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Observatório Covid-19 Fiocruz
O Observatório Covid-19 Fiocruz tem como função produzir informações para ação. Seu
objetivo geral é o desenvolvimento de análises integradas, tecnologias, propostas e
soluções para enfrentamento da pandemia por Covid-19 pelo SUS e pela sociedade
brasileira.
O observatório está estruturado de modo colaborativo, permitindo que as iniciativas e os
trabalhos já desenvolvidos nos diversos laboratórios, grupos de pesquisas e setores da
Fiocruz, no âmbito de suas competências e expertises, desenvolvam suas atividades de
forma ágil, em redes de cooperações internas e externas, para a produção e divulgação de
materiais para o enfrentamento da pandemia. Sua dinâmica de trabalho envolve a
produção de informações, dashboards, análises, desenvolvimento de tecnologias e
propostas.
Encontra-se inicialmente organizado em quatro grandes eixos, sendo estes:
1) Cenários Epidemiológicos;
2) Medidas de Controle e Organização dos Serviços e Sistemas de Saúde; 3
) Qualidade do Cuidado, Segurança do Paciente e Saúde do Trabalhador;
4) Impactos Sociais da Pandemia.
FONTE:https://portal.fiocruz.br/observatorio-covid-19

Líderes mundiais discutem
financeira gerada por Covid-19

soluções

para

crise

Líderes de governos e organizações internacionais discutiram esta terça-feira ações para
ajudar países e pessoas a lidar com os impactos financeiros e socioeconômicos causados
pela Covid-19.
O encontro foi convocado pelo secretário-geral das Nações Unidas, António
Guterres, pelo primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, e pelo primeiro-ministro da
Jamaica, Andrew Holness.
Investimento
Dos US$ 11 trilhões gastos em todo o mundo para responder aos impactos da pandemia,
88% foram investidos em países de alta renda. Em comparação, apenas 2,5% desse valor
foi destinado a economias emergentes e em desenvolvimento.
Além de uma crise de saúde e humanitária, a Covid-19 tornou-se uma emergência de
desenvolvimento global sem precedentes.
Segundo as Nações Unidas, a pandemia deve levar cerca de 100 milhões à pobreza
extrema, o primeiro aumento desde 1998.
Mais de 265 milhões poderão sofrer com escassez aguda de alimentos até o final do
ano. Nessa altura, 12 mil pessoas enfrentam risco poderão de fome relacionada à crise de
saúde.
Impacto
A Organização Internacional do Trabalho, OIT, estima que o equivalente a 500 milhões de
empregos foram perdidos até agora. Isso ampliou as desigualdades econômicas, tendo um
impacto desproporcional nos países em desenvolvimento e grupos vulneráveis.
Mesmo
para as
nações em
desenvolvimento não afetadas pelo
vírus,
a
pandemia aumentou a crise financeira devido à queda nas receitas de exportação, turismo
e remessas, ameaçando a capacidade de pagamento.
União
O secretário-geral disse que os países desenvolvidos aprovaram um enorme alívio para
suas sociedades, mas é preciso “garantir que o mundo em desenvolvimento não caia na
ruína financeira, aumentando a pobreza e as crises de dívida.”
Segundo António Guterres, é necessário “um compromisso coletivo para evitar uma
espiral descendente.”
Pandemia deve levar cerca de 100 milhões à pobreza extrema
Já o primeiro-ministro do Canadá, disse que o encontro deve ajudar a manter o ímpeto
em direção à Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODSs.

Para Justin Trudeau, o mundo tem agora “a oportunidade de reimaginar sistemas
econômicos, reafirmar o entendimento comum de uma recuperação mais sustentável e
inclusiva e restabelecer o impulso para alcançar os ODSs.”
Recuperação
O primeiro-ministro da Jamaica afirmou que a comunidade internacional está “em um
ponto crítico onde, mais do que nunca, a cooperação e colaboração globais são essenciais
para a recuperação.”
Andrew Holness apelou a uma abordagem objetiva e estratégica, com ações ousadas e
bem fundamentadas. Para o chefe de governo jamaicano, apenas assim será possível
“alcançar uma recuperação verdadeiramente resiliente, inclusiva e sustentável.”
Wenga
A primeira reunião de alto nível sobre este tema aconteceu em 28 de maio. Na altura, seis
grupos de discussão foram criados para produzir um conjunto de recomendações.
Covax
Esse trabalho foi agora apresentado aos líderes mundiais e inclui várias ações de alto
impacto, como a garantia de acesso equitativo à vacina para a Covid-19, através
da Iniciativa Covax.
Também deve ser facilitada liquidez suficiente para os Estados-membros, através de
uma nova alocação de US$ 650 bilhões em Direitos Especiais de Saque para países em
desenvolvimento e vulneráveis, incluindo países de renda média.
Os países em dificuldades devem ter mais tempo para fazerem pagamentos
de dívida, estendendo e expandindo a Iniciativa de Suspensão do Serviço da Dívida e
criando uma estrutura comum para resolver questões de solvência.
Remessas
Os grupos de trabalho recomendam ainda o fortalecimento do apoio de instituições
financeiras internacionais, investimentos em empregos para todos, redução dos custos
das remessas e restrição dos fluxos financeiros ilícitos.
Por fim, os governos nacionais devem alinhar seus orçamentos nacionais com os ODSs e o
Acordo de Paris, unindo medidas de emergências de curto prazo com objetivos de longo
prazo.
FONTE: https://news.un.org/pt/story/2020/09/1727932?utm_source=ONU+News+-+Newsletter&utm_campaign=ac9b730e29EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_30_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-ac9b730e29-105027597

OMS aprova dois testes de Covid-19 que oferecem
resultados em 15 minutos
A Organização Mundial da Saúde, OMS, aprovou esta semana o uso de emergência de dois
primeiros testes de Covid-19 que oferecem resultados confiáveis entre 15 a 30 minutos.
A
informação
foi
confirmada
esta
sexta-feira
pelo diretor-geral
da
OMS, Tedros Ghebreyesus. Segundo ele, também foi garantido o fornecimento de 120
milhões de testes para uso em países de baixa e média rendas.

Laboratório em Damasco, na Síria, onde testes à Covid-19 são realizados. Novos testes
encurtam o tempo de espera, Unicef Síria
Vacinas e testes
A decisão agiliza o processo para produtos ainda não licenciados serem usados durante
emergências de saúde pública. O sistema permite informar os Estados-membros
sobre dados de qualidade e segurança.
Também esta sexta-feira, a OMS pediu que os fabricantes de vacinas se inscrevam para
solicitar pré-qualificação para a lista de uso de emergência.
Tedros destacou a importância das duas ferramentas da OMS, ACT-Acelerador e Covax,
quando a imunização estiver disponível. Segundo ele, os dois instrumentos garantem “que
todas as vacinas comprovadamente seguras e eficazes são distribuídas equitativamente
em todo o mundo.”
Esta semana, a OMS anunciou que o ACT-Acelerador recebeu US$ 1 bilhão dos US% 35
bilhões necessários. Além disso, 168 países aderiram à Covax e outros 25 irão se juntar em
breve.
Situação

168 países aderiram à Covax e outros 25 irão se juntar em breve
Tedros lembrou o diagnóstico positivo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e
a primeira-dama, Melania Trump, desejando “uma recuperação completa e rápida."
O chefe da OMS disse que, todas as semanas, existem cerca de 2 milhões de novos casos.
Esta semana, o mundo também ultrapassou a trágica marca de um milhão de
mortes. Mais da metade delas na região das Américas.
Tedros disse que a agência continua ajudando todos os países para prevenir infecções e
salvar vidas.

OMS investiga alegações de abusos durante combate ao ebola na República Democrática
do Congo, Unicef/Tremeau
Ele afirmou que “este é um momento crítico” e que os governos
devem permanecer vigilantes e prontos, investindo em seus sistemas nacionais de saúde.
Ebola
O chefe da agência também abordou algumas notícias sobre a resposta ao ebola na
República Democrática do Congo, que considerou “perturbadoras.”
A agência investiga alegações de exploração e abuso sexuais por pessoas que se
identificaram como trabalhadores da OMS.
Tedros disse que a agência atua em cenários difíceis “para salvar vidas e espalhar
esperança” e, por isso, “a traição das pessoas” nas comunidades que serve é inadmissível.
A OMS iniciou uma investigação das alegações, bem como questões de proteção mais
amplas em ambientes de resposta a emergências de saúde. A agência tem uma política de
tolerância zero em relação à exploração e abuso sexuais.
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2020/10/1728532?utm_source=ONU+News+-+Newsletter&utm_campaign=a784fb708eEMAIL_CAMPAIGN_2020_10_03_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-a784fb708e-105027597

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

O impacto da pandemia COVID-19 nas mulheres: lições do
surto de Ebola na África Ocidental

Em tempos de emergências humanitárias complexas na África Ocidental, mulheres e
crianças muitas vezes enfrentam um risco maior de exploração sexual, trabalho infantil e
violência de gênero. As estatísticas atuais indicam que uma em cada três mulheres sofre
violência em suas vidas e isso é agravado em situações de crise. As lições aprendidas com
a crise do Ebola na África Ocidental de 2014-2016 indicam uma tendência em que
mulheres e meninas enfrentaram violência sexual e de gênero, gravidez indesejada e
estigma social que, em alguns casos, levou ao despejo de suas casas, perda de emprego e
outros abusos socioculturais. Um padrão semelhante está surgindo na atual pandemia, à
medida que os relatos de violência sexual e de gênero aumentaram na maioria dos países
da região.
Este relatório temático destaca a saúde, a segurança econômica e social de mulheres e
meninas na pandemia em curso, ao mesmo tempo em que tira lições da experiência da
crise do Ebola para mitigar o impacto de gênero e também faz recomendações para uma
ação eficaz.
FONTE:https://www.preventionweb.net/files/73779_thematicreportfinaltheimpactofcovid.pdf

Pelo menos 51,6 milhões de pessoas duplamente atingidas
por desastres relacionados ao clima e COVID-19, nova
análise da IFRC revela
Uma nova análise publicada hoje pela Federação Internacional das Sociedades da Cruz
Vermelha e do Crescente Vermelho (IFRC) e pelo Centro Climático da Cruz Vermelha e do
Crescente Vermelho revela que pelo menos 51,6 milhões de pessoas em todo o mundo
foram afetadas por enchentes, secas ou tempestades e COVID-19.
A pandemia está aumentando as necessidades das pessoas que sofrem com desastres
relacionados ao clima, agravando as vulnerabilidades que enfrentam e dificultando sua
recuperação.
Pelo menos mais 2,3 milhões de pessoas foram afetadas por grandes incêndios florestais e
cerca de 437,1 milhões de pessoas em grupos vulneráveis foram expostas ao calor
extremo, enquanto lutavam com os impactos diretos do COVID-19 na saúde ou medidas
implementadas para conter sua propagação.
A análise, que quantifica a vulnerabilidade de sobreposição das comunidades, mostra que
de 132 eventos climáticos extremos únicos identificados que ocorreram até agora em
2020, 92 coincidiram com a pandemia COVID-19.

Dirigindo-se à mídia na sede das Nações Unidas em Nova York antes da Mesa Redonda de
Alto Nível sobre Ação Climática, o presidente da FICV, Francesco Rocca, disse: “ Esses
novos números confirmam o que já sabíamos de nossos dedicados voluntários na linha de
frente: a crise climática não parou para COVID-19, e milhões de pessoas sofreram com a
colisão das duas crises. Não tivemos absolutamente nenhuma escolha a não ser enfrentar
as duas crises simultaneamente. ”
Em toda a Ásia e África, as sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho
responderam a inundações generalizadas e, em muitos casos, sem precedentes que
inundaram comunidades, varreram casas, acabaram com o abastecimento de alimentos e
prejudicaram os meios de subsistência. Cruelmente, o COVID-19 tem dificultado os
esforços de resposta, por exemplo, aumentando a carga sobre os sistemas de saúde já
sobrecarregados ou limitados e evitando que as pessoas afetadas procurem tratamento
por medo de pegar o vírus.
Nas Américas, os voluntários da Cruz Vermelha estiveram em campo fornecendo
alimentos, abrigo e itens de socorro às pessoas afetadas por incêndios florestais mortais
em todo o oeste dos Estados Unidos, bem como preparando comunidades para, e
respondendo a, furacões e tempestades tropicais em curso na região .
“A IFRC está em uma posição única para apoiar as pessoas que estão passando por
desastres relacionados ao clima e COVID-19, graças à nossa rede de quase 14 milhões de
voluntários locais que permaneceram firmes em suas comunidades, mesmo quando
muitas organizações internacionais tiveram que recuar. Eles trabalharam incansavelmente
para enfrentar novos desafios - desde a distribuição de equipamentos de proteção
individual até a adaptação de espaços de evacuação para suportar o distanciamento
físico. Nunca vi um caso mais forte para a ação humanitária localizada ”, disse o
presidente Rocca.
A conselheira climática do Centro Climático da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho,
Julie Arrighi, disse: “Embora nem todos os desastres relacionados ao clima tenham uma
ligação direta com as mudanças climáticas, é inequívoco que, devido ao aquecimento
global, estamos enfrentando um clima mais volátil com mais clima extremos . COVID-19
expôs nossas vulnerabilidades como nunca antes e, como mostra nossa análise preliminar,
agravou o sofrimento de milhões de pessoas afetadas por desastres relacionados ao clima.
”
Refletindo sobre a resposta global ao COVID-19, o presidente da FICV Rocca disse: “ O
enorme investimento global na recuperação da pandemia prova que os governos podem
agir decisiva e drasticamente em face de ameaças globais iminentes - precisamos
urgentemente dessa mesma energia no clima, e é fundamental que a recuperação do
COVID-19 seja verde, resiliente e inclusiva, se quisermos proteger as comunidades mais
vulneráveis do mundo. ”

FONTE:https://media.ifrc.org/ifrc/press-release/least-51-6-million-people-doubly-hit-climate-related-disasters-covid19-new-analysis-ifrc-reveals/

Riscos de inundação: dados mais precisos devido ao Covid19
Estudo da Universidade de Bonn investiga a influência do bloqueio nas medições
geodésicas.
O uso emergente do Sistema Global de Navegação por Satélite (GNSS) torna possível
medir continuamente mudanças rasas na elevação da superfície da Terra. Um estudo da
Universidade de Bonn mostra agora que a qualidade dessas medições pode ter
melhorado significativamente durante a pandemia, pelo menos em algumas
estações. Os resultados mostram quais fatores devem ser considerados no futuro ao
instalar antenas GPS. Dados geodésicos mais precisos são importantes para avaliar os
riscos de enchentes e para melhorar os sistemas de alerta precoce de terremotos. A
revista "Geophysical Research Letters" agora relata sobre isso.
Vários países entraram em hibernação tardia decretada politicamente no início da
pandemia de Covid-19. Muitos dos afetados pelo bloqueio sofreram consequências
econômicas e sociais negativas. Geodésia, um ramo das Ciências da Terra para estudar o
campo gravitacional da Terra e sua forma, por outro lado, se beneficiou da redução
drástica da atividade humana. Pelo menos é o que mostra o estudo agora publicado na
Geophysical Research Letters. O estudo, que foi realizado por geodesistas da Universidade
de Bonn, investigou a localização de uma antena GNSS precisa em Boston (Massachusetts)
como um exemplo.
Os receptores GNSS podem determinar suas posições com uma precisão de alguns
mm. Eles fazem isso usando os satélites GPS dos EUA e seus equivalentes russos,
GLONASS. Há alguns anos, também é possível medir a distância entre a antena e a
superfície do solo por meio de um novo método. "Isso recentemente permitiu que nosso
grupo de pesquisa medisse as mudanças de elevação nas camadas superiores do solo, sem
instalar equipamentos adicionais", explica o Dr. Makan Karegar do Instituto de Geodésia e
Geoinformação da Universidade de Bonn. Os pesquisadores, por exemplo, podem medir a
propagação em forma de onda de um terremoto e a ascensão ou queda de uma área
costeira.
O método de medição é baseado no fato de que a antena não capta apenas o sinal direto
do satélite. Parte do sinal é refletido pelo ambiente e objetos próximos e atinge a antena
GNSS com alguns atrasos. Esta parte refletida, portanto, percorre um caminho mais longo

até a antena. Quando sobreposto ao sinal recebido diretamente, ele forma certos padrões
chamados de interferência. O pode ser usado para calcular a distância entre a antena e a
superfície do solo, que pode mudar com o tempo. Para calcular o risco de inundações em
áreas costeiras de baixa elevação, é importante saber essa mudança - e, portanto, o
afundamento da superfície da Terra - com precisão.
Esse método funciona bem se o solo ao redor for plano, como a superfície de um
espelho. "Mas muitos receptores GNSS são montados em prédios em cidades ou em zonas
industriais", explica o Prof. Dr. Jürgen Kusche. "E muitas vezes são cercados por grandes
estacionamentos - como é o caso da antena que investigamos em Boston."
Carros causam perturbação
Em sua análise, os pesquisadores conseguiram mostrar que os carros estacionados
reduzem significativamente a qualidade dos dados de elevação: os veículos estacionados
espalham o sinal do satélite e fazem com que ele seja refletido várias vezes antes de
atingir a antena, como um espelho quebrado. Isso não apenas reduz a intensidade do
sinal, mas também as informações que podem ser extraídas dele: é "barulhento". Além
disso, como o "padrão" dos carros estacionados muda de dia para dia, esses dados não
podem ser corrigidos facilmente.
“Antes da pandemia, as medições da altura da antena tinham uma precisão média de
cerca de quatro centímetros devido ao maior nível de ruído”, diz Karegar. "Durante o
bloqueio, no entanto, quase não havia veículos estacionados nas proximidades da antena;
isso melhorou a precisão para cerca de dois centímetros." Um salto decisivo: quanto mais
confiáveis são os valores, menores são as flutuações de elevação que podem ser
detectadas nas camadas superiores do solo.
No passado, as estações GNSS eram preferencialmente instaladas em regiões
escassamente povoadas, mas isso mudou nos últimos anos. “Sensores GNSS precisos são
frequentemente instalados em áreas urbanas para apoiar serviços de posicionamento
para aplicações de engenharia e levantamento topográfico e, eventualmente, para
aplicações científicas, como estudos de deformação e avaliação de riscos naturais”, diz
Karegar. "Nosso estudo recomenda que devemos tentar evitar a instalação de sensores
GNNS próximos a estacionamentos."
FONTE:https://www.uni-bonn.de/news/208-2020

Relatório do estado de inundação de 2020: Ações para um
planeta mais protegido e resiliente

Em 2020, o risco de inundação pode ser ofuscado pela pandemia de coronavírus e,
portanto, não receber a atenção que esse risco generalizado merece. Este relatório
oferece etapas para conduzir a gestão do risco de inundações no futuro para um planeta
mais protegido e resiliente, enquanto a lacuna do seguro contra inundações está sendo
eliminada nos Estados Unidos da América.
Para promover um maior acesso ao seguro contra inundações e para melhorar a proteção
contra inundações, as seguintes recomendações são propostas, para governos,
autoridades regulatórias e indústria de seguros:








Simplifique o processo;
Amplifique a resiliência;
Compartilhe dados de risco de inundação;
Explorar parcerias público / privadas na gestão de risco de inundação;
Promover a conscientização do risco de enchentes e continuar os esforços de
resiliência;
Continuar as inovações em tecnologia relacionada a inundações;
Soluções paramétricas.

FONTE:https://marketing.torrentcorp.com/acton/attachment/34937/f-9c3cc4b0-47bc-4673-b44612f673991821/1/-/-/-/-/State_of_Flood_Report.pdf

Casas estão inundando fora das zonas de inundação de 100
anos da FEMA, e a desigualdade racial está se mostrando

Ruas inundadas em Houston, Texas, EUA.

Por Kevin T. Smiley
Quando furacões e outras tempestades extremas desencadeiam aguaceiros como a
tempestade tropical Beta tem feito no sul, a água da enchente nem sempre fica dentro
das zonas de risco de inundação do governo.
Uma nova pesquisa sugere que quase duas vezes mais propriedades correm o risco de
uma enchente de 100 anos hoje do que indicam os mapas de enchentes da Federal
Emergency Management Agency.
Infelizmente, muitas das pessoas que moram nessas propriedades não têm ideia de que
suas casas estão em risco até que as enchentes aumentem.
Sou um sociólogo que trabalha com vulnerabilidade a desastres . Em um novo estudo,
observei a composição das comunidades em Houston que não estão na zona de
inundação de 100 anos, mas que ainda estão inundadas. O que encontrei conta uma
história de disparidades raciais na cidade. Pesquisas em outras cidades
mostraram problemas de enchentes semelhantes em bairros predominantemente negros
e hispânicos.
Infraestrutura precária de águas pluviais, expansão da urbanização e esforços limitados de
mitigação de enchentes são alguns dos motivos.
Inundações fora das zonas
Cerca de 15 milhões de americanos vivem nas atuais zonas de inundação de 100 anos da
FEMA. A designação avisa que suas propriedades enfrentam 1% de risco de enchentes em
qualquer ano. Eles devem obter seguro contra enchentes se quiserem um empréstimo
garantido pelo governo federal - seguro que os ajuda a se recuperar de enchentes.
Na Grande Houston, no entanto, 47% das reivindicações feitas à FEMA ao longo de três
décadas antes do furacão Harvey estavam fora das zonas de inundação de 100 anos. O
condado de Harris, reconhecendo que os mapas de enchentes da FEMA não capturam
todo o risco, agora recomenda que todas as famílias em Houston e no resto do condado
tenham seguro contra enchentes.
Novos modelos de risco apontam para uma conclusão semelhante: o risco de inundação
nessas áreas supera as expectativas nos mapas de inundação atuais da FEMA.
Um desses modelos, da Fundação First Street , estima que o número de propriedades em
risco em uma tempestade de 100 anos é 1,7 vezes maior do que os mapas da FEMA
sugerem. Outros pesquisadores descobriram uma margem ainda maior, com 2,6 a 3,1
vezes mais pessoas expostas a graves inundações em uma tempestade de 100 anos do
que as estimativas da FEMA.

O que os mapas de inundação da FEMA perdem
Entender por que as áreas fora das zonas de inundação de 100 anos estão inundando com
mais frequência do que os mapas da FEMA sugerem envolve questões sociais e
ambientais maiores. Três razões se destacam.
Primeiro, alguns lugares contam com mapas relativamente antigos da FEMA que não
levam em conta a urbanização recente.
A urbanização é importante porque as superfícies impermeáveis - pense em pavimentos e
edifícios - não são esponjas eficazes como as paisagens naturais podem ser. Além disso, o
processo de atualização dos mapas de várzea é localmente variável e pode levar anos para
ser concluído. Notoriamente, a cidade de Nova York estava atualizando seus mapas
quando o furacão Sandy atingiu em 2012, mas não havia terminado, o que significa que os
mapas de enchentes em vigor eram de 1983 . A FEMA deve avaliar se as atualizações são
necessárias a cada cinco anos, mas a maioria dos mapas são mais antigos .
Em segundo lugar, o pensamento binário pode levar as pessoas a uma subestimação do
risco, e isso pode significar que as comunidades deixam de tomar medidas que poderiam
proteger uma vizinhança de inundações. A lógica é: se não estou na planície de inundação
de 100 anos, não estou correndo risco. A pesquisa de percepção de risco confirma isso. As
zonas de inundação delineadas pela FEMA são o principal fator na definição dos
comportamentos de mitigação de inundações.
Terceiro, a era da mudança climática foge das suposições convencionais.
À medida que o planeta esquenta, tempestades extremas estão se tornando mais comuns
e severas . Se as emissões de gases de efeito estufa continuarem a aumentar em uma taxa
elevada, os modelos de computador sugerem que as chances de uma tempestade severa
cair 20 polegadas de chuva no Texas em qualquer ano aumentará de cerca de 1% no final
do século passado para 18% em no final deste, uma chance de uma vez a cada 5,5
anos . Até agora, a FEMA não levou em consideração o impacto que a mudança climática
está tendo nas condições climáticas extremas e na elevação do nível do mar.
Disparidades raciais em inundações fora das zonas
Então, quem está em risco?
Anos de pesquisa e evidências de tempestades destacaram as desigualdades sociais em
áreas com alto risco de inundações. Mas a maioria dos governos locais tem menos
compreensão da composição social e demográfica das comunidades que sofrem os
impactos das enchentes fora das zonas de enchentes.

Ao analisar os danos do furacão Harvey na área de Houston, descobri que os residentes
negros e hispânicos sofreram de forma desproporcional as inundações em áreas além das
zonas de inundação de 100 anos da FEMA.
Com a maioria das inundações do furacão Harvey ocorrendo fora das zonas de inundação
de 100 anos, isso significa que o impacto geral de Harvey também foi racialmente
desigual.
Pesquisas sobre onde ocorrem inundações em Baltimore, Chicago e Phoenix apontam
para algumas das causas potenciais. Em Baltimore e Chicago , por exemplo, a
infraestrutura envelhecida de tempestade e esgoto, construção precária e esforços
insuficientes para mitigar enchentes são parte do problema de enchentes em alguns
bairros predominantemente negros.
O que pode ser feito sobre isso
Uma contabilidade melhor por essas três razões poderia melhorar substancialmente as
avaliações de risco e ajudar as cidades a priorizar melhorias de infraestrutura e projetos
de mitigação de enchentes nesses bairros de risco.
Por exemplo, os mapas de risco da First Street Foundation consideram as mudanças
climáticas e apresentam classificações em uma escala de 1 a 10. A FEMA, que trabalha
com as comunidades para atualizar mapas de enchentes, está explorando sistemas de
classificação . E as Academias Nacionais de Ciências, Engenharia e Medicina
recentemente solicitaram uma nova geração de mapas de inundações que levem em
consideração as mudanças climáticas.
Incluir a urbanização recente nessas avaliações também fará diferença, especialmente em
cidades de rápido crescimento como Houston, onde 386 novos quilômetros quadrados de
superfícies impermeáveis foram criados nos últimos 20 anos. Isso é maior do que a área
da cidade de Nova York. Novas construções em uma área também podem impactar
bairros mais antigos em declive durante uma enchente, como algumas comunidades de
Houston descobriram no furacão Harvey.
A melhoria das avaliações de risco é necessária não apenas para preparar melhor as
comunidades para grandes eventos de enchentes, mas também para evitar que as
desigualdades raciais - na moradia e fora dela - aumentem após os impactos desiguais dos
desastres.
FONTE:https://theconversation.com/homes-are-flooding-outside-femas-100-year-flood-zones-and-racialinequality-is-showing-through-146728

O papel das políticas
infraestrutura crítica

públicas

na

resiliência

da

Como parte de seu trabalho de incentivo à resiliência, o Resilience Shift visa responder a
perguntas sobre o que pensamos ser importante em termos de mover a agulha para a
resiliência de infraestrutura crítica, o que devemos fazer, por que é importante e como o
colocamos em prática?
Este relatório está preocupado com o papel que instrumentos de política pública, como
regulamentação e padrões, podem desempenhar na incorporação de resiliência em
sistemas de infraestrutura crítica. Ele fornece clareza no uso de termos-chave, incluindo
'política pública' e 'instrumentos de política' e destaca as inovações iniciais na política de
resiliência de infraestrutura crítica.
O relatório foi preparado pelo Dr. Svenja Keele, com a assistência do Professor Lars
Coenen, Cátedra de Cidades Resilientes da Cidade de Melbourne, no Instituto da
Sociedade Sustentável de Melbourne, na Universidade de Melbourne.
The Resilience Shift tem o prazer de ter apoiado os autores na produção deste relatório. É
uma leitura inestimável para aqueles envolvidos no planejamento, projeto, entrega,
operação e manutenção de sistemas de infraestrutura, para construir a compreensão do
funcionamento, importância e impacto das políticas públicas na melhoria da resiliência da
infraestrutura crítica.
FONTE:https://www.preventionweb.net/files/73781_resilienceshiftroleofpublicpolicyfi.pdf

Estimativas revisadas do impacto das mudanças climáticas
sobre a pobreza extrema até 2030
Milhares de cenários são usados para fornecer estimativas atualizadas dos impactos das
mudanças climáticas sobre a pobreza extrema em 2030. O intervalo do número de
pessoas que caem na pobreza devido às mudanças climáticas está entre 32 milhões e 132
milhões na maioria dos cenários. Estes resultados são proporcionais às estimativas
disponíveis para o aumento global da pobreza devido ao COVID-19

Este estudo mostra que os prováveis impactos de curto prazo das mudanças climáticas
sobre a pobreza (32 milhões a 132 milhões de pessoas adicionais na pobreza extrema até
2030) são da mesma ordem de magnitude que os impactos do COVID-19 (71 milhões a
100 milhões adicionais pessoas em extrema pobreza). É urgente agir para proteger as
pessoas afetadas pela crise do COVID-19 e restaurar a tendência histórica de erradicação
da pobreza extrema, mas isso só é possível levando em consideração os impactos das
mudanças climáticas futuras e a necessidade de fornecer todos os indivíduos, e
especialmente os mais pobres, com capacidade e recursos para se adaptar a eles.
FONTE:http://documents1.worldbank.org/curated/en/706751601388457990/pdf/Revis
ed-Estimates-of-the-Impact-of-Climate-Change-on-Extreme-Poverty-by-2030.pdf

Compêndio global de boas práticas na recuperação pósdesastre
Esta sistematização elaborada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD) compila Boas Práticas de Recuperação Pós-Desastre, para divulgar e evidenciar os
processos de trabalho e recuperação que estão a ser realizados em diferentes países das
seguintes regiões: África, Ásia, Europa de Leste (ECIS ) e América Latina e Caribe (LAC).
Ele compila uma seleção de boas práticas em processos de recuperação de desastres
liderados por vários atores, incluindo governos locais, sub-regionais e nacionais,
organizações da sociedade civil, comunidades, fundações, organizações do setor privado e
academia, bem como, em alguns casos, com o apoio de o Sistema das Nações Unidas e o
PNUD.
Nos últimos anos, vários países trabalharam para a implementação de regulamentações e
políticas inovadoras que tiveram um impacto significativo na recuperação pósdesastre. Outros desenvolveram e projetaram ferramentas e metodologias práticas que
tornaram possível avançar e melhorar a resposta a desastres e a preparação para a
recuperação, o que, por sua vez, incentiva e convida outros países a adaptar, usar e
implementar essas ferramentas.
A identificação e seleção de boas práticas foram efetuadas através de consultas aos
diferentes escritórios nacionais do PNUD em cada uma das regiões e com o apoio dos
Centros Regionais do PNUD, considerando aqueles escritórios que realizaram intervenções
de recuperação durante o período de 2014 a 2019. O processo de seleção foi realizado por
equipes regionais de especialistas em processos de recuperação que analisaram 10

critérios principais, incluindo universalidade, aplicabilidade, expansibilidade, orientação,
foco, assimilação, integrabilidade, impacto e eficácia. No seguimento do processo, foram
selecionadas e sistematizadas 25 experiências exitosas por quatro consultores
independentes, sob orientação e apoio técnico das Equipas de Recuperação da Sede e dos
Centros Regionais.
Este documento reúne 25 iniciativas desenvolvidas em 23 países em nível global (Quênia,
Malawi, Moçambique, Níger, Sudão do Sul, Zimbábue, Bangladesh, Indonésia, Índia,
Nepal, Bósnia e Herzegovina, Tajiquistão, Sérvia, Barbados, Bolívia, Haiti, Cuba, Colômbia,
Costa Rica, Equador, Guatemala, México e Peru), e agradecemos a todos os escritórios do
PNUD que participaram, compartilharam e contribuíram para a compilação deste
documento.
FONTE:https://www.preventionweb.net/files/73787_globalcompendiumofgoodpracticesonpo.pdf

Guia para a implementação do Plano de RRD nos Centros
de Trabalho
Plano de redução do risco de desastres no local de trabalho
O Chile se caracteriza por ser um país permanentemente exposto a diversas ameaças,
tanto de origem natural como antrópica (humana). Por este motivo, devemos conhecê-los
e caracterizá-los, não só para estarmos preparados e responder a eventuais situações de
emergência, desastre ou catástrofe, mas também para sabermos fazer face aos riscos e
reduzir os efeitos das situações mencionadas.
Este documento fornece um método para as organizações no local de trabalho, para
instruí-las no desenvolvimento de um Plano de Redução do Risco de Desastres nos
Centros de Trabalho. Este Plano consiste numa ferramenta focada na atuação antes,
durante e depois de um acidente ou situação de emergência, permitindo à organização
determinar ações prospectivas e corretivas, e verificar os recursos e capacidades
disponíveis, para posteriormente planejar e executar medidas preventivas contra diversas
e situações específicas de emergência que possam surgir, tendendo a reduzir o risco a que
o Centro de Trabalho está exposto.
Este documento considera metodologias padronizadas no Sistema Nacional de Proteção
Civil que promovem uma gestão prospectiva e participativa e, portanto, mais
comprometida de todos os recursos humanos de um centro de trabalho, tarefa que é da
responsabilidade de todos aqueles que ali trabalham e convivem. . Este plano deve fazer
parte de uma gestão coletiva, onde atuem empregadores, trabalhadores e terceiros, a

partir de um diagnóstico da realidade do local de trabalho. São planejadas ações
preventivas, de resposta, de recuperação e de melhoria contínua no ambiente de trabalho
(conhecido como Ciclo de Gestão de Riscos), garantindo principalmente a segurança e
saúde dos trabalhadores que se encontram no local e de seus ligação com o meio
ambiente.
FONTE:https://www.preventionweb.net/files/73780_73774guarrdparacentrosdetrabajo.pdf

O índice de vulnerabilidade ao risco climático e oceânico
CORVI é uma ferramenta analítica desenvolvida para ajudar governos, empresas e
instituições financeiras a avaliar os riscos climáticos em cidades costeiras e apontar áreas
de ação para se adaptar aos riscos atuais e futuros.
À medida que os riscos das mudanças climáticas continuam a crescer, os líderes
empresariais, instituições financeiras e formuladores de políticas governamentais
precisam de ferramentas que possam ajudá-los a incorporar os riscos climáticos e suas
incertezas nas futuras decisões de planejamento. As mudanças climáticas estão se
acelerando em ritmo e escala e, portanto, são as consequências devastadoras para as
empresas e as pessoas que vivem nas cidades costeiras. O aumento da seca, calor,
elevação do nível do mar, intensidade das tempestades e inundações, quando
combinados com fatores sociais e econômicos, intensificam o risco de insegurança
alimentar, econômica e ambiental. O resultado é que os tomadores de decisão estão
sendo forçados a se adaptar agora aos impactos futuros incertos das mudanças climáticas.
Ao identificar as principais áreas de risco, a CORVI permite que os formuladores de
políticas governamentais, investidores públicos e privados e a indústria de seguros
entendam melhor as ligações e direcionem o financiamento para as áreas de maior
preocupação. Os dois primeiros perfis de risco de cidade em Castries e Kingston
demonstram como a ferramenta CORVI pode ajudar os tomadores de decisão ao fornecer
evidências para priorizar efetivamente o investimento para redução de risco em cidades
costeiras. Em 2020, o CORVI se expandirá para cidades na África Oriental e na região do
Pacífico e construirá novos conjuntos de dados regionais. O projeto CORVI conduzirá
avaliações detalhadas de cidades em Mombasa, Quênia e Dar es Salaam, Tanzânia, bem
como em cidades em Bangladesh, Fiji e Filipinas. À medida que mais cidades são
adicionadas à matriz CORVI, um corpo comparativo de dados no nível da cidade surgirá,
fornecendo maiores insights sobre os riscos que essas cidades enfrentam. Os tomadores
de decisão precisam agir agora em face da incerteza climática. Com esses dados e
informações, a ferramenta CORVI foi projetada para ajudar as cidades costeiras a construir
resiliência contra os riscos de fragilidade climática antes que seja tarde demais.

FONTE:https://www.stimson.org/wpcontent/uploads/2020/06/Stimson_CORVIReport_FullReport_051220-1.pdf

Em busca de resiliência
Desenhar, implementar e monitorar políticas e programas para o desenvolvimento
sustentável é particularmente desafiador em contextos frágeis e afetados por
conflitos. Contra essa fragilidade subjacente, ameaças regionais a globais, incluindo
mudanças climáticas, instabilidade geopolítica, pandemias e volatilidade financeira,
interagem para gerar riscos e compensações complexos e dinâmicos. As políticas ou
programas internacionais ou nacionais são frequentemente orientados para a resposta e
frequentemente enfocam um conjunto de ameaças e riscos, com exclusão do contexto
mais amplo. Essas percepções de risco e prioridades para o gerenciamento de riscos
podem não ser eficazes na construção de uma paz duradoura ou na promoção de meios
de vida e desenvolvimento sustentáveis, equitativos e resilientes: em vez disso, é
necessária uma abordagem informada sobre os riscos.
Este relatório se baseia em seu antecessor - Desenvolvimento informado sobre o risco: da
crise à resiliência - para informar a evolução potencial de políticas propostas ou
existentes por meio de aplicações de estudo de caso de uma abordagem de
desenvolvimento informado sobre o risco (RID). A abordagem foi usada para avaliar
sistematicamente ameaças múltiplas e simultâneas e suas interações com as políticas,
bem como potenciais compensações das políticas, em dois contextos: Mianmar e Níger
FONTE:https://www.preventionweb.net/files/73782_undpmyanmarnigerresilience2020cover.pdf

Os incêndios florestais australianos de 2019-2020: da
evacuação temporária ao deslocamento de longo prazo
Os incêndios florestais que assolaram a Austrália provocaram cerca de 65.000 novos
deslocamentos entre julho de 2019 e fevereiro de 2020. Eles também destruíram mais de
3.100 casas, potencialmente levando ao deslocamento de longo prazo para milhares de
pessoas.

Este relatório apresenta os primeiros números abrangentes e análises dos padrões de
deslocamento associados à temporada de incêndios florestais de 2019-2020.
Também explora alguns dos impactos diretos do deslocamento na habitação, meios de
subsistência, educação, segurança e saúde. Estima-se que cobrir apenas as necessidades
de moradia daqueles que não podem voltar para suas casas por um ano entre $ 44
milhões e $ 52 milhões (A $ 60 milhões e A $ 72 milhões). O relatório examina as
perspectivas de soluções duráveis e fornece recomendações para agências
governamentais e provedores de ajuda para planejarem mais efetivamente para futuras
temporadas de incêndios florestais e outros desastres para reduzir o risco de
deslocamento e minimizar os impactos negativos associados ao deslocamento.
FONTE:https://www.internaldisplacement.org/sites/default/files/publications/documents/Australian%20bushfires_Final.pdf

Sistemas de alerta precoce centrados nas pessoas na
China: uma análise bibliométrica de documentos de
política
Os Sistemas de Alerta Precoce Centrados em Pessoas (PCEWSs) são considerados de baixo
custo, mas eficazes; no entanto, os estudos existentes falham em discutir as
características básicas dos PCEWSs, como um PCEWSs deve ser construído e os aplicativos
extensíveis dos PCEWSs.
Este estudo tem como objetivo fazer uma contribuição significativa para a literatura
através da análise da trajetória e das mudanças fundamentais na política dos PCEWSs no
domínio dos desastres na China. Usando a análise bibliométrica de documentos de
política, este estudo apresenta uma revisão abrangente do sistema de políticas PCEWS da
China de 1977 a março de 2020, que se concentra em vários tipos de desastres. As
características das políticas e os fatores que contribuem para as mudanças nas políticas
em cada uma das quatro fases são discutidas em profundidade. Quatro tendências
principais de PCEWSs são identificadas.
Este estudo fornece uma base quantitativa para a compreensão das mudanças políticas
dinâmicas nos PCEWSs da China e certas experiências incluem as características de
desastre que os PCEWSs são adequados para envolver, a orientação de que a experiência
e a tecnologia devem ser combinadas e a participação de vários agentes, que exige mais
ênfase como base para explorar os caminhos potenciais para os PCWSs eficazes em outros
países e regiões.

Enquadramento e acompanhamento da adaptação
climática do século 21: Monitoramento, avaliação e
aprendizagem para Paris, os ODS e além
Os sistemas de monitoramento, avaliação e aprendizagem da adaptação climática, ou
CAMELS, podem ajudar a estruturar e informar o planejamento, projeto, implementação,
monitoramento, avaliação e aprendizagem da adaptação dos países, e relatórios de apoio
em nível global. Criamos uma estrutura para o desenvolvimento de CAMELOS com base
nos princípios de adaptação incorporados no Artigo 7 do Acordo de Paris, vistos através da
lente da relevância, qualidade, eficácia e adequação.
A abordagem usada garante que a adaptação aborde a magnitude potencial do
aquecimento e que as ações de adaptação estejam vinculadas a riscos, impactos e
necessidades específicos. Também garante que a adaptação seja inclusiva e transparente,
seja baseada em dados e métodos sólidos e apoia ativamente as necessidades,
prioridades e objetivos de desenvolvimento
FONTE:https://pubs.iied.org/pdfs/10202IIED.pdf

Rumo à auto-organização coordenada: uma estrutura
centrada no ator para o projeto de sistemas de informação
de gestão de desastres
Tradicionalmente, os sistemas de informação de gestão de desastres foram projetados
para facilitar a comunicação e coordenação ao longo de linhas e funções hierárquicas
estáveis. No entanto, para apoiar a coordenação na resposta a desastres, os sistemas de
informação de gestão de desastres precisam atender às funções emergentes,
responsabilidades e necessidades de informação dos atores, frequentemente referidos
como auto-organização.
Para enfrentar esse desafio, este artigo propõe uma estrutura para sistemas de
informação de gestão de desastres que adota uma perspectiva centrada no ator para
apoiar explicitamente a coordenação e a auto-organização. A estrutura é projetada e
validada para (i) analisar a prática atual de gestão de informações de desastres, incluindo
a forma como as mudanças ocorrem através da auto-organização, e (ii) estudar como

projetar sistemas de informação de gestão de desastres que apoiem a coordenação e
auto-organização prática corrente.
Um estudo de caso em Jacarta é usado para modificar e validar a estrutura e ilustrar seu
potencial para capturar a auto-organização na prática. A análise mostrou que analisar as
atividades dos atores por meio do framework pode fornecer insights sobre como ocorre a
auto-organização. Além disso, rede, preparação e centralização foram considerados
elementos-chave no projeto de sistemas de informação de gestão de desastres com uma
perspectiva centrada no ator.
FONTE:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212420920313893?via%3Dihub

Relatório de migração mundial 2020: Capítulo 9
mobilidade humana e adaptação às mudanças ambientais
Milhões de homens, mulheres e crianças em todo o mundo se movem em antecipação ou
em resposta ao estresse ambiental todos os anos. Perturbações como ciclones,
inundações e incêndios florestais destroem casas e bens e contribuem para o
deslocamento de pessoas. Processos de início lento - como mudanças no aumento do
nível do mar nos padrões de precipitação e secas - contribuem para pressões sobre os
meios de subsistência e o acesso a alimentos e água, que podem contribuir para decisões
de mudança em busca de condições de vida mais sustentáveis. Os avanços nas ciências
meteorológicas e outras que informam sobre a dinâmica e o ritmo das mudanças
climáticas indicam que as perturbações que vão desde eventos climáticos extremos a
mudanças em grande escala nos ecossistemas estão ocorrendo em um ritmo e
intensidade diferentes de qualquer outro período conhecido na Terra. Espera-se que a
mudança climática antropogênica afete cada vez mais a migração e outras formas de
movimentação de pessoas para gerenciar esses riscos variáveis. Este capítulo fornece uma
visão geral atualizada das mudanças ambientais e do espectro da mobilidade humana. Em
primeiro lugar, explora diferentes perspectivas sobre a mudança ambiental e a migração,
desde a visão de que a mobilidade humana, incluindo a migração, é uma questão de
segurança, que é uma questão de proteção e que é uma questão de adaptação e gestão
de riscos associados às mudanças ambientais.
O capítulo então fornece exemplos de migração ambiental a partir de pesquisas empíricas
em todo o mundo. Em seguida, resume os desenvolvimentos recentes na esfera da
política internacional sobre o tema. A conclusão tira as implicações para a pesquisa,
política e prática.
FONTE:https://www.preventionweb.net/files/73764_wmr2020ench9.pdf

Governança e aprendizado da água urbana - hora de
abordagens mais sistêmicas?
O objetivo deste artigo é aumentar a compreensão da aprendizagem social de ciclo triplo
para melhorar a “infraestrutura de aprendizagem”. Ele investiga as principais barreiras de
aprendizagem para obter cidades verdes (habitáveis) e adaptáveis em Malmö e
Gotemburgo, na Suécia. A integração de soluções baseadas na natureza no planejamento
espacial e no desenvolvimento dessas cidades tem sido lenta.
Os resultados encontraram três tipos de barreiras que contribuem para isso:




sistêmica (desconectar partes com o todo);
opacidade (reduzindo a comunicação entre detecção e correção de erros); e
relacionados ao processo (reduzindo a adoção de inovações).

O artigo contribui para a compreensão das barreiras da aprendizagem social para a
implementação do planejamento. Essas percepções podem ajudar a superar a “inércia da
adaptação” e acelerar o aprendizado de políticas em direção à sustentabilidade e
resiliência.
FONTE:https://www.mdpi.com/2071-1050/12/17/6916

O futuro do financiamento de crises: um apelo à ação
Este resumo fornece uma visão geral de O Futuro do Financiamento de Crises: Um Apelo à
Ação - um relatório que apresenta uma nova visão para o financiamento de crises, com
base em abordagens planejadas e pacotes e instrumentos de financiamento apropriados.
O relatório se preocupa com a forma como a comunidade internacional lida com os custos
financeiros das crises em apoio a ações lideradas tanto nacionalmente quanto
internacionalmente.
Como parte deste relatório, o Centro está apresentando um apelo à ação que convoca
tomadores de decisão comprometidos, influenciadores e especialistas técnicos nos
setores de desenvolvimento, humanitário e financeiro para desenvolver o apetite
crescente por um melhor financiamento para direcionar a prevenção, preparação e

resposta às crises, reunindo-se para chegar a um acordo sobre um caminho a seguir para a
reforma do financiamento de crises.
FONTE:https://static1.squarespace.com/static/5c9d3c35ab1a62515124d7e9/t/5e5fb909d62a596630878481/1583331
599839/Crisis_Financing_28Feb_screen.pdf

EVENTOS

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

INFORMAÇÕES
PROMOTOR BRASIL
http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/Home/viewalladvocates#page-3
CAMPINAS RESILIENTE - OBSERVATÓRIO
https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio
REDE DE CIDADES RESILIENTES DE LINGUA PORTUGUESA

http://www.cidadesresilientes.net/
PREVENTIONWEB
http://www.preventionweb.net/english/
SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
http://www.mi.gov.br/web/guest/cidades-resilientes

