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Reunião de Trabalho entre Portugal e Brasil
Realizada em Amadora -Portugal em 30/11/2018
Assunto: troca de Experiências entre os Promotores da Campanha Cidades Resilientes de
Portugal e Brasil, Luis Carvalho (Portugal) Sidnei Furtado (Brasil).
Também contou com participação de Fernando Perez Brito (Aisr – ARISE Unisdr)

Estaleiro Municipal dos Moinhos da Funcheira (Pavilhão J) - Estrada da Serra da Mira - Mina de Água Amadora - Portugal

Brasil e Portugal juntam-se para oferecer aulas de
português nas Nações Unidas

Países lusófonos assinam protocolo para que língua seja ensinada em escola da
organização em Nova Iorque; secretário-geral esteve presente no evento; aulas
começaram com mais de 20 alunos.
Brasil e Portugal assinaram esta quarta-feira na sede da ONU, em Nova Iorque, um
protocolo de cooperação que permite que sejam dadas aulas de português na Escola
Internacional das Nações Unidas. O projeto-piloto dirige-se a alunos da escola que
desejem aprender a língua em contexto extracurricular.
A assinatura aconteceu no gabinete do secretário-geral das Nações Unidas, com a
presença de António Guterres. O documento foi assinado pelo representante
permanente de Portugal junto da ONU, Francisco Duarte Lopes, o representante
permanente do Brasil, Mauro Vieira e pelo diretor-executivo da Escola, Dan Brenner.
“Nós esperamos que com esse primeiro passo, que é o projeto piloto, isso possa se
consolidar e haver um número importante de alunos que busquem o ensino do
português e que, então, se possa perpetuar a cadeira de língua portuguesa na escola.
Seria muito importante, como um instrumento de divulgação da nossa cultura, das
artes, da culinária, do turismo, enfim, da forma de ver e sentir o mundo em língua
portuguesa.”
Possibilidades

O embaixador Francisco Duarte Lopes também falou após a assinatura do protocolo. O
representante declarou que a sustentabilidade do projeto é essencial para garantir que
sejam alcançados os objetivos do acordo formalizado na organização.
“É especialmente importante por acontecer aqui em Nova Iorque porque é numa escola
que tem mais de 1,6 mil alunos vindos de mais de 100 países onde se ensina
essencialmente em inglês, mas também em outras nove línguas. O português estava
ausente até agora e a partir de agora passará a constar das possibilidades de aulas em
regime extracurricular. A nossa esperança é que a partir de próximos anos seja incluída
também no currículo da escola.
Cabo Verde tem até 2020 a presidência da Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa, Cplp. Como representante da organização, José Luís Rocha afirmou que o
português “deve ser cada vez mais uma língua de comunicação internacional.”
Multilinguismo
O diplomata acredita que esta iniciativa é “uma combinação muito virtuosa entre
multilateralismo multilinguismo, na casa das Nações Unidas, que se reforçam
mutuamente.”
Aulas
As aulas que começaram na semana passada e têm mais de 20 alunos inscritos.
Decorrem três vezes por semana, a três níveis de aprendizagem diferentes, e os
interessados têm idades entre os oito e os 18 anos.
Segundo a Missão de Portugal junto da ONU, estão sendo utilizados métodos de ensino
diversificados, com aulas dadas por um professor português em colaboração com uma
professora brasileira.
Ainda segundo a representação, as aulas procuram, além de elaborar um currículo,
abranger as diversas variantes da língua.

Assinatura do protocolo no gabinete do secretário-geral da ONU, by ONU News
A escola Nações Unidas foi criada em 1947 por um grupo de pais funcionários da
organização para implementar um ensino internacional preservando diferentes
heranças culturais.

Níveis
Neste momento, a instituição inclui todos os níveis excluindo a universidade em edifício
situado em Jamaica, no bairro de Queens, e outro em Manhattan.
De acordo com a escola, os seus “padrões acadêmicos reconhecidos internacionalmente
capacitam os alunos para estudar nas melhores faculdades e universidades dos Estados
Unidos e do mundo.”
A principal língua de ensino é o inglês e todos os alunos estudam francês ou espanhol.
Podem também aprender árabe, chinês, alemão, italiano, japonês e russo.
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2018/12/1650631

Primeiro relatório da ONU sobre deficiências e
desenvolvimento aponta lacunas na inclusão
As Nações Unidas lançaram na segunda-feira (3) seu primeiro relatório sobre deficiência
e desenvolvimento, publicado por, para e com pessoas com deficiências na esperança
de promover sociedades mais acessíveis e inclusivas. No mundo, existem mais de 1
bilhão de indivíduos com deficiência.
O secretário-geral da ONU, António Guterres, explicou que o relatório “mostra que
pessoas com deficiências estão em desvantagem” no que diz respeito à maioria dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Essas metas formam um conjunto
ambicioso de compromissos para acabar com a pobreza e a fome, garantir educação e
saúde de qualidade para todos, eliminar a violência contra as mulheres e reduzir
desigualdades até 2030.
“Em muitas sociedades, pessoas com deficiências frequentemente acabam
desconectadas, vivendo em isolamento e enfrentando discriminação”, acrescentou
Guterres.
O relatório demonstra como a discriminação com base em deficiências possui efeitos
severos no acesso a transportes, à vida cultural e a locais e serviços públicos. Esses
desafios frequentemente passam despercebidos como resultado de uma subestimação
do número de pessoas vivendo com deficiências e afetadas por preconceito.
ONU pede participação das pessoas com deficiência na vida política, social e cultural
A publicação da ONU pede uma mudança nos ambientes urbanos, para torná-los mais
acessíveis. De acordo com o secretário-geral, o documento “também destaca o

crescente número de boas práticas que podem criar uma sociedade mais inclusiva na
qual elas (as pessoas com deficiência) podem viver de forma independente”.
A pesquisa foi divulgada no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, lembrado em
3 de novembro. “Vamos reafirmar nosso compromisso de trabalhar juntos por um
mundo melhor que seja inclusivo, equitativo e sustentável para todos, onde os direitos
de pessoas com deficiências sejam totalmente reconhecidos”, afirmou Guterres em
mensagem para a data.
Acesse o relatório clicando aqui.
Direitos humanos e saúde
Em 2006, as Nações Unidas adotaram a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência e seu Protocolo Adicional. Os documentos exigem que os países signatários
promovam e protejam os direitos humanos e a dignidade das pessoas com deficiências.
Em entrevista ao serviço de notícias da ONU em Nova Iorque, a ONU News, Javier
Vasquez, que é vice-presidente da divisão de saúde do movimento Special Olympics
Internacional, chamou atenção para os vínculos entre os direitos humanos e a saúde
dessa população.
“Quando pessoas com deficiências intelectuais podem gozar de pleno acesso aos
direitos humanos, isto é refletido na forma de saúde física e mental genuína”, disse.
Amor pela educação inclusiva desde o berço
O ativista também alertou para lacunas na inclusão e na representatividade e como isto
afeta nosso entendimento das deficiências e da vida destas pessoas.
Em média, indivíduos com deficiências morrem 16 anos antes das que vivem sem
deficiências, mas a causa dessa diferença não é o que se imagina.
“Muitas pessoas pensam que pessoas com deficiências intelectuais morrem mais cedo
por conta de suas deficiências, e isto não é verdade”, afirmou Vasquez.
“O problema é que as doenças, no contexto das pessoas com deficiências, não são
diagnosticadas ou detectadas, e elas seguem vivendo a vida sem tratamento. Elas são
excluídas muitas vezes por conta de estigmas e discriminação.”
Vasquez pediu pesquisas mais extensas e abrangentes sobre os desafios e conquistas
das pessoas com deficiências, em apoio a um movimento mais amplo para garantir
acesso igual a direitos na política, educação e saúde.
“Você não encontra dados nos sistemas nacionais de informação de saúde. Então,
estamos compartilhando nossos dados para tornar estas pessoas visíveis.”

FONTE:https://www.un.org/development/desa/disabilities/wpcontent/uploads/sites/15/2018/12/UN-Flagship-Report-Disability.pdf

CEPAL pede novo paradigma para a cooperação
internacional com países de renda média
Para que países emergentes consigam cumprir os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas (ODS), serão necessários novos parâmetros de
financiamento na cooperação internacional, defendeu nesta semana (4) a chefe da
Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena. Dirigente
ressaltou que economias de renda média estão excluídas de fontes tradicionais de
recursos, como a chamada assistência oficial para o desenvolvimento, destinada a países
mais pobres.
Em reunião na sede da ONU, em Nova Iorque, Bárcena apontou que a aparente riqueza
das nações de renda média, representada pelo Produto Interno Bruto (PIB) per capita,
não reflete as lacunas estruturais dessas sociedades. Na avaliação da chefe da CEPAL, o
PIB per capita — indicador principal da lógica da cooperação para o desenvolvimento —
“não deve ser o critério de alocação de financiamento”.
A dirigente afirmou que é necessária uma redefinição dos critérios de distribuição de
recursos para a cooperação entre países em desenvolvimento e desenvolvidos (NorteSul), entre nações emergentes (Sul-Sul) e também nos casos de colaboração triangular
(quando dos países em desenvolvimento recebem apoio de uma terceira parte, seja ela
um Estado rico ou uma organização internacional). Bárcena enfatizou que novas
métricas devem orientar os fluxos de financiamento, levando em conta o
desenvolvimento multidimensional dos países.
Segundo a secretária-executiva da comissão regional, serão necessários de 2,5 a 4,5
trilhões de dólares anuais em investimentos para cumprir os ODS e implementar outras
agendas de crescimento econômico responsável e de ação climática — incluindo o
Acordo de Paris, o Marco Sendai para a Redução de Desastres e a Agenda de Adis Abeba
para o Financiamento do Desenvolvimento.
“Esta Agenda 2030 nos propõe uma mudança de paradigma para os países de renda
média, diante de um complicado contexto mundial, caracterizado por uma crise do
multilateralismo, uma deterioração do comércio externo e do investimento estrangeiro
direto, um menor dinamismo da economia mundial, um mundo mais incerto e
financeiramente complexo e uma revolução tecnológica sem precedentes”, afirmou
Bárcena.
Dos 33 países da América Latina e Caribe, 28 são considerados de renda média. Isso
significa que 85% da região não tem acesso a fontes de financiamento tradicionais, como

a assistência oficial para o desenvolvimento. Uma solução para suprir essa lacuna de
recursos é favorecer a cooperação Sul-Sul e triangular, segundo a chefe da CEPAL.
“Essa mudança de paradigma implica fortalecer a cooperação Sul-Sul, que traz mais
horizontalidade, entrega um sentido maior de apropriação para o (país) receptor e um
sentimento de responsabilidade compartilhada, tem um duplo dividendo tanto para o
doador quanto para o receptor e estimula as capacidades tecnológicas de ambos. Ao
mesmo tempo, a cooperação triangular tem o potencial estratégico de desafiar a atual
governança do sistema internacional e abre para a reflexão sobre as formas de ajuda,
ao definir novos consensos e atores”, apontou a dirigente.
Bárcena alertou ainda para a “armadilha da renda média”, na qual muitos países latinoamericanos e caribenhos estão presos. Essas nações alcançaram o limiar de seu
desenvolvimento tecnológico, mas não conseguem competir globalmente devido aos
baixos salários. Estados também não conseguem chegar a níveis mais altos de inovação,
mudança tecnológica e produção de bens e serviços intensivos em conhecimento.
“A armadilha da renda média é uma restrição generalizada ao desenvolvimento, uma
vez que impede os países de manter o crescimento no longo prazo e convergir, ao
mesmo tempo, rumo a economias mais avançadas. Os países da América Latina e Caribe
estão continuamente lutando para superá-la”, completou a secretária-executiva.
FONTE:https://www.cepal.org/es/comunicados/agenda-2030-representa-un-cambio-paradigma-lacooperacion-internacional-paises-renta

Benefícios para a saúde superam custos do cumprimento
das metas de mudança climática

5 de dezembro de 2018 – Atingir as metas do Acordo de Paris poderia salvar cerca de
um milhão de vidas por ano em todo o mundo até 2050, com a redução da poluição do
ar. As últimas estimativas dos principais especialistas também indicam que o valor dos
ganhos em saúde decorrentes da ação climática seria aproximadamente o dobro do
custo das políticas de mitigação em nível global e que a relação custo-benefício é ainda
maior em países como a China e a Índia.
Um relatório da OMS lançado nesta quarta-feira (5) na Conferência das Nações Unidas
sobre as Mudanças Climáticas (COP24) em Katowice, na Polônia, destaca por que as
considerações de saúde são essenciais para o avanço da ação climática e delineia as
principais recomendações aos formuladores de políticas.
A exposição à poluição do ar causa sete milhões de mortes em todo o mundo a cada ano
e custa cerca de US$ 5,11 trilhões em perdas de bem-estar no mundo. Nos 15 países que
mais emitem gases de efeito estufa, estima-se que os impactos da poluição do ar na

saúde custem mais de 4% de seu Produto Interno Bruto (PIB). Ações para atingir as
metas de Paris custariam cerca de 1% do PIB global.
“O Acordo de Paris é potencialmente o mais forte acordo de saúde deste século”, disse
Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS. “A evidência é clara de que a
mudança climática já está tendo um impacto sério na vida e na saúde humana. Ameaça
os elementos básicos que todos nós precisamos para uma boa saúde – ar limpo, água
potável segura, estoque nutritivo de alimentos e abrigo seguro – e vai minar décadas de
progresso na saúde global. Não podemos mais atrasar as ações”.
As mesmas atividades humanas que estão desestabilizando o clima da Terra também
contribuem diretamente para a precariedade da saúde. O principal motor da mudança
climática é a combustão de combustíveis fósseis, que também é um dos principais
contribuintes para a poluição do ar.
“O verdadeiro custo da mudança climática é sentido em nossos hospitais e em nossos
pulmões. O ônus da saúde das fontes poluidoras de energia é agora tão alto que mudar
para escolhas mais limpas e sustentáveis para o fornecimento de energia, transporte e
sistemas alimentares efetivamente se paga”, diz Maria Neira, diretora de Saúde Pública,
Determinantes Ambientais e Sociais de Saúde da OMS. “Quando a saúde é levada em
conta, a mitigação das mudanças climáticas é uma oportunidade, não um custo”.
Mudar para fontes de energia com baixo teor de carbono não só melhorará a qualidade
do ar, mas também proporcionará oportunidades adicionais para benefícios imediatos
à saúde. Por exemplo, a introdução de opções ativas de transporte, como o ciclismo,
ajudará a aumentar a atividade física que pode ajudar a prevenir doenças como
diabetes, câncer e doenças cardíacas.
O Relatório Especial da COP-24: saúde e mudança climática da OMS fornece
recomendações para os governos sobre como maximizar os benefícios de saúde para
enfrentar as mudanças climáticas e evitar os piores impactos sobre a saúde desse
desafio global.
O documento descreve como países do mundo inteiro estão agora tomando medidas
para proteger vidas dos impactos da mudança climática, mas aponta que a escala de
apoio permanece totalmente inadequada, particularmente para os pequenos estados
insulares em desenvolvimento e os países menos desenvolvidos. Foram alocados a
projetos de saúde apenas 0,5% dos fundos multilaterais para o clima dispersos para a
adaptação às mudanças climáticas.
Os países da Ilha do Pacífico contribuem com 0,03% das emissões de gases de efeito
estufa, mas estão entre os mais profundamente afetados por seus impactos. Para os
países insulares do Pacífico, ações urgentes para lidar com a mudança climática –
incluindo o resultado da COP24 nesta semana – são cruciais para a saúde de seu povo e
sua própria existência.

“Agora temos uma compreensão clara do que precisa ser feito para proteger a saúde
das mudanças climáticas – desde instalações de saúde mais resilientes e sustentáveis a
sistemas de alerta aprimorados para clima extremo e surtos de doenças infecciosas. Mas
a falta de investimento está deixando os mais vulneráveis para trás”, disse Joy St John,
assistente da diretora-geral para Clima e Outros Determinantes de Saúde.
O relatório pede que os países prestem contas da saúde em todas as análises de custobenefício da mitigação das mudanças climáticas. Também recomenda que os países
utilizem incentivos fiscais, como a precificação de carbono e subsídios para energia, a
fim de incentivar os setores a reduzirem suas emissões de gases de efeito estufa e
poluentes atmosféricos. Além disso, incentiva as Partes da Convenção-Quadro das
Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) a remover as barreiras existentes ao
apoio a sistemas de saúde resilientes ao clima.
A OMS está trabalhando com os países para:
• Avaliar os ganhos em saúde que resultariam da implementação das Contribuições
Nacionalmente Determinadas para o Acordo de Paris, e o potencial para maiores ganhos
da ação mais ambiciosa necessária para atingir as metas de limitar o aquecimento global
a 2ºC ou 1,5ºC.
• Garantir sistemas de saúde resilientes ao clima, especialmente nos países mais
vulneráveis, como Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (PEID); e promover
ações de mitigação da mudança climática que maximizem os benefícios imediatos e de
longo prazo da saúde, sob uma iniciativa especial sobre mudanças climáticas e saúde
nos PEID, lançada em parceria com a Secretaria da UNFCCC e a Presidência Fijiana da
COP-23 e operacionalizada pelo Plano de Ação sobre Mudança Climática e Saúde das
Ilhas do Pacífico.
• Acompanhar os progressos nacionais na proteção à saúde contra as mudanças
climáticas e na obtenção dos co-benefícios de saúde das medidas de mitigação da
mudança climática, por meio dos perfis de países da OMS/UNFCCC sobre clima e saúde,
atualmente abrangendo 45 países, com 90 a serem concluídos até o final de 2019.
Relatório Especial da COP-24: saúde e mudança climática da OMS
Recomendações:
As partes da UNFCCC poderiam promover os objetivos de clima, saúde e
desenvolvimento ao:
• Identificar e promover ações que reduzam as emissões de carbono e a poluição do ar,
bem como incluir compromissos específicos para reduzir as emissões de Poluentes
Climáticos Curtos em suas Contribuições Determinadas Nacionais.

• Assegurar que os compromissos para avaliar e salvaguardar a saúde na UNFCCC e no
Acordo de Paris sejam refletidos nos mecanismos operacionais nos níveis nacional e
global.
• Remover barreiras ao investimento na adaptação da saúde à mudança do clima, com
foco em sistemas de saúde resilientes ao clima e instalações de saúde inteligentes para
o clima.
• Envolver-se com a comunidade de saúde, a sociedade civil e os profissionais de saúde,
a fim de ajudá-los a se mobilizar coletivamente para promover a ação climática e os cobenefícios para a saúde.
• Promover o papel das cidades e dos governos subnacionais na ação climática que
beneficia a saúde, dentro da estrutura da UNFCCC.
• Monitorar formalmente e reportar os progressos de saúde resultantes de ações
climáticas para os processos globais de governança do clima e da saúde e os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.
• Inclusão das implicações para a saúde das medidas de mitigação e adaptação na
política econômica e fiscal.
Foto: WHO/Y. Shimizu
FONTE:https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/276405/9789241514972eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Incêndios florestais
vulnerabilidade social
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Califórnia:
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Nos últimos anos, a gravidade dos incêndios florestais na Califórnia se intensificou, uma
mudança com fortes laços com a mudança climática, à medida que a paisagem se torna
cada vez mais árida e as temperaturas sobem. Só neste ano foram registrados dois dos
incêndios mais devastadores da história da Califórnia.
O Camp Fire é o incêndio mais mortífero e destrutivo da Califórnia até hoje, tendo
ceifado 84 vidas com centenas de pessoas ainda desaparecidas. O incêndio atingiu o
condado de Butte e milhares de moradores continuam deslocados. O incêndio está
atualmente em 95 por cento de contenção, mas mesmo quando as chamas são extintas,
a recuperação provavelmente levará muitos anos.
O Complexo de Fogo de Mendocino, em julho, devastou quase 460.000 acres,
superando o recorde estabelecido pela edição de 2017 da Thomas Fire.

Tais desastres são frequentemente descritos como indiscriminados - atingindo qualquer
comunidade em seu caminho - e os incêndios florestais na Califórnia não são
exceção. Enquanto a devastação é universal e revela que qualquer um pode ser afetado,
nem todos irão recuperar o mesmo.
Cenas similares de destruição de incêndios florestais não capturam desigualdades
embutidas, que persistem por muito tempo depois que a fumaça finalmente
desaparece. Imagine uma comunidade que tem uma taxa de graduação no ensino
médio mais baixa ou uma população minoritária maior, talvez haja mais famílias
monoparentais ou menos opções de transporte disponíveis. As populações idosas
também são mais propensas a ter renda fixa e ter problemas crônicos de saúde e
limitações de movimento significativas. Esses fatores geralmente sugerem famílias e
comunidades menos estáveis financeiramente e historicamente marginalizadas durante
os esforços de desenvolvimento.
Sem recursos robustos e uma rede de segurança segura, as pessoas em comunidades
socialmente vulneráveis podem não ter meios ou capacidade física para evitar um
desastre, muito menos reconstruir. Entender quem está em risco significa identificar
quais áreas podem precisar de financiamento adicional ou maior suporte físico para se
recuperar.
O Índice de Vulnerabilidade Social do CDC usa esses fatores sociais - do status de
emprego a tipos de estruturas habitacionais e se os moradores possuem um carro - para
calcular a vulnerabilidade de uma comunidade. Taxas mais altas de vulnerabilidade
colocam as comunidades em maior risco de serem incapazes de responder ou se
recuperar de crises.
Um olhar mais atento àqueles afetados por incêndios recentes ilustra que esses
desastres atingem pessoas de todo tipo em todo o estado. As pessoas são suscetíveis,
independentemente da localização, do norte ao sul da Califórnia, até mesmo em uma
cidade ou na borda da floresta.
Diferenças socioeconômicas entre locais de incêndio como Woolsey e Camp ilustram a
grande disparidade entre os afetados. Essa variação em toda a Califórnia não deve ser
usada para depreciar a calamidade ou o trauma, mas sim sugerir a resiliência de uma
comunidade e a capacidade de recuperar as perdas.
Os esforços de recuperação de Camp Fire em Butte County já estão em andamento; no
entanto, existe uma grande incerteza em torno do destino dos evacuados,
particularmente no que diz respeito à habitação. No município como um todo, a taxa de
desocupação habitacional já era inferior a 2%, e as autoridades locais não têm certeza
de como os domicílios serão restabelecidos. Da população dentro do perímetro do
Acampamento de Incêndio, 14% vivem abaixo da linha da pobreza (mais que o dobro
das taxas de pobreza na área de queimados de Woolsey) e 24% confiam no Medicaid ou
no Medicare como única forma de seguro de saúde.
Muitos ex-residentes do Paraíso simplesmente podem não ter condições de arcar com
custos de reconstrução.

O Condado de Butte estabeleceu seis locais de abrigo para as mais de 52.000 pessoas
deslocadas pela Camp Fire. Um recente surto de norovírus continua a aumentar os
impactos sobre a saúde dos deslocados. Indo para o inverno, a situação tem todos os
ingredientes para o deslocamento a longo prazo: uma população socialmente
vulnerável, com meios nominais e sem lugar para ir.
Com a intensificação dos incêndios florestais e uma extensa temporada de incêndios na
Califórnia, o reconhecimento da constituição de uma comunidade é cada vez mais
crítico. Os elementos dinâmicos que aumentam os incêndios os tornam desafiadores a
pré-determinar os planos de resposta e evacuação de emergência, embora os modelos
de preparação para desastres baseados em vizinhança sistematizados possam melhorar
a resiliência da comunidade e salvar vidas.
No rescaldo, no entanto, uma imagem clara da população afetada é fundamental para
estabelecer esforços de reconstrução que apoiem os mais vulneráveis.
FONTE:https://www.directrelief.org/2018/11/california-wildfires-mapping-social-vulnerability/

Do risco à oportunidade: Expandindo a caixa de
ferramentas de gerenciamento de risco para construir
sociedades mais resilientes
Por Stéphane Hallegatte, Brian Walsh e Jun Erik Rentschler
Vez por outra, testemunhamos como desastres naturais reforçam a pobreza e outros
desafios de desenvolvimento. Os desastres atingem países em todo o mundo com uma
frequência alarmante - incluindo tempestades severas, inundações ou terremotos que
causam danos devastadores. O que é frequentemente negligenciado nos relatórios são
os impactos graves e de longo prazo que esses eventos podem ter sobre os meios de
subsistência e o bem-estar das pessoas. No rescaldo desses eventos, os domicílios
afetados - especialmente os pobres e vulneráveis - são frequentemente forçados a
reduzir os gastos com alimentação, educação ou saúde, ou até mesmo a liquidar o que
resta de seus bens. Essas estratégias negativas de enfrentamento muitas vezes
carregam consequências muito depois de os ventos e tempestades terem passado, e
isso é particularmente verdadeiro para as crianças.
Antes de recorrer a estratégias negativas de sobrevivência, os agregados familiares de
todos os níveis de rendimento utilizam uma série de ferramentas para maximizar as suas
hipóteses de uma rápida recuperação de choques inesperados. Recorrem aos seus
próprios meios e, quando necessário (e disponível), aos recursos da sua comunidade
local e governo, ou ajuda humanitária. Para as famílias pobres, esses sistemas incluem
coletivos de poupança, crédito e seguros baseados na comunidade, em paralelo às
ferramentas financeiras mais formais disponíveis para as famílias mais ricas. Onde quer

que esses sistemas estejam disponíveis, eles provaram ser altamente eficazes em ajudar
as famílias a lidar e se recuperar.
Cinco anos atrás, o Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial (WDR 2014),
intitulado Risco e Oportunidade: Gerenciando o Risco para o Desenvolvimento , foi
dedicado aos sistemas de apoio que servem como ferramentas de gerenciamento de
risco das pessoas. O relatório detalhou os papéis e o funcionamento desses sistemas
interligados e identificou oportunidades para líderes locais, governos nacionais e
instituições multilaterais de desenvolvimento para fortalecê-los.
Na Facilidade Global para Redução e Recuperação de Desastres (GFDRR), trabalhamos
para incorporar esses sistemas à maneira como entendemos, medimos e investimos na
resiliência a desastres. O relatório Unbreakable , publicado em 2017, lançou esse
esforço. A principal inovação foi o conceito de resiliência socioeconômica a desastres,
que melhora a medição dos impactos de desastres, indo além das perdas agregadas de
ativos (a tradicional métrica de impactos de desastres) para quantificar o impacto no
consumo e bem-estar no nível doméstico.
Essa lente revela os impactos desproporcionais dos desastres naturais sobre as famílias
pobres: em média, os 20% mais pobres da população incorrem apenas 11% das perdas
de ativos associadas a desastres globalmente, mas 47% das perdas de bem-estar. Isso
ocorre em grande parte porque eles não têm acesso aos sistemas de suporte mais
eficazes, incluindo redes de segurança social, contas de poupança e
seguros. O relatório Unbreakable aplicou essa metodologia para medir a resiliência
socioeconômica a desastres em 117 países e comparar os benefícios de investir em
sistemas de apoio em relação a outras intervenções tradicionais de gestão de risco de
desastres (DRM), incluindo retrofitting e planejamento do uso da terra.
Esta análise concluiu que o apoio institucionalizado pós-desastre, incluindo
financiamento contingente, critérios de elegibilidade transparentes e mecanismos de
execução eficazes, pode reduzir significativamente os encargos das pessoas,
autoridades e organizações humanitárias - permitindo assim uma avaliação mais
ordenada da recuperação urgente e a longo prazo necessidades. Mostrou também que
a melhoria dos sistemas de apoio das pessoas - com inclusão financeira, proteção social
sensível a desastres e melhor compartilhamento de riscos - poderia gerar benefícios
globais de US $ 100 bilhões por ano.
Este trabalho inicial foi seguido pelo relatório de 2018, Construindo Melhor: Alcançando
Resiliência através de uma Reconstrução Pós-desastre mais forte, mais rápida e mais
abrangente . Este relatório atualizou os resultados iniciais do Unbreakable para incluir
149 países, prestando especial atenção à situação dos pequenos estados insulares em
desenvolvimento. Ele detalhava os benefícios potenciais da reconstrução de
desastres mais fortes (por exemplo, através de padrões de projeto mais
resilientes), mais rápido (por exemplo, através de reconstrução e recuperação
aceleradas) e mais inclusivamente (ou seja, garantindo apoio de recuperação aos
pobres e marginalizados).

As estimativas mostram que a recuperação mais inclusiva através de melhores sistemas
de suporte pós-desastre é estimada em reduzir as perdas globais de bem-estar devido a
desastres naturais em 9% - o equivalente a um aumento de US $ 52 bilhões no consumo
anual global. No geral, os benefícios de reconstruir melhor são estimados em US $ 173
bilhões por ano no mundo - e seriam maiores entre as comunidades e países atingidos
por desastres de forma mais intensa e frequente, como em pequenas ilhas e países
subsaarianos.
Vários países demonstraram que os sistemas de proteção social podem, de fato, ser
críticos para canalizar recursos para os mais necessitados após um desastre. Em Uganda,
a rede de segurança do Fundo de Ação Social do Norte do Uganda desembolsou mais de
US $ 6 milhões para aproximadamente 50.000 famílias (250.000 pessoas) em resposta à
seca em 2016/17. No Quênia, o Programa de Rede de Segurança contra Fome, uma rede
de segurança para transferência de renda sensível ao choque, apoiou milhões de
famílias vulneráveis diante de secas severas. Fiji também tem uma longa história de
prestação de assistência social para populações vulneráveis que estão lutando para
atender suas necessidades básicas - inclusive no rescaldo de grandes choques
naturais. Por exemplo, o Esquema de Benefício da Pobreza das Ilhas Fiji (PBS), é um
programa dedicado que apoia os 10% mais pobres das famílias em Fiji.
No entanto, à medida que os choques climáticos aumentam em frequência, há espaço
para expandir e fortalecer ainda mais os sistemas existentes de proteção social. Como
parte do Fiji Avaliação de Vulnerabilidade Climática , GFDRR aplicou
a Unbreakable metodologia para entender os impactos do ciclone tropical Winston em
2016, as medidas de resposta tomadas pelo Governo de Fiji, e como melhorar ainda
mais a resiliência da população de Fiji. Em resposta à tempestade, o governo
desembolsou quase US $ 20 milhões em ajuda, distribuídos entre as famílias inscritas
em seus três maiores programas de rede de segurança social. Dois anos depois, surgem
evidências empíricas de que essa resposta em tempo hábil era essencial para mitigar o
impacto de longo prazo do ciclone tropical em Fiji e garantir a recuperação resiliente
não apenas dos setores agrícola e turístico, mas de todos os fijianos. O relatório também
mostra que, sem medidas efetivas para fortalecer a resiliência, em 2050, mais de 32.000
fijianos poderiam estar caindo na pobreza a cada ano devido a choques
climáticos. Finalmente,
Dadas essas evidências e o aumento dos custos de desastres em todo o mundo devido
à urbanização e à mudança climática, as lições do WDR 2014 sobre Riscos e
Oportunidades são tão relevantes quanto antes. Na GFDRR, estamos comprometidos
em ver sua aplicação em todas as áreas do trabalho do Banco.
Este é o segundo de uma série de blogs comemorativos do quinto aniversário do WDR
2014 sobre Risco e Oportunidade.
FONTE:http://blogs.worldbank.org/developmenttalk/category/tags/wdr2014
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