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ABRIGO DA 
TEMPESTADE
Uma agenda transformadora 
para mulheres e meninas em 
um mundo propenso a crises



EMERGÊNCIA COMPLEXA

Uma crise humanitária multifacetada 
em um país, região ou sociedade onde 
há um colapso total ou considerável 
de autoridade resultante de conflitos 
internos ou externos e que requer uma 
resposta multissetorial e internacional 
que vai além do mandato ou 
capacidade de uma única agência e/
ou o programa das Nações Unidas em 
curso. Tais emergências possuem, em 
particular, um efeito devastador sobre 
crianças e mulheres, e exigem uma 
gama complexa de respostas.

EFEITO DIRETO  
E INDIRETO

Um efeito direto é a morte ou outro 
resultado que ocorre diretamente e 
principalmente devido a um evento 
catastrófico. Um efeito indireto é a 
morte ou outro resultado que ocorre 
como um resultado eventual, porém 
não imediato, de um único ato 
destrutivo. Esses resultados podem ser 
normalmente identificados apenas com 
base na população, onde os efeitos 
diretos podem ser especificados para 
o indivíduo. Por exemplo, se a taxa de 
mortalidade aumenta após um evento 
e não há outra causa identificada, essas 
mortes adicionais são consideradas um 
efeito indireto do evento.

DIREITOS HUMANOS

Todos os direitos humanos derivam 
da dignidade e valor inerente à pessoa 
humana. O conceito de direitos 
humanos reconhece que cada ser 
humano possui o direito de gozar de 
seu direito humano sem distinção 
de raça, cor, gênero, idioma, religião, 
opinião política ou outra opinião, 
origem nacional ou social, propriedade, 
nascimento ou outro status.

AÇÃO HUMANITÁRIA

A ação humanitária fornece serviços 
de emergência e facilita o retorno à 
normalidade para pessoas e comunida-
des afetadas por desastres naturais ou 
causados pela ação humana. Também 
visa atenuar o impacto destrutivo dos 
desastres e emergências complexas. 

CRISE HUMANITÁRIA

Um evento ou série de eventos que 
representam ameaça crítica à saúde, 
segurança ou bem-estar de uma 
comunidade ou outro grande grupo de 
pessoas, normalmente em uma área 
maior. Conflitos armados, epidemias, 
fome, desastres naturais e outras 
emergências graves podem envolver 
ou levar a uma crise humanitária.

RESPOSTA HUMANITÁRIA

Ajuda material ou logística para 
pessoas devido a necessidades criadas 
por conflitos ou desastres, e fornecida 
com base em apelos de governos ou 
organizações internacionais.

PESSOAS DESLOCADAS 
INTERNAMENTE

Indivíduos que foram forçados ou 
obrigados a fugir ou a deixar suas 
casas ou locais de residência habitual, 
em particular como resultado de, 
ou a fim de evitar, os efeitos de 
conflitos armados, situações de 
violência generalizada, violações dos 
direitos humanos, desastres naturais 
ou causados pelo homem, e que 
não cruzaram uma fronteira estatal 
internacionalmente reconhecida. 

DESASTRE NATURAL

Um evento de grande escala onde a 
vida e/ou a propriedade é destruída. 
Para que um evento seja registrado 
como desastre reconhecido internacio-
nalmente na Base de Dados do Centro 
de Pesquisas de Epidemiologia de 
Desastres, pelo menos um dos seguin-
tes critérios deve ser atendido: 
• Dez ou mais pessoas devem ser       
   declaradas mortas.
• Cem ou mais pessoas devem ser  
   declaradas afetadas.
• Uma declaração de estado  
    de emergência.
• Pedido de ajuda internacional.
Desastres naturais incluem secas, 
terremotos, epidemias, calor ou frio 
excessivo, inundações, tempestades, 
tsunamis, erupções vulcânicas e 
incêndios florestais.

PESSOAS AFETADAS POR 
CONFLITOS OU DESASTRES

Indivíduos que necessitam de assis-
tência imediata durante um período 
de emergência, ou seja, que requerem 
o atendimento de necessidades bási-
cas para sobreviver, como alimentos, 
água, abrigo, saneamento e assistência 
médica imediata como resultado da 
emergência.

REFUGIADA/O

Pessoa que, devido a um receio 
fundamentado de ser perseguida 
por motivos de raça, religião, 
nacionalidade, pertencimento a 
determinado grupo social ou de opinião 
política, se encontre fora do país de sua 
nacionalidade, e seja incapaz de,  
ou devido àquele receio, não queira 
valer-se da proteção daquele país.

GLOSSÁRIO HUMANITÁRIO

UNFPA
Criando um mundo onde 
todas as gestações sejam 
desejadas, todos os partos 
sejam seguros e cada jovem 
alcance seu potencial.
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