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Eventos climáticos extremos e COVID-19: um primeiro 
olhar para o número de pessoas afetadas por desastres 
que se cruzam 

Em todo o mundo, bilhões de pessoas são direta ou indiretamente afetadas pela 
pandemia COVID-19. Entre os mais afetados estão as pessoas que sofrem seus impactos 
diretos à saúde, mas também aquelas especialmente vulneráveis aos impactos compostos 
dos efeitos da COVID-19, incluindo efeitos de bloqueios e outras restrições para reduzir a 
propagação da pandemia e suas implicações econômicas. Esses impactos compostos são 
particularmente graves para as pessoas atingidas por eventos climáticos extremos, que 
sempre atingem os grupos mais vulneráveis com mais força, e agora são 
significativamente exacerbados pelos impactos da pandemia. 

Este artigo tem como objetivo fornecer uma análise preliminar do número de pessoas 
afetadas conjuntamente pelo COVID-19 e desastres relacionados ao clima - demonstrando 
a natureza multifacetada dessas crises e destacando a vulnerabilidade agravada 
enfrentada pelas comunidades. 

FONTE:https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2020/09/Extreme-weather-events-and-
COVID-19-V4.pdf 

 

Riscos climáticos compostos na pandemia COVID-19 



A pandemia COVID-19 será um teste sem precedentes da capacidade dos governos de 
gerenciar riscos compostos, à medida que perigos climáticos interrompem a resposta a 
surtos em todo o mundo. Medidas imediatas podem ser tomadas para minimizar a perda 
de vidas atribuível ao clima, mas a adaptação ao clima também precisa de uma estratégia 
de longo prazo para a preparação para uma pandemia. Isso inclui resposta de emergência 
aguda, ações de política para garantir que os serviços essenciais ainda sejam fornecidos e 
planos detalhados para preparação para riscos compostos. 

FONTE:https://www.nature.com/articles/s41558-020-0804-2 

 

Os riscos duplos de perigos naturais e COVID-19 

Por Dr. Januka Attanayake, Professor Associado Mark Quigley, Dr. Andrew King e Fabian 
Prideaux, Universidade de Melbourne 

A pandemia COVID-19 é uma crise global complexa sem precedentes 
contemporâneos. Em quase todos os países do mundo, a resposta à pandemia está 
consumindo a maior parte dos recursos, experiência, tempo e esforço. 

Mas, como as pessoas e os sistemas lidariam se um grande perigo natural, como um 
terremoto ou um ciclone tropical, ocorresse enquanto a pandemia COVID-19 continuasse? 

Nossa  nova pesquisa  combina modelos epidemiológicos simples com curvas de risco 
natural para investigar cenários potenciais que poderiam ocorrer em vários países 
diferentes, se houvesse um desastre natural. 

É importante ressaltar que também descreve várias etapas estratégicas que os governos e 
agências de gestão de desastres podem considerar para minimizar os riscos durante a 
pandemia. 

De incêndios florestais a pandemias 

Em janeiro deste ano, enquanto  incêndios florestais devastadores levavam  milhares de 
australianos a evacuar suas casas, a China impôs um bloqueio na província de Hubei para 
mitigar o surto de uma nova doença coronavírus que agora conhecemos como COVID-19. 

No final do mês, quando os incêndios florestais começaram a se extinguir, o COVID-19 
emergiu como uma pandemia global que, no final de abril, causou mais de 233.000 mortes 
em todo o mundo. 



A resposta do governo e de uma agência a uma crise - sejam incêndios florestais ou uma 
pandemia - é informada por conhecimento especializado, dados, experiência e 
aconselhamento sobre a exposição social e vulnerabilidade ao perigo. 

Coletivamente, isso e nossa recuperação ajudam a definir a  resiliência . 

Mas o que acontece quando as crises ocorrem simultaneamente? As respostas de 
emergência para muitos perigos naturais envolvem a evacuação para centros 
comunitários, mas claramente isso apresenta outros riscos durante uma pandemia. 

 

Figura 1: O número de mortes globais por ano, por tipo de desastre. Gráfico: Fornecido 

Uma coisa é clara: a forma como a crise COVID-19 é tratada agora influencia fortemente 
os impactos potenciais de quaisquer desastres naturais. 

Problema em dobro 

Existe uma história de epidemias após desastres naturais. 

O  tsunami no sul da Ásia em 2004,  que matou mais de 250.000 pessoas e desabrigou 
mais de 1,7 milhão em 16 países, produziu as condições ideais para um   surto de infecção 
respiratória aguda em Aceh, Indonésia - a região mais atingida. 

Em 2010, o  primeiro surto de cólera em mais de um século no Haiti  resultou em 8.183 
mortes, o que foi amplificado pelos danos à infraestrutura  causados pelo terremoto 
anterior . 

Na verdade, após qualquer desastre meteorológico (isto é, ciclones, inundações, 
tornados) ou geofísico (terremotos, erupções vulcânicas) que desloca um grande número 



de pessoas, doenças epidêmicas como  doenças diarreicas, hepatite A e E, sarampo, 
meningite, infecções respiratórias agudas , malária ou dengue  freqüentemente surgem. 

 

Figura 2: Um terremoto de magnitude 5,3 atingiu Zagreb, capital da Croácia, 
interrompendo medidas de bloqueio recentemente introduzidas. Gráfico: Fornecido 

Mas, em 2020, estamos em território desconhecido. 

A pandemia COVID-19 está em pleno andamento e desastres naturais iminentes podem 
agravar as vulnerabilidades socioeconômicas já agravadas causadas pelo COVID-19. 

Mas, alguns países já experimentaram essas crises duplas. 

No final de março, um  terremoto de magnitude 5,3  atingiu Zagreb, capital da Croácia, 
interrompendo medidas de bloqueio recentemente introduzidas. Embora o efeito total 
dessa interrupção temporária nas infecções por COVID-19 ainda deva ser compreendido 
em detalhes, de acordo com nossa análise dos  dados disponíveis , houve um aparente 
aumento na taxa de infecções nos dias após o terremoto. 

Vários outros desastres naturais simultâneos causaram danos e interromperam as 
medidas de distanciamento social, incluindo  o ciclone tropical Harold  no Pacífico, 
a  erupção do vulcão Anak Krakatoa  na Indonésia e  tornados nos Estados Unidos ; o 
impacto desses desastres ainda não foi avaliado. 

Então você tem de um lado, de acordo com os primeiros   relatos 
da mídia  e  operacionais , o fato de que as contra-medidas do COVID-19 podem dificultar 
a resposta emergencial a desastres como esses. Por outro lado, a ruptura com o 
distanciamento social que pode aumentar o potencial de infecção. 

Este é um golpe duplo em potencial com o qual os governos podem ter de lidar nos 
próximos meses - talvez anos. E a preparação é fundamental. 



Para entender o impacto potencial de um cenário híbrido de pandemia e desastre natural, 
combinamos modelos de projeção de epidemia com modelos de risco natural para chegar 
a dois exemplos preliminares. 

Previsão híbrida para acidentes fatais 

Nossa equipe usou uma plataforma de previsão de epidemia disponível 
publicamente   para verificar como a eficácia das respostas COVID-19 pode influenciar as 
projeções da taxa de infecção e fatalidades nos Estados Unidos, Austrália, Bangladesh e 
China. 

Essas projeções são elaboradas minimizando a diferença entre o número de fatalidades 
confirmadas e aquelas previstas por um modelo de epidemia para um determinado 
período de tempo, que leva em consideração fatores como o grau de contágio do COVID-
19 (o  número de reprodução : R₀) e quão eficazes são as medidas de contador COVID-19 
(quantificadas como percentagens). 

Nossas projeções, embora bastante simplistas e incertas, enfatizam a necessidade de 
contra-medidas COVID-19 eficazes e sustentáveis. 

 

Figura 3: A pesquisa analisou a eficácia das respostas do COVID-19 na taxa de infecção e 
fatalidades nos Estados Unidos, Austrália, Bangladesh e China. Gráfico: Fornecido 

Olhando para a Figura 3, as fatalidades projetadas nos Estados Unidos (no painel A) 
poderiam aumentar de cerca de 92.000 (a linha cinza tracejada) para 220.000 (a linha 
cinza sólida) se as contra-medidas fossem relaxadas em apenas 10 por cento. 

Para dar a isso algum contexto, também observamos as curvas de perigo sazonal ao lado 
das curvas de projeção do COVID-19. Riscos naturais sazonais - como inundações, furacões 



e ciclones tropicais, ondas de calor, incêndios florestais e tornados - têm o potencial de 
exacerbar o impacto do COVID-19. 

A probabilidade geral desses desastres naturais ocorrerem nos Estados Unidos, 
Bangladesh e China na verdade aumenta nos próximos meses, enquanto aqui na Austrália, 
sua probabilidade diminui no mesmo período. 

Portanto, durante o verão do hemisfério norte, países como os EUA, Bangladesh e China 
estão particularmente expostos a riscos compostos de pandemia e desastres naturais. 

O momento dos perigos naturais 

Usando um modelo epidêmico simples, investigamos o impacto do momento de um 
desastre natural potencial na nova curva de taxa de infecção diária. 

É essa curva que os governos estão tentando “ nivelar ” para administrar a demanda por 
serviços de saúde. A análise inicial  mostra que essas intervenções reduziram 
substancialmente a demanda por serviços de saúde até o momento. 

 

Figura 4: A curva azul ilustra uma taxa de infecção diária de fundo antes de qualquer 
intervenção, a curva vermelha é a taxa de infecção com medidas de achatamento. Gráfico: 
Fornecido 

Na Figura 4, a curva azul ilustra uma taxa de infecção diária típica de fundo antes de 
qualquer intervenção e a curva vermelha é a taxa de infecção com medidas de 
achatamento em força total. 

Em seguida, introduzimos um evento externo, como um desastre natural, na curva 
achatada. 



Nossa equipe introduziu esse evento em ambos os lados do pico da taxa de infecção 
(antes do pico na coluna esquerda e após o pico na direita). Também assumimos 
um  período  de incubação COVID-19 de cinco dias e que as medidas de nivelamento 
podem ser totalmente reforçadas após um determinado número de dias (dias, 7 e 21 
usados aqui) após o perigo. 

A curva da taxa de infecção com um evento externo é ilustrada pela curva cinza traço-
ponto, que mostra um aumento na taxa de infecção acima da curva achatada em vários 
graus. 

Este experimento fornece dois insights importantes. 

A primeira é que o aumento na taxa de infecção é maior para eventos que ocorrem no 
período pré-pico do que no período pós-pico. A segunda é que a taxa de infecção aumenta 
com o tempo que leva para reintroduzir totalmente as medidas de distanciamento social. 

Embora esses dois exemplos de modelagem tenham incertezas, eles enfatizam a natureza 
multidimensional das decisões que devem ser tomadas para que as contra-medidas 
COVID-19 sejam eficazes durante desastres naturais. 

Estratégias COVID-19 

Na ausência de vacina, as  projeções  de transmissão do COVID-19 indicam que a crise 
atual será prolongada. 

Mas existem quatro estratégias preventivas que os governos podem adotar para 
combater os riscos compostos do COVID-19 e os perigos naturais. 

Em primeiro lugar, é fundamental identificar possíveis cenários híbridos de pandemia e 
desastre natural, incluindo os piores cenários; isso requer a construção de novos modelos 
de previsão híbridos que combinem modelos existentes de projeção de pandemia e 
previsão de perigo natural. 

Em segundo lugar, as respostas de emergência a eventos extremos podem ser 
modificadas com antecedência, considerando modelos de previsão do tempo sazonal. 

Já há previsões de uma  temporada de furacões no Atlântico acima da média este ano , 
portanto, é provável que um grande furacão possa atingir a América do Norte nos 
próximos meses, portanto, planejar com antecedência é fundamental. 

Em terceiro lugar, é necessário um redesenho das respostas das políticas para abordar os 
diferentes perigos naturais, com foco no distanciamento social. Mudanças de política 
devem ser introduzidas em uma ampla gama de atividades pós-desastre, desde a 
distribuição de ajuda emergencial até o fornecimento de abrigo. 



Por fim, apoiar agências de socorro que atendem comunidades ou regiões de baixa renda 
e seus governos é importante, pois os impactos dos efeitos compostos nessas áreas 
provavelmente serão  desproporcionalmente altos . 

Embora o foco principal de muitos governos seja o gerenciamento da crise do COVID-19, o 
planejamento para desastres naturais potencialmente simultâneos também é crucial para 
garantir que as comunidades estejam adequadamente preparadas para as complexidades 
que podem surgir de crises sobrepostas. 

Este artigo é originalmente intitulado: Os riscos duplos de desastres naturais e COVID-19 

FONTE:https://pursuit.unimelb.edu.au/articles/the-dual-risks-of-natural-disasters-and-covid-19 

 

Ação localizada para mudança de comportamento social 
em COVID-19 

A coleção de estudos de caso destaca como as campanhas de comportamento são 
voltadas para envolver a população local em práticas de segurança para prevenir COVID-
19 (Inglês). 

FONTE:https://app.adpc.net/sites/default/files/public/publications/attachments/COVID-19-casestudies-
Pakistan.pdf 

 

Reforçando a conformidade com as restrições de pandemia 
COVID-19: aspectos psicológicos de uma ameaça à 
segurança nacional 

Por Dr. Irwin J. Mansdorf, psicólogo e membro do Centro de Relações Públicas de 
Jerusalém, especializado em psicologia política 

 Enquanto o mundo enfrenta a ameaça do coronavírus (COVID-19), muitos 
comentaristas e líderes nacionais em todo o mundo estão começando a 
reconhecê-lo como uma genuína ameaça à segurança nacional. 

 Em termos de comportamento humano, no entanto, a ameaça não vem de um 
inimigo externo, mas de cidadãos que se recusam a cumprir as diretrizes e 
instruções e não conseguem mudar seu comportamento para se adaptar à 



situação em desenvolvimento. Com o coronavírus, o indivíduo que se recusa a 
obedecer é uma ameaça ativa e contínua para os outros, ou às vezes mais do que 
para si mesmo. 

 As ameaças óbvias são os recusadores diretos. Do ponto de vista psicológico, essas 
são pessoas que são oposicionistas em sua atitude ou negam os efeitos de sua 
recusa. Enquanto os primeiros entendem que, ao violar intencionalmente as 
diretrizes, estão criando risco para os outros, os segundos negam, às vezes 
adotando uma atitude de “não vai acontecer comigo”. 

 Classificar o comportamento dos recusantes como um risco e tratá-los como uma 
ameaça genuína é uma prioridade nacional. Uma vez que o quadro de pessoas 
que, intencionalmente ou não, colocam o público em risco não pode ser eliminado 
apenas por meio da educação e da pressão social, as autoridades policiais e 
governamentais podem ter de intervir. 

 Embora compreensivelmente não seja popular entre aqueles que valorizam a 
proteção das liberdades civis, a suspensão dessas proteções em tempos de 
emergência nacional pode revelar-se central na redução da mortalidade, bem 
como na limitação das consequências econômicas de uma batalha prolongada com 
um inimigo invisível escondido em uma população amigável. 

 

Diretrizes do Ministério da Saúde de Israel 

Enquanto o mundo enfrenta a ameaça emergente (para alguns) e contínua (para outros) 
do coronavírus (COVID-19), muitos comentaristas e líderes nacionais em todo o mundo 
estão começando a reconhecê-lo como uma genuína ameaça à segurança nacional. 1  Em 
termos de comportamento humano, porém, a ameaça não vem de um inimigo externo, 
mas de cidadãos que se recusam a cumprir as diretrizes e instruções e não conseguem 
mudar seu comportamento para se adaptar à situação em desenvolvimento. Israel 
enfrentou e continua a enfrentar ameaças externas conhecidas à sua segurança, mas o 
risco COVID-19 representa uma ameaça de seus próprios cidadãos com base em fatores 
psicológicos sociais distintos. 



O cumprimento das diretivas e do regime instruído é um problema antigo e conhecido na 
medicina. 2  As pessoas rotineiramente não fazem o que é bom para elas e se recusam a 
interromper o comportamento que é ruim para elas. Este mesmo padrão de 
comportamento deve ser esperado quando se trata da implementação de restrições 
COVID-19. Assim como as pessoas continuam a fumar, a consumir bebidas açucaradas, a 
recusar-se a fazer exercícios e até a rejeitar os medicamentos necessários, as pessoas 
testarão os limites das instruções governamentais e muitas simplesmente se recusarão a 
obedecer. Na medida em que tal comportamento na era COVID-19 coloca outras pessoas 
em risco, ele representa uma ameaça muito real à saúde e segurança nacionais. 

O que nós sabemos 

Embora ainda não tenhamos relatos na literatura profissional especificamente sobre 
conformidade e COVID-19, tem havido extensos estudos sobre os efeitos da autocumaria 
e distanciamento social e o que acontece quando as pessoas estão isoladas das outras. 3 

O preço do auto-isolamento varia de acordo com o sistema de apoio e atitude geral da 
pessoa, bem como a duração do período de isolamento. Os efeitos adversos, quando 
ocorrem, estão ligados à percepção do indivíduo de falta de liberdade e liberdade 
pessoal. Ninguém quer ficar isolado e ter sua rotina afetada. O preço financeiro, social e 
pessoal é claro e é compreensível que as pessoas queiram evitá-lo. Quando o isolamento é 
voluntário, no entanto, esses efeitos são menos pronunciados ou totalmente 
ausentes. Também sabemos que quando o auto-isolamento é empreendido de forma 
altruísta, para o bem dos outros, os efeitos negativos são mitigados. 4 

O distanciamento social 5  representa uma diretriz menos rígida, mas mais difícil de 
monitorar. Depende da boa vontade dos indivíduos para cumprir e respeitar a 
necessidade de cumprir. A transição de padrões rotineiros e familiares de comportamento 
social para um padrão mais restrito requer um ajuste ao qual nem todas as pessoas 
reagem da mesma maneira. Embora alguns se ajustem rapidamente, outros exigirão mais 
tempo e alguns se recusarão. 

À medida que a ameaça aumenta, os governos se movem em direção ao isolamento social 
total, onde comunidades inteiras 6  e, às vezes, todo o país 7  essencialmente entra em 
"paralisação total". Isso significa que as pessoas não saem de casa, exceto por motivos 
muito limitados. Pode impedir todas as atividades fora de casa, até mesmo o encontro 
com a própria família 8 . Como a forma mais extrema de distanciamento social, isso 
representa uma medida extrema que é ainda mais difícil para alguns cumprirem. 

A diferença COVID-19 

A diferença crítica entre a literatura médica clássica sobre adesão e distanciamento social 
e a situação COVID-19 é que, com o coronavírus, o indivíduo que se recusa a obedecer é 
uma ameaça ativa e contínua para os outros, ou às vezes mais do que para si mesmo. 



Identificando a Ameaça Humana 

Quem são as ameaças potenciais? 

Recusadores:  as ameaças óbvias são os recusadores diretos. 9  Do ponto de vista 
psicológico, são pessoas que são oposicionistas em sua atitude ou negam os efeitos de sua 
recusa. Enquanto ambos estão intencionalmente violando as diretrizes, os primeiros o 
fazem entendendo que estão criando risco para os outros, enquanto os segundos o 
negam, às vezes adotando uma atitude de “não vai acontecer comigo”. 

Negadores: Intimamente relacionados aos recusadores diretos estão os “negadores”, cuja 
personalidade e identidade social são centrais para seu funcionamento diário. Pessoas 
amigáveis, extrovertidas e que interagem ativamente em sua esfera social serão as que 
mais sofrerão por estarem “distantes” de sua rotina. Seu ajuste pode exigir mais tempo e 
pode ser acompanhado por tentativas de minimizar a seriedade da necessidade de 
distanciar-se ou desafiá-la alegando erroneamente a necessidade de continuar a vida 
normalmente em face de uma ameaça. Embora os israelenses sejam desafiadores diante 
de ameaças externas, a ameaça COVID-19 difere porque o vírus não é influenciado por tal 
comportamento. Considerando que “enfrentar o inimigo” é um traço israelense positivo, 
aplicá-lo a um inimigo invisível e indiferente que não se impressiona com esses esforços é 
fútil e até prejudicial para os outros. Mesmo assim, 

The Young:  Dados de áreas de surto mostram que as vítimas mais gravemente afetadas 
do vírus têm mais de 60 anos de idade. 10  Portanto, quanto mais jovem você for, menor 
será a probabilidade de apresentar quaisquer sintomas graves. Como tal, o vírus 
representa menos ameaça física para os jovens. Embora todos os adultos compreendam 
cognitivamente sua responsabilidade pessoal em seguir as instruções do governo, os 
adultos mais jovens, especialmente adolescentes e pré-adolescentes, podem não 
entender. Como uma revisão de baixa adesão em adolescentes observou, “... eles podem 
permanecer egocêntricos e sentir-se invulneráveis às consequências - coisas negativas 
acontecem apenas para os outros”. 11 Esforços especiais podem ser necessários para que 
os idosos entendam que a exposição a seus próprios netos e filhos adultos pode causar-
lhes danos físicos. 

Ver a população com menos de 21 anos como uma ameaça pode não ser fácil. Com 
escolas fechadas e locais sociais limitados, essa população será difícil de controlar, 
especialmente porque eles percebem que o perigo que o vírus representa para si mesmos 
é mínimo. Embora os pais tenham maior controle sobre os filhos mais novos, os filhos que 
já têm independência social, ou seja, aqueles que estão no ensino médio e especialmente 
no ensino médio, podem não ser facilmente persuadidos a restringir seus contatos sociais 
enquanto buscam autonomia. 12 

Fatores culturais, religiosos, tribais:  as considerações culturais representam um desafio 
adicional. Ao contrário das personalidades individuais, a dinâmica de grupo pode criar 



padrões de comportamento que são reforçados pela pressão dos pares e embutidos no 
comportamento coletivo. 13  O comportamento religioso, em particular, pode representar 
um problema se houver um conflito percebido entre uma prática específica e a 
necessidade de isolamento e distância. 14  Embora os líderes religiosos oficiais e 
responsáveis tenham exortado pública e veementemente o cumprimento 
total, 15  podemos esperar e ter visto certos setores e discrepâncias dentro da 
comunidade tendo dificuldade em romper com a prática e rotina tradicionais. 16 

As minorias cuja estrutura se baseia mais na identidade tribal e racial seguirão as 
diretrizes na medida em que a hierarquia dentro de sua estrutura social as valide. Assim, 
relatos de cidadãos israelenses em uma cidade árabe recusando-se a isolar-se 17  devem 
ser vistos como um sinal de outra área potencial onde a regulamentação da conformidade 
pode ser comprometida. 

Compreendendo a ameaça 

Fornecer informações confiáveis, precisas e confiáveis é um elemento importante para 
garantir a conformidade com as diretrizes COVID-19. Quando o público confia na fonte, a 
conformidade será maior. 18  Os lembretes frequentes na mídia e a repetição de pontos-
chave (lavagem das mãos, regra dos 2 metros, etc.) irão melhorar a conformidade. 

Uma situação “catch-22” é que, em um esforço para reduzir a ansiedade, a mídia 
apresenta entrevistas com indivíduos isolados, alguns dos quais foram formalmente 
identificados e diagnosticados com COVID-19. 19  Embora isso possa ajudar a dissipar 
muitos medos, também pode reduzir a adesão, minimizando o fator medo. Encontrar o 
equilíbrio entre criar uma consciência elevada e evitar ansiedade indevida precisa ser 
considerado com cuidado. 

Medidas a Tomar 

Sociedades democráticas como Israel exigem esforço extra para garantir a conformidade 
com comportamentos como o distanciamento social que é essencialmente 
voluntário. Embora a maior parte da sociedade provavelmente cumpra e alguns sejam 
particularmente cautelosos, especialmente por períodos de tempo limitados e 
identificáveis, os “recusadores” continuarão a representar um problema. Classificar o 
comportamento dos recusantes como um risco e tratá-los como uma ameaça genuína é 
uma prioridade nacional. A criminalização das violações das diretrizes obrigatórias (como 
o auto-isolamento) pode levar a processos civis, multas e ações disciplinares por parte das 
autoridades competentes. A pressão social também pode servir como meio psicológico 
para reduzir a frequência de abandono do distanciamento social. Quando os colegas 
expressam seu descontentamento e desaprovação por não seguir as diretrizes, o 
descumprimento provavelmente cairá. À medida que a ameaça COVID-19 se torna mais 
difícil de controlar, muitas das diretrizes tendem a passar de sugestões para ações 



obrigatórias. O movimento gradual, mas constante, fechando cada vez mais locais 
públicos e limitando mais e mais reuniões públicas é uma prova disso.20 

Apesar das punições disponíveis, a construção do comportamento desejado, em última 
análise, requer que os indivíduos cumpram voluntariamente. Isso acontecerá quando as 
pessoas perceberem que o benefício obtido pela conformidade supera o benefício da 
recusa. 21  Onde os indivíduos veem o benefício de curto prazo da recusa como mais 
gratificante do que o benefício de longo prazo da conformidade, as consequências 
negativas podem ajudar em alguns casos, mas não o ajudarão em muitos outros. 

Uma vez que o quadro de pessoas que, intencionalmente ou não, colocam o público em 
risco não pode ser eliminado apenas por meio da educação e da pressão social, as 
autoridades policiais e governamentais podem ter de intervir. Essas intervenções podem 
precisar considerar medidas que normalmente não seriam aceitas ou legais, algo 
mencionado como provável em Israel. 22  Embora compreensivelmente não seja popular 
entre aqueles que valorizam a proteção das liberdades civis, 23  no entanto, precisamos 
aceitar que a probabilidade de gestão comportamental do público não será totalmente 
bem-sucedida. Assim, a suspensão dessas proteções em tempos de emergência nacional 
pode revelar-se central na redução da mortalidade e morbidade da população, bem como 
na limitação das consequências econômicas de uma batalha prolongada com um inimigo 
invisível escondido em uma população amiga. 

FONTE:https://jcpa.org/article/enforcing-compliance-with-covid-19-pandemic-restrictions-psychological-aspects-of-a-national-security-
threat/ 

 

Impactos socioeconômicos do COVID-19 no consumo 
doméstico e na pobreza 

A pandemia COVID-19 causou um choque econômico massivo em todo o mundo devido a 
interrupções de negócios e fechamentos por medidas de distanciamento social. Para 
avaliar o impacto socioeconômico do COVID-19 sobre os indivíduos, um modelo 
microeconômico é desenvolvido para estimar o impacto direto do distanciamento na 
renda familiar, poupança, consumo e pobreza. O modelo assume dois períodos: um 
período de crise durante o qual alguns indivíduos experimentam uma queda na renda e 
podem usar suas economias para manter o consumo; e um período de recuperação, 
quando as famílias poupam para repor as suas poupanças esgotadas ao nível anterior à 
crise. 

A área da baía de São Francisco é usada como um estudo de caso, e os impactos de um 
bloqueio são quantificados, levando em consideração os efeitos do seguro-desemprego 



(SD) e o estímulo federal da Lei CARES. Assumindo um período de abrigo no local de três 
meses, a taxa de pobreza aumentaria temporariamente de 17,1% para 25,9% na área da 
baía na ausência de proteção social, e os que ganham com renda mais baixa sofreriam 
mais em termos relativos. Se totalmente implementada, a combinação do SD e do CARES 
poderia manter o aumento da pobreza próximo a zero e reduzir o tempo médio de 
recuperação, para indivíduos que sofrem perda de renda, de 11,8 para 6,7 meses. No 
entanto, a gravidade do impacto econômico é espacialmente heterogênea e certas 
comunidades são mais afetadas do que a média e podem levar mais de um ano para se 
recuperar. No geral, 

Este estudo pode ser estendido para explorar o impacto dos efeitos macroeconômicos 
indiretos, o papel da incerteza na tomada de decisão das famílias e o efeito potencial de 
choques exógenos simultâneos (por exemplo, desastres naturais). 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/73796_martin2020articlesocioeconomicimpac.pdf 

 

Mudanças climáticas aumentam o risco de incêndios 
florestais 

A mudança climática induzida pelo homem promove as condições das quais os incêndios 
florestais dependem, aumentando sua probabilidade e desafiando os esforços de 
supressão. O aquecimento induzido pelo homem já levou a um aumento global na 
frequência e severidade do clima de incêndio, aumentando os riscos de incêndios 
florestais. Este sinal surgiu da variabilidade natural em muitas regiões, incluindo o oeste 
dos EUA e Canadá, sul da Europa, Escandinávia e Amazônia. O aquecimento induzido pelo 
homem também está aumentando os riscos de incêndio em outras regiões, incluindo a 
Sibéria e a Austrália. No entanto, a atividade de incêndios florestais é determinada por 
uma série de outros fatores, incluindo gestão da terra e fontes de ignição, e em escala 
global a maioria dos conjuntos de dados indicam uma redução na área queimada nos 
últimos anos, principalmente devido ao desmatamento de terras naturais para a 
agricultura. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/73797_wildfiresbriefingnote.pdf 

 

Medindo a preparação individual para desastres 



Este Relatório de Risco e Resiliência fornece uma visão geral da pesquisa recente de 
preparação individual. O relatório discute uma ampla variedade de indicadores que 
podem ajudar a medir a preparação individual para desastres e explora a disponibilidade 
de dados desses indicadores para a Suíça. 

O relatório destaca as lacunas existentes na literatura de preparação no que diz respeito à 
evidência empírica para a composição e eficácia dos kits de abastecimento de emergência, 
bem como os desafios específicos de contextos suburbanos. 

As recomendações para análises futuras incluem: 

 ações de preparação individual e comunicação pública na fase inicial da crise 
COVID-19 em andamento para destacar a dinâmica dos choques de demanda 
relacionados a desastres; 

 uma avaliação do potencial dos smartphones para digitalizar ferramentas de 
preparação para desastres, como mapas de perigo, lanternas, rádios e aplicativos 
de tradução de idiomas; pesquisa sobre os impactos positivos e negativos da 
economia compartilhada no acesso a carros, moradia e ferramentas durante 
desastres; e 

 uma etnografia de pessoas que tornam a preparação individual para desastres 
parte de sua identidade e estilo de vida, bem como seu envolvimento potencial 
para inovação social em áreas como kits de suprimentos de emergência. 

FONTE:https://css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-
studies/pdfs/RR-Reports-2020-Measuring-Individual-Disaster-Preparedness.pdf 

 

Preparação individual para desastres: explicando o 
comportamento de busca e preparação de informações 
relacionadas a desastres na Suíça 

Este estudo se baseia em um relatório anterior do CSS que examinou as necessidades de 
informações sobre riscos da população suíça por meio do uso de dados de pesquisas em 
painel. Mais especificamente, ele faz isso usando esses dados para observar os fatores que 
podem influenciar a busca de informações e o comportamento de preparação 
relacionados aos riscos de desastres, incluindo características demográficas, percepções 
gerais de perigo e percepções individuais de risco. Com base na análise, os autores 
chegam a três conclusões: 1) as pessoas parecem estar buscando mais informações sobre 
os riscos e demonstram níveis mais elevados de percepção de risco, mas isso não se 
correlaciona necessariamente com o aumento do conhecimento sobre preparações 
potenciais ou preparação real; 2) considerar como os fatores influentes interagem durante 



o desenvolvimento de informações sobre riscos e processos de comunicação 
provavelmente melhorará a capacidade do público de traduzir as informações sobre riscos 
em ações; e 3) a preparação adequada requer planejamento. 

FONTE:https://css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-
studies/pdfs/RR-Reports-2019-Individual-Disaster-Preparedness.pdf 

 

Portugal espera que acordo sobre regime de mobilidade 
na Cplp saia em 2021 
Portugal disse estar confiante de que em 2021 a Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa, Cplp, aprovará um novo regime de mobilidade entre os cidadãos pelas nações 
do bloco.  

A declaração foi feita à ONU News, de Lisboa, pelo ministro dos Negócios 
Estrangeiros Augusto Santos Silva, na primeira semana dos debates da Assembleia Geral.  

Cimeira de Luanda  

O chefe da diplomacia portuguesa contou que as negociações entre os Estados-membros 
terminaram e agora espera-se a aprovação pelos chefes de Estado e governo lusófonos na 
reunião da Cplp, no próximo ano em Luanda, capital de Angola.  

“Esperamos que a próxima cimeira aprove mesmo o regime de mobilidade próprio 
da Cplp. O trabalho de negociações técnica e diplomática está praticamente concluído. 
Nós estávamos a trabalhar tendo como o prazo a cimeira que haveria de se realizar este 
ano, em julho. A pandemia obrigou a adiar. Ela far-se-á em 2021 em 
Luanda e, julgo eu, que um dos resultados fundamentais, senão o resultado fundamental 
dessa cimeira, será o novo regime de mobilidade da Cplp.”  

Ao ser adotado, o projeto seria a primeira etapa da proposta apresentada por Cabo Verde 
e Portugal em 2017. A iniciativa prevê a criação de um regime de autorizações de 
residência válido para todos os países da Cplp.  

Profissionais  

Augusto Santos Silva contou que em seu país, migrantes brasileiros já se beneficiam de 
regras adotadas para simplificar sua situação.   

“O grande grupo dos países de língua portuguesa, desde logo, os brasileiros são um quinto 
dos estrangeiros que residem em Portugal. Insisto, para esses a língua não é uma 
barreira, mas pode ser, por exemplo, o reconhecimento de habilitações de 
nível superior que tenham. Nós trabalhamos para simplificar o processo. Sabe que em 
algumas profissões esse processo significa que as respectivas associações profissionais ou 



ordens têm que intervir. Mas no que toca ao Estado nós procuramos simplificar ao 
máximo”.  

Durante a Assembleia Geral, o primeiro-ministro de Portugal mencionou a Cplp como uma 
das organizações que positivamente contribui “para a ordem internacional fundada em 
regras e na vontade de cooperação”.   

A Cplp é presidida por Cabo Verde e a partir de 2021 Angola assumirá o comando do 
bloco. O chefe do governo português disse que o grupo “demonstra a capacidade de 
estabelecer parcerias e construir pontes entre países e povos unidos pela partilha de uma 
língua”.  

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2020/09/1727692?utm_source=ONU+News+-+Newsletter&utm_campaign=4e428971a5-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_29_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-4e428971a5-105027597 

 
FAO usa inteligência artificial para promover segurança 
alimentar 
A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO, relançou um 
compromisso com as empresas IBM e Microsoft para desenvolver formas de Inteligência 
Artificial, IA, que promovam a segurança alimentar.  

Num evento online, os parceiros discutiram maneiras pelas quais a IA pode ajudar a 
atingir a meta de alimentar uma população global de quase 10 bilhões até 2050.  

Parceria  

Ao mesmo tempo, a FAO acredita que esta tecnologia pode ajudar a proteger os recursos 
naturais e enfrentar desafios como as mudanças climáticas e os impactos de choques, 
incluindo a Covid-19.   

O diretor-geral da FAO, Qu Dongyu, disse que “transformação dos sistemas alimentares 
requer soluções inovadoras para garantir a segurança alimentar e nutricional para todos.”  

Segundo ele, a agência está desenvolvendo ferramentas de IA e criando a Plataforma 
Internacional para Alimentos e Agricultura Digitais, onde serão discutidos os benefícios e 
riscos potenciais da digitalização dos setores agrícola e de alimentos.   

Dongyu disse que FAO agradece o apoio de “gigantes digitais” como a IBM e a Microsoft.   

Importância  

A IA pode desempenhar um papel importante nos sistemas alimentares em vários níveis.  



No setor agrícola, pode otimizar ou realizar algumas atividades desempenhadas 
por humanos, como o plantio e a colheita, aumentando a produtividade e melhorando as 
condições de trabalho. Também pode usar os recursos naturais de forma mais eficiente.  

Esta tecnologia está surgindo em três áreas principais: robótica agrícola, monitoramento 
de solo e safra e análise e previsões.  

Esta tecnologia está surgindo em três áreas principais: robótica agrícola, 
monitoramento de solo e safra e análise e previsões 
Segundo a FAO, em um contexto de mudança climática, crescimento populacional e 
esgotamento de recursos naturais, os progressos nestas áreas podem ajudar a conservar 
bens como solo e água.  

Consultas  

Durante o evento, foram apresentados bons exemplos de uso de IA e tecnologia digital na 
agricultura.  

Um deles é o portal WaPOR da FAO, que monitora a água usada para agricultura na África 
e no Oriente Médio.   

O portal oferece acesso aberto a um banco de dados, que permite consultas diretas, 
análises temporais e outras estatísticas.  

Os participantes também destacaram o Sistema de Estresse da Agricultura, outra iniciativa 
da FAO.  

Seca  

Usando tecnologia de satélite, este sistema permite perceber, de forma 
precoce, pela que áreas agrícolas têm alta probabilidade de estresse hídrico e seca. A seca 
afeta mais pessoas do que qualquer outro tipo de desastre natural, especialmente nos 
países em desenvolvimento.  

Segundo a agência da ONU, para que estas tecnologias cheguem a quem mais 
precisa, É preciso reduzir a exclusão digital. Em todo o mundo, 6 bilhões de pessoas não 
têm internet de banda larga hoje e 4 bilhões não têm internet.  

Além disso, 2 bilhões de cidadãos não têm telefones celulares. Também existem lacunas 
significativas no acesso entre os homens e mulheres, jovens e pessoas mais velhas.  

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2020/09/1727672?utm_source=ONU+News+-+Newsletter&utm_campaign=4e428971a5-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_29_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-4e428971a5-105027597 
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Nota de conceito - Dia Internacional para a Redução do 
Risco de Desastres 2020 

A Assembleia Geral das Nações Unidas designou 13 de outubro como o Dia Internacional 
para a Redução do Risco de Desastres para promover uma cultura global de redução do 
risco de desastres. É uma oportunidade de reconhecer o progresso que está sendo feito 
em direção à redução do risco de desastres e perdas de vidas, meios de subsistência e 
saúde, de acordo com a Estrutura Sendai para Redução do Risco de Desastres 2015-2030 
adotada na Terceira Conferência Mundial das Nações Unidas sobre Redução do Risco de 
Desastres no Japão em março 2015. A Estrutura Sendai tem sete metas estratégicas e 38 
indicadores para medir o progresso na redução do risco de desastres e perdas. Esses 
indicadores alinham a implementação da Estrutura de Sendai com a implementação dos 
ODS e do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas.  

FONTE:https://www.preventionweb.net/publications/view/73197?&a=email&utm_source=pw_email 
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        PROMOTOR BRASIL 

          http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/Home/viewalladvocates#page-3 
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          https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio 
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          http://www.cidadesresilientes.net/ 

         PREVENTIONWEB 

        http://www.preventionweb.net/english/ 
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