência da 

gestão pública associada ao risco 

Resposta a desastre é o efeito 
colateral mais grave da ausência da 

gestão pública associada ao risco 



Parte do CAOS 

Multigências
Comunicação (crise)Comunicação (crise)
Escassez de recursos
Conflitos institucionais
Vaidades/sobreposição de poderVaidades/sobreposição de poder



Nessa fase, todos lembram que 
desastres acontecem, que riscos 
existemexistem
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Dimensões do impacto:

Humana, material, ambiental,

econômica, social

Dimensões do impacto:

Humana, material, ambiental,

econômica, social



relatórios/documentação

necessidades:

Produção de Produção de 
relatórios/documentação



Campanhas donativos

Apoio externo



Resíduos

Corpos 

Moral social afetado

Corpos 

Passivos

Moral social afetado



Está prevista a adoção de uma ferramenta de 
gestão para o desastre?

Houve capacitação para utilizá

Está prevista a adoção de uma ferramenta de 
gestão para o desastre?

SCI / SCO

Houve capacitação para utilizá -la?



Voluntários

Existem?
Estão cadastrados e 
disponíveis?
Organização e sistematização 
por tipo de habilidade e/ou 
recurso?
Aspectos legais previstos e 
preparados para viabilizar a preparados para viabilizar a 
participação?
As atividades exigem uso de 
EPI?
Eles estão identificados?
Possuem algum tipo de 
treinamento anterior ministrado 
pela defesa civil?
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Competências institucionais

Quais os papeis:

Do órgão de coordenação do sistema local;Do órgão de coordenação do sistema local;
Das agências envolvidas?

Todos sabem disso de forma clara?

Será que não há um pensamento vigente entre as secr etarias e demais 
órgãos setoriais de que desastre é “coisa” da defes a civil “dar um 

jeito”?
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De 
natureza 
política

Empresários, 
industriais, 

comerciantes

Restabelecimento 
serviços 

Abrigos

Pressões

comerciantes

Imprensa

serviços 
essenciais

Empresários, 
industriais, 

comerciantes

Limitações 
e/ou exaustão 

da equipe

Afetados

comerciantes

Imprensa
Familiares 
das vítimas 



“Depois de grandes eventos as coisas 
mudam.”

“Às vezes parece que tem que acontecer algo 
mais grave pra ver se muda alguma coisa.”

“Depois de grandes eventos as coisas 
mudam.”

“Às vezes parece que tem que acontecer algo 
mais grave pra ver se muda alguma coisa.”



Grande parte do que conseguirmos fazer 
dependerá do quão preparado estivermos

Se queremos uma boa resposta 
precisamos ter uma excelente 
preparação.

Não existe mágica.

Grande parte do que conseguirmos fazer 
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Se queremos uma boa resposta 
precisamos ter uma excelente 



Planos de contingência:

Núcleo comum da preparação 
versus especificidades 

Como estão os 
planos de 

contingência das 
nossas cidades?

Núcleo comum da preparação 



E se olharmos mais de perto para a 
resposta, do que ela é feita?

Quais seus componentes e 
subcomponentes?

E se olharmos mais de perto para a 
resposta, do que ela é feita?

Quais seus componentes e 







É a oportunidade de fazer melhor do que estavaÉ a oportunidade de fazer melhor do que estava





A recuperação também requer 
planejamento e envolvimento de 
várias agências

Um dos aspectos complicadores é a 
tendência ao esquecimento. Parece 
deixar de ser prioridade.
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tendência ao esquecimento. Parece 
deixar de ser prioridade.



Tanto para a resposta quanto para 
a recuperação, para o conjunto de 

ações que envolvem o antes, o 
durante e o pós evento, temos 

trabalhado com a mobilização de 
um setor importante: o da 

produção e disseminação do 
conhecimento.

Conhecimento útil para 
a redução do risco de 

desastre.



Ceped/PR como órgão do Sistema de 
Proteção e Defesa Civil vinculado à 
coordenação do sistema.

Agente de mobilização da comunidade 
científica para a atuação e envolvimento em 
todas as fases/etapas do processo.

Oportunidade de participação de instituições 
de ensino e pesquisa publicas e privadas.

Promoção do encontro entre a necessidade 
dos órgãos do sistema com a potencialidade 
das instituições de ensino e pesquisa. 
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dos órgãos do sistema com a potencialidade 
das instituições de ensino e pesquisa. 

norteadoras



Para a resposta, professores e 
pesquisadores vinculados à 
Redesastre podem ser mobilizados 
como voluntários especiais, como voluntários especiais, 
principalmente aqueles ligados às 
redes temáticas.
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Curso Cidades Resilientes

São 16 episódios desenvolvidos pela 
nossa equipe e produzidos com o 
apoio do curso de Cinema da Unespar
tendo como atores os próprios 
integrantes do Ceped e da Defesa Civil. 

Para termos um curso inovador 
criamos uma Webserie chamada 
Resiliência na Real.

Resilientes



Mensagens da UNISDR e do 

O curso traz a mensagem da campanha 
para o Brasil, pelo nosso promotor Sidnei 

Furtado. 

Mensagens da UNISDR e do Promotor Brasil 

Pela primeira vez teremos uma 
mensagem do chefe do Escritório 

UNISDR – Américas diretamente para as 
cidades brasileiras. 



2. Identificar, compreender e utilizar os   cenário s  
de riscos atuais e futuros

1. Organização para resiliência frente aos 
desastres

3. Fortalecer a capacidade financeira para a 
resiliência

4. Alcançar o desenvolvimento urbano resiliente

5. Proteger as zonas naturais de amortização para 
melhorar as funções protetoras dos ecossistemas

campanha tem a ver com a 

10. Acelerar o processo de recuperação e 
reconstruir melhor

6. Fortalecer a capacidade institucional para a 
resiliência

7. Compreender e fortalecer a capacidade social 
para a resiliência

8. Aumentar a resiliência das infraestruturas

9. Assegurar uma resposta adequada e efetiva 
frente aos desastres

Afinal, o passo 9 da 
campanha tem a ver com a 

resposta adequada e 
efetiva...

... enquanto que o passo 
10 se dedica à 
recuperação e 
reconstrução.



Obrigado pela atenção!

eduardogomes@ceped.pr.gov.br
(41) 3350

(41) 98415

Conheça o CEPED/PR e a 

www.ceped.pr.gov.br
facebook.com/
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