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Inscreveu-se na Campanha Mundial de Redução de Desastres 2010 - 2015 

"Construindo Cidades Resilientes: Minha Cidade está se preparando." 

Desta forma compromete-se com a 

"Lista de verificação de dez pontos: passos essenciais para cidades resilientes” 

Ibirarema 

(Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres) 

 



 

Coloque em prática ações de organização e coordenação para compreender e aplicar ferramentas de redução de riscos de desastres, com base na 
participação de grupos de cidadãos e da sociedade civil. Construa alianças locais. Assegure que todos os departamentos compreendam o seu papel 

na redução do risco de desastres e preparação. 
--- 

Atribua um orçamento para a redução de risco de desastres e forneça incentivos para proprietários em áreas de risco, famílias de baixa renda, 
comunidades, empresas e o setor público para investir na redução dos riscos que enfrentam. 

--- 
Mantenha os dados sobre os riscos e vulnerabilidades atualizados, prepare avaliações de risco e utilize-as com base para planos de 

desenvolvimento urbano e tomadas de decisão. Certifique-se de que esta informação e os planos para a resiliência da sua cidade estão 

prontamente disponíveis ao público e totalmente discutidos com eles. 
--- 

Invista e mantenha a infraestrutura crítica que reduz o riscos, tais como drenagem para evitar inundações, ajustados sempre que necessário para 
lidar com a mudança climática. 

--- 
Avalie a segurança de todas as escolas e centros de saúde e modernize-os conforme necessário. 

--- 
Aplique e imponha regulamentos de construção e princípios de planejamento do uso do solo que sejam realistas. Identifique terrenos seguros 

para cidadãos de baixa renda e melhore a urbanização dos assentamentos informais, sempre que possível. 
--- 

Certifique-se de que programas de educação e treinamento sobre a redução de risco de desastres estejam disponíveis nas escolas e 
comunidades locais. 

--- 
Proteja os ecossistemas e barreiras naturais para mitigar inundações, ressacas e outros perigos à que sua cidade seja vulnerável. Adapte-se à 

mudanças climáticas por meio da construção de boas práticas de redução de risco. 
--- 

Instale sistemas de alerta e alarme e capacidades de gestão de emergências em seu município, e realize regularmente exercícios simulados 

públicos de preparação 
--- 

Após qualquer desastre, assegure que as necessidades dos sobreviventes estejam colocados no centro dos esforços de reconstrução, 
apoiando-os e as suas organizações comunitárias para projetar e ajudar a implementar ações de resposta, incluindo a reconstrução de casas e dos 

meios de subsistência. 

LISTA DE VERIFICAÇÃO DE DEZ PONTOS: 

PASSOS ESSENCIAIS PARA PROMOVER CIDADES RESILENTES 

(Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres) 

 


