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Monitoramento e relatórios sob a Estrutura Sendai para 
Redução de Risco de Desastres 

Este relatório discute a coordenação nacional de relatórios no âmbito da Estrutura de 
Sendai para Redução do Risco de Desastres 2015-2030 (SFDRR). Olhando para seis estudos 
de caso (Áustria, França, Nova Zelândia, Alemanha, Suécia e Suíça), ele conclui que há uma 
variedade institucional considerável na forma como os relatórios são organizados entre os 
ministérios. Alguns países lutam com a disponibilidade de dados. Outros problemas 
críticos comuns incluem que os dados sobre sinistros de infraestrutura e seguros não são 
compartilhados pelo setor privado e que a comparabilidade dos dados dentro e entre os 
países nem sempre é fornecida devido a diferentes definições e critérios de relatórios. 

FONTE:https://css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-
studies/pdfs/RR-2020-10-Sendai.pdf 
 

 

Opinião: As cidades precisam liderar o caminho - hoje 

Não há como negar que, para a maioria de nós, nosso futuro é urbano. Se quisermos que 

esse futuro seja saudável, seguro e produtivo, nosso ambiente urbano precisa funcionar a 

nosso favor e não contra nós. 



E não temos muito tempo para acertar. COVID-19  demonstrou que estamos todos 

conectados - às vezes catastroficamente, e até que estejamos todos seguros, nenhum de 

nós estará seguro. 

As cidades são onde grande parte da batalha contra COVID-19 e outros riscos ocorre: 

superlotação, desemprego, poluição do ar e mudanças climáticas. 

E enquanto esperamos e planejamos uma vacina para COVID-19, como Jagan Chapagain, 

secretário-geral da Federação Internacional da Cruz Vermelha e das Sociedades do 

Crescente Vermelho, afirmou de maneira tão eloquente recentemente: Não há vacina 

contra a mudança climática . 

Se quisermos ter alguma chance de cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

e construir um mundo seguro, resiliente e sustentável para todos, precisamos acertar 

nossas cidades. 
 

As cidades são a fonte da maioria das emissões de gases de efeito estufa e dos altos níveis 

de poluição industrial, que  ceifam milhões de vidas todos os anos. 

As cidades devem passar de vulneráveis para impulsionar a redução de riscos para as 
populações locais. As cidades devem se tornar locais para ações climáticas, ao invés de 
contribuir para a emergência climática. 
 
 

Ao incorporar uma abordagem de resiliência, seja no planejamento de novos 

empreendimentos habitacionais, repensando os sistemas de transporte, garantindo 

infraestrutura crítica, como hospitais e escolas, melhorando a qualidade do ar, 

incorporando um ecossistema ou abordagem de soluções baseadas na natureza para 

preservar espaços verdes, as cidades reduzirão a vulnerabilidade futura , limitar a 

exposição ao risco e evitar a criação de novos riscos. 

Na última década, a Campanha Construindo Cidades Resilientes  tem apoiado as cidades 

nesse sentido. Com mais de 4.300  signatários, o Escritório das Nações Unidas para a 



Redução do Risco de Desastres e seus parceiros têm ajudado as cidades a traçar e 

implementar estratégias de redução do risco de desastres, para aumentar sua capacidade 

de gestão de desastres e envolver as comunidades para garantir que os mais em risco 

sejam incluídos no desastre planejamento. 

Para se tornarem resilientes a desastres, as cidades precisam do apoio de uma série de 

parceiros, incluindo o setor privado, academia e organizações da sociedade civil. Ao 

mesmo tempo, a resiliência precisa ser construída em todas as escalas - do indivíduo e da 

família, aos níveis municipal e nacional, e os vínculos verticais entre os governos locais e 

nacionais devem ser fortalecidos. 

E é aí que entra o MCR2030. 

Por meio do programa MCR2030, o Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco 

de Desastres  e nossos principais parceiros fornecerão ferramentas essenciais para ajudar 

as cidades a mapear seu caminho para a resiliência, compartilhar o aprendizado de cidade 

a cidade e conectar as cidades a parceiros que podem ajudá-las a progredir. À medida que 

cada cidade avança por esse caminho, poderá partilhar a sua experiência com quem a 

segue, esteja onde estiver no mundo. 

Historicamente, as cidades sempre foram centros de inovação - centros onde as pessoas e 

as ideias se reúnem, onde as invenções são testadas, onde o futuro é feito. Vimos isso 

repetidamente durante esta pandemia. As ações de muitos líderes da cidade salvaram 

vidas e protegeram meios de subsistência. A base para resiliência é forte. 

As cidades são o lugar ideal para criar comunidades resilientes. Se quisermos ter alguma 

chance de cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável  e construir um mundo 

seguro, resiliente e sustentável para todos, precisamos acertar nossas cidades. 

Nós sabemos o que precisa ser feito. Estamos nessa encruzilhada e sabemos que caminho 

seguir. Peço às cidades que mostrem o caminho. Vamos correr. 



Visite a  série resilientfutures.devex.com para obter mais cobertura sobre as maneiras 

práticas pelas quais as cidades podem construir resiliência e reduzir o impacto de 

desastres. Você pode entrar na conversa usando a hashtag #ResilientCities 

Mami Mizutori 

Mami Mizutori é a representante especial do secretário-geral das Nações Unidas para a 
Redução do Risco de Desastres e chefe do Escritório das Nações Unidas para a Redução do 
Risco de Desastres. 
 
FONTE:https://www.devex.com/news/sponsored/opinion-cities-need-to-lead-the-way-today-
98400?utm_source=newsletter&utm_medium=newswire&utm_campaign=sponsored&utm_content=title&mkt_tok=eyJpIjoiWW1N
MU16QmlPV0V3TWpZNSIsInQiOiJHU2tPYStIY21cL21oY1N1UUdwNFRKTTZpVlYydmluNk5aNUFJZFM0Z0syZzJRSWdCMnlYbUxmc2w0
WW90bDVGUzNRczM3cWtKSlJ3V2hscG82WThhXC9TRlNFbGNoZEd1XC9sODV3bUNzNDV4a05PRURoXC95MTI3QUMrZmhtZk82VW8i
fQ%3D%3D 
 

 

Nota de orientação sobre o uso de perfis de risco-país 
probabilísticos para gestão de risco de desastres 

Em 2018, como parte do programa "Construindo Resiliência a Desastres para Riscos 
Naturais em Regiões, Países e Comunidades da África Subsaariana", UNDRR, com a ajuda 
da Fundação de Pesquisa CIMA, VU Amsterdam e a Universidade de Wageningen e a 
Pesquisa desenvolveram perfis de risco do país com base sobre uma metodologia de 
avaliação de risco probabilística para inundações e secas a nível nacional em dezasseis 
países africanos. Por meio de uma estimativa quantitativa dos impactos de inundações e 
secas e sua probabilidade associada no presente, bem como em um futuro projetado, os 
perfis de risco probabilísticos do país fornecem uma visão abrangente do risco de 
inundações e secas em um clima em mudança. 

Os perfis de risco do país melhoram a compreensão do risco nos níveis nacional e 
subnacional, fornecendo dados quantificáveis sobre os impactos de desastres econômicos 
e populacionais. Eles podem ser uma ferramenta importante para informar as ações de 
gestão de desastres já em vigor ou, usados como um primeiro passo para a concepção de 
novas ações para reduzir o custo mortal dos desastres. No entanto, dada 
a complexidade e densidade da abordagem probabilística, os usos potenciais do perfil de 
risco-país muitas vezes não são totalmente compreendidos. 

Este documento de orientação, portanto, descreve uma série de aplicações práticas, com 
o objetivo de promover o uso de informações de risco probabilísticas. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/publications/view/74361?&a=email&utm_source=pw_email 



 

Quando a Covid-19 e os perigos naturais colidem: 
Construindo uma infraestrutura resiliente no Sul da Ásia 

Este resumo descreve os desafios complexos enfrentados pelos países do Sul da Ásia  e 
delineia as principais prioridades para os governos se reconstruírem melhor da atual crise 
pandêmica. Os países do Sul da Ásia, antes do COVID-19, já estavam lutando contra 
vulnerabilidades socioeconômicas críticas e um dilúvio de eventos climáticos extremos 
causados por mudanças climáticas. A pandemia demonstrou como os desastres podem se 
espalhar e convergir para ameaçar vidas, meios de subsistência e sistemas econômicos e 
sociais. Ainda assim, os governos da região têm demorado a incorporar uma perspectiva 
multirisco e multissetorial em seus sistemas de gestão e infraestrutura de preparação. 

O briefing oferece três soluções essenciais para uma infraestrutura resiliente a riscos: 

 integração de dados e análises de risco climático e de risco no financiamento 
convencional 

 expandindo o foco de risco único para riscos múltiplos para financiamento de risco 
de desastre 

 e usar a cooperação regional para compartilhar experiência na construção de 
resiliência de infraestrutura por meio de melhores sistemas de alerta precoce e 
redução geral do risco de desastres 

O processo de recuperação dos atuais desastres em cascata oferece uma oportunidade 
para integrar sistemas isolados de desastres, saúde, infraestrutura e setores de 
financiamento. Se a região do Sul da Ásia internalizar e operacionalizar adequadamente as 
lições da crise atual, existem ferramentas disponíveis que podem apoiar uma melhor 
gestão da infraestrutura para beneficiar todas as comunidades.  

FONTE:https://www.orfonline.org/wp-content/uploads/2020/10/ORF_IssueBrief_413_Disasters-
Covid.pdf 
 

 

Enfrentando propostas de riscos de segurança sistêmicos 
para o próximo governo dos EUA 

Este breve resumo da política identifica e resume as três principais ameaças à segurança 
que os EUA enfrentam hoje, ou seja, 



 doenças infecciosas emergentes 
 perigosamente mudando o clima 
 a proliferação de armas nucleares 

Ressaltando seu caráter urgente, o documento propõe um plano de ação aos futuros 
governos dos Estados Unidos para melhor enfrentar essas ameaças com propostas para 
diferentes períodos, como os primeiros 100 dias e o primeiro ano. 

FONTE:https://councilonstrategicrisks.org/wp-content/uploads/2020/10/Confronting-Systemic-Security-
Risks_Proposals-for-the-Next-US-Administration_2020_10.pdf 
 
 

 

ONU já mobilizou quase US$ 2 bilhões para esforços 
nacionais contra Covid-19 
Até agora, as equipes da ONU reaproveitaram cerca de US$ 3 bilhões de financiamento 
existente e mobilizaram quase US$ 2 bilhões para apoiar os esforços nacionais e locais na 
resposta à pandemia de Covid-19.  

O Grupo de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas reuniu-se esta quinta-feira, 
de forma virtual, para avaliar estes e outros resultados preliminares.  

Trabalho  

Só no último trimestre, as equipes da ONU apoiaram programas de nutrição para quase 5 
milhões de pessoas, com 7 milhões de mulheres recebendo serviços de saúde 
materna e garantindo a continuação de quase 6 milhões de vacinações.  

Os resultados são monitorados por um portal de dados que pode ser consultado 
pelo público na internet.  

Fazem parte do grupo chefes de todas as entidades da ONU que trabalham com 
desenvolvimento sustentável e que estão se concentrando na resposta socioeconômica à 
Covid-19.  

Os representantes prometeram fazer mais, incluindo aumentar a coleta de dados com as 
autoridades nacionais e locais como forma de ajudar os mais necessitados.  

Os esforços estão sendo orientados por uma série de resumos de 
políticas emitidos pelo secretário-geral, António Guterres, desde o início da pandemia, 
bem como o seu apelo para um cessar-fogo global.  

Pela primeira vez, todos reconhecem que esta é uma emergência de 
desenvolvimento de proporções globais 



União  

A subsecretária-geral, Amina Mohammed, que também é presidente do Grupo de 
Desenvolvimento Sustentável da ONU, participou no encontro.  

Em comunicado, ela disse que “pela primeira vez, todos reconhecem que esta é uma 
emergência de desenvolvimento de proporções globais.”  

Segundo ela, governos, comunidades e cidadãos se mobilizaram e as equipes da ONU 
intensificaram esforços conjuntos para atender às necessidades de saúde, humanitárias e 
socioeconômicas.  

Para Amina Mohammed, “em muitos aspectos, esta é uma expressão de solidariedade 
global e resposta aos mais vulneráveis, mas muito mais precisa ser feito e ainda mais 
rápido.”  

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2020/11/1731912?utm_source=ONU+News+-+Newsletter&utm_campaign=2474bddb59-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_11_06_01_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-2474bddb59-105027597 

 

 

 
Uma nova geração: 25 anos de esforços pela igualdade de 
gênero.na,educação 
 
Com base no Relatório de Monitoramento da Educação Global de 2020, este relatório 
investiga como a inclusão na educação pode promover a igualdade de gênero na e por 
meio da educação, que é fundamental para progredir em direção à igualdade de gênero 
na sociedade. O objetivo da igualdade de gênero, obviamente, não é novo. Foi consagrado 
na Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as 
Mulheres de 1979 e esteve no centro da Declaração e Plataforma de Ação de Pequim 
de 1995, cujo 25º aniversário é comemorado em 2020. 

FONTE:https://www.un.org/en/events/pastevents/pdfs/Beijing_Declaration_and_Platform_for_Action.p
df 

 
 
O Compêndio de Iniciativas Governamentais Digitais em resposta à Pandemia COVID-19 
2020, preparado pela Divisão para Instituições Públicas e Governo Digital (DPIDG) do 
Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas (UN DESA), visa 
capturar as tendências emergentes em respostas digitais dos Estados-Membros da ONU 



contra a pandemia COVID-19, e fornecem uma análise preliminar de suas principais 
características. 
  
Estes casos são partilhados para troca de informações, para que os Estados-Membros 
possam aprender uns com os outros e, possivelmente, criar novas parcerias. 
  
As iniciativas listadas neste compêndio foram apresentadas pelos Estados Membros em 
resposta a uma convocação para contribuições lançada pela UN DESA / DPIDG em abril / 
maio de 2020. 
  
O compêndio lista as iniciativas selecionadas de acordo com as principais categorias de 
áreas de ação de: 
1. Compartilhamento de informações,  
2. E-participação,  
3. E-saúde,  
4. E-business,  
5. Rastreamento de contatos,  
6. Distanciamento social e rastreamento de vírus, 
7. Trabalhar e aprender em casa  
8. Política digital 9. Parcerias . 
 
 
FONTE:https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2020-
Survey/UNDESA%20Compendium%20of%20Digital%20Government%20Initiatives%20in%20Response%20
to%20the%20COVID-19%20Pandemic.pdf 
 

 

Diretrizes para melhor apoiar mulheres e meninas vítimas 
de violência durante a pandemia COVID-19 e além 

As diretrizes visam apoiar os governos nacionais e prestadores de serviços 
na Albânia , Bósnia e Herzegovina , Kosovo *, Montenegro , Macedônia do 
Norte , Sérvia e Turquia sobre como melhor responder às necessidades de mulheres e 
meninas vítimas de violência durante a pandemia COVID-19 e além. 

O documento inclui algumas das principais ações, incluindo: 

- Declarar os serviços de prevenção e apoio prestados por organizações da sociedade civil 
de mulheres como serviços essenciais. Isso significaria garantir a disponibilidade contínua 
dos serviços em plena capacidade; 



- Fornecimento de apoio financeiro a ONGs de mulheres que administram serviços vitais 
de apoio - linha de ajuda nacional, linhas de ajuda para mulheres, abrigos para mulheres, 
serviços de aconselhamento para mulheres; 

- Envolvimento regular com ONGs de mulheres para planejar a resposta à crise do COVID-
19, no planejamento das medidas de bloqueio e levantamento das medidas de bloqueio; 

- Preparar e implementar protocolos de emergência para abrigos para vítimas de 
violência, para enfrentar os desafios da pandemia em consulta com ONGs de mulheres; 

- Priorizar a violência contra a mulher e os casos de violência doméstica como “casos de 
emergência” pelos tribunais. 

As directrizes foram desenvolvidas pela Civil Society Strengthening Platform , uma 
plataforma que reúne 9 organizações de mulheres nos Balcãs Ocidentais e na Turquia e 
liderada pela Women Against Violence Europe Network (WAVE Network), no âmbito do 
programa regional “ Implementing Norms, Changing Minds ,” financiado por a União 
Europeia. As orientações foram adaptadas às necessidades atuais dos beneficiários e 
prestadores de serviços e às realidades dos países dos Balcãs Ocidentais e da Turquia. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/74039_csspguidelinesenglish.pdf 
 

 

Análise global rápida de gênero para Covid-19 

Este relatório é para humanitários que trabalham em contextos frágeis que 
provavelmente serão afetados pela crise da doença coronavírus em 2019 (COVID-19). É 
organizado em torno de grandes temas e áreas de enfoque de particular importância para 
aqueles cuja programação promove a igualdade de gênero e reduz as desigualdades de 
gênero. Ele busca aprofundar a análise de gênero atual disponível, abrangendo o 
aprendizado de dados globais de gênero disponíveis para a emergência de saúde pública 
COVID-19. 

O relatório faz as seguintes recomendações em relação à prevenção e mitigação da 
Violência Baseada no Género (VBG) (pp. 12-13): 

 A prevenção e resposta à VBG são intervenções que salvam vidas: inclua-as como 
parte das respostas iniciais do COVID-19; 

 Plano para um aumento esperado na violência doméstica e outras formas de casos 
de VBG: Apoiar a gestão da cadeia de abastecimento e os planos de prestação de 



serviços em conformidade para garantir que os serviços continuem abertos 
durante o surto COVID-19; 

 Explore como a tecnologia pode fornecer suporte àqueles em quarentena para 
acessar os serviços de GBV: Construa sobre as iniciativas existentes que fornecem 
suporte online para assistência jurídica ou psicossocial, observando as disparidades 
de gênero no acesso à tecnologia. 

FONTE:https://www.care-
international.org/files/files/Global_RGA_COVID_RDM_3_31_20_FINAL.pdf 

 

COVID-19 torna a violência doméstica um problema de 
gestão de desastres 

Por Denis McClean  

GENEBRA  - COVID-19 levou a uma explosão de violência doméstica, um webinar 
organizado pela UNDRR para 1.300 participantes ouvidos hoje. 

A violência doméstica contra mulheres e crianças é agora uma grande preocupação, pois 
os bloqueios e as medidas de isolamento restringem a liberdade de movimento e tornam 
essencial que os planos de gestão de desastres incluam linhas directas para as vítimas. 
 
“Eles não são luxos, são serviços que salvam vidas e devem permanecer abertos e vimos 
em muitos países as ligações para linhas diretas dobrando ou até triplicando, então ter 
certeza de que podemos obter os serviços dessas mulheres apesar das restrições é 
fundamental”, disse a Sra. Anna-Karin Jatfors, Diretora Regional Adjunta, Ásia e Pacífico, 
ONU Mulheres. 
 
“Mulheres e meninas são desproporcionalmente afetadas por desastres, não por causa 
dos próprios desastres, mas por causa de barreiras estruturais e desigualdades de gênero 
que existiam em todas as sociedades antes dos desastres, e isso é o mesmo também para 
COVID-19.” 
 
A Sra. Jatfors listou a falta de acesso ao poder e tomada de decisão, desemprego ou 
subemprego, violência doméstica e assédio sexual como as principais considerações em 
qualquer resposta de gênero à pandemia COVID-19. 
 
Ela falava no webinar “Não deixe ninguém para trás na prevenção, resposta e recuperação 
do COVID-19” organizado em colaboração com a ONU Mulheres e HelpAge e moderado 
pela Sra. Loretta Hieber Girardet, chefe do Escritório Regional da UNDRR para a Ásia e 



Pacífico, que disse isso foi o primeiro de uma série e se concentrou nas primeiras lições da 
pandemia e nas boas práticas emergentes na região. 
 
A Sra. Jatfors disse que mulheres com deficiência, trabalhadores migrantes e mulheres 
com restrições de mobilidade correm um risco particular de enfrentar a violência e alguns 
grupos de mulheres terão dificuldade de acesso a serviços ou apoio. 
 
Ela destacou Bangladesh para elogiar "onde o plano de preparação nacional para COVID-
19 se compromete explicitamente a desenvolver mensagens para mitigar a ameaça de 
violência, violência doméstica e violência contra crianças". 
 
O funcionário da ONU Mulheres também exortou os governos a “garantir que as mulheres 
estejam na mesa e participem da tomada de decisões em face dos desastres e do COVID-
19 especificamente. Se as organizações de mulheres não estiverem na mesa, certifique-se 
de colocá-las lá. 
 
“Isso não é apenas a coisa certa a fazer, mas também é fundamental para garantir uma 
preparação e uma resposta robustas no nível da comunidade, porque sabemos que essas 
organizações têm redes incríveis.” 
 
Ela citou o exemplo do plano nacional COVID-19 do Vietnã, que se compromete a envolver 
o Sindicato das Mulheres na gestão de epidemias. 
 
O webinar também ouviu sobre a experiência de mulheres grávidas em Wuhan, China, 
que vivenciaram a primeira onda da pandemia. 
 
Além dos vários riscos inerentes à própria gravidez, o COVID-19 aumentou os níveis de 
ansiedade das futuras mães, pois os cuidados pré-natais podem ser afetados pela falta de 
recursos médicos e pelo medo de infecções cruzadas, disse a Sra. Xu Shen, Diretor de Ação 
Fotossintética, Educação e Desenvolvimento Juvenil, Shanxi, falando por meio de um 
intérprete. 
 
A Sra. Shen também destacou o dilema das mães infectadas com COVID-19 que não 
podem amamentar seus bebês e sentem mais ansiedade porque “têm muito medo de 
discriminação ou injustiça para com elas e seus bebês”. 

FONTE:https://www.undrr.org/news/covid-19-makes-domestic-violence-disaster-management-issue 

 

Uma crise evitável: O impacto desproporcional de covid-19 
nas comunidades étnicas negras, asiáticas e minoritárias 



Este relatório fornece um instantâneo do impacto da Covid-19 e das desigualdades 
estruturais enfrentadas por negros, asiáticos e pessoas de minorias étnicas até agora no 
Reino Unido . Faz recomendações imediatas para proteger as pessoas em maior risco à 
medida que a pandemia avança e apresenta os próximos passos para começar a combater 
as causas subjacentes. 

A Covid-19 prosperou com as desigualdades que há muito marcam a sociedade 
britânica. Pessoas negras, asiáticas e de minorias étnicas são mais propensas a trabalhar 
em setores de linha de frente ou paralisados que foram superexpostas à Covid-19, mais 
propensas a ter comorbidades que aumentam o risco de doenças graves e mais propensas 
a enfrentar barreiras para acessar cuidados de saúde. Pessoas negras, asiáticas e de 
minorias étnicas também foram sujeitas a um racismo vergonhoso, já que alguns 
tentaram culpar diferentes comunidades pela disseminação do vírus.  

Encontre aqui as primeiras 10 recomendações fornecidas pelo jornal: 

1. O governo deve ir mais longe e definir um plano urgente para enfrentar o impacto 
desproporcional de Covid nas minorias étnicas neste inverno 

2.  Uma estratégia nacional para enfrentar as desigualdades na saúde 
3.  Suspender a regra de 'não recorrer a fundos públicos' durante a pandemia e iniciar 

uma revisão 
4. Garantir que os casos da Covid-19 do local de trabalho sejam devidamente 

registrados 
5. Fortaleça as avaliações de risco da Covid-19 para garantir consistência e dar aos 

trabalhadores mais confiança 
6. Melhore o acesso ao EPI em todos os locais de trabalho de alto risco 
7. Dê apoio direcionado às pessoas que estão lutando para se isolar em casa 
8.  Garantir proteção e fim da discriminação para os locatários 
9. Aumentar o subsídio de moradia local e lidar com as causas profundas da falta de 

moradia  
10. Realizar avaliações de impacto de igualdade com urgência nos esquemas de apoio 

do governo para garantir que negros, asiáticos e pessoas de minorias étnicas 
tenham acesso ao apoio de que precisam  

FONTE:https://uploads-
ssl.webflow.com/5f5bdc0f30fe4b120448a029/5f973b076be4cadc5045fad3_An%20Avoidable%20Crisis.pd
f 

 



O racismo é a chave para compreender as desigualdades 
étnicas em COVID-19 - apesar do que o governo do Reino 
Unido diz 

Por James Nazroo e Laia Becares 

Já sabemos há algum tempo que pessoas de minorias étnicas no Reino Unido têm várias 
vezes mais probabilidade de serem internadas em hospitais ou morrer de COVID-19. Um 
novo relatório de autoria da Baronesa Doreen Laurence e encomendado pelo Partido 
Trabalhista descobriu que a doença prosperou entre as comunidades minoritárias por 
causa das desigualdades impulsionadas pelo racismo estrutural. 

Isso contrasta significativamente com o relatório recente e decepcionantemente 
brando do próprio governo sobre o assunto. Produzido pela Race Disparity Unit, este 
relatório reconheceu que uma série de fatores, como onde as minorias étnicas 
provavelmente viverão e que tipos de empregos provavelmente desempenharão, ajudam 
a explicar os resultados díspares. Também apontou que parte do excesso de risco não 
tinha explicação. No entanto, não mencionou nenhuma vez o racismo como uma 
explicação potencial. 

Além do mais, um dos principais conselheiros especialistas da unidade, o Dr. Raghib 
Ali, argumentou publicamente que o racismo não é um fator e que as sugestões de que foi 
baseado em relatos “subjetivos” e não em evidências “objetivas”. Na verdade, ele até 
parece sugerir que esse tipo de racismo sistêmico não existe porque, afirma ele, os grupos 
de minorias étnicas têm "uma saúde geral melhor e taxas mais baixas de mortalidade por 
todas as causas do que os grupos brancos" (significando o risco de morte uma vez que a 
idade é levada em consideração). 

Tendo conduzido nosso próprio estudo das evidências, concordamos com o governo e Ali 
que devemos lidar com as desigualdades socioeconômicas para lidar com as 
desigualdades étnicas relacionadas ao COVID-19. Mas se você olhar os dados mais amplos 
sobre saúde, verá que essas desigualdades são absolutamente motivadas pelo 
racismo e pela discriminação racial. 

Em primeiro lugar, as evidências demonstram que existem grandes desigualdades étnicas 
na saúde no Reino Unido. Qualquer leitura de acadêmicos, peer-
reviewed pesquisa mostra isso. Por exemplo, pesquisas robustas mostram que bebês de 
origem indiana, paquistanesa, de Bangladesh ou do Caribe negro têm maior probabilidade 
de nascer com baixo peso do que bebês brancos. 

Enquanto isso, as pessoas de Bangladesh têm cerca de 7,5 anos a menos de expectativa 
de vida sem deficiência do que os britânicos brancos. Os homens paquistaneses têm seis 
anos a menos e as mulheres paquistanesas nove a menos. Na verdade, a maioria dos 



grupos étnicos identificados pelo censo do Reino Unido tem menor expectativa de vida 
sem deficiência do que o grupo britânico branco. Essas desigualdades também estão 
presentes em uma série de resultados de saúde, como diabetes, doenças cardíacas, 
hipertensão e doenças mentais e bem-estar. 

Certos dados publicados pela Public Health England indicam que pessoas de minorias 
étnicas têm um risco menor de morte (pré-coronavírus), uma vez que sua idade é levada 
em consideração. Mas isso é calculado usando dados do censo de dez anos e não leva em 
consideração as pessoas (geralmente mais velhas) que migraram para outro país desde 
então, portanto, essa estimativa é muito problemática. Ali só poderia ter concluído que as 
pessoas de minorias étnicas têm melhor saúde escolhendo subjetivamente suas fontes de 
evidências e ignorando a maioria das evidências objetivas de alta qualidade. 

Discriminação dói 

Além disso, há também uma ampla evidência objetiva que ilustra como o racismo, 
operando nos níveis estrutural, institucional e interpessoal , prevalece em nossa 
sociedade e impacta a vida das pessoas. Inúmeros estudos no Reino Unido mostraram que 
a discriminação ocorre nas áreas relacionadas aos fatores socioeconômicos que se 
acredita estarem por trás do maior risco de COVID-19 para as minorias étnicas. Isso inclui 
nos processos de contratação, na educação, nas transações habitacionais, na justiça 
criminal, na saúde e nas interações interpessoais. 

E as evidências de vários artigos acadêmicos revisados por pares também mostram 
especificamente que vivenciar o racismo é ruim para a saúde . O racismo, e saber que 
você pode ser vítima de discriminação ou abuso racista, desencadeia uma resposta ao 
estresse que pode produzir danos de curto prazo para a saúde mental e danos de longo 
prazo para a saúde física e mental. Por outro lado, negar o papel do racismo na geração de 
desigualdades em nossa sociedade contribui para a opressão vivida por pessoas de 
minorias étnicas. 

O fato de um assessor científico oficial do Ministro da Igualdade, Kemi Badenoch, negar a 
importância e talvez a existência do racismo estrutural levanta questões sobre quais 
oportunidades o governo criará para enfrentar a desigualdade da COVID-19 e os fatores 
que estão por trás dela. Sim, devemos tentar entender e lidar com as desigualdades 
socioeconômicas. Mas também é importante abordar completa e completamente como o 
racismo influencia negativamente a vida e as oportunidades das pessoas de minorias 
étnicas no Reino Unido. 

FONTE:https://theconversation.com/racism-is-the-key-to-understanding-ethnic-inequalities-in-covid-19-
despite-what-uk-government-says-148838 

 



Guia de princípios de comunicação de risco: um guia para a 
comunicação com populações socialmente vulneráveis ao 
longo do ciclo de vida do desastre 

Este documento deve ser usado como um guia de alto nível para o avanço das melhores 
práticas de comunicação de risco. Ele sintetiza a pesquisa acadêmica e a orientação 
disponível sobre o tópico de perigos e comunicação de risco de desastre. 

Ele se baseia em uma série de recomendações baseadas em evidências para comunicar 
riscos de maneira eficaz em todo o ciclo de vida do desastre e os sintetiza em três 
princípios abrangentes: 

1. Comunique-se por meio de mensageiros familiares e confiáveis (páginas 5-11) 
2. Forneça informações claras e acionáveis (páginas 12-17) 
3. Adaptação de mensagens e caminhos de informação para públicos-alvo (páginas 

18-23) 

Além disso, este guia integra percepções importantes que podem ser aplicadas à 
comunicação envolvendo populações socialmente vulneráveis. A vulnerabilidade social 
influencia a capacidade de antecipar, enfrentar, resistir e se recuperar do impacto de um 
desastre. Populações socialmente vulneráveis são, portanto, mais propensas a sofrer 
impactos negativos desproporcionais de desastres, incluindo sofrimento emocional, perda 
de propriedade, deslocamento temporário ou permanente, doença e morte. Em vez de 
gerar um conjunto diferente de regras para engajar esses grupos, este documento visa 
destacar como os princípios gerais e amplamente aceitos de comunicação de risco podem 
ser aplicados de maneira cuidadosa a populações que são frequentemente 
marginalizadas, negligenciadas ou difíceis de alcançar 

FONTE:https://hazards.colorado.edu/uploads/freeform/Risk%20Communication%20Guid
e_FINAL_508.pdf 

 

Espalhar doenças, espalhar conflitos? COVID-19, mudanças 
climáticas e riscos de segurança 

Este artigo explora como COVID-19 agrava os riscos de fragilidade climática conhecidos, 
com um foco específico em contextos que já são caracterizados por situações de 
fragilidade e conflito. Em seguida, sugere pontos de entrada para responder a esses riscos 
em evolução e como podemos 'reconstruir melhor' a partir da pandemia e, ao mesmo 
tempo, enfrentar a crise climática. 



A partir da análise, cinco pontos de entrada são identificados para responder a esses 
riscos em evolução e para 'reconstruir melhor' tanto a partir da própria pandemia quanto 
da crise climática. Recomendamos que governos e doadores bilaterais e multilaterais: 

 Integre análises de riscos e vulnerabilidades por meio de avaliações específicas do 
contexto e dados desagregados por sexo, idade e outras métricas para desenvolver 
respostas direcionadas 

 Mude para abordagens multissetoriais e inclusivas:  os riscos de segurança 
relacionados com o clima não se enquadram nos parâmetros da maioria das 
instituições existentes; ainda mais ao contarmos com os impactos do COVID-19. 

 Garantir financiamento adicional e de longo prazo: no momento, governos e 
doadores bilaterais e multilaterais estão desviando recursos que ainda são 
necessários para a adaptação às mudanças climáticas para as respostas do COVID-
19. 

 Conecte a ação comunitária e global:  as respostas do COVID-19 mostraram a 
importância da mobilização no nível da comunidade. 

  Defenda o multilateralismo: a pandemia COVID-19 tem sido um forte lembrete de 
que seus impactos, como os da mudança climática, têm alcance global e, portanto, 
as soluções mais eficazes são por meio da cooperação internacional, e não por 
meio de agendas nacionalistas estreitas. 

FONTE:https://climate-security-expert-network.org/sites/climate-security-expert-
network.com/files/documents/spreading_disease_spreading_conflict.pdf 

 

Ações simples podem ajudar as pessoas a sobreviver a 
deslizamentos de terra 

Por Jack Lee 

Certas ações aumentam a chance de sobreviver a um deslizamento de terra devastador, e 
mudanças comportamentais simples podem salvar mais vidas do que soluções caras de 
engenharia, de acordo com um novo estudo publicado no jornal GeoHealth da AGU . 

No estudo, Pollock e Wartman compilaram e analisaram um conjunto de dados de 
eventos de deslizamentos de terra em todo o mundo que afetaram prédios ocupados, 
com a maioria dos dados vindo dos Estados Unidos. Os resultados mostraram que fatores 
comportamentais (como ter conhecimento dos riscos locais de escorregamento e 
mudança para um andar superior durante um escorregamento) tiveram a associação mais 
forte com a sobrevivência, independentemente do tamanho ou da intensidade dos 



eventos de escorregamento. Os autores também descobriram que histórias de 
sobreviventes de deslizamentos fornecem estratégias gerais para reduzir o risco de morte. 

“Existem, de fato, algumas medidas realmente simples e econômicas ... que podem 
melhorar dramaticamente a probabilidade de alguém sobreviver a um deslizamento de 
terra”, disse Joseph Wartman , engenheiro geotécnico da Universidade de Washington em 
Seattle e autor sênior do novo estude. 

Em todo o mundo, os deslizamentos de terra causam mais de 4.000 mortes por ano, em 
média. Nos Estados Unidos, estima-se que matem de 25 a 50 pessoas por ano. Em março 
de 2014, o deslizamento de terra de Oso em Washington se tornou o evento de 
deslizamento de terra mais mortal da história dos Estados Unidos, resultando em 43 
mortes e destruindo 49 casas e estruturas. No entanto, os cientistas não analisaram por 
que algumas pessoas sobrevivem a deslizamentos de terra e outras não. 

Os pesquisadores descobriram que alguns comportamentos, apesar de serem realizados 
por apenas um pequeno número de pessoas em uma comunidade, muitas vezes salvam 
vidas. 

“Nós realmente descobrimos que havia muito pouca informação lá fora”, disse William 
Pollock , engenheiro geotécnico da Universidade de Washington e principal autor do novo 
estudo. Ele e Wartman vasculharam a literatura científica, artigos de jornais, relatórios de 
médicos legistas e outros documentos para produzir um catálogo detalhado de fatalidades 
causadas por deslizamentos de terra que atingiram edifícios ocupados. O conjunto de 
dados inclui informações de 38 eventos que ocorreram de 1881 a 2019 na Ásia, América 
do Norte e Oceania. A análise deles mostrou que fatores como a distância do prédio até a 
encosta do deslizamento, o gênero e a idade de uma pessoa estavam menos associados à 
sobrevivência do que fatores comportamentais, como se afastar da direção da ameaça, 
em vez de se aproximar por curiosidade. 

Em particular, os pesquisadores encontraram alguns comportamentos, apesar de serem 
realizados por apenas um pequeno número de pessoas em uma comunidade, muitas 
vezes salvam vidas. Essas ações são muito mais simples e podem ser mais eficazes do que 
soluções de engenharia caras, de acordo com os autores do estudo. Especificamente, os 
indivíduos podem fazer o seguinte para aumentar sua chance de sobrevivência durante 
um deslizamento de terra. 

Antes de um Evento 

 Esteja informado sobre os perigos potenciais e converse com pessoas que os 
experimentaram. 

 Mova as áreas de alta ocupação, como quartos, para cima ou para o lado 
descendente de uma casa. 



Durante um evento 

 Escape verticalmente - isso inclui subir escadas e até mesmo em cima de balcões 
para evitar ser arrastado. 

 Identifique e realoque para as áreas interiores sem mobília. 
 Abra portas e janelas em declive para permitir a fuga de detritos. 

Depois de um evento 

 Se for pego nos escombros do deslizamento, continue a fazer barulho e 
movimento para alertar os socorristas. 

Os autores produziram a análise mais robusta das interações entre deslizamentos de terra 
e humanos, disse Dave Petley , vice-presidente de inovação da Universidade de Sheffield 
no Reino Unido e autor do Landslide Blog . Embora o novo estudo forneça conselhos 
práticos para pessoas que vivem em áreas sujeitas a deslizamentos, a análise foi limitada a 
pessoas em prédios, acrescentou Petley, que não estava envolvido na pesquisa. Análises 
adicionais de outros cenários, como pessoas que encontram eventos de deslizamento de 
terra em estradas ou ao ar livre, podem fornecer descobertas adicionais. 

Os resultados científicos do estudo oferecem a possibilidade de diminuir 
significativamente o número de vidas perdidas em deslizamentos de terra nos Estados 
Unidos, disse Wartman, especialmente se incluídos em programas de conscientização da 
comunidade. 

“Esta é uma mensagem de esperança”, disse 
Wartman. ( GeoHealth , https://doi.org/10.1029/2020GH000287 , 2020) 

CC BY-NC-ND 3.0 US 

FONTE:https://eos.org/research-spotlights/simple-actions-can-help-people-survive-landslides 

 

Plano nacional de adaptação à variabilidade e mudanças 
climáticas para o setor agropecuário uruguaio 
O Plano Nacional de Adaptação à Variabilidade e Mudanças Climáticas para o Setor 
Agropecuário (PNA-Agro) visa orientar a formulação, coordenação e priorização de 
políticas, programas e projetos que busquem atender às vulnerabilidades climáticas dos 
diferentes sistemas de. produção agrícola e visa alcançar uma mudança de paradigma em 



direção a um caminho de desenvolvimento resiliente adaptado à variabilidade e às 
mudanças climáticas no setor agrícola. 

As políticas do MGAP visam atingir o desenvolvimento por meio do aumento da 
produtividade, sustentabilidade ambiental e inclusão social na horticultura e produção 
agrícola, pecuária, silvicultura, pesca e aquicultura. A adaptação às mudanças climáticas é 
uma das diretrizes de sua gestão estratégica e a formulação do PNA-Agro busca dar 
continuidade e consolidar essa estratégia com um horizonte de longo prazo. 

Adaptação à variabilidade e mudança climática refere-se a mudanças em processos, 
práticas e estruturas que ocorrem em um sistema para moderar danos potenciais ou 
aproveitar oportunidades potenciais associadas à variabilidade e mudanças climáticas. O 
PNA-Agro visa contribuir para a melhoria dos meios de subsistência das populações rurais 
por meio de sistemas de produção animal e vegetal sustentáveis e menos vulneráveis aos 
impactos da variabilidade e mudanças climáticas. Para isso, é proposta uma Estratégia 
para 2050 com resultados, produtos e atividades esperados em quatro dimensões: 
sistemas de produção, ecossistemas e recursos naturais, meios de subsistência e 
capacidades institucionais. 

No âmbito do SNRCC, o Uruguai concentrou sua estratégia de planejamento nacional de 
adaptação em setores que, por sua vulnerabilidade climática, são prioritários para a 
ação.2 Por sua vez, os planos nacionais de adaptação setorial são instrumentos que 
contribuem para o cumprimento com os compromissos de adaptação e mitigação 
nacionais estabelecidos na Primeira Contribuição Nacionalmente Determinada (CDN) do 
Uruguai ao Acordo de Paris da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 
Clima (UNFCCC), 3 bem como com os Objetivos de Desenvolvimento Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) estabelecido na Agenda 2030 das Nações Unidas. O PNA-Agro contribui 
para o cumprimento das metas nacionais de adaptação e mitigação no setor agropecuário 
estabelecidas no primeiro CDN, uma vez que várias das medidas de adaptação propostas 
no Plano de Ação para 2025 visam cumpri-las. Além disso, a própria formulação e 
aprovação do PNA-Agro é uma das ações comprometidas no primeiro CDN até 2020. 

FONTE:https://www4.unfccc.int/sites/NAPC/Documents/Parties/NAP%20Agriculture%20Uruguay.pdf 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
INFORMAÇÕES 

        PROMOTOR BRASIL 

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

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

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

          http://www.cidadesresilientes.net/biblioteca.html  

          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 

                    

 

 

 


