Convocatória de Boas Práticas de Engajamento Comunitário por
Governos Locais em Redução do Risco de Desastres

Introdução
As ações de preparação e mitigação das comunidades, assim como a coesão social e uma
cultura de ajuda mútua, têm um impacto significativo sobre os resultados de desastres de
qualquer magnitude. Isto é reconhecido pelos Dez Passos Essenciais da UNDRR para a
redução do risco de desastres, em especial do passo 7: "Compreender e fortalecer a
capacidade social de resiliência". Entretanto, embora seja imperativo melhorar a capacidade
de resiliência das comunidades locais para reduzir o risco de desastres, os governos locais
enfrentam vários desafios na identificação e engajamento com elas, com atores a nível
comunitário e iniciativas com este fim.
A fim de apoiar e facilitar o planejamento e a implementação do passo essencial 07 para
governos locais, a iniciativa MCR2030 está desenvolvendo uma estratégia e ferramentas de
Engajamento Comunitário, incluindo um “Guia de Engajamento Comunitário para Governos
Locais em Redução de Risco de Desastre” com diretrizes e ferramentas de comunicação,
propostas de atividades e princípios gerais para boas práticas.
O Guia oferecerá uma abordagem prática e exemplos de atividades viáveis para iniciar e
fortalecer a integração vertical e a colaboração entre os governos locais e suas comunidades,
promovendo a conscientização, a preparação e ações para a redução do risco de desastre,
para a Adaptação Climática e para o Aumento da Resiliência.

A Convocatória
Esta Convocatória convida os Governos locais e entidades participantes que fazem parte da
MCR2030 a compartilharem boas práticas e lições aprendidas sobre o engajamento de
comunidades por governos locais para a redução do risco de desastres, adaptação climática e
resiliência urbana.
Boas práticas serão selecionadas e apresentadas no "Guia de Engajamento Comunitário para
Governos Locais em Redução de Risco de Desastre", que será publicado pela MCR2030,
contribuindo para a redução do risco de desastre nas Américas e no Caribe.
Esta convocatória visa coletar experiências, lições aprendidas e aspectos-chave dos projetos
existentes e práticas de engajamento para informar a concepção de novas estratégias ou o
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fortalecimento das estratégias existentes em nível local. As práticas apresentadas podem
tanto ser um projeto específico como a implementação de uma estratégia. Elas devem se
concentrar em uma das três linhas de ação: Informação (conscientização e fornecimento de
conhecimento), Capacidade (preparação e resposta), ou Ação (projetos e implementação).
Mais especificamente, a Convocatória permitirá a compilação de diferentes experiências que
destacam componentes-chave e desafios no envolvimento com as comunidades locais.

Quem pode se apresentar?
•

Os governos locais, subnacionais e nacionais da MCR2030, assim como entidades
participantes nas Américas e na Região do Caribe.

•

Governos locais com exemplos de boas práticas de engajamento ou colaboração com
comunidades locais dentro do território municipal do governo local para a redução do
risco de desastres, adaptação climática e resiliência urbana.

•

As práticas podem ser um projeto específico ou implementação de uma estratégia.
Elas poderiam se concentrar em uma das três linhas de ação: Informação
(conscientização e conhecimento); Capacidade (prontidão e resposta); ou Ação
(implementação de projetos).

Como apresentar?
•

Preencha o formulário on-line: https://forms.gle/Sfza5fUD3ZyMRF2n8

•

O prazo final para envios é 13 de março de 2022.

•

Para quaisquer dúvidas e perguntas, favor contatar: oreis@eird.org com cópia para
mcr2030-amc@un.org

Processo de Consulta
•

A seleção de Boas Práticas para o “Guia de Engajamento Comunitário para Governos
Locais em Redução de Risco de Desastre” será conduzida pela equipe da MCR2030
ROAMC.

•

As práticas serão avaliadas de acordo com:
•
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Sua relevância para o objetivo principal da convocatória; práticas de
engajamento dos governos locais e colaboração com suas comunidades
locais para redução do risco de desastres, adaptação climática e resiliência
urbana;

•

Inovação, práticas inclusivas ou relacionadas ao patrimônio cultural, ou lições
a respeito delas; e

•

Potencial de impacto e resultados.

•

Embora apenas um número selecionado de experiências possa ser considerado para
inclusão no Manual, as contribuições podem ser utilizadas no contexto da campanha
de defesa da MCR2030 em torno do Marco de Sendai e dos Dez Passos Essenciais do
UNDRR para Construir Cidades Resilientes, em particular do passo 7, ao longo do ano
2022.

•

Ao submeter suas boas práticas, você concorda que as informações podem ser
utilizadas no contexto do Manual e para campanhas de advocacy.

•

A MCR2030 pode solicitar mais informações a respeito de boas práticas selecionadas.

Formulário de Boas Práticas de Compartilhamento (offline)
Informações gerais
Inserir instituição/agência/organização:
País:
Estado:
Governo Local/Cidade:
População (habitantes):
Etapa do Roteiro para a Resiliência MCR2030? (A/B/C)
Contato Nome completo:
Posição/afiliação/cargo:
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Email:
Título da boa prática:
Duração da boa prática (se relevante):
Introdução da Prática/Projeto/Estratégia: (60 palavras no máximo)
Caso seja aplicável, que medidas você tomou para entregar esta prática aos governos
locais/nacionais? (30 palavras no máximo)
Website ou referência, se aplicável:
Link para vídeo sobre as boas práticas, se aplicável:
Carregar uma foto relevante para a boa prática (16:9, 10 mb máximo)
Detalhes das boas práticas
1. Selecione a categoria desenvolvida em sua boa prática:

1. Conscientização sobre a redução do risco de desastres e resiliência;
2. Aumentar o conhecimento do risco de desastres a nível comunitário;
3. Melhoria da capacidade da comunidade para a preparação e/ou capacidade
de resposta à RRD;
4. Implementação de projetos de RRD, Adaptação Climática e Resiliência em
colaboração com as comunidades locais;
5. Garantia de inclusão na prática ou projeto de RRD.
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2. Agrupamento de ameaças e ameaças-chave
envolvidas (Checkboxes)

Inundação
Deslizamento de terra
Tempestade
Onda fria
Seca
Onda de calor
incêndio florestal
Tornado
Avalanche
Ciclone
Vulcão
Terremoto
Epidemia
Pandemia
Infestação por insetos
Desastre técnico
NBQ - nuclear, biológico, químico
Outro ___________________________

3. Setores-chave envolvidos (100
palavras no máximo, tópicos/bullet
points)

Mencione os setores-chave
envolvidos nas boas práticas. Estes
podem incluir a defesa civil, saúde,
infraestrutura, educação, economia,
ecologia, academia, etc.

4. Breve descrição da configuração (200 palavras no máximo)
Por favor, descreva o contexto da boa prática:
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•

Descrever a área geográfica;

•

Ameaça(as) (ameaças presentes na área);

•

Vulnerabilidades (fatores políticos e socioeconômicos);

•

Exposição (descrição da população em risco);

•

Capacidades (recursos disponíveis: sociais, econômicos, meios de subsistência,
bens, etc.);

•

A(s) comunidade(s) local(is) envolvida(s) e suas características.

5. Descrição da prática de Engajamento Comunitário.
Por favor, descreva brevemente sua prática. (500 palavras no máximo)
Favor incluir informações sobre a implementação do planejamento e o impacto da prática.
Favor fornecer qualquer informação suplementar relevante:
•

Elementos de inovação;

•

Práticas inclusivas ou igualdade de gênero, empoderamento das mulheres / enfoque de
liderança;

•

Aspectos relacionados ao patrimônio cultural;

•

Impacto da prática e indicadores-chave para avaliação.

6. Papel dos principais interessados (stakeholders) e parceiros (100 palavras no máximo,
tópicos/bullet points)
Identifique brevemente os principais interessados e parceiros (internacionais, nacionais,
regionais e locais) envolvidos em suas boas práticas, juntamente com os papéis-chave que
eles desempenham.

7. Principais lacunas e desafios na implementação de sua prática (150 palavras no
máximo, tópicos/bullet points)
8. Lições aprendidas e elementos que podem ser replicáveis de sua prática (150
palavras no máximo, tópicos/bullet points)
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