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Governança na era da complexidade: construindo 
resiliência ao COVID-19 e futuras pandemias 

Este resumo de política visa promover uma mentalidade holística sobre a pandemia 
COVID-19  

1) aplicando uma lente de complexidade para entender seus impulsionadores, natureza 
e impacto,  

2) propor ações para construir sociedades resilientes a pandemias e  

3) derivar princípios para governar crises sistêmicas complexas. 

Construir resiliência para prevenir, reagir e se recuperar de choques sistêmicos precisa se 
tornar um elemento central de como as sociedades são governadas. Isso requer uma 
abordagem integrada entre os sistemas de saúde, social, econômico, ambiental e 
institucional. 

Como próximo passo imediato, os governos nacionais devem criar entidades 
transdisciplinares encarregadas de avaliar os riscos sistêmicos e propor políticas e 
instituições para fortalecer a resiliência de acordo com seus respectivos contextos. Os 
investimentos devem ser proporcionais aos impactos das pandemias nas 
sociedades. Finalmente, dada a interconexão global, as iniciativas multilaterais devem 
convergir para a adoção de um plano de ação global para promover a resiliência da 
sociedade a crises sistêmicas. Crucialmente, a governança transformadora na era da 
complexidade depende da disposição de implementar ações visionárias que moldam 
sociedades resilientes, inclusivas e sustentáveis. 



FONTE:https://www.leru.org/files/GSPI-PolicyBrief_resilience.pdf 

 

 Emergência de coronavírus: a resposta nacional 

Estado de emergência prorrogado até 30 de abril de 2021 . 
Em 31 de janeiro de 2020, o Conselho de Ministros declara estado de emergência, por um 
período de seis meses, em decorrência do risco para a saúde associado à infecção pelo 
Coronavírus. Em 29 de julho, o Conselho de Ministros aprova um novo decreto-lei que se 
estende até 15 de outubro de 2020 disposições específicas que permitem a prorrogação 
das medidas de contenção do vírus. A 7 de outubro de 2020, por resolução do Presidente 
do Conselho de Ministros, o estado de emergência é novamente prorrogado até 31 de 
janeiro de 2021. Posteriormente, com o decreto-lei n.º 2 de 14 de janeiro de 2021, a 
prorrogação foi fixada para 30 Abril de 2021. 

Ao Chefe do Serviço de Proteção Civil compete a coordenação das intervenções 
necessárias ao tratamento da emergência no território nacional. 
 
As principais ações coordenadas pelo Chefe do Departamento visam o resgate e 
assistência à população possivelmente afetada pela infecção, no fortalecimento dos 
controles nas áreas aeroportuárias e portuárias, em continuidade às medidas urgentes já 
adotadas pelo Ministério da Saúde, no regresso à Itália, de cidadãos que se encontram em 
países de risco e repatriação de cidadãos estrangeiros para países de origem expostos a 
risco. 

Regulamentos de emergência do coronavírus 
Esta página contém todas as medidas relativas à emergência do Coronavírus emitidas pelo 
Governo e Departamento de Proteção Civil para a implementação e coordenação das 
medidas necessárias para a contenção e contraste da emergência epidemiológica 
COVID-19. 
 
As disposições emitidas pelo Ministério da Saúde, Ministério do Interior, Ministério das 
Infraestruturas e Transportes, Ministério da Economia e Finanças, Ministério do 
Desenvolvimento Econômico  e ANCI também estão disponíveis.  
 
Para as medidas emanadas do Comissário Extraordinário para a implementação e 
coordenação das medidas necessárias à contenção e contraste da emergência 
epidemiológica COVID-19, pelos restantes Ministérios e pelas Regiões, consulte as secções 
dedicadas nos respectivos sites.  

FONTE:http://www.protezionecivile.it/attivita-rischi/rischio-sanitario/emergenze/coronavirus 



 

Prontidão e resposta a surtos COVID-19 

Os diretores do IASC , apoiados pelo Grupo de Diretores de Emergência do IASC  ,  se 
reúnem regularmente para avaliar a situação em rápida evolução e determinar as ações 
necessárias para responder com urgência ao surto de COVID-19. Para garantir que a 
assistência vital seja entregue às pessoas mais vulneráveis, os diretores aceleraram o 
lançamento de orientações essenciais para apoiar seus membros e a comunidade 
humanitária em geral na resposta e preparação para emergências. Eles estão empenhados 
em sustentar as operações humanitárias em andamento para evitar mais perdas de vidas 
e sofrimento e o agravamento das vulnerabilidades das pessoas afetadas, enquanto ainda 
priorizam a provisão de medidas de dever de cuidado para os funcionários. 

Seguindo a declaração do COVID-19 pela OMS, os Princípios do IASC ativaram 
os Protocolos de Ampliação do Sistema IASC adaptados para responder à emergência 
global da pandemia COVID-19 , de 16 de abril de 2020 por um período inicial de seis 
meses e depois estendido até 17 Janeiro de 2021. Eles se baseiam na ativação de 
Expansão do IASC para doenças infecciosas , que reflete as funções da OMS e de seu 
Diretor-Geral e dos Estados Membros segundo o Regulamento Sanitário Internacional 
(2005).  Os protocolos de expansão foram adaptados à pandemia global COVID-19 para 
apoiar uma resposta sistemática e integrada à crise. Essa primeira ativação de 
emergência global em todo o sistema possibilitou uma abordagem coordenada na 
intensificação dos esforços de preparação e resposta, inclusive por meio de análise 
conjunta, suporte de pico, suporte logístico e de cadeia de suprimentos e mobilização de 
recursos.  

O IASC com a coordenação do OCHA mobilizou rapidamente seus membros e parceiros e 
lançou o primeiro COVID-19 Plano de Resposta Humanitária Global  ( GHRP), apenas duas 
semanas após o anúncio da OMS de uma pandemia global - para lidar com as 
consequências humanitárias imediatas da pandemia. Com o aumento da defesa do ERC e 
do IASC, e o generoso apoio dos doadores, US $ 3,7 bilhões dos 9,5 bilhões de pedidos 
totais foram mobilizados. Isso permitiu que o sistema atendesse às necessidades 
essenciais de salvamento, incluindo: fornecimento de kits de Equipamento de Proteção 
Individual (EPI) em 55 dos 63 países do GHRP; abordar a GBV com 100% dos países GHRP 
recebendo mensagens de prevenção; 129 milhões de crianças recebendo aprendizagem 
virtual ou em casa; e prestação de serviços essenciais de saúde a 57 milhões de pessoas. O 
apoio ao  GHRP ajudou a estabelecer os Serviços Comuns Globais.  Visão geral do GHRP no 
Serviço de Rastreamento Financeiro  

O IASC também defendeu com sucesso com a GAVI o estabelecimento de um 'buffer' 
humanitário COVAX, para garantir que até 5 por cento das doses da vacina COVID-19 
adquiridas através da instalação da COVAX servirão como estoque de contingência para 



populações vulneráveis em risco em contextos humanitários. A experiência mostra que 
mesmo para vacinações de rotina, e apesar dos melhores esforços dos governos, algumas 
pessoas inevitavelmente caem nas frestas. Portanto, em apoio às obrigações do governo 
nacional, o IASC continuou a advogar para que as populações vulneráveis fizessem parte 
dos processos de planejamento. 

Dezoito documentos de orientação foram desenvolvidos em conjunto por vários membros 
do IASC e / ou Grupos de Referência do IASC e estão disponíveis em diferentes idiomas. 

FONTE:https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-11/IASC%20System-Wide%20Scale-
Up%20Protocols%20-%20Adapted%20to%20Respond%20to%20the%20COVID-19%20Pandemic_0.pdf 

 

Orientação provisória do IASC para prontidão e resposta 
de COVID-19 em acampamentos e configurações 
semelhantes a acampamentos 

Aborda necessidades e considerações específicas exigidas em situações humanitárias, 
incluindo acampamentos e configurações semelhantes a acampamentos e as 
comunidades anfitriãs vizinhas, na ampliação da prontidão e operações de resposta para o 
surto de COVID-19 por meio de parceria multissetorial eficaz. 

FONTE:https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/iasc_interim_guidance_on_covid-
19_for_outbreak_readiness_and_response_operations_-_camps_and_camp-like_settings.pdf 

 

Mais 100 milhões de crianças sem poder aprender a ler por 
causa da pandemia 
A crise global de Covid-19 impediu que 100 milhões de crianças a mais aprendessem a 
ler no último ano letivo. Com as medidas de prevenção da pandemia e fechamento de 
escolas, o número total de alunos nessa condição foi de 584 milhões no mundo, em 
2020.   

Um aumento de mais de 20% que ameaça ganhos das últimas duas décadas feitos na 
educação. Um estudo do Banco Mundial revela que mais de sete em cada 10 alunos 
latino-americanos e caribenhos do ensino fundamental, por exemplo, não conseguem 
compreender um texto de grau de dificuldade moderada.  

Desempenho  



Nesta segunda-feira, a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, 
Unesco, está reunindo Ministros da Educação de todo o mundo para debater a crise.  

Os dados constam de um estudo da Unesco sobre o desempenho acadêmico das crianças 
durante a pandemia: “Um Ano de Covid: Priorizando Recuperação da Educação para 
Prevenir uma Catástrofe Geracional”.  

Os ministros devem analisar três pontos preocupantes para a agenda de políticas 
educativas: reabertura das escolas e apoio aos professores, mitigação das perdas no 
ensino e o êxodo de alunos, e a aceleração da transformação digital.  

Participam do encontro a diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay, o secretário-geral da 
ONU, António Guterres, e o chefe da Organização Mundial da Saúde, 
OMS, Tedros Ghebreyesus.  

América Latina e Ásia  

Durante a pandemia, o ensino escolar foi interrompido em média 25 semanas por causa 
de fechamentos totais ou parciais.  A região mais afetada foi América Latina e Caribe 
seguida pelo centro e sul da Ásia.   

Ao todo, são 114 milhões de alunos latino-americanos e caribenhos prejudicados pelos 
colégios totalmente fechados. Apenas sete países nesta região reabriram inteiramente 
seus estabelecimentos de ensino.  

A Unesco afirma que o retorno aos níveis antes da pandemia levará um ano para 
acontecer. A expectativa de recuperação, caso haja esforços excepcionais, deve ser para 
2024.  

Numa coleta de dados da Unesco e do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, 
apenas um quarto dos estudantes se beneficiam de medidas para remediar os danos 
causados à educação pela Covid-19.  

Na metade dos países do mundo, as escolas foram completamente reabertas. São 107 
nações. A maioria na África, na Ásia e na Europa com 400 milhões de crianças do ensino 
pré-primário ao secundário.  

Êxodo escolar  

Mas em pelo menos 30 países, os colégios ainda não reabriam suas portas impactando 
165 milhões de crianças e jovens.   

E um total de 1 bilhão de estudantes estão em regime de abertura parcial ou híbrida em 
70 nações.   

A Unesco diz que o mundo pós-pandemia tem de priorizar a educação para evitar o êxodo 
de alunos e mais perdas no ensino.  



A agência está preocupada com relatos deque 65% dos governos em países de renda baixa 
reduziram o orçamento para educação comparado com 35% em nações ricas. Apesar de 
pacotes de estímulo fiscal poderem injetar mais recursos no setor, apenas 2% do dinheiro 
dessas medidas vão para a educação.  

Há um ano, no início da crise, a Unesco lançou a Coalizão Global para Educação com 170 
parceiros dos setores público e privado e da sociedade civil em 100 países. O grupo deve 
divulgar um relatório sobre suas atividades ainda nesta segunda-feira.  

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/03/1745862 

 

Covid-19: livro traz série de artigos sobre a doença no 
contexto da Diplomacia da Saúde 
“Pela capacidade de ceifar vidas humanas, destruir economias, mexer com as emoções de 
milhares de pessoas, produzindo medo e solidão, de expandir-se por todos os países do 
mundo e deixar imensas dúvidas sobre o futuro, a pandemia da Covid-19 é um dos 
maiores acontecimentos de repercussão global dos últimos cem anos da história da 
humanidade. Na realidade, o transcurso do processo, desde seu início até aqui, mostrou 
que se trata, mais do que de uma pandemia, de uma sindemia, permeada por uma 
infodemia”. O trecho foi retirado de Diplomacia da Saúde e Covid-19: reflexões a meio 
caminho, livro organizado pelo ex-diretor da Escola Nacional de Saúde Pública 
(Ensp/Fiocruz) e coordenador do Centro de Relações Internacionais em Saúde 
(Cris/Fiocruz), Paulo Buss, e coordenador adjunto do Cris/Fiocruz, Luiz Eduardo Fonseca. 
“A meio caminho por duas razões: porque realmente estamos a dez meses de sua chegada 
e ela se encontra ainda em expansão no mundo e recrudescendo onde já passou, 
deixando um triste rastro de mortes e sequelas; e porque, portanto, a resposta que o 
conjunto de atores da cena política e técnica internacional, que temos a pretensão de 
examinar, também se encontra a meio caminho”, explicam os organizadores da obra.   

 “Pela capacidade de ceifar vidas humanas, destruir economias, mexer com as emoções de 
milhares de pessoas, produzindo medo e solidão, de expandir-se por todos os países do 
mundo e deixar imensas dúvidas sobre o futuro, a pandemia da Covid-19 é um dos 
maiores acontecimentos de repercussão global dos últimos cem anos da história da 
humanidade.  



O livro reúne uma série de artigos escritos por diversos pesquisadores da Fiocruz sobre 
temas como Geopolítica depois da pandemia; Transformação estrutural para além de um 
novo normal; Medicamentos e vacinas; Covid-19 nas Nações Unidas; Respostas das 
Instituições Financeiras Internacionais à Pandemia; A resposta à Covid-19 no continente 
africano: União africana e a criação do CDC África; entre diversos outros. 

FONTE:http://books.scielo.org/id/hdyfg 

 

É Amanhã Ainda ?: Paradoxos da Pandemia, de Ivan 
Krastev 

Este trecho de Is It Tomorrow Yet ?: Paradoxes of the Pandemic,  de Ivan Krastev 
(publicado por Allen Lane, outubro de 2020), é parte de uma série  na qual especialistas da 
OCDE e líderes de pensamento - de todo o mundo e de todas as partes da sociedade - 
abordam a crise do COVID-19, discutindo e desenvolvendo soluções agora e para o 
futuro. Com o objetivo de promover o intercâmbio frutífero de experiências e perspectivas 
em todos os campos para nos ajudar a enfrentar esse desafio crítico, as opiniões expressas 
não representam necessariamente as da OCDE. 

“A primeira coisa que a peste trouxe à nossa cidade foi o exílio”, observa o narrador em A 
Peste , de Camus , e hoje em dia temos uma noção razoável do que ele quis dizer. Uma 
sociedade em quarentena é literalmente uma "sociedade fechada". Muitas pessoas param 
de trabalhar, param de se encontrar com amigos e parentes, param de dirigir seus carros e 
colocam suas vidas em espera. 

A única coisa que não podemos deixar de fazer de forma alguma é falar sobre o vírus que 
ameaça mudar nosso mundo para sempre. Estamos presos em nossas casas, 
atormentados pelo medo, tédio e paranoia. Governos benevolentes (e não tão 
benevolentes) seguem de perto para onde vamos e quem encontramos, determinados a 
nos proteger tanto de nossa própria imprudência quanto da imprudência de nossos 
concidadãos. Passeios não sancionados no parque podem gerar multas ou até prisão, e o 
contato com outras pessoas tornou-se uma ameaça à nossa existência. O toque não 
solicitado de outras pessoas é equivalente à traição. Como Camus observou, a praga 
apagou a "singularidade da vida de cada homem", pois aumentou nossa consciência de 
nossa vulnerabilidade e impotência para planejar o futuro. Depois de uma epidemia, 
todos os que ainda estão vivos são sobreviventes. 

Embora grandes epidemias não sejam, de fato, ocorrências tão raras, por algum motivo 
sua chegada sempre nos surpreende. Eles redefinem nosso mundo de maneira 



semelhante às guerras e revoluções, mas essas outras coisas se gravam em nossa 
memória coletiva de uma maneira que as epidemias, de alguma forma, não fazem. Em seu 
maravilhoso livro Pale Rider , a escritora científica Laura Spinney mostra que a gripe 
espanhola foi o acontecimento mais trágico do século XX, mas agora está quase 
totalmente esquecida. 

Em termos de perda de vidas em um único evento, ultrapassou a Primeira Guerra 
Mundial (17 milhões de mortos) e a Segunda Guerra Mundial (60 milhões de mortos) e 
pode ter matado tantas pessoas quanto as duas guerras juntas. No entanto, como 
Spinney observa, 'Quando perguntado qual foi o maior desastre do século XX, quase 
ninguém responde à gripe espanhola'. O mais surpreendente é que até os historiadores 
parecem ter esquecido a epidemia. Em 2017, o WorldCat, o maior catálogo de biblioteca 
do mundo, listou cerca de 80.000 livros sobre a Primeira Guerra Mundial (em mais de 
quarenta idiomas), mas apenas 400 sobre a gripe espanhola (em cinco idiomas). 

Por que nos lembramos das guerras e revoluções, mas esquecemos das pandemias, 
embora estas mudem nossas economias, políticas, sociedades e arquitetura urbana de 
maneira tão fundamental? 

FONTE:https://www.oecd-forum.org/posts/is-it-tomorrow-yet-paradoxes-of-the-pandemic-by-ivan-
krastev 

 

A fumaça inalada pode aumentar os riscos de COVID-19 
para os bombeiros, alerta especialista 

PHOENIX - Mais de 10,3 milhões de acres de terra foram queimados por incêndios 
florestais em todo o país em 2020. Os bombeiros que lutam contra as chamas terríveis 
muitas vezes trabalham em turnos que excedem 24 horas e ficam em locais próximos em 
locais remotos por semanas a fio, oferecendo uma excelente oportunidade para COVID-19 
para se espalhar. 

Além disso, os bombeiros em áreas urbanas, bem como em áreas selvagens, são 
rotineiramente expostos à fumaça, monóxido de carbono, toxinas de incêndios estruturais 
e outros riscos à saúde pulmonar. 

Embora não haja muitos dados para indicar se a inalação de fumaça afeta a taxa de 
infecção ou gravidade de COVID-19 em bombeiros, alguns especialistas estão expressando 
preocupações sobre a capacidade pulmonar diminuída após a recuperação e outros 
problemas de saúde. 



“Definitivamente, há a questão de saber se os bombeiros gravemente afetados terão ou 
não problemas para recuperar a capacidade pulmonar”, disse Luke Montrose, 
toxicologista ambiental da Boise State University . “Eles já correm o risco de contrair 
doenças como crude do acampamento e câncer de pulmão”. 

Montrose pesquisa como a fumaça da lenha e outros tipos de poluição do ar afetam a 
forma como a saúde humana e as doenças funcionam - e ele está preocupado que os 
bombeiros possam estar enfrentando problemas de saúde mais graves por causa do 
COVID-19, que se espalha facilmente em ambientes fechados. 

Desde 16 de fevereiro, o site de notícias comerciais FireRescue1 rastreou as mortes 
relacionadas ao COVID-19 de 66 bombeiros em todo o país, da Califórnia a Nova 
Jersey. Não houve estudos sobre os impactos do COVID-19 nos bombeiros, que Montrose 
disse que mais são necessários. 

Muitos bombeiros tiveram treinamento relacionado à pandemia e são versados no uso de 
máscaras e equipamentos de proteção. 

“Em nosso departamento, éramos muito bons em estar prontos e ter uma resposta 
pronta”, disse o bombeiro de Phoenix, Joe Buckley. “Fazemos ligações médicas, então não 
desconhecemos as doenças infecciosas, mas obviamente o COVID-19 é muito diferente e 
tivemos a sorte de estar bem preparados para isso.” 

Os bombeiros respondem a várias chamadas médicas diariamente, muitas das quais são 
pacientes COVID-19, de acordo com Buckley. 

“Mesmo com aqueles de nos que foram assintomáticos e outros que estiveram no 
hospital por causa disso, parece ser muito aleatório” quando se trata da gravidade da 
doença, disse Buckley. 

Buckley, 39, testou positivo para o vírus em outubro. Ele evitou com sucesso a 
hospitalização e completou a quarentena de 14 dias de sua casa. 

“Comecei com um cansaço geral e não me sentia muito bem, perdi o paladar por um 
tempo”, disse ele. “O que era difícil era o aspecto mental da quarentena, mas o apoio do 
chefe e dos meus colegas foi muito útil para mim.” 

O Departamento de Silvicultura e Gerenciamento de Incêndios do Arizona afirma 
que 2.520 incêndios florestais ocorreram no estado em 2020, tornando-o o pior ano do 
estado para incêndios florestais na última década. Isso significou que bombeiros foram 
implantados em todo o estado durante a pandemia, trabalhando em contato próximo e 
enfrentando possíveis exposições a poluentes agressivos e doenças. 



Embora os Centros de Controle e Prevenção de Doenças tenham afirmado que pessoas 
com doenças preexistentes relacionadas aos pulmões, como asma ou histórico de 
tabagismo , correm maior risco de contrair o coronavírus que causa o COVID-19, a fumaça 
inalada pelos bombeiros não é oficial preocupação listada pelas autoridades de 
saúde. Montrose e outros especialistas alertam que, embora os bombeiros pareçam estar 
em ótimas condições físicas, a inalação consistente de fumaça também pode 
comprometer a saúde pulmonar. 

“Existem alguns efeitos para a saúde que acontecem imediatamente, ou pode haver 
exposição repetida para que ocorra dano pulmonar”, disse Montrose. 

Os bombeiros estão cientes dos danos potenciais que podem ser causados pelo excesso 
de fumaça que entra em seus corpos. De acordo com Buckley, eles frequentemente 
precisam realizar um treinamento extra sobre como minimizar sua exposição e são 
encorajados a limitar sua exposição aos irritantes pulmonares do trabalho. 

“Este é o motivo pelo qual os corpos de bombeiros já tinham procedimentos tão intensos 
quando se tratava de saúde e segurança”, disse Montrose. “Então, quando o COVID-19 
chegou, eles já estavam bem equipados para proteção, provavelmente tendo que fazer 
alguns ajustes.” 

Por enquanto, alguns estão aumentando a conscientização de que os bombeiros são 
vulneráveis ao COVID-19. 

No sul da Califórnia, o capitão Joe Aldecoa de fogo de Anaheim contratou o COVID-19 em 
junho, enquanto trabalhava como paramédico. 

“Com todo o EPI que estávamos usando e toda a limpeza, eu realmente não achei que 
seria possível pegá-lo”, disse Aldecoa ao podcast do CPF Firewire no verão passado. “A 
única maneira que consegui pensar em pegá-lo foi usando iPads, que às vezes passam 
despercebidos no processo de limpeza. Essa é a minha teoria. ” 

Como muitos bombeiros em todo o país, que se mantêm em boa forma para atender às 
demandas físicas do trabalho, ele acreditava que seu estilo de vida saudável evitaria 
infecções. 

“Quando soube disso pela primeira vez, soube que pessoas mais velhas foram 
hospitalizadas”, disse ele. 

Aldecoa, 47, teve menos sorte do que Buckley, cujo caso foi brando o suficiente para ser 
tratado sem hospitalização. Depois de testar positivo, Aldecoa foi para o hospital, mas os 
médicos o mandaram para casa, para quarentena, dizendo que seus pulmões pareciam 
bem. Isso foi uma segunda-feira. Na quinta-feira, Aldecoa voltou ao hospital, onde os 
médicos determinaram que seus pulmões estavam cheios de líquido. 



David Baker, outro capitão dos bombeiros de Anaheim, teve uma experiência ainda pior 
com COVID-19 - ele foi colocado em coma induzido para ajudar em sua recuperação. 

Desde sua libertação em julho, Baker tem lutado contra o desconhecido. 

“A pior parte é não saber os efeitos de longo prazo para a saúde”, disse Baker ao 
Firewire. “Perdi 18 quilos e muito da minha massa muscular se foi. Vai levar muito tempo 
para construir esse backup, mas em relação a todo o resto, é difícil saber porque não há 
estudos de longo prazo. ” 

Uma parte importante desses estudos sugeridos seria se o tecido pulmonar danificado por 
COVID-19 pode se auto reparar. Se irreparável, a qualidade da capacidade pulmonar pós-
vírus pode permanecer, na melhor das hipóteses, medíocre. 

“Há estudos que podem ser feitos, mas ainda não foram feitos”, disse Montrose. 

FONTE:https://cronkitenews.azpbs.org/2021/03/02/covid-19-may-pose-significant-risk-to-wildland-
firefighters/ 

 

“Como realmente fazemos convergência” para resiliência a 
desastres? Casos da Austrália e dos Estados Unidos 

Este artigo discute como, nos últimos anos, tem havido uma ênfase crescente em alcançar 
a convergência em pesquisas, políticas e programas de desastres para reduzir as perdas 
em desastres e melhorar o bem-estar social. No entanto, permanecem lacunas 
consideráveis no entendimento de '' como realmente fazemos a convergência? '' 

Ele apresenta três estudos de caso de várias geografias - New South Wales na Austrália e 
Carolina do Norte e Oregon nos Estados Unidos; e setores de trabalho - resiliência 
comunitária, ambiental e urbana, para examinar criticamente o que a convergência 
acarreta e como ela pode permitir que diversas disciplinas, pessoas e instituições 
reduzam a vulnerabilidade a riscos sistêmicos no século XXI. 

O artigo identifica os principais sucessos, desafios e barreiras à convergência. Baseia-se 
nas discussões atuais em torno da necessidade de a pesquisa de convergência ser focada 
em problemas e baseada em soluções, considerando também a necessidade de abordar a 
convergência como ética, método e resultado. Reflete sobre como a convergência pode 
ser abordada como uma ética que motiva um alinhamento de ordem superior sobre "por 
que" nos juntamos; como um método que põe em primeiro plano "como" nos reunimos 



de maneiras inclusivas; e como um resultado que destaca '' o que '' deve ser feito para 
traduzir com sucesso os resultados da pesquisa para as políticas e domínios públicos. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/76860_howdoweactuallydoconvergencefordisa.pdf 

 

 

De surpresas locais a choques globais: construindo 
resiliência por meio da estrutura das fronteiras planetárias 

Por Molly Killeen 

O que os eventos do ano passado demonstraram é quão fortemente dependemos de uma 
biosfera intacta e quão interconectadas estão as diferentes partes dos sistemas da 
Terra. Um choque em uma parte do sistema reverbera e eventualmente se torna um 
choque para todos. 

Na raiz de todos esses sistemas, e essencial para seu funcionamento saudável, está o 
mundo natural, que regula os processos ambientais e fornece a base para a atividade 
humana. Conforme enfatizado em um relatório recente   do Conselho Empresarial 
Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD), essa atividade humana começou a 
perturbar o equilíbrio desses processos, com consequências potencialmente terríveis para 
o bem-estar humano e planetário. 

Na verdade, o relatório argumenta, a invasão humana na natureza desempenhou um 
papel importante no surgimento do COVID-19. Central para isso foi o sistema alimentar 
global, que tem sido um dos maiores contribuintes para empurrar o mundo para fora do 
"espaço operacional seguro" onde antes descansava, para uma nova "zona de incerteza". 

Para recuar nesta zona, não apenas para a recuperação da pandemia, mas também para a 
resiliência contra futuras crises e choques, precisamos repensar fundamentalmente 
nossa relação com a natureza em todas as áreas da atividade humana. Para tanto, o 
relatório propõe o uso de “fronteiras planetárias” como um painel para orientar soluções 
sustentáveis entre formuladores de políticas, consumidores e empresas. 

A importância da biosfera 

A operação bem ajustada dos sistemas da Terra emergiu ao longo do tempo e é 
inerentemente dependente da integridade da natureza, ou “integridade biosférica”. A 



perda dessa integridade pode ter efeitos catastróficos não apenas para a saúde humana, 
mas também para os outros serviços ecossistêmicos dos quais a humanidade depende. 

Mudanças no uso da terra e a destruição de habitats aumentam significativamente o risco 
de doenças infecciosas que podem passar entre a vida selvagem, o gado e os 
humanos. Um estudo descobriu que nos últimos 15 anos, 61% das doenças infecciosas 
zoonóticas emergentes se originaram em áreas onde a natureza é classificada como 
“ameaçada”, o que significa que “a quantidade de habitat natural restante é de 20% ou 
menos”. 

Esse foi o caso em uma série de crises de saúde recentes de alto perfil. Surtos de ebola, 
por exemplo, têm sido associados à fragmentação de florestas, e alguns estudos alertam 
que uma falha na redução das emissões de gases de efeito estufa pode levar à expansão 
geográfica de parasitas como o mosquito tigre, que pode transmitir doenças como o zika 
vírus e febre amarela em humanos. 

De todas as atividades que levam a essas perigosas interrupções na natureza, o sistema 
alimentar global é o maior culpado, sendo responsável por cerca de um quarto de todas as 
emissões de gases de efeito estufa. Em outras palavras, “comer é a atividade humana 
que tem o maior impacto nas mudanças climáticas”. 

O sistema alimentar não apenas impulsiona a expansão agrícola, criando ambientes nos 
quais as zoonoses podem saltar dos animais para as pessoas, mas também depende de 
um pequeno número de plantações que, junto com as populações de gado, são cada vez 
mais geneticamente homogêneas. A consolidação do poder de mercado entre algumas 
poucas grandes empresas de produção, processamento e comercialização também 
significa que as dietas tradicionais e a diversidade de nutrientes disponíveis nelas estão 
diminuindo. 

Como resultado, a diversidade geral do sistema alimentar - um pilar fundamental de sua 
resiliência - está diminuindo. Combinado com o fato de que o comércio internacional 
fornece inúmeros vetores para transmissão potencial, o que começa como surpresas 
locais pode rapidamente se transformar em choques globais. 

Proteção contra choques 

O relatório do WBCSD enquadra a perda da natureza e as mudanças climáticas como duas 
“fronteiras planetárias centrais” e argumenta que ambas foram aceleradas pela interação 
entre si. Isso empurrou o mundo para fora do "espaço operacional seguro", que 
proporcionou condições benignas para o desenvolvimento humano nos últimos 10.000 
anos, e para sua atual "zona de incerteza". Muita mudança nessa direção e o planeta 
arrisca chegar a um “ponto de inflexão”, além do qual mudanças rápidas para novos 
estados amplamente desconhecidos podem ocorrer. 



Para piorar a situação, estudos recentes alertam que este espaço operacional seguro é 
menor do que se pensava, tendo sido comprometido pelo feedback entre os diferentes 
limites planetários. Isso pode ter implicações graves para as tentativas de corrigir o curso 
e a urgência com que somos capazes de fazê-lo: “Isso não é apenas como ser arrastado 
em uma jangada; é como se a ilha que queríamos alcançar tivesse ficado menor. ” 

No entanto, esses limites planetários também podem servir como um painel para 
navegação de volta ao espaço operacional seguro. É com isso em mente que o relatório 
apresenta recomendações sobre como três grupos sociais-chave podem “combinar a 
transformação do sistema alimentar com a restauração e regeneração da natureza, ambos 
incluindo a ação climática”. 

Formuladores de políticas 

Para os que ocupam cargos de decisão, observa o relatório, o COVID-19 apresenta uma 
oportunidade única de “recuar e reintroduzir a natureza nos modelos políticos e 
econômicos”. O primeiro passo para isso é reconhecer o quão intrincadamente o sistema 
alimentar e as questões ambientais, climáticas e de saúde estão relacionadas. O principal 
obstáculo a ser superado para dar esse passo e os que se seguirão não é, no entanto, 
apenas político, mas também financeiro. 

Embora várias medidas importantes para tornar a economia mais verde tenham sido 
anunciadas durante a pandemia, como o Acordo Verde da UE, é necessária mais ação 
ousada e rápida, e as tentativas de tomá-la não podem ser comprometidas por medidas 
como o relaxamento das regulamentações ambientais em nome da recuperação 
econômica. Em vez disso, devem ser tomadas medidas para “avançar melhor”, 
protegendo o mundo natural e fazendo “investimentos positivos para a natureza” 
projetados para fornecer recuperação econômica sustentável e meios de subsistência 
seguros. Uma maneira de fazer isso pode ser por meio do fornecimento de suporte de 
renda, por exemplo, o que diminuiria a necessidade de invasão da natureza induzida pela 
pobreza. 

Consumidores 

A redução do consumo de carne é sugerida como uma forma fundamental de melhorar 
não apenas a saúde planetária, mas também a saúde humana. Isso é de particular 
relevância quando se trata da ameaça de futuras pandemias, dado que os produtos de 
origem animal têm pegadas de terra e carbono particularmente altas, e dietas não 
saudáveis estão associadas a maior vulnerabilidade em nível individual a doenças, 
incluindo COVID-19. 

O relatório observa o surgimento de certas tendências positivas durante a pandemia, 
como um número crescente de consumidores comprando diretamente dos agricultores e 
uma crescente demanda por transparência dos negócios no que diz respeito às pegadas 



ambientais e socioeconômicas dos produtos. O luxo de poder escolher que comida comer 
e responsabilizar os produtores, no entanto, não está disponível para muitos, 
particularmente aqueles com rendimentos mais baixos e aqueles mais duramente 
atingidos por crises econômicas induzidas por pandemia. 

O negócio 

As empresas, argumenta o relatório, desempenham um papel igualmente crítico, o que 
exige que o slogan “progredir melhor” tenha um significado mais amplo do que apenas 
responsabilidade social corporativa. Em vez disso, deve ser entendido como “alinhar os 
mercados aos sistemas naturais, sociais e econômicos dos quais dependem. Trata-se de 
construir uma resiliência real, impulsionar o crescimento equitativo e sustentável e 
reinventar o próprio capitalismo. ” 

As soluções baseadas na natureza são um pilar central para as transformações da 
sustentabilidade e são vitais para garantir que os principais objetivos, como estabilizar o 
aquecimento global a não mais de 1,5 ° C, sejam alcançados até 2050. Um papel crucial 
para as empresas é explorar o potencial para tecnologias emergentes e inovações sociais 
para ajudar na mudança para modelos circulares e regenerativos. 

Dada a urgência da situação, há uma necessidade clara de que os formuladores de 
políticas, empresas e consumidores façam sua parte na priorização de abordagens 
baseadas na natureza para adaptação e mitigação do clima, construção de resiliência e 
transformação do sistema alimentar. Ao agir de acordo com essas responsabilidades, o 
uso deste painel pode levar a uma mudança de "pensar em termos de compensações 
(soluções positivas para o clima que toleram algum impacto negativo na natureza ou vice-
versa)" e incentivar os atores "a priorizar as sinergias entre ações positivas para a natureza 
e positivas para o clima. ” 

Qualquer que seja a forma que a ação futura de cada um tome, fundamentando-a em 
uma compreensão dos limites planetários centrais, particularmente o clima e a biosfera, 
pode vir a ser “a melhor aposta da Terra nas próximas décadas”.    

FONTE:https://www.sei.org/featured/local-surprises-global-shocks-resilience-planetary-boundaries/ 

 

Três maneiras de impulsionar uma recuperação resiliente 
em países afetados por fragilidade e conflito 

Por Samuel Munzele Maimbo e Stefan Emblad 



Para as pessoas mais pobres do mundo, COVID-19 trouxe um choque social e econômico 
sem paralelo. E para aqueles que vivem em países afetados por fragilidade e conflito, o 
desafio é maior  : eles estão na mira de uma pandemia que aumentou a pobreza, ao 
mesmo tempo que ainda lutam com as causas e consequências subjacentes do conflito. 

De acordo com o UNOCHA, os conflitos violentos atingem o ponto máximo de 30 anos. As 
estimativas indicam  que até dois terços da pobreza extrema em todo o mundo estarão 
concentrados em ambientes frágeis até 2030. E também estamos enfrentando a  maior 
crise de deslocamento forçado desde a Segunda Guerra Mundial . Depois que a pandemia 
diminuir, voltar ao modo como as coisas costumavam ser claramente não é o suficiente  - 
especialmente para países e comunidades que estão presos em uma confluência de 
desafios sem precedentes. 

Nosso objetivo deve, portanto, ser mais ousado: um   status quo mais sustentável, mais 
inclusivo e mais resiliente . Isso requer uma abordagem holística que proteja o capital 
humano, crie empregos e oportunidades econômicas, enfrente as mudanças climáticas e 
melhore a segurança alimentar nos países mais vulneráveis. 

Como isso funcionaria no solo? O Banco Mundial tem trabalhado com parceiros durante 
anos para estabelecer as bases para reforçar a recuperação em grande escala através 
da  I Association nternational Desenvolvimento (IDA) - fundo do Banco Mundial para os 
países mais pobres. Desde o início da pandemia,  a resposta da AID  alcançou US $ 11,6 
bilhões em compromissos para  Situações Frágeis e Afetadas por Conflitos  (FCS), dos 
quais quase metade são doações. Muito disso é parte de um compromisso histórico maior 
da AID19 de US $ 26 bilhões com o FCS feito em dezembro de 2019. 

Esses  recursos direcionados e personalizados abordam os impulsionadores subjacentes 
da fragilidade, apoiam a construção de instituições, restauram oportunidades econômicas, 
enfatizam a inclusão de populações vulneráveis como jovens e mulheres e preservam o 
capital humano.  Por exemplo, à medida que a Somália e o Sudão começam a se engajar 
novamente com a AID, eles estão recebendo recursos essenciais para aproveitar uma 
oportunidade histórica de sair do conflito e construir resiliência. 

Hoje, antes de uma nova reposição da AID20, nosso financiamento e experiência estão 
focados na resposta imediata, ao mesmo tempo em que mantemos um olhar atento sobre 
três temas principais que são essenciais para uma recuperação resiliente e inclusiva de 
longo prazo. 

O foco nas populações mais vulneráveis é fundamental 

Em ambientes frágeis, o COVID-19 aumentou a pressão sobre os já estressados sistemas 
de saúde, proteção social e educação  - todos interligados e cruciais para a construção de 
resiliência. O financiamento da AID apoia as comunidades à medida que tratam dos 
impactos do COVID-19 e, simultaneamente, constroem para o futuro.  



Para proteger o aprendizado em tempos de crise, por exemplo, os projetos existentes 
foram retrabalhados e ampliados. Na Nigéria, o  projeto EdoBest da AID  foi expandido 
para incluir pacotes de autoaprendizagem digitais enviados aos alunos por meio do acesso 
gratuito  à internet com zero-rating  e WhatsApp, enquanto no Níger, um investimento de 
$ 140 milhões está aumentando os programas de ensino à distância. Esses investimentos 
mantêm educadores e crianças em salas de aula virtuais e ajudam a preservar o capital 
humano dos jovens para garantir que possam aproveitar as oportunidades econômicas e 
empregos futuros. 

Da mesma forma, os subsídios para  transferências de dinheiro no Iêmen têm sido uma 
tábua de salvação para milhões , preenchendo uma lacuna crítica de bem-estar social e 
necessidades urgentes imediatas, especialmente nas famílias com insegurança 
alimentar. Isso ajuda a evitar a fome, a desnutrição e o atraso no crescimento, que mais 
uma vez contribuem para a saúde e as perspectivas econômicas dos beneficiários e das 
economias no futuro. Um projeto de sistemas regionais de  vigilância de 
doenças,  estabelecido após o grande surto de Ebola na África Ocidental, cinco anos atrás, 
agora garantiu que a África Subsaariana esteja muito mais bem preparada em face do 
COVID-19. 

Um investimento adicional de US $ 2,2 bilhões da AID em refugiados e comunidades 
anfitriãs ajudou a apoiar populações vulneráveis, com operações em  14 países . O Projeto 
de Apoio a Refugiados e Comunidades Anfitriãs no Chade , por exemplo, permite a 
resposta do país ao COVID-19 investindo em infraestrutura de saúde e recrutamento de 
equipe médica, mas também fornece transferências de dinheiro para refugiados e 
populações da comunidade anfitriã para conter o impacto econômico de a crise de 
saúde.   

Nossa  parceria com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados 
(ACNUR)  complementa o alívio humanitário essencial com a assistência ao 
desenvolvimento de longo prazo necessária para criar oportunidades econômicas, 
fortalecer a subsistência e implementar políticas mais inclusivas nos países anfitriões para 
apoiar os refugiados. 

Empregos e oportunidades econômicas podem impulsionar a estabilidade e a coesão 
social 

Cerca de 23 milhões de pessoas a mais no FCS caíram na pobreza extrema em 2020 
como resultado do COVID-19. E  os impactos do conflito não diminuíram - apesar dos 
bloqueios e das restrições às viagens, o deslocamento induzido pelo conflito dentro dos 
países continuou a aumentar, mesmo com o abrandamento de outras migrações.  Por 
exemplo, em Burkina Faso, o número de pessoas deslocadas internamente em fevereiro 
de 2020 era sete vezes maior do que no ano anterior - e um ano depois,  aumentou outros 
46% . 



Em ambientes frágeis, onde o setor privado local fornece a grande maioria dos empregos, 
a disponibilidade de oportunidades econômicas inclusivas para todas as populações é 
fundamental para um sentimento de esperança  , estabilidade, coesão social e, em última 
instância, paz. Em mercados frágeis e de baixa renda, a Janela do Setor Privado da AID   se 
concentra na promoção de investimentos e na preservação dos meios de 
subsistência. No  Haiti , por exemplo, está ajudando uma das principais instituições de 
microfinanças do país a conceder financiamento a pequenas e médias empresas e ao 
agronegócio. 

A AID investe nos caminhos do setor público e privado para garantir que ninguém seja 
deixado para trás. Por exemplo, no Afeganistão - onde a participação das mulheres na vida 
pública é a chave para um futuro mais inclusivo e próspero - o projeto TAGHIR (Mudança) 
está  facilitando a entrada das mulheres no serviço público , para que possam ser 
participantes plenas no desenvolvimento de sua nação. 

Mudanças climáticas e insegurança alimentar devem ser abordadas 

As mudanças climáticas e os choques relacionados ao clima afetam desproporcionalmente 
os mais pobres e vulneráveis. E  as ligações entre clima, conflito e deslocamento forçado 
são particularmente evidentes em áreas como o Sahel  , onde a AID está  protegendo os 
sistemas pastoris e ajudando a administrar o conflito .   

Os choques da mudança climática, juntamente com os muitos impactos da pandemia, 
exacerbaram a fome.   Onze dos 12 “pontos críticos” de insegurança alimentar aguda 
previstos para os próximos 12 meses - Afeganistão, Burkina Faso, República Democrática 
do Congo, Haiti, Níger, Nigéria, Somália, Sudão do Sul, Sudão, Iêmen e Zimbábue - são 
classificados como FCS. 

No entanto, o fato de todos esses países também serem atendidos pela AID apresenta 
uma oportunidade real de  usar os primeiros investimentos para  prevenir e mitigar crises 
alimentares. Por exemplo,  na Somália, estamos investindo US $ 137 milhões  para apoiar 
a recuperação de meios de subsistência e infraestrutura em áreas afetadas por enchentes 
e secas, ao mesmo tempo em que criamos resiliência de longo prazo para COVID-19 e o 
recente surto de gafanhotos que ameaçaram a segurança alimentar. 

Embora os desafios nos países afetados pela fragilidade e conflito sejam imensos, a crise 
atual oferece uma oportunidade para a AID atender às necessidades urgentes de hoje e, 
ao mesmo tempo, manter o pé no pedal   para garantir o progresso na agenda de longo 
prazo de lançar as bases para paz, estabilidade e prosperidade. 

FONTE:https://blogs.worldbank.org/voices/three-ways-jumpstart-resilient-recovery-countries-affected-
fragility-and-conflict 



 

Construindo resiliência na América rural 

As pessoas nas comunidades rurais são frequentemente atingidas de forma 
desproporcional por desastres naturais, em grande parte por causa de políticas de 
redução de risco injustas e inflexíveis. Mas existem maneiras de mudar isso. 

Por Alessandra Jerolleman 

Nos Estados Unidos, 2020 será lembrado não apenas por uma pandemia global, mas 
também por uma série de  desastres consecutivos e  recordes que afetaram grande 
parte do país, incluindo muitas comunidades rurais. Por mais tentador que seja 
considerar as graves perdas e impactos desses eventos isoladamente - os desafios de um 
ano que não será esquecido em breve - a tendência de aumento das perdas por desastres 
naturais é  visível há muitos anos . De 2015 a 2020, de acordo com a NOAA, os Estados 
Unidos foram atingidos anualmente por pelo menos 10 desastres relacionados ao clima e 
tempo, cada um deles causando mais de US $ 1 bilhão em danos [ Smith , 2020]. 

Ainda mais preocupante do que essa tendência geral de aumento das perdas por 
desastres são os  resultados injustos  que se seguem aos desastres, como o deslocamento 
de locatários, impactos díspares sobre pessoas de cor,  níveis mais baixos de 
assistência  para comunidades tribais e a exacerbação da insegurança alimentar entre 
aqueles que já estavam vulneráveis. Essas desigualdades foram flagrantemente óbvias e 
claramente documentadas, por exemplo, em 2017 em Porto Rico após o  furacão Maria  e 
na Califórnia, na esteira de  incêndios florestais destrutivos , quando os impactos foram 
muito piores para os pobres. Efeitos negativos semelhantes da pandemia COVID-19, tanto 
no bem-estar físico quanto econômico, afetaram de forma retumbante pessoas de cor, 
nações tribais e comunidades rurais  com taxas desproporcionalmente altas. 

Historicamente, os esforços de recuperação após desastres como inundações ou 
incêndios  perpetuam a injustiça , impondo maiores ônus a algumas famílias do que a 
outras e aumentando a vulnerabilidade daqueles que já estavam em maior risco, como 
indocumentados, locatários e aqueles que vivem abaixo da linha da pobreza. As 
evidências das injustiças sistêmicas e tendências históricas que moldaram os cenários de 
risco nos Estados Unidos podem ser vistas claramente em muitas comunidades rurais, 
onde economias em retração, crises de saúde pública e práticas corporativas extrativas 
reduziram a capacidade dos governos locais de fornecer até mesmo serviços básicos , 
muito menos se preparar para ou responder a desastres [ Jerolleman , 2020]. 

Duas visões de resiliência rural 



Tanto a mídia quanto os pesquisadores têm prestado muita  atenção  aos desafios de 
adaptação às mudanças climáticas enfrentados pelas  comunidades urbanas , mas muito 
menos foi escrito ou estudado sobre as comunidades rurais e seus desafios únicos e, em 
alguns casos, vantagens. Uma razão para essa falta de cobertura pode ser a falta geral de 
visibilidade das áreas rurais, com muitos residentes urbanos e suburbanos tendo pouca 
consciência das comunidades rurais, mesmo quando estão nas proximidades. No entanto, 
a partir do  censo de 2010 , cerca de 19% da população dos EUA, ou cerca de 60 milhões 
de pessoas, ainda vivia em áreas consideradas rurais, um grupo bastante grande para 
ignorar. 

Muitos bons recursos estão disponíveis para apoiar os esforços para aumentar a 
resiliência rural e reduzir a desigualdade após desastres. Entre eles estão os seguintes: 

 O localizador de fundos de inundação da American Flood Coalition  
 O kit de ferramentas da Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor 

“ No Olho da Tempestade: Um Guia do Povo para Transformar a Crise e Promover 
a Equidade no Continuo de Desastres ” 

 Guia da Federal Emergency Management Agency (FEMA) " Envolvendo 
Organizações Comunitárias e Baseadas na Fé " 

 “ Guia para expandir a mitigação: Fazendo a conexão com o patrimônio ” da FEMA 
 “ Construindo Culturas de Preparação ” da FEMA 
 As recomendações do Center for American Progress em “ The Path to Rural 

Resilience in America ” 
 A  Visão e Kit de Ferramentas de Resiliência Rural 

A limitada pesquisa em ciências sociais sobre vulnerabilidade a desastres que se 
concentrou especificamente em áreas rurais apresentou duas perspectivas muito 
diferentes e conflitantes sobre a resiliência dessas comunidades [ Jerolleman , 2020]. No 
primeiro, as comunidades rurais são frequentemente retratadas como estando 
particularmente em risco e menos capazes de agir para reduzir sua vulnerabilidade, se 
adaptar às mudanças climáticas e se recuperar de desastres. Essa perspectiva decorre de 
indicações claras de que os recursos são muito escassos no nível local e que décadas de 
subinvestimento deixaram muitas comunidades sem fornecer serviços básicos de 
segurança pública [ Doherty, 2004]. Essa escassez contrasta com as áreas urbanas, que 
geralmente têm mais funcionários, maior capacidade de acessar fundos para dias 
chuvosos e orçamentos que normalmente são maiores em uma base per capita e mais 
capazes de atender às demandas de infraestrutura devido à economia de escala. 

Muitas vezes, as comunidades rurais também carecem de códigos de zoneamento ou de 
construção e lutam para fazer cumprir os códigos em vigor, perdendo oportunidades de 
reduzir o risco de desastres. Um relatório divulgado recentemente pela Federal 
Emergency Management Agency descobriu que as jurisdições com códigos de construção 
modernos poderiam evitar coletivamente pelo menos US $ 32 bilhões em perdas em um 
período de 20 anos, enquanto as comunidades sem códigos modernos experimentariam 



perdas maiores [ Federal Emergency Management Agency, 2020]. Da mesma forma, 
comunidades menores com menos experiência em navegar em processos federais de 
assistência a desastres muitas vezes lutam para entender as particularidades dos 
regulamentos, incluindo quando e como apelar das decisões da agência e buscar fundos 
adicionais. Além disso, muitas vezes eles têm desafios para cumprir os requisitos 
administrativos para solicitar e receber assistência devido ao uso de sistemas de 
contabilidade e manutenção de registros menos sofisticados, bem como pagar os custos 
incorridos enquanto aguardam reembolsos [ Jerolleman , 2020]. 

A segunda perspectiva é que as comunidades rurais exibem maiores níveis de 
autossuficiência e são inerentemente mais adaptáveis por causa de um forte capital social, 
um senso de identidade coerente e relacionamentos de longa data baseados na 
reciprocidade entre os membros da comunidade [ LaLone , 2012]. Essa perspectiva reflete 
as percepções sobre os pontos fortes inerentes às comunidades unidas com uma longa 
história de adaptação às mudanças ambientais. Mas não leva em conta as lutas que estão 
sendo sentidas de forma aguda em grande parte da América rural ou os resultados 
díspares vistos entre essas comunidades. Embora algumas comunidades rurais continuem 
a prosperar, outras enfrentam perdas massivas de população e empregos. 

Um estudo de resiliência rural identificou variações regionais em resiliência e especulou 
sobre uma correlação entre resiliência e extensões de disparidade econômica ao longo 
de linhas raciais [ Cutter et al. , 2016]. Em outras palavras, embora algumas comunidades 
rurais exibam forte capital social e laços que promovem a resiliência, longas histórias de 
iniquidade inibem a resiliência em outras, especialmente no sul. A pesquisa também 
indicou que as comunidades rurais que estão geograficamente mais próximas das capitais 
estaduais ou centros urbanos são mais prontamente capazes de obter vantagens por meio 
de parcerias regionais e acessar recursos para gestão de emergências [ Jerolleman , 2020]. 

Adaptação rural de olho na equidade 

Os dois retratos acima capturam elementos das experiências e realidades da América rural 
e ambos apontam para as circunstâncias únicas que essas comunidades enfrentam. As 
estratégias nacionais e estaduais para reduzir o risco de desastres naturais, incluindo 
ferramentas e recursos fornecidos às comunidades rurais, bem como preparação para 
desastres e esforços de recuperação, devem levar em conta essas características e 
desafios únicos. Essa contabilidade deve considerar as limitações de recursos locais, ao 
mesmo tempo que identifica maneiras de aproveitar os pontos fortes das comunidades 
rurais. O não cumprimento dessas etapas pode resultar na continuação de políticas que 
não atendem às necessidades das comunidades rurais, mas perpetuam ainda mais as 
desigualdades nas comunidades rurais, provavelmente resultando em uma adaptação 
bem-sucedida para algumas, mas não para outras. 

As abordagens que podem ajudar a aumentar a resiliência das comunidades rurais 
incluem o seguinte: 



 Construir redes de pares entre as comunidades para facilitar o compartilhamento 
de recursos e informações, como estratégias bem-sucedidas para programas e 
políticas de navegação que não são bem elaborados para atender às necessidades 
locais. Os pares podem compartilhar informações sobre processos de apelação 
bem-sucedidos ou sobre isenções concedidas por agências em outros eventos, por 
exemplo. Esse diálogo pode ampliar a base de conhecimento e as ferramentas 
disponíveis e relevantes para o planejamento de comunidades rurais ou para lidar 
com desastres. 

 Criar estratégias que se baseiem no capital social existente ao projetar esforços de 
preparação e recuperação. Por exemplo, esforços de redução de risco de desastres 
que respondem por uma visão compartilhada da comunidade e compromissos 
compartilhados para reter conexões valorizadas pela comunidade, bem como 
esforços que usam ferramentas como contar histórias, foram muito bem-
sucedidos [ Freitag et al. , 2020]. 

 Modificar os processos de recuperação de desastres para levar em conta as 
diferenças entre as comunidades, como os diferentes níveis de acesso ao crédito 
entre os municípios. 

 Revisitando e revisando metodologias de avaliação de custo-benefício que 
privilegiam os esforços de redução de risco em áreas mais populosas com 
infraestrutura de maior valor. 

 Modificação das estratégias de reembolso de subsídios federais e requisitos de 
compartilhamento de custos para mitigação de perigos e esforços de recuperação 
de desastres que atualmente sobrecarregam as comunidades rurais. 

Além dessas recomendações, os formuladores de políticas, especialistas em adaptação 
climática e gerentes de emergência também devem aplicar intencionalmente uma lente 
de equidade e justiça para lidar com as injustiças sistêmicas. Este processo requer o 
rastreamento de resultados injustos resultantes de políticas e programas existentes e 
novos para desastres, para determinar quais estão falhando em atender às necessidades 
básicas ou distribuindo recursos de maneira desigual. 

Princípios adicionais vitais para promover a recuperação justa após desastres incluem o 
seguinte [ Jerolleman , 2019]: 

 Todos os membros da comunidade devem ser capazes de exercer seu arbítrio em 
prol de seu bem-estar pessoal. Este princípio não pode ser cumprido se alguém for 
excluído dos benefícios das políticas públicas, como quando as políticas são 
irrelevantes para os residentes rurais ou quando todas as opções fornecidas por 
uma política não são compreendidas pelos destinatários e disponibilizadas de 
forma oportuna e acessível. 

 Apenas a igualdade é inerentemente defensável, ao passo que qualquer 
tratamento desigual de diferentes grupos deve ser justificado. Os processos 
burocráticos que resultam em resultados drasticamente diferentes para residentes 



rurais, locatários ou outros indivíduos ou comunidades afetados por desastres não 
cumprem esse padrão. 

 A recuperação justa deve aproveitar a capacidade das comunidades de se 
transformar e se adaptar e, ao mesmo tempo, respeitar as histórias locais de 
resiliência. A redução holística do risco de desastres requer o reconhecimento e a 
abordagem das desigualdades existentes na distribuição do risco e nas histórias de 
desinvestimento nas áreas rurais. 

 O acesso a recursos e programas deve ser igual para todos. Essa igualdade implica 
a plena participação de comunidades menores, em pé de igualdade com áreas 
maiores e mais populosas, na tomada de decisões em nível estadual que 
determina a alocação de recursos, planos de recuperação de desastres e futura 
redução de riscos. 

A crise do COVID-19 deve resultar em cortes drásticos nos orçamentos dos governos locais 
e estaduais. Esses cortes só irão exacerbar os desafios já enfrentados por muitas 
comunidades rurais com poucos recursos, ao mesmo tempo que os impactos de longo 
prazo da pandemia e da crise econômica que a acompanha provavelmente aumentarão a 
vulnerabilidade de seus residentes. 

Considerando a tendência contínua de aumento das perdas por desastres e as maneiras 
pelas quais essas perdas são suportadas de forma consistente e desproporcional por 
populações vulneráveis, simplesmente não podemos continuar a ignorar as necessidades 
das comunidades rurais e dos quase 20% da população americana que vive nelas. Temos a 
oportunidade de repensar a adaptação ao clima e a preparação e recuperação para 
desastres para que sejam mais inclusivos para todas as comunidades e para quebrar o 
ciclo de impactos injustos após cada desastre. 

FONTE:https://eos.org/opinions/building-resilience-in-rural-america 
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