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Desenvolvimento de um índice de triagem de resiliência 
climática (CRSI): avaliação da resiliência a eventos 
meteorológicos agudos e riscos naturais selecionados 

Este é um relatório de síntese que detalha a pesquisa no desenvolvimento e 
demonstração da abordagem do Índice de Avaliação de Resiliência Climática (CRSI) 
tanto nas escalas nacionais como regionais usando dados do condado nos EUA. O 
relatório também inclui uma extensa análise do quadro conceitual junto com métodos 
para cálculos métricos, indicadores e domínio.  

O CRSI foi desenvolvido como um ponto final para caracterizar os resultados de 
resiliência do condado e da comunidade que são baseados em perfis de risco e 
responsivos às mudanças nas características governamentais, societárias, construídas e 
naturais do sistema. A estrutura CRSI serve como um mapa roteiro conceitual que 
mostra como os eventos climáticos agudos afetam a resiliência do condado e da 
comunidade. Ao avaliar os fatores que influenciam a vulnerabilidade e a capacidade de 
recuperação, uma estimativa da resiliência pode quantificar como as mudanças nessas 
características afetarão a resiliência, dado os perfis de perigo específicos. Em última 
análise, esse conhecimento ajudará as comunidades a identificar áreas potenciais a 
serem alvo para aumentar a resiliência aos eventos climáticos agudos. 

FONTE:https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPDF.cgi?Dockey=P100SSN6.txt 

 

Manual de resiliência climática 2018 

Esta edição inaugural do manual de resilência climática consiste em uma série de 
artigos, que fornecem informações sobre três áreas distintas de ação: estratégias para 
a resiliência climática, financiamento para a resiliência climática e como alavancar as 
ferramentas de gerenciamento de riscos para aumentar a resiliência climática. 



2017 desencadeou um novo impulso para a construção da resiliência do clima 
organizacional. Milestones incluíram muitas iniciativas influentes de organizações 
públicas e privadas e um compromisso renovado para limitar o aquecimento global a 
dois graus Celsius e novas oportunidades na economia de baixo carbono. Os eventos 
meteorológicos extremos onerosos e voláteis demonstraram que as organizações 
devem se preparar para um novo normal. 

FONTE:http://www.mmc.com/content/dam/mmc-web/Global-Risk-Center/Files/climate-resilience-

handbook-2018.pdf 

 

 

Relatório identifica políticas para tornar o setor de saúde 
dos EUA mais resiliente para grandes desastres 

O setor de saúde nos Estados Unidos seria melhor posicionado para gerenciar as 
necessidades de cuidados médicos durante emergências de qualquer escala, 
capacitando as coalizões de saúde existentes para conectar os esforços de resiliência 
da comunidade com uma rede de hospitais equipados para lidar com desastres, de 
acordo com um novo relatório do Johns Hopkins Center for Health Security. 

O relatório "A Framework for Healthcare Disaster Resilience: A View to the Future", foi 
lançado em um evento de 22 de fevereiro no National Press Club. 

"Nós nos perguntamos como seria um ótimo sistema e como chegaríamos", disse Eric 
Toner, MD, um erudito sênior no Centro e investigador principal no relatório. "A 
mudança é necessária, mas a mudança deve ser evolutiva, não revolucionária. 
Precisamos construir os recursos que já temos". 

Os co-autores do Toner no relatório são colegas do Centro Monica Schoch-Spana, PhD, 
Richard Waldhorn, MD, Matthew Shearer, MPH e Tom Inglesby, MD. A equipe 
identificou primeiro quatro categorias distintas de desastres que poderiam causar 
doenças significativas ou lesões e para as quais as lacunas de preparação 
provavelmente existem devido a diferentes desafios operacionais e necessidades de 
recursos. Uma análise de lacunas subsequente confirmou sua teoria: enquanto o setor 
de saúde dos EUA está razoavelmente bem preparado para eventos de doença / 
doença em massa relativamente pequenos que ocorrem com frequência (por exemplo, 
tornados, surtos de doenças locais), está menos preparado para desastres em larga 
escala (por exemplo, furacões) e eventos complexos de acidentes de massa (por 
exemplo, bombardeios) e mal preparados para eventos de saúde catastróficos (por 
exemplo, pandemias graves, bioterrorismo em larga escala). 



Essas lacunas, dizem os autores, existem como resultado da ausência de estratégias 
acima e além da abordagem tradicional de todos os perigos para melhorar a 
preparação do setor de saúde dos EUA. Os autores definem o setor de saúde dos EUA 
como todas as entidades e pessoal que estão envolvidos na saúde das pessoas, 
combinadas com as organizações baseadas na comunidade que apoiam essas 
entidades e representam os pacientes que recebem seus serviços. As ações e 
capacidades de resposta específicas de incidentes da rede variam amplamente nas 
quatro categorias de desastres. 

Os autores oferecem quatro recomendações para fechar lacunas de preparação 
exclusivas para o setor de saúde dos EUA: 

Construir uma cultura de resiliência:  lançar um novo programa federal que encoraje e 
incentive as organizações locais e as organizações locais a se envolverem mais nos 
esforços para aumentar a resiliência do desastre do setor local de saúde. Este 
programa de Cultura de Resiliência envolveria organizações tradicionalmente não 
envolvidas na preparação do setor de saúde. 

Crie uma rede de centros de excelência em desastres:  Conecte centros médicos 
acadêmicos amplamente distribuídos geograficamente e designe-os Hospitais de 
Recursos de Desastres, estabelecendo padrões rigorosos, fornecendo financiamento 
direto e exigindo responsabilidade. Esses hospitais seriam uma fonte de 
conhecimentos clínicos remotos e em tempo real, educação e treinamento contínuo e 
conhecimentos para funcionários de saúde pública, entre outros benefícios. 

Aumentar o apoio às coalizões de saúde (HCCs):  as coalizões de saúde bem-sucedidas 
que já compõem hospitais bem preparados, departamentos de saúde, provedores de 
EMS e gerenciamento de emergência precisam de financiamento adicional para 
envolver outras organizações dentro do setor de saúde (por exemplo, lares de idosos) 
e fora do setor de saúde (por exemplo, grupos comunitários baseados na fé) no 
trabalho de preparação. A colaboração liderada pelo HCC ajudaria então a integrar as 
capacidades dos hospitais de recursos de desastre na preparação e resposta para a 
coalizão geral e vincular os esforços de resiliência da comunidade aos hospitais de 
pesquisa de desastres. 

Designe um coordenador federal para preparação para eventos de saúde 
catastróficos:  no Escritório do Secretário Adjunto de Preparação e Resposta (ASPR) no 
Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA, dedique um grupo responsável 
apenas pela preparação do país para eventos de saúde catastróficos. Este grupo 
coordenaria as iniciativas descentralizadas de preparação para cuidados de saúde 
descentralizadas no ASPR e proporcionaria uma visão para o fortalecimento da 
preparação no futuro, com um foco maior na resiliência. 

"Agora é amplamente reconhecido que a resiliência das comunidades e dos sistemas 
deve ser o objetivo em vez de apenas uma preparação", escreveram os autores no 
relatório. "As comunidades resistentes procuram resistir ao impacto das catástrofes, 
recuperar prontamente a capacidade operacional normal e aprender a melhor 
suportar eventos futuros". 



O relatório conclui com os requisitos de política para cada uma dessas 
recomendações. Há oportunidade para que alguns dos requisitos sejam incorporados 
na   reautorização da Lei de Preparação de Pandemic e All-Hazards este ano. 

"É preciso ter mais foco no nível federal, particularmente em eventos de saúde 
catastróficos", disse Toner a uma audiência de mais de 40 pessoas na comunidade de 
políticas de segurança da saúde presentes no Press Club. 

Os palestrantes convidados no evento incluíram Luciana Borio, MD, diretora de 
segurança sanitária global e ameaças biológicas para o Conselho de Segurança 
Nacional da Casa Branca; Sally Phillips, PhD, vice-secretária assistente de política no 
Escritório do Subsecretário de Preparação e Resposta do Departamento de Saúde e 
Serviços Humanos dos EUA; e Linda Langston, diretora de relações estratégicas da 
Associação Nacional dos Condados. 

Para informar seu trabalho, a equipe do projeto revisou cinco anos de literatura 
publicada e realizou uma série de reuniões de grupos de trabalho, um grupo focal e 
entrevistas com mais de 40 especialistas em assuntos e líderes de pensamento. 

Este projeto foi financiado pela Fundação Robert Wood Johnson. 

Sobre o Centro Johns Hopkins para a Segurança da Saúde: 
O Centro Johns Hopkins para a Segurança da Saúde trabalha para proteger as pessoas 
de epidemias e desastres e criar comunidades resilientes através de bolsas inovadoras, 
engajamento e pesquisa que fortaleçam as organizações, sistemas, políticas e 
programas essenciais para prevenir e respondendo a crises de saúde pública. O Centro 
faz parte da Escola de Saúde Pública Johns Hopkins Bloomberg e está localizado em 
Baltimore, MD. 

FONTE:http://www.centerforhealthsecurity.org/about-the-center/pressroom/press_releases/2018-

02-22_framework-healthcare-disaster-resilience.html 

Um quadro para a resiliência de desastres de saúde: uma 
visão para o futuro 

Este relatório analisa uma série de desastres que podem enfrentar os Estados Unidos e 
considerar seus impactos no sistema de saúde, incluindo como os cuidados médicos 
serão entregues nesses cenários, tanto para as vítimas do desastre como para todos os 
outros. Este relatório conclui que muitos dos programas atuais são bastante valiosos e 
devem continuar sendo apoiados, e que devem ser buscadas várias iniciativas novas 
que melhorem a prontidão e a resiliência ao desastre do setor de saúde dos EUA. 

Através de uma sequência de revisão da literatura, entrevistas com informantes-chave, 
grupos focais e uma reunião do grupo de trabalho, este relatório conclui que existem 4 
categorias de desastres que podem causar doenças e lesões importantes e para os 
quais os Estados Unidos devem estar preparados. A importância de identificar essas 



categorias é que eles representam diferentes tipos de desafios operacionais, 
necessidades de recursos e requisitos gerais. Essas categorias são: 

• Eventos de doença / doença em massa de escala relativamente pequena: por 
exemplo, acidente de ônibus, tornado, tiroteios múltiplos, epidemias locais / 
pequenas quebras de doença 

• Desastres naturais em larga escala: por exemplo, furacões Maria, Sandy, 
Katrina; terremoto moderado; Inundações em larga escala, como Hurricane 
Harvey 

• Eventos complexos de acidentes em massa: por exemplo, tiroteios em larga 
escala (Las Vegas, Orlando) ou bombardeios (Maratona de Boston) com muitas 
vítimas, eventos de queimadura em massa (discoteca Rhode Island), incidentes 
químicos ou radioelógicos, bioterrorismo em escala limitada, limitado surtos de 
doenças infecciosas letais e contagiosas, como Ebola ou SARS 

• Eventos de saúde catastróficos: por exemplo, detonação nuclear, bioterrorismo 
em larga escala, pandemia grave ou grande terremoto 

Uma análise de lacunas para cada tipo de desastre foi conduzida e concluiu que os 
Estados Unidos estão bastante bem preparados para eventos de doença / doença em 
massa de pequena escala em pequena escala que ocorrem com mais frequência, 
menos bem preparados para catástrofes complexas e em grande escala e mal 
preparados para eventos de saúde catastróficos. Para resolver essas lacunas, este 
relatório oferece uma série de recomendações. 

FONTE:http://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/pubs_archive/pubs-pdfs/2018/180222-

framework-healthcare-disaster-resilience.pdf 

 

2017-2022 Recursos de preparação e resposta para 
cuidados de saúde 

Este relatório de orientação foi desenvolvido pelo Escritório do Secretário Adjunto de 
Preparação e Resposta (ASPR), no Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos 
EUA, para descrever o que o sistema de prestação de cuidados de saúde, incluindo 
coalizões de cuidados de saúde (HCC), hospitais e serviços médicos de emergência 
(EMS), tem que fazer para se preparar efetivamente e responder a emergências que 
afetam a saúde pública. Cada jurisdição, incluindo organizações de gerenciamento de 
emergências e agências de saúde pública, fornece suporte chave para o sistema de 
prestação de cuidados de saúde. 

Este relatório de orientação faz parte do Programa de Preparação Hospitalar (HPP) do 
ASPR, que permite que o sistema de prestação de cuidados de saúde guarde vidas 
durante emergências e eventos de desastres que excedam a capacidade e capacidade 



do dia-a-dia dos sistemas existentes de saúde e resposta de emergência. A HPP é a 
única fonte de financiamento federal dos EUA para a prontidão do sistema de 
prestação de cuidados de saúde, destinada a melhorar os resultados dos pacientes, 
minimizar a necessidade de recursos federais e suplementares durante as emergências 
e permitir uma recuperação rápida. A HPP prepara o sistema de prestação de cuidados 
de saúde para salvar vidas através do desenvolvimento de coalizões de cuidados de 
saúde (HCCs) que incentivem organizações de cuidados de saúde diversas e muitas 
vezes competitivas com diferentes prioridades e objetivos a trabalhar em conjunto. 

FONTE:https://www.phe.gov/Preparedness/planning/hpp/reports/Documents/2017-2022-

healthcare-pr-capablities.pdf 

 

Equipe de saúde "muito estressada" para lidar com 
desastres - Estudo 

A pesquisa encontra cargas de trabalho e metas do dia a dia deixa os serviços de saúde 

vulneráveis 

Aumentar o estresse e a falta de motivação entre a equipe de saúde pode resultar em 
hospitais que precisam desligar na sequência de um grande incidente como 
inundações ou terremotos, de acordo com uma nova pesquisa publicada na 
revista  Procedia Engineering . 

A pesquisa, liderada pela Universidade Anglia Ruskin, examinou estudos de todo o 
mundo. Descobriu que a capacidade do pessoal clínico e não clínico em hospitais e 
clínicas para lidar com incidentes como inundações, terremotos ou outros riscos 
naturais é severamente limitada por uma alta carga de trabalho e metas desafiantes 
que resultam em altos níveis de estresse psicológico. 

As descobertas também sugeriram que alguns funcionários ficaram sem motivação e 
desapegados em seu local de trabalho, o que significa que eles são menos propensos a 
tomar a iniciativa em tal cenário e podem até mesmo entrar no trabalho. Apenas 21% 
dos participantes na pesquisa expressaram total satisfação com seus empregos e locais 
de trabalho. 

O Dr. Nebil Achour , autor principal e professor de saúde da Anglia Ruskin University, 
disse: 

"Os serviços de saúde em muitos países em todo o mundo estão sob tensão severa, o 
que deixa poucas oportunidades para que a equipe seja treinada em resiliência a 
desastres. No entanto, os cuidados de saúde são alguns dos serviços mais críticos em 
qualquer país durante e após um grande incidente ocorreu.  
 



"A equipe sofre de aumento da carga de trabalho e medidas de desempenho mais 
rigorosas com menos flexibilidade. Isso causou estresse psicológico e físico e os torna 
incapazes de responder a qualquer estresse adicional associado a riscos maiores.  
 
"Muitos membros da equipe não se sentem apegados ao seu local de trabalho e não 
sentem que eles tenham flexibilidade suficiente para tomar a iniciativa e liderar seu 
próprio caminho. Isso, por sua vez, os torna menos motivados para aprender as 
habilidades extras necessárias para lidar com um evento catastrófico. 
 
"Combinados, esses fatores expõem os serviços de saúde para o maior risco de 
escassez de pessoal e, portanto, inoperabilidade quando um risco maior atinge". 

FONTE:https://www.anglia.ac.uk/news/health-staff-too-stressed-to-deal-with-disasters 

 

Stress do pessoal: a célula do sono da falha na saúde 
Muitas pesquisas foram conduzidas para aumentar a resiliência do serviço de saúde 

aos principais perigos; No entanto, sempre que ocorre um grande risco, descobrimos 

que esse serviço crítico ainda não atingiu o estado resiliente antecipado. Este artigo 

relata um trabalho de pesquisa em andamento que analisou: a resiliência da estrutura 

de instalações de saúde, estabilidade de equipamentos, suprimentos de linha de vida 

(utilidade), a interação entre hospitais e agências de emergência e o apoio que estes 

podem fornecer durante emergências maiores. Este artigo apresenta descobertas 

sobre a capacidade dos recursos humanos para lidar com o estresse associado a riscos 

maiores. Foi adotado um método de pesquisa mista, incluindo uma revisão sistemática 

da literatura, seguida de uma pesquisa para reunir evidências sobre o nível de estresse 

entre a equipe de saúde nos hospitais e sua motivação. A revisão da literatura foi 

realizada para encontrar informações sobre o nível de experiência da equipe de saúde 

do estresse durante as principais emergências. Os achados sugerem que a equipe de 

saúde permanece em alto risco de estresse e, portanto, representa uma grande 

fraqueza da resiliência do serviço de saúde. A pesquisa conclui com um conjunto de 

recomendações para abordar esta questão. 

FONTE:https://ac.els-cdn.com/S1877705818300778/1-s2.0-S1877705818300778-

main.pdf?_tid=e13f651f-9ca7-4527-ac68-

1a62a2c07170&acdnat=1520383050_35482fc7489ab6c27c91c2f80a97d415 

 



Famílias brasileiras em Manaus vivem em casas 
inundadas com água suja por dois meses por ano 
MARINA.ESTARQUE  

DE FOLHA DE S.PAULO, AMAZONAS 

Bodó, o peixe-gato da Amazônia, é conhecido pelos moradores locais como um peixe 

muito resistente. Seu corpo está coberto de pele áspera e pode respirar fora da água e 

"viver na lama". Enquanto vive em áreas inundadas e lamacentas, o peixe inspirou o 

apelido pejorativo dado às casas de favelas construídas sobre palafitas: "bodozal". 

Milhares de pessoas vivem por meses em casas como estas inundadas por água suja 

durante a temporada de enchentes, entre abril e junho. 

"Nós temos que nos mexer nos joelhos ou rastejar dentro da casa por mais de dois 

meses todos os anos. E a água cheira muito mal! Os animais rastejam entre as tábuas 

de madeira e ficam apodrecidos; é insuportável ", diz a assistente de vendas Lidiane da 

Silva, 38. 

O Secretário Executivo de Gestão de Emergência, Cláudio Belém, diz que muitas vezes 

as casas precisam ser derrubadas. "Se uma casa cai, cria um efeito dominó, destruindo 

várias outras casas". 

Belém diz que Manaus, a capital do estado do Amazonas, tem 28 mil casas em áreas de 

risco. Ao longo de várias décadas, pessoas pobres se instalaram nas margens dos 148 

rios pequenos que atravessam a cidade. 

O departamento de Gerenciamento de Emergência diz que, durante a temporada de 

enchentes, o número de casos de hepatite, leptospirose, febre tifóidea, diarréia 

crônica, dengue e parasitas intestinais aumentam. 

Um estudo exclusivo do Instituto Igarapé mostra que pelo menos 6,4 milhões de 

brasileiros perderam suas casas ou foram deslocados devido a desastres naturais 

desde 2000, o que corresponde a uma pessoa a cada dois minutos. 

O estado do Amazonas é o mais afetado, com 840.252 pessoas deslocadas no período, 

seguidas de Santa Catarina, com 805.726. 

No Amazonas, 84% dos que perderam suas casas ou foram deslocados foram afetados 

por enchentes. Manaus é considerada a 6ª cidade brasileira com o maior número de 

moradores deslocados devido a catástrofes naturais: 59.756 - 81% delas devido a 

inundações. 

Traduzido por THOMAS MUELLO 
FONTE:https://reliefweb.int/report/brazil/brazilian-families-manaus-live-houses-flooded-dirty-water-
two-months-ye 

 

 



Bangladesh para capacitar mulheres e meninas face a 
impactos climáticos crescentes 

Dhaka - O maior fundo multilateral do mundo para ações de mudança climática, o 
Green Climate Fund, aprovou quase US $ 25 milhões em fundos de doações em apoio 
aos esforços do Bangladesh para desenvolver as capacidades de adaptação das 
comunidades costeiras vulneráveis. Com foco em mulheres e adolescentes, um novo 
projeto de 6 anos está destinado a beneficiar 700 mil pessoas que vivem em distritos 
do sudoeste do país. 

Dirigido pelo Ministério das Mulheres e Assuntos da Criança, também fornecendo US $ 
8 milhões em co-financiamento, o projeto apoiado pela ONU marca uma mudança de 
paradigma na forma como as mulheres são capacitadas como "agentes de mudança" 
para planejar, implementar e gerenciar o clima - soluções resilientes para proteger 
meios de subsistência e vidas no país menos desenvolvido.  

Uma coalizão de parceiros, mobilizada pelo Programa de Desenvolvimento da ONU, 
apoiará o governo. 

O projeto prestará assistência a 25 mil mulheres e meninas em Satkhira e Khulna para 
adotar meios de subsistência resilientes, garantindo água potável confiável para 130 
mil pessoas através de soluções de colheita de água de chuva geridas pela 
comunidade. Também procurará fortalecer a participação das mulheres na 
disseminação da última milha de alertas antecipados sensíveis ao gênero e no 
acompanhamento contínuo e na adaptação dos meios de subsistência à evolução dos 
riscos climáticos.  

Um aspecto chave é o aumento do acesso das mulheres aos mercados e às 
finanças. Além do treinamento em desenvolvimento de negócios, o projeto unirá 
grupos de produtores de mulheres para negócios através de atividades de rede 
(inclusive através de plataformas de Iniciativa Público-Privada a serem estabelecidas 
no nível local) e oferecerá suporte para acessar o crédito do setor financeiro. Além 
disso, o projeto unirá grupos de produtores de mulheres para o mercado.  

Secretário da Divisão de Relações Econômicas, Ministério das Finanças e Autoridade 
Nacional designada para Bangladesh para Green Climate Fund, Sr. Kazi Shofikul Azam, 
congratulou-se com a aprovação dizendo: "O Governo do Bangladesh está empenhado 
em enfrentar as mudanças climáticas no contexto do seu desenvolvimento geral 
quadro e seus objetivos na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Este 
projeto recem-aprovado contribui para as prioridades delineadas nas Contribuições de 
Estatuto Determinado Nacional e em estratégias de mudança climática de Bangladesh, 
incluindo a Estratégia de Mudança Climática e o Plano de Ação e o Plano de Ação de 
Gênero de Mudança Climática existente ".   

Através do projeto, o Ministério das Mulheres e Assuntos Infantis integrará gênero e 
mudança climática em todos os setores. O Departamento de Engenharia da Saúde 



Pública estará ampliando soluções resilientes ao clima para garantir água potável nas 
comunidades costeiras.  

Consultas extensivas com organizações não governamentais, sociedade civil, doadores 
e comunidades informaram o projeto do projeto. O Centro Internacional de Mudanças 
Climáticas e Desenvolvimento (ICCAD), com sede em Daca, desempenhou um papel 
fundamental na avaliação dos impactos das mudanças climáticas e respostas 
adaptativas para enfrentar a evolução dos riscos.  

Dr. Saleemul Huq, Diretor da ICCAD, disse: "O Bangladesh é um dos países mais 
vulneráveis do mundo quando se trata de mudanças climáticas. As mulheres são 
desproporcionalmente afetadas pelos impactos. Como gerentes domésticos, as 
mulheres são as principais responsáveis pela produção de alimentos para a família, 
bem como para garantir a água e a energia doméstica. O controle limitado dos 
recursos e a tomada de decisões geralmente colocam uma carga adicional sobre as 
mulheres. Através desta iniciativa do Green Climate Fund e do PNUD, a situação 
deverá melhorar. "  

O coordenador residente da ONU e o representante residente do PNUD no 
Bangladesh, Mia Seppo, disseram: "Sabemos que os pobres carregam 
desproporcionalmente os riscos e impactos das mudanças climáticas. Sem os meios 
prontos para se adaptar, eles também são desproporcionalmente vulneráveis ". 

"No contexto do novo Plano Estratégico do PNUD, o PNUD orgulha-se de trabalhar 
lado a lado com o Ministério das Mulheres e Assuntos Infantis e reunir uma coalizão de 
parceiros para entregar este projeto. Sob este projeto, as mulheres terão mais domínio 
do seu futuro, e das próprias comunidades ". 

Ao longo dos últimos anos, as contribuições e as necessidades das mulheres em 
relação às mudanças climáticas vem acompanhando a agenda global. Em agosto 
passado, o Green Climate Fund, juntamente com a ONU Mulheres, divulgou seu 
primeiro manual de gênero sobre como incluir mulheres, meninas, homens e meninos 
de comunidades socialmente excluídas e vulneráveis em todos os aspectos do 
financiamento climático. Na COP23, em Bona, em novembro, a Presidência das Fiji 
anunciou o primeiro Plano de ação de gênero. 

O anúncio na 19ª Reunião do Conselho do Green Climate Fund em Songdo, Coréia, 
segue a aprovação do Fundo Verde do Clima de mais de US $ 2,8 milhões em apoio à 
formulação e ao avanço de um processo do Plano Nacional de Adaptação. 

A implementação do projeto "Melhorar as capacidades de adaptação das comunidades 
costeiras, especialmente as mulheres, para lidar com a salinidade induzida pela 
mudança climática" deverá começar em julho de 2018.   



Para obter mais informações, visite http://adaptation-undp.org/projects/enhancing-

women-and-girls-adaptive-capacity-climate-change-bangladesh  

  

Notas adicionais aos editores 

Satkhira e Khulna frequentemente experimentam ciclones e inundações de maré e 
experimentam escassez severa de água potável devido à salinidade. Atualmente, o 
acesso a água potável segura é tão baixo quanto 5% da população. 

De acordo com o Índice Global de Risco Climático 2018, o Bangladesh classifica 6 dos 
182 países mais afetados por eventos climáticos extremos de 1997 a 2016.   

De acordo com o Banco Mundial, sessenta por cento das mortes em todo o mundo 
causadas por ciclones nos últimos 20 anos ocorreram em Bangladesh. Inundações e 
erosões nos rios afetam cerca de um milhão de pessoas por ano. Uma vez a cada três a 
cinco anos, cerca de dois terços do país são inundados por inundações. A salinidade 
induzida por mudanças climáticas representa um risco / ameaça extrema para os 
recursos de água doce.  

As Contribuições Nacionais Determinadas de Bangladesh (NDC) abrangem alvos de 
mitigação e adaptação. Além do compromisso de reduzir as emissões de gases de 
efeito estufa nos setores de energia, transporte e indústria, em 5% -15% dos níveis de 
negócios como habituais até 2030, o Bangladesh está focado na adaptação às 
mudanças climáticas, incluindo a promoção de meios de subsistência resistentes ao 
clima, a água segurança, sistemas de alerta precoce e abrigos de ciclones.  

Sobre o PNUD  

O Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas se associa com pessoas em todos 
os níveis da sociedade para ajudar a construir países capazes de resistir a crises e 
impulsionar e sustentar o tipo de crescimento que melhora a qualidade de vida para 
todos. No terreno em mais de 170 países e territórios, oferecemos perspectiva global e 
visão local para ajudar a fortalecer vidas e construir nações resilientes.   

De acordo com a agenda de reforma do Secretário-Geral da ONU e a orientação dos 
Estados Membros, o Plano Estratégico 2018-2021 do PNUD estabelece novas formas 
de trabalhar para cumprir a visão do PNUD: Ajudar os países a erradicar a pobreza 
extrema, apoiando-os a modernizar rapidamente os setores-chave para trabalhar 
melhor para o desenvolvimento sustentável e permitindo que eles evitem crises e se 
recuperem mais rapidamente. O Plano Estratégico concentra-se em soluções 
integradas em seis áreas-chave: pobreza, governança, resiliência, meio ambiente, 
energia, igualdade de gênero. 

FONTE:http://www.adaptation-undp.org/GCF-Bangladesh-women-girls-approval-media-

release 



 

Crescimento de mares e mudanças climáticas: tudo o 
que você precisa saber 

Os oceanos subiram e caiu centenas de metros ao longo de vários milênios. Como a 

nossa situação atual é diferente? 

Embora seja verdade que os níveis do mar mudaram radicalmente ao longo do tempo 
geológico, eles foram relativamente estáveis na maioria dos lugares nos últimos 5.000 
anos. O oceanógrafo norte-americano John Englander, que passou a última década em 
aumentar a conscientização sobre o aumento do nível do mar, disse que a humanidade 
gozava dessa estabilidade porque o clima da Terra era a transição de um período de 
aquecimento para um período de resfriamento. 

Essa era acabou. Os indicadores de maréas (e, mais recentemente, as observações por 
satélite) revelam que os oceanos do mundo aumentaram gradualmente desde meados 
do século XIX. "Os registros mostram que o nível do mar aumentou ao longo do século 
20, entre um e dois milímetros por ano", disse Thomas James, cientista de pesquisa da 
Geological Survey of Canada, que é parte da Natural Resources Canada. "Mas nos 
últimos dois, duas décadas e meia, o nível do mar tem aumentado em mais do dobro. 
Agora está em excesso de três milímetros por ano". Espera-se que essa aceleração 
continue, traduzindo-se em mudanças de maré em taxas não observadas nos milênios. 

FONTE:https://www.theglobeandmail.com/news/national/rising-sea-levels-climate-

explainer/article38160918/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORMAÇÕES 

        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 

         CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE DESASTRES - PARANÁ 

         http://www.ceped.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=16 

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL SP 

         http://www.defesacivil.sp.gov.br/  

          SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL – RIO DE JANEIRO 

         http://www.rj.gov.br/web/sedec/exibeconteudo?article-id=4173185  

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DE MINAS GERAIS 

        http://www.defesacivil.mg.gov.br/index.php/ajuda/page/280-programa-minas-mais-  resiliente-edital-de-

chamamento-publico-n-01-2016-resultado-de-analise-das-propostas 

           

 

 

 


