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Prioridade de Ação 1
Certifique-se de que a redução de desastres seja uma prioridade nacional e local
com uma forte base institucional para implantação.

 

Indicador central 1.1
Política nacional e quadro jurídico para a redução de risco de desastres existem com
responsabilidades descentralizadas e capacidades em todos os níveis.
  

Até que ponto as organizações locais (incluindo o governo local)
estão capacitadas (conhecimento, experiência, mandato oficial)
para a redução de risco de desastres e adaptação à mudança
climática?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Estamos incluídos neste aspecto para adaptação as mudanças climática,através de
recursos capacitados como os pluviômetros automáticos tem como objetivo ter uma
melhor previsão de desastres naturais e reduzir os danos socioeconômicos e
ambientais. E também das estações hidrológica.

Link relacionados
      > Programa Pluviometro automático/Semi automático
  

Até que ponto existem parcerias entre as comunidades, setor
privado e autoridades locais para reduzir o risco?

Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

As comunidades e as autoridades locais implementam uma parceria para a redução
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desses desastres. entre elas está o setor envolvido da DEFESA CIVIL DO MUNICIO-
COMPDEC,que busca viabilizar e amenizar estes riscos de desastres.
Assim,viabilizando a comunidade em geral á participarem juntamente com esses
setores.

 

Indicador central 1.2
Recursos específiicos e adequados estão disponíveis para implantar planos de
redução de risco de desastres e atividades em todos os níveis administrativos.
  

Até que ponto o governo local tem acesso a recursos financeiros
adequados para realizar as atividades de redução de risco?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Os recursos financeiros está relativamente atribuído ao custeio por a quantidade que
há de habitantes.Esse custeio financeiro está aderido para as demandas as
necessidades e o melhoramento para a redução desses riscos.Porem ainda é uma
delimitação que infelizmente tem-se á desenvolver de acordo com as demandas
fornecidas.

    

Até que ponto o governo local aloca recursos financeiros
suficientes para realizar atividades de Redução de Risco de
Desastres incluindo resposta efetiva a desastres e recuperação?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Esta proposta ainda é um grande desafio á serem aderidos,pois as repartições
financeira requer uma grande demanda.Sendo assim, faz-se necessário aprimorar
estes recursos,umas das vantagens utilizados é a parte de utilização de maneira
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correta, fazemos a entrega de recursos á comunidade,através de equipamentos
para prevenção de desastres,como: materiais em plásticos para absorção em
barreiras em locais de altos riscos de deslisamentos.

 

Indicador central 1.3
A participação da comunidade e a descentralização são asseguradas por meio da
delegação de autoridade e de recursos aos níveis locais.
  

Quanto o governo local ??apoia comunidades vulneráveis locais
(especialmente as mulheres, idosos, enfermos, crianças) a
participarem ativamente na tomada de decisão sobre redução de
risco, formulação de políticas, planejamento e processos de
implantação?

Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

O governo local ainda não está definitivamente ativa nessa tomada de decisão sobre
a redução de risco, a grande limitação do governo local é justamente aderir estas
inclusão de maneira sustentável. O principal foco á esta demanda é
inserir,mulheres,idosos, enfermos e crianças de maneira objetiva e eficaz.

    

Até que ponto o governo local oferece treinamento em redução de
risco para as autoridades locais e líderes comunitários?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Os treinamentos são organizados de maneira estratégicos, ou seja com parcerias
das outras secretárias em nosso município,em especial a secretária que da
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil COMPDEC-.Que visa buscar
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recursos de treinamentos juntamente com a Coordenadoria Municipal de Proteção e
Defesa Civil- CODECIPE.

    

Com que regularidade o governo local conduz programas de
conscientização e educação sobre Redução de Risco de Desastres
e prevenção de catástrofes para as comunidades locais?

Nível de progresso alcançado: 4

Programas incluem questões de
diversidade cultural

Sim

Programas são sensíveis às perspectivas
de gênero

Não

Descrição de Progresso e Resultados:

O governo local,em consequência das virtude á educação,atribui a programas de
conscientização que tem como objetivo conscientizar e aderir á educação no
aspecto de redução de risco de desastre,como também na prevenção de outras
possíveis desastres,como evacuação de gerenciamento através de simulado de
evacuação,que prepara a comunidade,em especial em escolas.

Documentos de referência
      > oficina e preparação de gerenciamento de simulado e evacuação. (2014)

Indicador central 1.4
Uma plataforma nacional multissetorial para a redução de risco de desastres está
funcionando.
  

Até que ponto o governo local participa do planejamento nacional
da Redução de Risco de Desastres?

Nível de progresso alcançado: 3
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Descrição de Progresso e Resultados:

O planejamento nacional da redução de risco de desastre,é um fator primordial á ser
discutido,pois aprimora e dar ainda mais consistência as estrategias de redução e
desastre,ou melhor é de suma importância e necessidade ter esse vinculo
nacional.O governo local em parceria com programas desenvolvidos por a a
CODECIPE-Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. atribui que
anualmente nos encontramos para discutir as limitações e progressos dos
planejamentos para esses riscos em nosso municio.
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Prioridade de Ação 2
Identifique, avalie e monitore os riscos de desastres e reforce o sistema de alerta e
alarme

 

Indicador central 2.1
Avaliações de risco locais e nacionais baseadas em base de dados sobre ameaças
e informações sobre vulnerabilidades estão disponíveis e incluem níveis de risco.
  

Até que ponto o governo local realizou avaliações de risco de
desastres completos para os principais setores de
desenvolvimento vulneráveis ??em sua autoridade local?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

As avaliações desenvolvidas estão atribuídas ao processo de planejamento,esta
etapa ainda é um desafio á ser implantado em nosso governo local.A ideia central é
justamente aprimorar os principais setores que estejam associados á este
desenvolvimento de interação.interação. Porém aos poucos estamos desenvolvendo
metas e objetivos para que cumprem essas demandas.O que garantirmos no
momento é uma monitoração diária que desenvolver a precipitação de chuvas e
desastres,causados pelos desastres naturais.

    

Até que ponto essas avaliações de risco são regularmente
atualizadas, por exemplo, anualmente, ou em uma base bi-anual?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Como bem citado anteriormente, as avaliações diária é um processo que tem como
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base,diagnosticar precipitações das chuvas em nosso governo local,Tais
diagnósticos que preditam quaisquer tipo de mudança clismáticas,como também o
volume exato de altos risco e desastre,que é medido através de estações
hidrológicas.

    

De que maneira as avaliações de risco de desastres estão
incorporadas em todos os planos de desenvolvimento local
relevante de uma forma consistente?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

As avaliações de risco de desastre estão incorporadas em planos de
desenvolvimento,onde permeia e faz uma breve pauta,para que o governo local
baseiam-se em dados significativos,e através desses dados,que se sabe
especificamente o que de grave ou não acontecerá,como por exemplo á cada 20
min,temos em nossos sistema a precipitação exata dos níveis de águas em nossos
rios.

    

Até que ponto as escolas, hospitais e unidades de saúde recebem
atenção especial para avaliações de risco para "todos as ameaças"
em sua autoridade local?

Nível de progresso alcançado: 3

Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

As escolas,juntamente com os hospitais e centros de saúde,estão devidamente
inseridos nessa relação de afinidades em prol aos possíveis desastres e risco no
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nosso governo local,assim, através de sistema de alarmes, os hospitais aderidos ao
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência(SAMU),entre outros centros de saúde de
atendimento á família.(PSF).

    

Quão seguras são todas as principais escolas, hospitais e
unidades de saúde em relação a desastres de forma que tenham
capacidade de se manter operacionais durante emergências?

Nível de progresso alcançado: 4

Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

As escolas é sem sombra de dúvidas, espaço que atendem a demanda de casos de
emergências,em situação de risco e desastres,por isso é de suma importância e
dever do governo local atribui esta demandas.Além também do hospital que está
devidamente ativo em nosso governo,como também nas unidades de saúde que
suprirá á essas possíveis necessidades.

 

Indicador central 2.2
Os sistemas existem para monitorar, arquivar e difundir dados sobre riscos chave e
vulnerabilidades .

-- Não há questões relacionadas ao contexto local --

Indicador central 2.3
Os sistemas de alerta estão em vigor para todos os grandes riscos, com divulgação
às comunidades.
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Até que ponto os centros de alerta estão estabelecidos, com
pessoal adequado (ou pessoal de plantão) e com recursos
suficientes (back ups de energia, redundância de equipamentos etc
) o tempo todo?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

As alertas é com certeza,umas das prioridades que devem está assegurado nessas
situações emergenciais. Portanto, o que o governo local assegura de maneira
acessível para este recurso imediato e proteção de primeiros avisos,é a percepção e
colaboração da secretária e coordenadoria de Proteção e Defesa Civil do Município.

    

Quanto que os sistemas de alerta e alarme permitem a participação
adequada da comunidade?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

O sistema de alerta, é algo que se precisa complementar em nosso governo
local,porém possuímos estratégias de operações de rádios locais,que juntamente
favorece para este tipo de mensagens emergenciais,que viabiliza e dar praticidade
ao conhecimento comunitário móveis em nossa localidade.

 

Indicador central 2.4
Avaliações de risco locais e nacionais levam em conta riscos regionais /
transfronteiriços, tendo em vista a cooperação regional sobre redução de risco.
  

Até que ponto as avaliações de risco locais, estão associadas e
apoiadas nos conhecimentos e avaliações comunitárias e nos
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planos de gestão nacionais e estaduais? 

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Os apoios estão associados ao governo de gestão Estaduais e Nacionais. Ao
qual.aderem através de capacitações mestral,e dependendo da situação
anualmente, ao governo local para que com essas propostas, nosso governo esteja
assegurados as propostas e discussão sobre a prevenção de possíveis desastres.
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Prioridade de Ação 3
Utilize conhecimento, inovação e educação para criar uma cultura de segurança e
resistência em todos os níveis

 

Indicador central 3.1
Informações relevantes sobre desastres estão disponíveis e acessíveis em todos os
níveis, a todos os interessados ??(por meio de redes, desenvolvimento de sistemas
de compartilhamento de informação, etc.)
  

Com que regularidade o governo local transmite para a
comunidade informações sobre as tendências locais de ameaças e
medidas de redução de risco (utilizando um Plano de Comunicação
de Risco, por exemplo), incluindo avisos prévios de provável
impacto de risco?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

O governo local,tem como objetivo assegurar e providenciar as delimitações que
transmite a comunidade competências e habilidades.Assim, as informações
complementares são bastantes segurados de maneira construtiva,ao qual
disponhamos através de palestras e preparação de simulados com toda a
comunidade,que abrangerá a conscientização e prevenção possíveis desastres
naturais.

 

Indicador central 3.2
Currículos escolares, material de educação e treinamentos relevantes incluem a
redução de risco de desastres e os conceitos de recuperação e práticas.
  

Até que ponto as escolas e faculdades locais incluem cursos,
educação ou treinamento na redução do risco de desastres
(incluindo os riscos relacionados com o clima), como parte do
currículo de educação?
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Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

As escolas em nosso governo local,seguem uma demanda de critérios que abrange
esses fatores de situações e emergências em casos de desastre E que, não apenas
em simulados,mais as atividades curriculares deixam bem claro a importância,o
objetivo e as consequências dessas mudanças clismáticos.Por outro lano não
dispúnhamos de faculdades em nosso município.

 

Indicador central 3.3
Métodos de pesquisa e ferramentas para multi-avaliações de risco e análise de custo-
benefício são desenvolvidos e fortalecidos.

-- Não há questões relacionadas ao contexto local --

Indicador central 3.4
Estratégia de consciência pública nacional existe para estimular uma cultura de
resistência ao desastre, com extensão às comunidades urbanas e rurais.

-- Não há questões relacionadas ao contexto local --
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Prioridade de Ação 4
Reduza os fatores de risco subjacentes

 

Indicador central 4.1
A redução de risco de desastres é um objetivo essencial das políticas e planos
ambientais correlatos, inclusive para uso do solo, manejo de recursos naturais e
adaptação à mudança climática.
  

Até que ponto as políticas de Redução de Risco de Desastre de
governo locais, estratégias e planos de implantação são integrados
com o desenvolvimento ambiental e planos de gestão dos recursos
naturais existentes?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

As Politicas de Redução de Risco de Desastre no governo Local,associa
estratégias,que implementa uma gestão ambiental e sustentável em nosso
município, ao qual aderimos á plantações orgânicas em escolas tanto na zona
Rural,quanto na zona Urbana,que tem como objetivo permear esta sustentabilidade.

    

Até que ponto as políticas de uso do solo e os regulamentos de
planejamento para habitação e infra-estrutura de desenvolvimento
levam o risco de desastre atual e o projetado (incluindo os riscos
relacionados com o clima) em conta?

Nível de progresso alcançado: 4

Habitação Sim

Comunicação Sim
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Transporte Não

Energia Não

Descrição de Progresso e Resultados:

Baseando na lei 12608/12 no art 8º onde Compete aos Municípios. identificarmos e
mapearmos as áreas de risco de desastres e promovendo a fiscalização das áreas
de risco de desastre e vedando novas ocupações nessas áreas.

    

Até que ponto os regulamentos de uso e ocupação do solo para
áreas de risco, e os códigos de construção, de segurança e de
saúde são aplicados em todas as zonas de desenvolvimento e tipos
de construção? 

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Baseando na lei 12608/12 no art 8º onde Compete aos Municípios.
vistoriar edificações e áreas de risco e promover, quando for o caso, a intervenção
preventiva e a evacuação da população das áreas de alto risco ou das edificações
vulneráveis,identificar e mapear as áreas de risco de desastres, promover a
fiscalização das áreas de risco de desastre e vedar novas ocupações nessas áreas.

    

Quão fortes são os regulamentos existentes (planos de uso e
ocupação do solo, códigos de construção, etc) para apoiar a
redução de risco de desastres locais?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:
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Compdec junto com a secretaria de planejamento e a infraestrutura estamos
elaborando um plano municipal de ocupação do solo.

    

Até que ponto o governo local apoia a restauração, proteção e
gestão sustentável dos serviços ambientais?

Nível de progresso alcançado: 3

Florestas Não

Zonas costeiras Não

Zonas húmidas Não

Recursos hídricos Não

Bacias fluviais Não

Pesca Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

apoiando as comunidades rurais na criação de peixes.

    

Quanto que as organizações da sociedade civil e os cidadãos
participam na proteção, restauração e gestão sustentável dos
serviços dos ecossistemas?

Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

A sociedade Civil e o governo vem planejando e implantando programas de gestão
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ambiental.

    

Quanto o setor privado participa na implantação de planos de
gestão ambientais e de ecossistemas em seu município?

Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

Algumas empresas privadas são parceira do governo na implantando programas de
gestão sustentável.

 

Indicador central 4.2
Políticas e planos de desenvolvimento social estão sendo implantados para reduzir a
vulnerabilidade das populações de maior risco.
  

Qual é a extensão dos serviços financeiros (por exemplo,
esquemas de poupança e crédito, macro e microsseguro)
disponíveis para as famílias vulneráveis ??e marginalizadas
instaladas em áreas de risco?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

O governo local tem o compromisso de detalhar para a população informando como
ter acesso aos serviços financeiros dos programas nacionais.

    

Até que ponto o micro financiamento, auxílio em dinheiro,
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empréstimos facilitados, garantias de empréstimos, etc. estão
disponíveis para que as famílias afetadas possam reiniciar os
meios de subsistência após desastres?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

A secretaria de agriculta faz o cadastramento dos afetados. e envia para a secretaria
estadual tentando conseguir empréstimos junto ao banco do nordeste.

 

Indicador central 4.3
Planos e políticas setoriais econômicas e produtivas foram implantados para reduzir
a vulnerabilidade das atividades econômicas.
  

Como os incentivos econômicos para investir na redução de risco
de desastres para as famílias e empresas (prêmios de seguro
reduzidos para as famílias, isenções fiscais para as empresas) são
estabelecidos ? 

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

fica por parte do governo estadual com seus planos setoriais.

    

Até que ponto as associações empresariais locais, como câmaras
de comércio e similares, apoiam empenhos às pequenas empresas
para a continuidade dos negócios durante e após os desastres?

Nível de progresso alcançado: 4
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Descrição de Progresso e Resultados:

o governo local dá apoio junto com a associação de lojista por meio de redução de
impostos sobre os alvará de funcionamento e etc.

 

Indicador central 4.4
Planejamento e gestão dos assentamentos humanos incorporam elementos de
redução de risco de desastres, incluindo o cumprimento de códigos de construção.
  

Quão adequadamente equipamentos públicos críticos e infra-
estruturas localizados em áreas de alto risco recebem avaliações
de risco para todos os tipos de ameaça e de segurança?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

baseando na lei 12608/12, no art 8º.
vistoriar edificações e áreas de risco e promover, quando for o caso, a intervenção
preventiva e a evacuação da população das áreas de alto risco ou das edificações
vulneráveis. onde anualmente se fazem avaliações de risco para todos os tipos de
ameaça e de segurança.

    

Quão adequadas são as medidas que estão sendo tomadas para
proteger instalações públicas e de infra-estrutura críticas aos
danos provocados por desastres?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:
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algumas instalações publicas foram construídas em áreas seguras de qualquer tipo
de ameaças.

 

Indicador central 4.5
Medidas de redução de riscos são integradas nos processos de recuperação pós-
desastre e de reabilitação.
  

Até que ponto as medidas para redução de risco de desastres
estão integradas a ações de recuperação pós-desastre e atividades
de reabilitação (ou seja, reconstruir melhor, subsistência de
reabilitação )?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

algumas estratégicas foi construção de instalações publicas em áreas seguras de
qualquer tipo de ameaças. impendido construções em irregulares em áreas de riscos
e etc.

 

Indicador central 4.6
Procedimentos existem para avaliar os impactos de riscos de desastres de grandes
projetos de desenvolvimento, especialmente de infraestrutura. 
  

Até que ponto o governo local ou outros níveis de governo têm
programas especiais para avaliar regularmente escolas, hospitais e
unidades de saúde acerca da manutenção, cumprimento dos
códigos de construção, segurança geral, riscos relacionados ao
clima, etc?

Nível de progresso alcançado: 3
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Escolas Não

Hospitais / centros de saúde Não

Descrição de Progresso e Resultados:

o governo local tem interesse, mais não tem recursos disponível solicitando ajuda do
governo estadual ou federal.
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Prioridade de Ação 5
Reforce a preparação de desastres para uma resposta eficaz em todos os níveis

 

Indicador central 5.1
Capacidade diretiva, técnica e institucional forte, e mecanismos de administração do
risco de desastres, com uma perspectiva de redução de risco de desastres estão em
andamento.

-- Não há questões relacionadas ao contexto local --

Indicador central 5.2
Planos de preparação para desastres e planos de contingência estão em vigor em
todos os níveis administrativos, e exercícios regulares de treinamento e simulados
são realizados para testar e desenvolver programas de resposta a desastres.
  

Com que regularidade os exercícios simulados são realizados com
a participação de organizações governamentais, não
governamentais, líderes locais e voluntários relevantes?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

As realizações planejadas ao execício,são realizados em nosso governo local com
regularidade anual.Onde,se inseri através de preparação de simulados,conferências
e palestras,tanto governamentais,quanto não governamentais,que visa estimular
essa preparação no cotidiano da comunidade.

    

Quão disponíveis são os recursos-chave para uma resposta eficaz,
tais como suprimentos de emergência, abrigos de emergência,
rotas de abandono dentificadas e planos de contingência
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permanentes?

Nível de progresso alcançado: 4

Estoques de suprimentos de emergência Não

Abrigos de emergência Sim

Rotas seguras de evacuação
identificadas

Não

Plano de contingência ou plano de
preparação da comunidade para
desastres para todos os grandes riscos.

Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

Os recursos chaves ,é umas das peças primordiais no aspecto de suprimento em
casos de emergências, os pontos focais está relativamente inseridas á maneira em
que se estabelece tais processo.Sendo assim, é viável asseguram estes
recursos,como abrigos de emergências,juntamente com plano de contingência, que
é a base fundamental nesta proposta.

    

Até que ponto o governo local tem um centro de operações de
emergência (COE) e / ou um sistema de comunicação de
emergência?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Os pontos de emergências assegura uma melhor estadia,para a comunidade,pois
além de permear a população de maneira ágil e eficaz e segura.Portanto, em
parcerias com outros setores e secretárias,o governo local atribui á
comunidade,através da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil.
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Quão conscientes estão os cidadãos dos planos de abandono ou
exercícios para evacuações, quando necessários?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

O governo local,ainda se prepara para esta aquisição,pois relativamente abordado
ao plano de contingência,que socializa,espaços,metas e Objetivos,para que a
comunidade tenha o domínio e a necessidade de assegurar exercícios para
evacuações.Assim, a principal proposta é estabelecer uma comunicação que possa
garantir,a tranquilidade em possíveis desastres naturais.

    

Até que ponto o Plano de Contingência (ou plano similar) inclui um
esquema para a recuperação pós-catástrofe e reconstrução,
incluindo avaliação das necessidades de reabilitação e meios de
subsistência?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

-- não completado --

    

Até que ponto os simulados e exercícios regulares de preparação
para desastres são realizados em escolas, hospitais e centros de
saúde?

Nível de progresso alcançado: 4
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Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

Os simulados e exercícios regulares,prioriza que a comunidade tenha a preparação
e saibam dominar a situação naqueles momentos de possíveis desastres.Assim, o
governo local ,houve uma necessidade de implementar esses
simulados,principalmente em escolas, o principal objetivo é esse focar a consciência
de risco entre estudantes, funcionários e pacientes que lhes permita reagir de forma
adequada durante uma emergência e salvar a si mesmos e aos outros.

 

Indicador central 5.3
Reservas financeiras e mecanismos de contingência estão em vigor para apoiar uma
resposta eficaz e ações de recuperação quando necessárias.
  

Até que ponto as instituições locais têm acesso às reservas
financeiras para providenciar resposta efetiva a desastres e
recuperação rápida?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

As instituições locais ainda é uma peça chave que precisa ser enquadrado nesse
perspectiva,pois o acesso local está relativamente assegurado em casos desses
desastres.Porém, é de suma importância destacar a liquidez nesse orçamento,que
atribui de maneira regular no governo local.

    

Qual o investimento que o governo local faz em recursos e
conhecimentos para ajudar as vítimas de impactos psico-sociais
(psicológico, emocional) dos desastres?
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Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

O governo local,implementa essas vitimas com inteira cautela e apoio.Assim,investe
em associar e estimular as famílias atingidas através de especialistas capacitados e
abito para aquela situação tais,que assegura-os maior comodidade e confiança para
continuarem a seguir esta etapa tão difícil.

 

Indicador central 5.4
Procedimentos existem para trocar informações relevantes durante os eventos de
risco e desastres, e para realizar avaliações pós-evento.

-- Não há questões relacionadas ao contexto local --
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