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Aplicação de modelos de resseguro / seguro para estimar 
o aumento do risco de inundação devido a mudanças 
climáticas 

As inundações são o perigo natural mais comum e mais caro, e espera-se que elas se 
tornem mais frequentes à medida que as mudanças climáticas. Este artigo apresenta 
pesquisas que utilizaram modelos de catástrofe de re / seguro para estimar a influência 
da mudança climática nas perdas relacionadas a inundações. O foco geográfico do 
estudo foi o Maritimes Canadenses - especificamente Halifax, Nova Scotia - e buscou 
determinar como os riscos municipais devidos a inundações ribeirinhas provocadas 
pelas chuvas poderiam mudar como resultado das mudanças climáticas. 

As descobertas mostram que as perdas anuais por inundação podem aumentar em até 
300% em um cenário climático de negócios até o final do século (ou seja, sem mitigação 
ou adaptação), mesmo sem levar em conta as mudanças no ambiente construído que 
poderiam aumentar a exposição (por exemplo, sem população ou crescimento 
econômico). 

O aumento do risco de inundação exige uma discussão aberta sobre quanto risco é 
aceitável para a comunidade e quais controles sobre o crescimento adicional da 
exposição são necessários. Além disso, os aumentos projetados nas perdas por 
inundação colocam em questão a segurabilidade de longo prazo na área de Halifax e 
destacam um problema mais amplo enfrentado por muitas outras áreas no Canadá 
também. 

FONTE:https://geoenvironmental-disasters.springeropen.com/articles/10.1186/s40677-018-0101-9 

 

 

2018 Fórum de Resiliência do Reino Unido 



A Florida Earth tem o orgulho de anunciar seu segundo programa internacional para 
profissionais, o Fórum de Resiliência do Reino Unido, a ser realizado de 24 a 28 de 
setembro de 2018 na Universidade de Oxford. Com base no formato do Programa 
Profissional Connection EUA-EUA (USNC Pro), o Fórum de Resiliência do Reino Unido 
explora a expertise britânica em resiliência usando estudos de caso e experiências de 
campo sobre iniciativas de gerenciamento de risco de inundação com foco especial em 
como a resiliência pode ser financiada.  

Operando fora do histórico St. John's College da Universidade de Oxford, a delegação 
terá um dia focado em medidas para mitigar as inundações do Rio Tâmisa através de 
soluções naturais e engenheiras, uma visita ao mundialmente famoso Centro de 
Modelagem Física de Wallingford e uma visita ao Centro de Catapulta Satélite. . Uma 
taxa de registro de US $ 1950 cobre a maioria das refeições, transporte no país, local e 
custos administrativos. Airfair e hospedagem não estão incluídos e são de 
responsabilidade do delegado. 

Para perguntas, por favor contate: 
stan@floridaearth.org  
5612815081 

FONTE:http://www.floridaearth.org/index.cfm?fuseaction=events.details&content_id=14 

 

 

Desastres naturais afundam os países pobres mais 
profundamente na pobreza 

Terremotos, ciclones, alterações climáticas e outros desastres naturais custar à 
economia mundial um número estimado de 520.000 milhões de dólares, mas a pior parte 
é realizado países com menos recursos que podem impedi-los de alcançar os objetivos 
de desenvolvimento sustentável. 

Todos os anos, os desastres custam à economia mundial aproximadamente 520 bilhões 
de dólares, deslocando milhões de pessoas e levando muitos deles à pobreza extrema. 

"As perdas econômicas causadas por desastres em baixa e média - renda países estão a 
minar os esforços para alcançar as  metas de desenvolvimento sustentável  e  privando 
os governos de fundos para gastar em saúde, educação, proteção social e outras 
necessidades grande público , " disse Mami Mizutori Representante Especial do 
Secretário-Geral para a Redução do Risco de Desastres. 

Impacto humano 



O crescente aumento das perdas econômicas devido a eventos climáticos extremos 
motivados pela mudança climática será o tema central do Dia Internacional da Redução 
de Desastres, comemorado em 13 de outubro. 

Um terremoto, ciclone, enchente ou outro desastre natural causado pelas mudanças 
climáticas podem levar a perdas monumentais, por isso, em 13 de outubro, o lema é 
informar. 

"Se você não é informado sobre os riscos, não é sustentável, e se não é sustentável, há 
um custo humano". Esses custos são evidentes no nível crônico de deslocamento de 
desastres em todo o mundo. milhões de pessoas foram deslocadas por eventos 
climáticos extremos ", disse Mizutori. 

Tradição de campanha 

O marco de referência desta campanha foi adotado em 2015 na Terceira Conferência 
Mundial das Nações Unidas sobre Redução do Risco de Desastres, realizada no Japão. 

Esta campanha foi realizada durante três anos e seu foco é atender às consequências 
dos desastres naturais que afetam as populações da América Latina, África, Ásia, 
Oceania e Europa. 

"Este é o terceiro ano de campanha Sendai usando o Dia Internacional para a Redução 
de Desastres para chamar a atenção para os sete gols Sendai-quadro de Disaster 
Redução do Risco de 2015-2030 que foi adotada como um plano abrangente para 
reduzir as perdas ", disse Mizutori. 

Objetivos chave 

Os objetivos do Marco de Sendai para Redução de Riscos de Desastres incluem a 
redução da mortalidade geral por desastres naturais, perdas econômicas e estratégias 
crescentes para sobreviver a desastres naturais. 

"Concentre-se em perdas econômicas decorrentes de eventos climáticos extremos e 
outros perigos irá ajudar a trazer para casa os responsáveis políticos e gestores de 
grandes investimentos em infraestrutura crítica, a importância de assegurar que estas 
decisões de investimento são informados sobre o riscos ", disse Mizutori. 

FONTE:https://news.un.org/es/story/2018/07/1438352 

 

 

Representante da ONU para assuntos espaciais visita 
centro de lançamento da FAB 



 

A diretora do Escritório das Nações Unidas para Assuntos do Espaço Exterior (UNOOSA), Simonetta Di 
Pippo, está no Brasil para cumprir uma agenda de visitas e eventos ligados à atividade espacial 
brasileira. Foto: FAB 

A diretora do Escritório das Nações Unidas para Assuntos do Espaço Exterior (UNOOSA), 
Simonetta Di Pippo, está no Brasil para cumprir uma agenda de visitas e eventos ligados 
à atividade espacial brasileira. 

Atendendo a um convite do comandante da Força Aérea, a representante da ONU 
visitou as estruturas críticas e os principais projetos de desenvolvimento espacial do 
país. O primeiro destino foi o Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), na terça-feira 
(31). 

A representante da ONU explica que está no país para ver de perto as atividades 
brasileiras e identificar potenciais colaborações internacionais. “Quando falamos de 
espaço, as pessoas pensam em explorar outros planetas, mas a verdade é que a questão 
espacial é muito mais que isso. Trata-se de algo que impacta na vida de toda 
humanidade e nosso objetivo é exatamente trazer os benefícios do uso do espaço para 
todos”, disse. 

O UNOOSA é responsável por operacionalizar atividades definidas pelo Comitê do Uso 
Pacífico do Espaço Exterior (COPUOS). Criado em Assembleia Geral da ONU em 1959, no 
contexto da Guerra Fria, o comitê visa a promover a exploração espacial de forma 
pacífica, de modo que os usos estejam ligados à paz, ao desenvolvimento e à segurança 
de toda a humanidade. 

Segundo o vice-presidente da Comissão de Coordenação e Implantação de Sistemas 
Espaciais (CCISE), Brigadeiro do Ar José Vagner Vital, que acompanhou a visita, a ideia é 
apresentar à autoridade internacional as capacidades e as projeções brasileiras no que 
se refere ao uso pacífico do espaço. 



O objetivo é mostrar que o país está aberto a parcerias e cooperação internacional na 
área espacial e que a atuação brasileira está em consonância com os princípios das 
agências que trabalham de forma global para o desenvolvimento socialmente 
responsável desse setor. 

“O UNOOSA é uma importante instituição para facilitar a cooperação internacional. Para 
fecharmos parcerias, que deixam nosso programa espacial mais forte, precisamos 
divulgar como podemos colaborar e quais são as nossas estruturas”, avaliou o oficial-
general. 

O CLA, localizado no Maranhão, é um dos principais pontos de lançamento do mundo, 
devido à sua localização privilegiada, muito próxima à linha do Equador. Lá, Di Pippo 
visitou locais importantes, como a Torre Móvel de Integração (TMI). 

A estrutura vai servir para o lançamento do Veículo Lançador de Microssatélites (VLM) 
– engenho espacial que está sendo desenvolvido na Força Aérea Brasileira (FAB) e terá 
seu primeiro lançamento-teste dos propulsores em 2019, com o veículo VS-50. 

Ela também conheceu o centro de controle, de onde são acompanhados os 
lançamentos, além de edificações construídas mais recentemente no reforço à 
segurança. “Até agora, tem sido um tour muito interessante. Eu acredito que isso é um 
bom exemplo daquilo que o Brasil pode fazer. Estou aqui para ver como podemos 
fomentar e reforçar a colaboração entre o Brasil e o UNOOSA. Pelo que tenho visto, 
posso dizer que são muitas as oportunidades”, disse Di Pippo. 

A visita foi conduzida pelo Diretor do CLA, Coronel Luciano Rechiuti, que destacou a 
posição estratégica do centro de lançamento, localizado a apenas 2 graus e 18 minutos 
(aproximadamente 250 km) da linha do Equador, o que significa economia de 
combustível nos lançamentos. 

Ele também destacou a importância do outro centro de lançamento brasileiro, o Centro 
de Lançamento da Barreira do Inferno (CLBI), que fica em Parnamirim (RN), e realiza o 
rastreio do engenhos espaciais lançados de Alcântara, em um trabalho coordenado. 

“Hoje, lançamos em torno de quatro ou cinco foguetes por ano. A maioria deles, de 
treinamento, para manter nossas equipes atualizadas e verificar o funcionamento dos 
nossos sistemas, mas nosso objetivo é incrementar esse número com lançamentos 
comerciais”, afirmou. 

Agenda de visitas segue durante a semana 

Nesta quarta-feira (01/08), Di Pippo terá uma audiência com o Comandante da Força 
Aérea, Tenente-Brigadeiro do Ar Nivaldo Luiz Rossato; na sequência, fará uma palestra 
e irá conhecer as estruturas da Agência Espacial Brasileira (AEB) e do Comando de 
Operações Aeroespaciais (COMAE) – todas em Brasília (DF). 



Nesse último, está sediado o Centro de Operações Espaciais (COPE), que controla o 
primeiro satélite geoestacionário brasileiro, lançado em 2017 – o Satélite 
Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC). 

Ainda nesta quarta, a representante da ONU irá participar da assinatura da nova versão 
do Programa Estratégico de Sistemas Espaciais (PESE), que será realizada pelo Ministro 
da Defesa. Também será agraciada com a Medalha Ordem do Mérito Aeronáutico 
(OMA), por suas contribuições no desenvolvimento espacial e no apoio ao uso pacífico 
do espaço. 

Para encerrar, na quinta-feira (02/08), Di Pippo conhece o polo aeroespacial de São José 
dos Campos (SP), onde está o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial 
(DCTA) e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). 

FONTE:http://www.fab.mil.br/noticias/mostra/32525/ESPA%C3%87O%20-
%20Representante%20da%20ONU%20para%20assuntos%20espaciais%20conhece%20centro%20de%20lan%C3%
A7amento%20da%20FAB 

      

Chamada para pedidos: Oficina IRDR ICoE-SEADPRI-UKM 
sobre riscos geológicos e RRD 

IRDR ICoE-SEADPRI-UKM, a Janela da Malásia para Cambridge na Univerisiti Kebangsaan 
Malaysia (MW2C @ UKM), está organizando um workshop de treinamento sobre riscos 
geológicos e redução do risco de desastres em 18-20 de setembro de 2018 em Penang, 
Malásia. O workshop será realizado em conjunto com a National Geological Conference 
2018, convocada pela Sociedade Geológica da Malásia e seus principais parceiros. 

O evento de três dias cobrirá dois dias de sessões técnicas seguidas por uma visita de 
campo no último dia. Vários aspectos da geologia serão abordados, incluindo 
geohazards e geologia de engenharia, geomecânica, geoambiente e geofísica, entre 
outros. A visita de campo focará os riscos geológicos na Ilha de Penang, conduzidos por 
pesquisadores do Projeto do Fundo Omar de Newton-Ungku sobre Cidades Resilientes 
a Desastres: Prevendo Extremos Climáticos no Nível Local e Perigos Físicos para Kuala 
Lumpur, liderados pela Iniciativa de Prevenção de Desastres da Sudeste Asiático da 
Universidade Kebangsaan (SEADPRI-UKM) e da Universidade de Cambridge, em 
colaboração com outros parceiros. 

O treinamento foi desenvolvido para capacitar cientistas da Malásia e da região na 
avaliação de riscos para a redução do risco de desastres. Haverá um foco especial na 
comunicação de riscos por um especialista do Reino Unido. Os formandos deverão 
desenvolver e submeter manuscritos completos (diretrizes incluídas) sobre temas 
relevantes para os riscos influenciados pelo clima, como deslizamentos de terra, fluxos 
de lama, inundações, bem como eventos emergentes e em cascata. Todos os 



manuscritos serão revisados para serem considerados para publicação no Boletim da 
Sociedade Geológica da Malásia (Scopus Indexed). Também serão considerados 
esquemas alternativos de publicação. 

FONTE:http://www.irdrinternational.org/2018/07/26/irdr-icoe-seadpri-ukm-workshop-on-
geohazards-and-drr-call-for-application/ 

FONTE:http://ancst.org/mw2cukm-workshop-on-geohazards-and-drr-calls-for-application/ 

 

 

Relatório: Oficina de capacitação da IUPsyS sobre 
intervenção psicológica após desastres 
O relatório final do workshop de capacitação liderado pela IUPsyS sobre intervenção 
psicológica após desastres que foi realizado na China de Mianyang em dezembro de 
2014 está agora publicado no site da IUPsyS. Ele também está disponível para download 
no link abaixo. O workshop foi patrocinado principalmente pela Fundação Jacobs, com 
apoio adicional da Associação Chinesa de Ciência e Tecnologia (CAST) através da 
Sociedade Psicológica Chinesa (CPS), do Conselho Internacional para o Escritório 
Regional da Ciência para a Ásia e o Pacífico (ICSU ROAP), Instituto Internacional para a 
Saúde Global da Universidade das Nações Unidas (UNU-IIGH), o Centro Internacional de 
Excelência em Pesquisa Integrada sobre Risco de Desastres (IRDR-ICoE) da Academia de 
Ciências localizada em Taipé e o Centro de Ciências Aplicadas ao Desenvolvimento 
(CADS) da Universidade Friedrich Schiller de Jena, Alemanha. Um total de 22 
pesquisadores em início de carreira da Ásia e do Pacífico participaram do workshop. 

FONTE:https://council.science/regions/roap 

 

EUA: Lacunas na modelagem de risco de catástrofe 
apontam para o caminho a seguir 

Matthew Lerner 

Uma das principais conclusões do estudo JLT Re foi que parece que as estimativas iniciais 
para os eventos catastróficos estudados, aproximadamente 15 desde 2004, foram 
“sistematicamente subestimadas para perdas grandes e complexas, embora ainda não 
se saiba se isso acontecerá em 2017, Flandro disse que a descoberta de um padrão foi 
um pouco surpreendente. 

O estudo da JLT Re também mostra, no entanto, que os modelos de fornecedores 
historicamente tiveram um desempenho relativamente bom para eventos eólicos que 
sofreram perdas moderadas, independentemente da localização do landfall. 



"Quanto mais básico ou simples o evento for meteorologicamente a partir de um 
componente de campo de vento, certamente os modelos serão capazes de gerar uma 
visão mais refinada da perda para isso", disse Newbold. 

O estudo também descobriu que a precisão de perda modelada para furacões sofre 
quando os eventos são onerosos e complexos, muitas vezes devido a uma série de 
componentes de perda não modelados, como inundações. 

"O relatório aponta para um desempenho mais fraco do modelo em furacões, com uma 
proporção maior de perdas relacionadas à água", disse Tom Sabbatelli, gerente de 
resposta a eventos da Risk Management Solutions Inc., em Hoboken, Nova Jersey. 

FONTE:https://www.businessinsurance.com/article/20180724/NEWS06/912322840/Gaps-in-
catastrophe-risk-modeling-point-to-path-forward 

 

Modelos de catástrofe: no olho da tempestade 

Os modelos de catástrofe estão novamente sob o holofote. Quase um ano depois dos 
furacões Harvey, Irma e Maria (HIM) terem devastado regiões costeiras dos Estados 
Unidos e partes do Caribe, ainda há incerteza sobre a magnitude das perdas seguradas 
para os três eventos. Quanto HIM irá custar ao setor de (res) seguros ainda não está 
claro, e visões divergentes entre as empresas de modelagem de catástrofes de 
fornecedores estão contribuindo para essa incerteza. Como resultado, as estimativas de 
perdas modeladas estão chegando para um exame adicional, tanto na indústria quanto 
nos níveis individuais das empresas. A falta de consenso em torno de perdas de mercado 
modeladas potencialmente aponta para níveis ainda maiores de incerteza para as 
estimativas de perda no nível da empresa. 

Esse ceticismo não é novo, limitações do modelo expostas por eventos como os furacões 
Katrina e Ike e Superstorm Sandy levaram a recalibrações para tratar de questões como 
inundações costeiras, tempestades e danos internos. Os eventos de 2017 foram, 
portanto, um teste importante para a última geração de modelos comerciais de 
furacões. Dado o mal-estar expresso por muitos participantes do mercado em relação 
às amplas estimativas de perdas modeladas que se seguiram a ele, este novo relatório 
do JLT Re Viewpoint examina como as empresas fornecedoras realizaram previsões de 
perdas para eventos de furacões do Atlântico Norte em anos anteriores de grandes 
prejuízos. e como os resultados em 2017 foram comparados. 

Este relatório tem como objetivo auxiliar investidores, modeladores de catástrofes e 
compradores de resseguros na avaliação de como as perdas modeladas da indústria 
lançadas nos próximos meses provavelmente funcionarão considerando os níveis de 
incerteza associados a cada estimativa. Além disso, espera-se que encoraje um diálogo 
aberto dentro da comunidade de modelagem de catástrofes que leve a maiores níveis 
de transparência e maior confiança do mercado no processo de estimativa de perdas 
pós-evento. 



FONTE:https://www.jltre.com/our-insights/publications/viewpoint-catastrophe-models/catastrophe-
models 

 

Programa de risco de desastres e de resiliência climática 
de Bangladesh 

Contexto: Por que o Bangladesh é vulnerável a desastres? 

Bangladesh é um dos países mais vulneráveis às mudanças climáticas, bem como um 
dos mais propensos a desastres. 

A topografia plana de Bangladesh, características climáticas baixas e climáticas, 
combinadas com sua densidade populacional e ambiente socioeconômico, a tornam 
altamente suscetível a muitos riscos naturais, incluindo enchentes, secas, ciclones e 
terremotos. 

Mais de 80% da população está potencialmente exposta a inundações, terremotos e 
secas e mais de 70% a ciclones. Em média, o país experimenta um grave ciclone tropical 
a cada três anos, e cerca de 25% da massa terrestre é inundada com enchentes a cada 
ano. A inundação severa ocorre a cada 4-5 anos e cobre 60% da massa terrestre. 

Após os ciclones devastadores de 1970 e 1991, Bangladesh fez esforços significativos 
para reduzir sua vulnerabilidade a desastres e hoje é considerado um líder global em 
resiliência costeira devido a seus significativos investimentos de longo prazo na proteção 
de vidas. 

Apesar desses esforços, a vulnerabilidade da população costeira está em ascensão 
devido às mudanças climáticas. 

Sua capital, Dhaka, está entre as cidades de maior risco no mundo, com sua alta 
densidade populacional e rápida urbanização, localizadas em uma área de ativos 
valiosos que também são extremamente vulneráveis a terremotos. O risco de perigo 
para as áreas urbanas de Dhaka e Bangladesh ainda não está bem compreendido e ainda 
deve ser abordado. 

Estratégia e resultados: melhor preparação e resposta aos desastres 

Como os desastres prejudicam os mais pobres e vulneráveis, os danos causados por 
desastres podem reduzir substancialmente o progresso do desenvolvimento. O 
Gerenciamento de Riscos de Desastres (DRM) é, portanto, fundamental para os esforços 
de redução da pobreza e desenvolvimento. A integração do DRM no planejamento do 
desenvolvimento e nos investimentos em Bangladesh pode proteger melhor as pessoas 
e os ativos contra os crescentes impactos dos desastres. 



O Banco Mundial auxilia os países clientes em programas de DRM através de sistemas 
eficazes de redução de riscos de desastres e resposta pós-desastres para reduzir os 
riscos existentes, evitar novos riscos e responder melhor aos desastres. Neste contexto, 
a equipe de DRM do Sul da Ásia apoiou o governo de Bangladesh através de uma 
combinação de assistência técnica, empréstimos para investimento, capacitação e 
fortalecimento instrucional. 

O que foi feito? 

Após o Ciclone Sidr em 2007 e Aila em 2009 em 2012, o Banco preparou o Projeto de 
Recuperação e Restauração de Ciclones de Emergência 2007 (ECRRP) com $ 356,82 
milhões para apoiar a recuperação do Governo de Bangladesh dos danos de subsistência 
e perdas de infraestrutura causadas pelo Ciclone, e estabeleceu planos de longo prazo 
para melhorar a preparação e a resposta. 

No ano seguinte, com base no trabalho de reabilitação do ECRRP, o Banco reforçou os 
esforços de resiliência costeira do Governo através do Projeto de Melhoria do Aterro 
Costeiro (CEIP) de US $ 400 milhões. Após a criação do Projeto de Abrigo contra 
Desastres Multipurpose (MDSP) de US $ 375 milhões, em vigor desde 2015, o MDSP 
apoiou o desenvolvimento de planos de resposta a emergências e abrigos contra 
ciclones para proteger os moradores e seus meios de subsistência. 

O Projeto de Resiliência Urbana (URP) de US $ 173 milhões apóia o Governo de 
Bangladesh e autoridades municipais para reduzir a vulnerabilidade de infra-estrutura e 
populações a desastres em Dhaka e Sylhet aumentando sua capacidade de responder a 
eventos de emergência e melhorando os códigos de construção para serem mais 
resilientes desastres. 

O Banco também continua a apoiar melhorias na capacidade do GoB de fornecer 
serviços confiáveis de informação climática, hídrica e climática e melhorar o acesso a 
esses serviços por meio de informações e comunicações precoces, meteorológicas, 
climáticas e hidrometeorológicas, tendo recentemente aprovado o orçamento de US $ 
113 milhões. Projeto Regional de Serviços Clima e Clima. 

Projetos 

O Projeto de Melhoria do Aterro Costeiro  (CEIP) (US $ 400 milhões) - 375 IDA e 25 
PPCR) aprovado pelo Conselho do Banco Mundial em 26 de junho de 2013. Em vigor 
desde 24 de novembro de 2013. 

Desde 2013, o Projeto de Melhoria do Aterro Costeiro (CEIP) de US $ 400 milhões ajudou 
o Bangladesh a mitigar alguns dos grandes impactos dos ciclones e enchentes e 
melhorou a resposta a emergências na região costeira. O projeto apóia a reabilitação e 
modernização de polders de proteção para proteger as áreas contra inundações de maré 
e freqüentes tempestades. Isto também visa reduzir a intrusão salina, bem como 
melhorar as melhorias da produtividade agrícola, reduzindo a intrusão de água salgada 
em polders selecionados. Além disso, o projeto visa aumentar a capacidade do governo 
de Bangladesh para responder de forma mais eficiente e eficaz às catástrofes naturais. O 



projeto pretende reabilitar um total de 17 pôlderes em seis distritos costeiros, o que 
fornecerá proteção direta às 760.000 pessoas que vivem dentro dos limites dos 
polder, melhorar seus meios de subsistência através do aumento da produção agrícola 
e fortalecer a resiliência global das áreas costeiras aos ciclones, tempestades de marés, 
inundações e intrusão de salinidade. Isso, por sua vez, aumentará os meios de 
subsistência das pessoas através do aumento da produção agrícola durante o clima 
normal e reduzirá a perda de vidas, bens, cultivos e gado em caso de desastre. 

O Projeto Multipurpose Shelter Shelter  (MDSP) (US $ 375 milhões) aprovado pelo 
Conselho do Banco Mundial em dezembro de 2014. Projeto assinado em 25 de janeiro 
de 2015. Em vigor desde 12 de março de 2015. 

O Projeto Multipurpose Shelter Disaster Shelter (MDSP) de US $ 375 milhões é um 
projeto de infra-estrutura de mitigação de risco de desastres liderado pelo Banco 
Mundial para fortalecer a prontidão emergencial e reduzir a vulnerabilidade da 
população costeira em distritos costeiros selecionados de Bangladesh às mudanças 
climáticas e desastres naturais. O projecto apoia a reconstrução e melhoria de abrigos 
polivalentes e baseia-se nas fases iniciais destas intervenções em abrigos para desastres 
polivalentes, desenvolvidos no âmbito do Projecto de Recuperação e Restauro dos 
Ciclones de Emergência 2007 (ECRRP). As atividades concentram-se no financiamento 
de cerca de 5526 novos abrigos, na reabilitação de cerca de 450 abrigos existentes e na 
construção e melhoria de cerca de 550 quilômetros de estradas rurais para melhorar o 
acesso e as redes de comunicação dos abrigos. O projeto deverá beneficiar cerca de 14 
milhões de pessoas que vivem nos nove distritos costeiros de Bangladesh, melhorando 
o acesso a portos seguros no caso de um desastre natural. Isso serviria para construir a 
resiliência das comunidades locais a tais calamidades naturais e ajudar a acelerar a 
recuperação protegendo ativos críticos. Além disso, o projeto visa construir edifícios 
multiuso, especialmente escolas primárias. 

O Projeto de Resiliência Urbana  (URP) (US $ D 173 milhões) aprovado pelo Conselho 
do Banco Mundial em março de 2015. Projeto assinado em 30 de junho de 2015. Em 
vigor desde 3 de agosto de 2015. 

O Projeto de Resiliência Urbana (URP), de US $ 173 milhões, visa fortalecer a capacidade 
do governo de Bangladesh e agências municipais de responder a eventos de emergência 
e fortalecer sistemas para reduzir a vulnerabilidade a desastres de futuras construções 
em desastres em Dhaka e Sylhet. O projeto procura criar um ambiente propício para 
DRM coordenada e gerenciada localmente, com base em três pilares centrais da 
resiliência a desastres em um ambiente urbano: i) responder efetivamente a desastres 
urbanos; ii) reforçar a infraestrutura existente; e iii) garantir uma construção 
resiliente. Neste contexto, o projecto reforçará a capacidade de resposta da gestão de 
emergências, facilitando o apoio de 68 alas em Dhaka e 20 alas em Sylhet com serviços 
descentralizados de resposta a emergências em Daca e respectivamente 20 alas em 
Sylhet. As atividades do projeto também incluem uma avaliação de vulnerabilidade de 
instalações críticas e essenciais em Dhaka, Sylhet e outras cidades que são necessárias 
para investimentos de longo prazo que reduzam o risco no ambiente construído. O 
projecto apoiará também a infra-estrutura institucional e o reforço de capacidades para 



reduzir a vulnerabilidade a desastres a longo prazo em Dhaka, através de uma melhor 
construção, planeamento urbano e desenvolvimento. 

Projecto de Recuperação e Restauro dos Ciclones de Emergência 2007  (ECRRP) [(USD 
356,82 milhões). (Crédito Original USD 109 milhões + Crédito Adicional I USD 75 milhões 
+ Financiamento Adicional II USD 140 milhões + TF USD 32,82 milhões)] foi aprovado 
pelo Conselho do Banco Mundial em 6 de novembro de 2008. Projeto assinado em 23 
de novembro de 2008. Efetivo desde 24 de dezembro de 2008. (Crédito original: 
P111272, AF I: P122014, AF II: P146500) 

Após o Ciclone Sidr em 2007 e Aila em 2009, o Projeto de Recuperação e Recuperação 
de Ciclones de Emergência 2007 (US $ 356,82 milhões) apóia a recuperação de perdas 
de meios de subsistência e infra-estrutura do Governo de Bangladesh causados pelo 
Ciclone e estabelece planos de longo prazo para melhorar a preparação e resposta 
. Também apoia os esforços do Governo do Bangladesh para facilitar a recuperação dos 
danos causados aos meios de subsistência e infraestruturas causados pelo ciclone. Além 
disso, visa construir uma preparação a longo prazo através de uma gestão e redução do 
risco de desastres reforçada. O projeto pretende apoiar a restauração do setor agrícola 
nas áreas afetadas por Sidr / Aila, a melhoria dos abrigos multiuso existentes e a 
construção de novos abrigos, bem como apoiar a reabilitação de cerca de 502 km de 
aterros costeiros e o reforço da capacidade de gestão da redução do risco de desastres 
do governo. Além disso, inclui ainda apoio ao governo para coordenar todas as 
atividades relacionadas ao projeto, estudos estratégicos para a preparação de futuras 
operações de investimentos para o programa de longo prazo de redução de riscos de 
desastres, assistência técnica e treinamento, bem como suporte de emergência para 
desastres futuros. 

Projeto Regional de Serviços Climáticos e Climáticos para Bangladesh  (US $ 113 
milhões) - Aprovado pelo Conselho do Banco Mundial até junho de 2016. 

Por meio deste Projeto Regional de Serviços climáticos e climáticos de 113 milhões de 
dólares para Bangladesh, desde 2016, o Banco Mundial tem trabalhado para fortalecer 
a capacidade de Bangladesh de fornecer serviços confiáveis de informações sobre clima, 
água e clima e melhorar o acesso a esses serviços por setores e comunidades 
prioritários. O projeto inclui melhorias na previsão de padrões climáticos e eventos 
extremos, desenvolvimento e fornecimento de serviços de informação agromet para 
grupos de agricultores e planos para melhorar o acesso de comunidades vulneráveis a 
alertas precoces para riscos significativos de tempo e água. Através de investimentos 
em sistemas de monitoramento, previsão e serviços, 

FONTE:http://www.worldbank.org/en/country/bangladesh/brief/bangladesh-disaster-risk-climate-
change-program 
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        PROMOTOR BRASIL 

          http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/Home/viewalladvocates#page-3 

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

          https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio 

          INFORMATIVOS UNISDR 

         http://www.eird.org/camp-10-15 

         PREVENTIONWEB 

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

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

         http://www.mi.gov.br/web/guest/cidades-resilientes 

                    

 

 


