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COVID-19 deixou o Reino Unido especialmente vulnerável 
a inundações neste inverno 

 

Por Gabrielle Powell 

O inverno está aí e, como pesquisador que monitora enchentes, acho-o mais assustador 
do que nunca. O Reino Unido enfrenta uma tendência formidável de invernos mais 
quentes e úmidos , o que já aumenta o risco de inundações . Além disso, o COVID-19 fará 
com que esses dias frios e escuros de inverno pareçam ainda mais isolados. 

Você pode estar pensando "como o COVID-19 e a inundação estão 
relacionados?" Infelizmente, o link não é tão tênue. Os longos períodos de bloqueio este 
ano afetaram a preparação e gestão das cheias tanto a nível individual como 
nacional. Esses bloqueios impostos pelo governo significaram que as atividades diárias 



normais foram temporariamente suspensas, e isso inclui não apenas almoços em pubs e 
sessões de ginástica, mas também a manutenção integral das intervenções nas enchentes. 

Por “intervenções de inundação”, entendo qualquer coisa que reduza o risco para pessoas 
e propriedades. Algumas dessas intervenções, chamadas de “gestão natural de 
inundações”, reduzem o risco de inundações protegendo, restaurando, alterando e 
emulando as bacias hidrográficas naturais para diminuir o fluxo de água. Os exemplos 
incluem florestas cultivadas em planícies aluviais, “ barreiras com vazamentos ” que 
reduzem o fluxo de água imitando árvores caídas no canal do rio ou manejo do solo e da 
terra. Por outro lado, as intervenções de inundação “projetadas” geralmente envolvem 
grandes estruturas artificiais permanentes, incluindo paredes de inundação, eclusas e 
portões. 

Tudo isso deve ser mantido, especialmente as soluções de engenharia. As comportas 
precisam funcionar, os esgotos precisam ser limpos e as toras, lixo ou outras obstruções 
precisam ser limpos dos rios. Isso é realizado por uma variedade de atores e, no Reino 
Unido, a responsabilidade não recai sobre uma única pessoa ou organização . Pode ser 
responsabilidade de proprietários de terras, indivíduos, parcerias comunitárias ou da 
Agência Ambiental do governo, para citar alguns. 

As medidas de mitigação de enchentes, tanto naturais quanto projetadas, são 
monitoradas continuamente ao longo do ano. Isso é necessário, pois mais de 5 milhões de 
residências somente na Inglaterra correm o risco de inundação, um número que só 
aumentará à medida que uma em cada dez novas residências for construída em terrenos 
de maior risco . 

Felizmente, as medidas de mitigação de enchentes existentes foram (principalmente) 
autorizadas a serem mantidas durante o bloqueio. Mas a implementação necessária de 
novas medidas contra inundações foi adiada, compreensivelmente. Em abril de 2020, a 
Agência Ambiental iniciou o seu plano de cinco anos para manter e melhorar a 
infraestrutura de gestão de inundações , mas a natureza e o calendário deste trabalho de 
manutenção estão sujeitos a alterações para que métodos de trabalho 
seguros para COVID sejam adotados. Além disso, alguns trabalhadores do conselho local 
foram transferidos de sua área de especialização, incluindo gestão de enchentes, para 
forças-tarefa de emergência COVID-19 a fim de reunir recursos . 

As pessoas já são vulneráveis 

No entanto, a vulnerabilidade a inundações não está exclusivamente ligada às defesas 
físicas contra inundações. Os fatores intangíveis da preparação da inundação também são 
inegavelmente importantes. Isso inclui conscientização sobre enchentes, educação, 
seguro, comunicação e como as pessoas se envolvem com o meio ambiente. Não é 
nenhuma surpresa que, como esses aspectos da resiliência às inundações são um tanto 
abstratos e difíceis de medir, eles podem ser negligenciados. 



Por exemplo, a preocupação com outras questões pode levar à redução do envolvimento 
e da consciência dos riscos de inundações. A pandemia é compreensivelmente a 
prioridade e interrompeu nossas rotinas normais neste ano e continuará a fazê-lo no 
futuro. A vulnerabilidade pessoal também aumentou de duas maneiras principais: 
financeira e emocionalmente. Estes são dois elementos interligados cujas inundações irão 
desestabilizar ainda mais. COVID-19 gerou mais desemprego e incerteza financeira e 
causou mais estresse e ansiedade , ao mesmo tempo que as pessoas enfrentavam 
a redução do acesso aos serviços de saúde mental . 

As inundações só vão piorar esses problemas. Em média, as inundações custam a cada 
casa £ 30.000 , um custo que muitos não podiam pagar, mesmo antes deste período de 
incerteza financeira. Além disso, as pessoas que sofrem de inundações frequentemente 
sofrem de depressão, ansiedade e transtorno de estresse pós-traumático (PTSD) , muitas 
vezes afetando sua capacidade de trabalhar. As inundações não são uma experiência 
única, mas têm uma influência para toda a vida. 

Não vamos esquecer as principais questões do COVID-19: doença e morte. Alguns são 
mais vulneráveis do que outros e essas pessoas enfrentaram adversidades reais à custa de 
sua saúde mental, além da da população em geral . 

Existe um paralelo entre os impactos desses dois fenômenos - viver com 
medo. Semelhante às vítimas de enchentes e aqueles em risco de enchentes, os impactos 
sobre os vulneráveis são ignorados além da ameaça imediata à vida. É difícil entender o 
que significa viver com vulnerabilidade quando você mesmo não é vulnerável. É difícil 
entender por que alguém pode estar com medo de chuva . 

Para piorar a situação, o Reino Unido está previsto para experimentar um inverno chuvoso 
devido a um forte La Niña . La Niña, a fase negativa do mais conhecido El Niño Oscilação 
Sul (ENSO), é um fenômeno da atmosfera do oceano Pacífico que, em última instância, 
afeta a pressão atmosférica ao nível do mar no Atlântico Norte e, portanto, o clima no 
Reino Unido . Esperemos que o La Niña deste ano nos traga um inverno mais seco e 
menor risco de enchentes - COVID-19 já é difícil de lidar por conta própria. 

FONTE:https://theconversation.com/why-covid-19-has-left-the-uk-especially-vulnerable-to-flooding-this-
winter-150123 

 

Nota técnica da INEE sobre medição para educação 
durante COVID-19 
A Nota Técnica do INEE sobre Medição pretende complementar a versão um da Nota 
Técnica do INEE sobre a Educação durante o COVID-19 , e se concentra especificamente 



em programas de educação à distância à luz da pandemia. Esta orientação técnica 
direcionada foi elaborada em resposta às necessidades de monitoramento, avaliação e 
aprendizagem identificadas pelos membros do INEE enquanto indivíduos e organizações 
continuam seu trabalho para atender às necessidades de aprendizagem e bem-estar em 
evolução de crianças, adolescentes, jovens, professores, cuidadores e outros funcionários 
da educação nesta fase prolongada da resposta à crise global de saúde pública COVID-19. 

FONTE:https://inee.org/system/files/resources/INEE%20Technical%20Note%20on%20COVID-
19%20POR%202020-05-31.pdf 

 

 

Número de alunos fora da escola por pandemia subiu 38% 
somente em novembro 
O número de alunos afetados pelo fechamento de escolas devido à Covid-19 aumentou 
38% em novembro, colocando mais pressão sobre o aprendizado e bem-estar de alunos 
em todo o mundo.  

O Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, apela aos governos para priorizar a 
reabertura das escolas, evitar fechamentos gerais em todo o país e tomar todas as ações 
possíveis para deixar as salas de aula seguras.  

Evidências  

Quase um em cada cinco alunos em todo o mundo segue fora da escola. São cerca de 320 
milhões de crianças. Somente em novembro, a ausência dos alunos aumentou em quase 
90 milhões de casos.   

Esses números representam uma mudança na tendência dos últimos meses. 
Em outubro, o número de alunos afetados diminuiu quase três vezes.  

Em comunicado, o chefe global de Educação do Unicef, Robert Jenkins, afirmou que “as 
evidências mostram que as escolas não são os principais motores desta pandemia.”  

Direção errada  

Segundo ele, “apesar de tudo que se aprendeu sobre Covid-19, o papel das escolas na 
transmissão e as medidas que se podem tomar para manter as crianças seguras, está se 
caminhando na direção errada e muito rapidamente.”  

O especialista destacou “uma tendência alarmante dos governos fechando escolas como 
um primeiro recurso, e não como um último recurso.”  



Jenkins disse ainda que, em alguns casos, isso está sendo feito em todo o país, ao invés de 
comunidades individuais, e as crianças continuam a sofrer os impactos.  

Consequências  

Quando as escolas fecham, as crianças correm o risco de perder seu aprendizado, sistema 
de apoio, alimentação e segurança. Crianças mais marginalizadas, que têm maior 
probabilidade de desistir completamente, pagam o preço mais alto.  

A agência lembra que milhões de alunos permaneceram fora de suas salas de aula por 
mais de nove meses e teme que “muitas escolas estejam fechando desnecessariamente e 
não tenha sido dada ênfase suficiente para tomar as medidas necessárias para tornar as 
escolas seguras.”  

Um estudo recente usando dados de 191 países não mostrou associação entre o status 
escolar e as taxas de infecção por Covid-19 na comunidade.  

Com poucas evidências de que as escolas contribuem para taxas mais altas de 
transmissão, o Unicef está pedindo que os governos deem prioridade à reabertura dos 
colégios e tomem todas as medidas para torná-los seguros.  

Reabertura  

Os planos de reabertura devem incluir a expansão do acesso à educação, 
ensino a distância, especialmente para grupos marginalizados. Os sistemas de educação 
também devem ser adaptados e construídos para resistir a crises futuras.  

Em conjunto com a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, 
Unesco, a Agência da ONU para Refugiados, Acnur, o Programa Mundial de Alimentos, 
PMA, e o Banco Mundial, o Unicef publicou o Guia para a Reabertura de Escolas.   

O documento oferece conselhos práticos para as autoridades nacionais e locais. As 
diretrizes destacam reforma política, requisitos de financiamento, normas de 
segurança, aprendizagem compensatória, bem-estar e proteção.   

Para Robert Jenkins, o que se aprendeu sobre escolaridade durante o tempo da Covid-
19 é claro. Ele afirma que “os benefícios de manter as escolas abertas superam em muito 
os custos de fechá-las e o fechamento de escolas em todo o país deve ser evitado a todo 
custo.”  

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2020/12/1735362?utm_source=ONU+News+-+Newsletter&utm_campaign=9c70995f66-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_12_08_01_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-9c70995f66-105027597 

 

 



 

5 segredos para uma recuperação resiliente ao clima após 
COVID-19 

Por Christina Chan 

A crise da mudança climática continua a criar riscos sem precedentes para a 
humanidade. O clima extremo ameaça a segurança alimentar, aumenta a pobreza e a 
desigualdade e contribui para a disseminação de doenças. Agora, também enfrentando as 
consequências econômicas da COVID-19, bilhões de pessoas estão lutando para se 
adaptar e sobreviver às duas crises. 

Essas ameaças estão interligadas: ambas as crises afetam a saúde, o bem-estar e a 
subsistência das pessoas em todo o mundo, particularmente das populações 
vulneráveis. Como resultado, os investimentos em recuperação devem abordar ambas as 
ameaças. Alguns governos já estão abordando as mudanças climáticas e a COVID-19 
incorporando ações climáticas em seus planos de recuperação. No entanto, esses planos 
de recuperação “verdes” geralmente deixam de fora um elemento-chave: resiliência. 

É por isso que esta semana, o WRI está colaborando com dezenas de organizações e 
parceiros da Semana Global da Comissão de Adaptação para Adaptação para destacar a 
necessidade de uma recuperação resiliente ao clima. 

Uma recuperação resiliente ao clima é aquela que gerencia os impactos climáticos cada 
vez mais perigosos que ameaçam a vida e a subsistência das pessoas, como eventos 
climáticos extremos. Essa abordagem traz uma miríade de benefícios além de abordar as 
mudanças climáticas. Por exemplo, incorporar a resiliência climática aos pacotes de 
estímulo do COVID-19 pode gerar fortes retornos econômicos, abordar os fatores 
subjacentes à desigualdade e pobreza, combater a perda de biodiversidade e reduzir a 
disseminação de doenças infecciosas. 

À medida que o mundo responde à pandemia, os governos podem usar uma recuperação 
resiliente ao clima para traçar um novo caminho que torne o mundo mais resiliente, mais 
equitativo, mais saudável e mais forte. Após a pandemia, os governos devem continuar a 
criar resiliência em seus planos de desenvolvimento e orçamentos, pois isso abordará 
várias ameaças de uma forma que proteja as pessoas de desastres futuros e estimule a 
economia. 



O World Resources Institute, como sócio-gerente da Comissão Global de Adaptação , 
busca acelerar as ações de adaptação e apoiar globalmente, especialmente no contexto 
do COVID-19. 

Aqui estão cinco aspectos principais de uma recuperação resiliente ao clima e como a 
Comissão Global de Adaptação está trabalhando para promovê-los: 

1. Liderança de atores e comunidades locais 

Embora as comunidades estejam na linha de frente dos impactos das mudanças 
climáticas, elas raramente têm voz nas ações que mais as afetam. O reconhecimento do 
papel da experiência local na resposta a desastres e a promoção de perspectivas de base 
nos processos de tomada de decisão podem levar a medidas de adaptação inovadoras, 
resilientes e duradouras para todos. 

Com isso em mente, o governo queniano criou os Fundos do Condado para as Mudanças 
Climáticas (CCCFs) para dar às autoridades subnacionais e às comunidades os recursos de 
que precisam para construir resiliência. A mudança acelerou a adaptação ao nível local, o 
que impulsionou a ação, fortaleceu a resiliência local ao estresse hídrico e permitiu às 
comunidades gerenciar os riscos climáticos projetados de intensificação de enchentes e 
secas. 

Por meio de seu Plano de Ação Liderada Localmente , a Comissão Global de Adaptação 
desenvolveu um conjunto de princípios para ações de adaptação conduzidas localmente 
que financiadores, intermediários, governos e organizações podem usar para desenvolver 
uma arquitetura de financiamento climático forte. Esses princípios incluem devolver a 
tomada de decisão quando apropriado, de modo que os atores locais tenham acesso a 
recursos e poder de tomada de decisão sobre priorização, desenho e implementação de 
ações de adaptação; abordar as desigualdades estruturais, incluindo a desigualdade de 
gênero; e assegurar transparência e responsabilidade. A Comissão está a procurar a 
aprovação dos princípios na Cimeira sobre Adaptação ao Clima em janeiro de 2021. 

2. Melhoria da segurança alimentar e meios de subsistência rurais 

A mudança climática está prejudicando os meios de subsistência de pequenos produtores 
vulneráveis e exacerbando a insegurança alimentar . Os 500 milhões de pequenos 
produtores nos países em desenvolvimento enfrentam os maiores desafios para 
sobreviver a esses choques climáticos, já que costumam ser os mais expostos aos 
impactos do clima e têm menos acesso aos recursos. 

Para aumentar as medidas de resiliência entre os pequenos produtores, o WRI está se 
concentrando em duas soluções: apoiar a escala de pesquisa e inovação impulsionada 
pela demanda para sistemas alimentares resilientes ao clima e desenvolver um plano de 
investimento para aumentar os conselhos digitais para capacitar 300 milhões de pequenos 



produtores agrícolas . Ambas as soluções se concentram em tecnologias escaláveis que 
podem ajudar os pequenos produtores a maximizar a produtividade enquanto gerenciam 
os crescentes riscos climáticos. 

Um novo artigo descreve maneiras de melhorar os serviços climáticos - como plataformas 
online, programas de software e sistemas de modelagem - para apoiar a construção de 
resiliência de longo prazo. Na Tanzânia e no Malawi , por exemplo, as comunidades 
vulneráveis estão a melhorar a tomada de decisões agrícolas através da análise de 
previsões meteorológicas sazonais e sub-sazonais e conselhos agrícolas. 

3. Uso de soluções baseadas na natureza 

Ecossistemas saudáveis sustentam economias e sociedades inteiras: fornecem alimentos e 
combustível, proporcionam ganhos econômicos, sustentam meios de subsistência, lutam 
contra as mudanças climáticas e até protegem contra desastres naturais . Apesar do forte 
argumento para trabalhar com a natureza para reduzir os riscos climáticos, o mundo mal 
percebeu o potencial das soluções baseadas na natureza. 

No entanto, alguns países já estão aproveitando esse potencial e vendo benefícios. Por 
exemplo, a Great Green Wall Initiative no Sahel e na África Ocidental restaurou 15 milhões 
de hectares (37 milhões de acres) na Etiópia e plantou 11,4 milhões de árvores no 
Senegal, ajudando a melhorar a segurança alimentar, gestão de bacias hidrográficas e 
desenvolvimento rural. 

Por meio de seu Plano de Ação de Soluções Baseadas na Natureza , a Comissão Global de 
Adaptação está trazendo a atenção necessária para o papel inexplorado da natureza na 
adaptação. Além disso, o projeto Cities4Forests do WRI e o Resilient Cities Action 
Track estão apoiando os esforços para aumentar o investimento em árvores, florestas 
e infraestrutura verde nas cidades. 

4. Melhor acesso à água nas cidades 

O acesso a serviços de água e saneamento seguros, acessíveis e confiáveis é fundamental 
para a saúde humana e a produtividade econômica. No entanto, 2,2 bilhões de 
pessoas não têm acesso a água potável administrada de forma segura, 4,2 bilhões de 
pessoas não têm acesso a saneamento administrado de forma segura e 3 bilhões de 
pessoas não têm instalações básicas de lavagem das mãos. As mudanças climáticas, o 
crescimento da população urbana e as consequências econômicas do COVID-19 agravam 
esse problema. 

Para enfrentar esses e outros desafios semelhantes, os governos devem ajudar as 
cidades a se recuperarem simultaneamente do COVID-19 e a construir um futuro mais 
resiliente e inclusivo. Com início em 2020, o WRI e seus parceiros - com o apoio do 
Ministério Federal Alemão de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (BMZ) - 



lançaram a Iniciativa de Resiliência da Água Urbana na África . Por meio da iniciativa, o 
WRI pesquisa desafios e soluções de resiliência hídrica urbana, faz parcerias com cidades 
para desenvolver planos de ação de resiliência hídrica urbana e mobiliza ações coletivas 
para melhorar ambientes propícios. 

5. Integrando Riscos Climáticos e Adaptação na Tomada de Decisão 

A pesquisa da Comissão Global apresenta um forte argumento econômico para resiliência: 
as  razões de custo-benefício para investimentos em adaptação ao clima variam de 2: 1 a 
10: 1. No entanto, o dinheiro não está fluindo na escala necessária para construir 
resiliência. Apenas 21% do financiamento climático mobilizado pelos países mais 
desenvolvidos do mundo em 2018 teve como objetivo ajudar as comunidades a se 
adaptarem às mudanças climáticas. 

Uma melhor gestão dos riscos macroeconômicos, fiscais e financeiros da mudança 
climática tornará as pessoas e as economias mais resistentes aos impactos do clima, 
especialmente nos países mais vulneráveis. Em apoio ao Programa de Ação Financeira da 
Comissão , o WRI lançará um programa de capacitação de longo prazo para apoiar os 
governos - particularmente os ministérios de planejamento, economia e finanças - a 
integrar sistematicamente os riscos climáticos e a adaptação em suas operações. Fazer 
isso irá incluir riscos climáticos e adaptação em todos os investimentos, orçamentos e 
decisões políticas desde o início. 

Além disso, o WRI está analisando os planos de recuperação do COVID-19 dos países para 
determinar se os governos incorporaram os riscos climáticos, adaptação e resiliência aos 
pacotes de estímulo anunciados, como os riscos climáticos são considerados e as 
oportunidades potenciais para os formuladores de políticas fazerem mais nas rodadas 
subsequentes de políticas e investimentos. Esta análise - que estará disponível no início de 
2021 - e o programa de reforço de capacidades da Comissão viriam numa altura em que a 
integração do financiamento da adaptação é mais importante do que nunca, visto que a 
pandemia coloca uma pressão ainda maior sobre os recursos limitados. 

Construindo um futuro mais resiliente 

Com as ameaças duplas do COVID-19 e das mudanças climáticas, lidar com as causas 
subjacentes da vulnerabilidade, apoiar a redução de riscos e construir resiliência nunca foi 
tão importante ou urgente. Os governos em todo o mundo vão investir mais de US $ 12 
trilhões no alívio da crise este ano, mas até agora, a maioria dos pacotes de estímulo não 
incorporou a adaptação climática aos planos de recuperação. Uma recuperação resiliente 
está ao nosso alcance, mas mudar o curso é a única maneira de sair mais forte desta crise. 

A adaptação ao clima traz múltiplos benefícios para as pessoas, a economia e o meio 
ambiente. Agora, cabe aos governos tirar vantagem desses benefícios, incorporando a 
adaptação ao clima em seus planos de recuperação COVID-19. 



Para obter mais informações, leia o Apelo à Ação da Comissão Global sobre 
Adaptação para uma Recuperação Resiliente ao Clima do COVID-19 [julho de 2020]. 

FONTE:https://www.wri.org/news/2020/07/statement-global-commission-adaptation-covid-19-call-
action 

FONTE:https://files.wri.org/s3fs-public/global-commission-adapation-covid-resilience-statement.pdf 

 

Aplicar uma abordagem inclusiva e equitativa à ação 
antecipatória 

Este documento cobre a ação antecipatória, uma abordagem de gestão de risco de 
desastre baseada na previsão de quando os eventos de desastre ocorrerão e na ação 
antecipada para proteger as pessoas contra seu impacto. Essa forma de trabalhar está se 
tornando cada vez mais incorporada ao sistema humanitário. A ação antecipatória 
consolida as informações de previsão e planejamento futuro de forma a permitir que os 
governos e a comunidade humanitária atuem antes dos desastres ou antes que atinjam 
seu pico, assim que um sinal de alerta apareça. O uso eficaz de informações de alerta 
antecipado e mecanismos de financiamento flexíveis podem mitigar ou mesmo prevenir 
desastres humanitários. A ação com base nas informações de alerta precoce reduziu a 
projeção de aumento da insegurança alimentar, desnutrição e pobreza rural. Ao fazer isso, 

Uma abordagem inclusiva para a ação antecipatória terá uma compreensão diferenciada e 
específica do contexto das formas como a desigualdade afeta a vulnerabilidade e a 
resiliência. Trabalhar desta forma significa compreender como a intersecção de categorias 
sociais, como gênero, sexo, idade, nacionalidade, status socioeconômico, orientação 
sexual, identidade de gênero e habilidades físicas, impactam na medida em que indivíduos 
ou comunidades vulneráveis podem acessar e se beneficiar da antecipação açao. É por 
isso que, desde o início e ao longo de toda a abordagem de ação antecipatória, as pessoas 
mais vulneráveis nas comunidades afetadas precisam ser incluídas na tomada de decisões 
sobre o planejamento, desenho e implementação das atividades. Para que isso seja eficaz 

FONTE:http://www.fao.org/3/cb1072en/CB1072EN.pdf 

 



Os princípios de adaptação: um guia para a concepção de 
estratégias de adaptação e resiliência às mudanças 
climáticas 

Os Princípios de Adaptação oferecem um guia para uma adaptação eficaz às mudanças 
climáticas, contendo orientações práticas para o desenho, implementação e 
monitoramento de estratégias nacionais de adaptação. O guia visa ajudar os ministérios 
das finanças ou da economia - que supervisionam o sistema econômico mais amplo - a 
enfrentar os desafios de adaptação. Não aborda estratégias de adaptação detalhadas em 
nível setorial; em vez disso, concentra-se em ações concretas em nível 
macroeconômico. Essas ações refletem os princípios universais para uma adaptação eficaz 
às mudanças climáticas, embora a importância relativa e a sequência dessas ações sejam 
diferentes em cada país. Ele especifica seis princípios orientadores, que correspondem a 
domínios de política comuns: 

 Garantir fundações resilientes por meio de um desenvolvimento rápido e inclusivo; 
 Facilitar a adaptação de empresas e pessoas; 
 Adaptação do uso da terra e proteção de bens e serviços públicos essenciais; 
 Aumentar a capacidade das pessoas de enfrentar e se recuperar de choques; 
 Antecipar e gerenciar riscos macroeconômicos e fiscais; 
 Garantir uma implementação eficaz por meio de priorização e monitoramento 

contínuo. 

Ao delinear esses Princípios de Adaptação universais, este guia mostra que cada país 
precisa adaptar essas ações às suas necessidades e prioridades específicas. Para orientar 
esse processo, os Princípios de Adaptação oferecem ferramentas concretas e práticas: 
perguntas de triagem para identificar as ações mais urgentes e eficazes, caixas de 
ferramentas que ilustram conjuntos de dados e metodologias comuns para apoiar 
decisões, indicadores para monitorar e avaliar o progresso e estudos de caso sobre como 
o COVID-19 A pandemia influencia as prioridades na adoção de medidas eficazes de 
adaptação. 

FONTE:https://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/downloads/resource/AdaptationPrin
ciples%20(1).pdf 

 

Relatório: Risco de inundação costeira para moradias 
populares projetado para triplicar até 2050 



 

SUMÁRIO EXECUTIVO 

 Uma nova análise conduzida por cientistas da Climate Central e publicada na 
Environmental Research Letters destaca as implicações de equidade do aumento 
do nível do mar na primeira avaliação nacional de risco para a oferta de moradias 
populares do país. 

 O número de unidades habitacionais acessíveis em risco de inundações costeiras e 
aumento do nível do mar deve mais do que triplicar nas próximas três décadas. 

 Em 2050, espera-se que praticamente todos os estados costeiros tenham pelo 
menos algumas moradias acessíveis expostas a mais de um "evento de risco de 
inundação costeira" por ano, em média - acima de cerca de metade dos estados 
costeiros no ano de 2000. (Um evento de risco de inundação ocorre quando os 
níveis de água costeiros locais atingem mais altos do que a elevação do solo de um 
edifício e quaisquer barreiras conhecidas não fornecem proteção total.)   

 Nova Jersey, Nova York e Massachusetts têm a maior parte do estoque de 
moradias populares e o número de unidades em risco; as projeções para a cidade 
de Nova York, Atlantic City e Boston mostram que cada cidade poderia ter milhares 
de unidades expostas a inundações costeiras crônicas até 2050. 

 O Climate Central introduziu uma nova ferramenta de mapeamento on-line 
interativo que mostra a vulnerabilidade de moradias populares ao risco de 
enchentes costeiras agora e no futuro. 

UMA  moradias acessíveis servem como tábua de salvação para milhões de indivíduos e 
famílias nos Estados Unidos. Moradia estável e segura é conhecida por oferecer melhores 
resultados de saúde, mobilidade econômica e empregabilidade. Mas há uma grande 
escassez de casas que sejam acessíveis ou estejam disponíveis para locatários de baixa 
renda. Cientistas da Climate Central analisaram o risco que a inundação costeira 
representa para moradias populares - tanto subsidiadas quanto de ocorrência natural - 
conforme o nível do mar sobe. Eles descobriram que mais de 7.600 apartamentos, 
sobrados e casas em todo o país estão atualmente expostos a pelo menos um “evento de 
risco de inundação costeira” em um ano típico, e mais de 24.500 unidades podem estar 
ameaçadas até 2050.   



A combinação de vulnerabilidade física de moradias acessíveis, vulnerabilidade 
socioeconômica e inundações mais frequentes devido à elevação do nível do mar 
apresenta uma ameaça tripla nos próximos 30 anos para residentes e proprietários das já 
escassas moradias acessíveis 
do país. 

A mudança climática está 
afetando cada vez mais as 
comunidades mais 
vulneráveis  

A frequência das inundações 
costeiras aumentou 
drasticamente nas últimas 
décadas devido ao 
aquecimento do planeta. A 
elevação do mar continuará 
a agravar as inundações das 
marés (também chamadas 
de incômodo ou inundações 
crônicas) e as inundações de 
eventos climáticos extremos 
nos próximos anos. Em 2050, 
com emissões de carbono não verificadas, o nível de inundação de 100 anos (ou o nível de 
inundação com 1% de chance anual de ocorrer, definindo a planície de inundação), 
poderia ocorrer cerca de pelo menos 40 vezes mais frequentemente em metade das 
localidades dos EUA estudadas. As inundações das marés que agora ocorrem uma vez por 
ano podem ocorrer semanalmente em algumas comunidades costeiras. 

Particularmente preocupante é a exposição de moradias consideradas acessíveis para 
famílias de baixa renda: moradias subsidiadas pelo governo federal ou "de ocorrência 
natural", o que significa que não são subsidiadas, mas são alugadas abaixo das taxas do 
mercado local ou por menos de 30% da renda familiar média local . Esta habitação é 
um recurso extremamente escasso em todo o país. Em todo o país, há apenas cerca de 35 
unidades de aluguel acessíveis disponíveis para cada 100 locatários de renda 
extremamente baixa - um déficit nacional de mais de 7 milhões de unidades. Essas casas 
também são particularmente vulneráveis a inundações, já que as moradias populares 
tendem a ser mais antigas e raramente são equipadas com recursos de aumento de 
resiliência (como proteção contra enchentes, energia fora da rede ou válvulas de 
remanso), devido ao custo dessas medidas. Além disso, os residentes de moradias 
populares geralmente não têm recursos financeiros para consertar, reconstruir ou 
abandonar suas moradias depois que elas foram danificadas pelas enchentes.  

 

Estimativa de unidades habitacionais acessíveis na área de 
Boston em risco em 2050 se a poluição climática global 
anual continuar na taxa atual (RCP 8.5) pelo Distrito 
Legislativo da Câmara 
Estadual. Veja  https://coastal.climatecentral.org> Escolha 
Mapa> Habitação Acessível 



Moradias populares danificadas por enchentes podem ter consequências de longo prazo 
para residentes, proprietários e comunidades, incluindo aumento de desabrigados, perda 
de renda de aluguel que pode dificultar o fornecimento de moradias populares para os 
proprietários e crises econômicas no nível do bairro.  

Novas formas de medir o risco de moradias populares 

Cientistas da Climate Central objetivaram quantificar o risco atual e futuro de inundações 
costeiras para o inventário de moradias populares do país, para que as partes interessadas 
locais, estaduais e federais pudessem entender a exposição geral desse recurso já 
escasso. Ao focar no ano de 2050, a análise revela as ameaças que podem afetar os 
residentes e permite às partes interessadas uma oportunidade de planejar a resiliência. 

Este estudo avança sobre métodos anteriores para caracterizar os impactos das 
inundações costeiras e aumento do nível do mar de várias maneiras. Usando dados de alta 
resolução, ele usa pegadas de edifícios individuais e avalia ameaças que se integram em 
uma ampla gama de valores potenciais de aumento do nível do mar e severidades de 
enchentes em cima deles, em vez de escolher um pequeno número de cenários (mais 
detalhes disponíveis no estudo original) .  

Os dados foram coletados do conjunto de dados do National Housing Preservation 
Database de edifícios de habitação a preços acessíveis subsidiados pelo governo 
federal. Os dados sobre moradias populares de ocorrência natural foram coletados por 
meio do CoStar Building Rating 
System (consulte a Terminologia). 

Conclusões: milhares de unidades 
estão em risco agora, e esse 
número se multiplicará nas 
próximas três décadas 

Usando o ano 2000 como uma linha 
de base para comparação com riscos 
futuros, a análise mostra que 7.668 
unidades habitacionais populares 
foram recentemente expostas a pelo 
menos risco anual de inundação nos 
Estados Unidos. Nova Jersey tem o 
maior número de unidades e a 
porcentagem exposta de seu 
estoque de moradias populares, seguida por Nova York e Massachusetts. Muito menos 
unidades estão em risco na Califórnia, mas essas unidades enfrentam um alto risco de 
inundações repetitivas, semelhante a moradias populares em Maine, Maryland, Alabama 
e Texas.  

 

Estimativa de unidades habitacionais acessíveis em 
Nova Jersey em risco até 2050, se a poluição 
climática global anual continuar na taxa atual (RCP 
8.5) por 
condado. Veja https://coastal.climatecentral.org> 
Escolha Mapa> Habitação Acessível 



Em 2050, em um cenário de emissões contínuas de alto carbono, o risco aumenta 
significativamente, com o número agregado de unidades habitacionais acessíveis expostas 
anualmente mais do que triplicando para 24.519 unidades. New Jersey pode ver quase 
7.000 unidades expostas, um aumento de quatro vezes; e Nova York e Massachusetts 
continuariam a se classificar entre os três principais estados em número absoluto e 
relativo de unidades expostas. Pensilvânia (792%), Flórida (774%) e Carolina do Sul (669%) 
enfrentam o maior aumento percentual em relação à linha de base de 2000 em unidades 
expostas. 

Os pesquisadores também classificaram as 20 principais cidades em termos de número 
anual de unidades expostas até 2050. Essas 20 cidades respondem por três quartos de 
todas as unidades habitacionais acessíveis em risco de inundação costeira nos Estados 
Unidos, mostrando que o risco de inundação costeira é alto concentrado. As cidades do 
Nordeste e da Califórnia são as mais vulneráveis, com Nova York permanecendo a mais 
exposta, com mais de 4.000 unidades em risco por ano até 2050. Cinco cidades de Nova 
Jersey classificaram-se entre as 20 primeiras, quatro das quais (Atlantic City, Camden , 
Penns Grove e Salem) estão entre as áreas urbanas mais pobres do país, com uma renda 
familiar média média de apenas $ 28.618 (em dólares de 2018). Em várias cidades, mais 
da metade do estoque de moradias populares está em risco em 2050, incluindo Foster 
City, Califórnia (100%), Crisfield, Md. (92%), Hoquiam, Wash. (72%), 

TABELA 1 - Unidades habitacionais acessíveis em risco agora e em 2050, sob o cenário de 
altas emissões de carbono (RCP 8.5) 

  

Estado 

Número esperado 
de unidades 
expostas por ano, 
linha de base de 
2000 

Número esperado 
de unidades 
expostas por ano 
em 2050 

Alabama 59 64 
Califórnia 526 738 
Connecticut 156 695 
Delaware 60 78 
Washington DC 69 90 
Flórida 110 963 
Georgia 149 151 
Havaí 0 2 
Louisiana 214 685 
Maine 126 150 
Massachusetts 1.530 4.817 



Mississippi 32 56 
Nova Hampshire 29 215 
Nova Jersey 1.640 6.825 
Nova york 1.574 5.293 
Carolina do Norte 185 435 
Oregon 20 52 
Pensilvânia 20 175 
Rhode Island 2 4 
Carolina do Sul 62 474 
Texas 200 332 
Virgínia 395 1.473 
Washington 258 385 
NOS 7.669 24.518 

  

TABELA 2 - Ameaça futura de inundações costeiras para as 20 principais cidades 
expostas (em termos absolutos) para 2050, sob cenário de altas emissões de carbono 
(RCP 8.5) 

Cidade 

Número esperado 
de unidades 
expostas por ano, 
2050 

Porcentagem de 
moradias 
populares na 
cidade 

Nova York, NY 4.774 1,3% 
Portsmouth, VA 220 3,6% 
Boston, MA 3.042 4,0% 
Charleston, SC 349 5,5% 
Stamford, CT 337 6,2% 
Camden, NJ 632 6,7% 
Norfolk, VA 710 6,7% 
Cambridge, MA 510 7,7% 
Quincy, MA 668 11,7% 
Miami Beach, FL 317 22,8% 
Revere, MA 266 23,5% 
Salem, NJ 208 30,3% 
Penns Grove, NJ 222 32,5% 
Hoboken, NJ 1.118 38,6% 
Stamford, CT 217 42,2% 



Freeport, NY 275 43,9% 
Atlantic City, NJ 3.167 52,1% 
Hoquiam, WA 220 71,7% 
Crisfield, MD 283 91,8% 
Foster City, CA * 279 100% 

* A exposição pode ser exagerada em Foster City, CA, onde novos diques podem não ter 
sido incluídos em um inventário nacional de diques usado na análise. Veja o papel para 
detalhes. 

Conclusão 

“A maré alta levanta todos os barcos” é uma frase frequentemente usada para articular a 
ideia de que uma economia próspera beneficiará todos os seus participantes. Mas as 
marés crescentes causadas pelo aquecimento global estão aumentando as ameaças de 
enchentes para milhares de residentes em comunidades e bairros de baixa renda. As 
inundações podem causar estragos nos edifícios e nos residentes que neles vivem, 
ameaçando a saúde pública e causando uma profunda perturbação nas famílias que lutam 
para sobreviver. As inundações crônicas ou “incômodas” também podem danificar carros 
e impedir os residentes de chegar ao trabalho, à escola ou ao atendimento médico.  

Compreender a exposição atual e futura de moradias populares a eventos de risco de 
inundação, incluindo o número de unidades que podem ser afetadas e com que 
frequência, pode apoiar o planejamento estratégico de resiliência. Nas cidades e estados 
com as maiores ameaças, as medidas de redução da ameaça de enchentes, 
como reformas de edifícios ou proteção contra enchentes , e as políticas regulatórias 
do uso da terra são ferramentas para as partes interessadas protegerem o estoque de 
moradias acessíveis e as vidas e meios de subsistência daqueles que vivem há. 



Terminologia 

Um evento de risco de inundação 
costeira em um edifício é definido 
como um dia em que os níveis de 
água costeiros locais aumentam mais 
do que o ponto mais baixo da 
elevação do solo do 
edifício. Diferentes combinações de 
marés, tempestades e aumento do 
nível do mar impulsionam esses níveis 
de água. Um evento é contabilizado 
apenas quando um edifício está 
hidrologicamente conectado à costa 
no nível de água atingido; em outras 
palavras, barreiras como cumes ou 
diques não são conhecidos por 
proteger o edifício naquele nível.  

Se uma inundação realmente ocorre 
também depende de outros fatores, 
incluindo quanto mais alto a água fica, 
por quanto tempo permanece alta, 
quão perto o edifício está da costa, 
quão acidentado é o terreno e 
detalhes meteorológicos, como força 
do vento e direção e quantidade de 
chuva, se houver, e a que distância as 
águas das enchentes no interior 
alcançam durante uma determinada 
maré alta ou tempestade. 

A exposição anual 
estimada representa o número médio 
de unidades habitacionais acessíveis 
em uma determinada área exposta a 
inundações costeiras em um ano 
típico. Isso fornece contagens do 
número de unidades que podem 
potencialmente inundar com base nas 
elevações da água e do solo, não 
previsões de quantas unidades irão 
realmente inundar, o que também 
depende dos mesmos fatores que 

Aumentando a Resiliência em Moradias 
Acessíveis 

Por meio de nossa parceria com o National 
Housing Trust, a Climate Central entrevistou 
coalizões e organizações sem fins lucrativos 
focadas em moradias populares sobre as 
medidas que estão tomando para tornar as 
moradias populares mais resistentes às 
inundações costeiras. Abaixo estão alguns 
exemplos de algumas das soluções de adaptação 
climática sendo implementadas por 
organizações de habitação em estados costeiros. 

Florida Housing Coalition. Quarenta por cento 
de todos os furacões nos EUA atingiram a 
Flórida. Desde 1851, mais de 120 furacões 
atingiram a região, mais do que em qualquer 
outro estado. Enfrentando essa realidade, 
a Florida Housing Coalition , uma organização de 
membros em todo o estado para as partes 
interessadas em moradias populares, tem um 
funcionário dedicado com foco na resiliência e 
recuperação. Eles realizam um webinar semanal 
de uma hora para seus membros sobre furacões 
e desenvolveram kits de ferramentas 
para gerenciamento de desastres e estratégias 
de recuperação de desastres de habitação local .  

Parceiros da comunidade empresarial. A 
Enterprise Community Partners , uma 
organização nacional sem fins lucrativos focada 
no aumento da oferta de moradias populares, 
criou uma ferramenta online que permite que 
proprietários, operadoras e desenvolvedores de 
moradias populares identifiquem propriedades 
em risco de desastres climáticos, como 
inundações e incêndios florestais. A Enterprise 
também colaborou com vários parceiros para 
produzir orientação para ajudar a moldar a 
construção e reforma de moradias em Porto 
Rico, nas Ilhas Virgens dos EUA e em Florida 
Keys. O guia Keep Safe oferece maneiras de 
tornar as casas que estão sendo reconstruídas 
após grandes tempestades mais resistentes a 
furacões, terremotos e inundações. 

New Ecology. A New Ecology é uma organização 
sem fins lucrativos que promove práticas 
sustentáveis de construção e reforma, incluindo 
eficiência energética, energia renovável e 
resiliência, com foco em populações 
carentes. Eles desenvolveram um pacote 
de auditoria de avaliação de resiliência para 



distinguem inundações reais de eventos de risco de inundação. 

Os dados do estoque de habitação a preços acessíveis subsidiados usados nesta análise 
vêm de um conjunto de dados abrangente de edifícios de habitação a preços acessíveis 
subsidiados pelo governo federal em novembro de 2018. Esses dados foram coletados por 
meio do National Housing Preservation Database , administrado pela Public and 
Affordable Housing Research Corporation e pelo National Low Income Housing Coalition, e 
analisado pelo National Housing Trust (NHT) . Para fins desta análise, qualquer habitação 
apoiada por qualquer programa federal é considerada subsidiada ; moradias subsidiadas 
por conhecidos subsídios financiados pelo estado também estão incluídas (tais moradias 
representam 2% do Banco de Dados Nacional de Preservação de Moradias). 

Habitações a preços acessíveis que ocorrem naturalmente incluem apartamentos ou 
casas que são alugadas a níveis abaixo das taxas de aluguel do mercado médio local, sem 
subsídios, e foram identificadas por meio do CoStar Building Rating System nacional , que 
avalia propriedades imobiliárias comerciais. 

Metodologia 

A pegada de cada edifício de habitação acessível foi avaliada para a probabilidade anual 
de experimentar pelo menos um evento de risco de inundação costeira em um 
determinado ano. As projeções do aumento do nível do mar foram baseadas em Kopp et 
al. 2014, e as estatísticas de risco de inundação costeira foram baseadas em Tebaldi et 
al. 2012 Essas probabilidades em nível de edifício foram integradas para estimar a 
exposição anual total esperada nos níveis de código postal, cidade, condado e 
estado. Para obter mais detalhes, consulte o jornal online. Para explorar a vulnerabilidade 
de moradias populares devido a uma série de projeções de aumento do nível do mar e 
eventos de ondas de tempestade, consulte a ferramenta online. 

FONTE:https://www.climatecentral.org/news/report-coastal-flood-risk-to-affordable-housing-projected-
to-triple-by-2050 

 

Situação do emprego na América Latina e no 
Caribe. Tendências de emprego em uma crise sem 
precedentes: desafios políticos 

Esta edição do relatório Situação do emprego na América Latina e no Caribe, elaborado 
em conjunto semestral pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) 
e o Escritório para o Cone Sul da América Latina da Organização Internacional do Trabalho 



(OIT) analisa as tendências do mercado de trabalho na América Latina e no Caribe em 
meio à crise de saúde do COVID-19. 

FONTE:https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46308/4/S2000601_es.pdf 

 

Medição de resiliência a inundações para comunidades: 
usando coleta de dados online 

Esta publicação o orienta no uso da funcionalidade de pesquisa online nas etapas 5 a 7 do 
processo de Medição de resiliência a inundações para comunidades (FRMC). O processo 
FRMC é frequentemente parte de um programa comunitário mais amplo de resiliência a 
desastres e não é independente. Certas partes do processo, como configuração do projeto 
e envolvimento da comunidade, são entendidas no sentido mais amplo do projeto da 
comunidade, e não apenas sobre a implementação da medição usando o FRMC. 

O FRMC é composto por duas partes: 

1. a estrutura conceitual da Aliança para medir a resiliência da comunidade às 
inundações e uma ferramenta associada para implementar a estrutura na prática. 

2. O segundo componente do FRMC - a ferramenta - é um aplicativo de software 
híbrido prático que compreende uma plataforma online baseada na web para 
configurar e analisar o processo e um aplicativo baseado em smartphone ou tablet 
que pode ser usado offline no campo para coleta de dados. 

A funcionalidade de pesquisa online para pesquisas domiciliares, discussões de grupos 
focais e entrevistas com informantes-chave foram disponibilizados no FRMC como uma 
opção adicional de coleta de dados. É importante notar que a realização de uma pesquisa 
online não substitui de forma alguma o envolvimento da comunidade, que é essencial 
para o sucesso do processo FRMC. As pesquisas online são uma substituição para a coleta 
de dados presencial do trabalhador de campo; eles não são um substituto para o 
envolvimento da comunidade. O envolvimento da comunidade deve começar muito antes 
de qualquer pesquisa ser enviada, porque os usuários precisam ter um conhecimento 
sólido sobre a comunidade para criar uma boa pesquisa. Conduzir remotamente uma 
pesquisa online não é equivalente ao envolvimento da comunidade. 

Antes de decidir usar a plataforma de pesquisa online para coleta de dados de pesquisas 
domiciliares, você precisa ser capaz de responder 'sim' às seguintes perguntas: 

 Terei entrevistados suficientes para atingir o número mínimo de pesquisas 
domiciliares necessárias? 



 Tenho acesso a endereços de e-mail de membros da comunidade suficientes ou 
tenho um plano para obtê-los? 

 Tenho um plano para obter links de pesquisas individuais para membros da 
comunidade? (Consulte 'Como você acessará os endereços de e-mail dos membros 
da comunidade?' Abaixo.) 

 Eu conheço a comunidade alvo bem o suficiente para ser capaz de acessar uma 
seção transversal da população (pessoas de diferentes grupos dentro da 
comunidade)? 

 Os entrevistados online serão capazes de responder às perguntas sem qualquer 
suporte em tempo real? 

 Serei capaz de preparar cada entrevistado antes de concluir a pesquisa, para que 
eles entendam o suficiente para poder responder às perguntas? 

 As pesquisas online são culturalmente adequadas e um meio confiável de coleta 
de informações? 

FONTE:https://floodresilience.net/resources/item/flood-resilience-measurement-for-communities-using-
online-data-collection 

 

Medição de resiliência a inundações para comunidades: 
guia do usuário de estudo pós-inundação 

Este é o Guia do Usuário mostrando as etapas necessárias para implantar o estudo pós-
inundação na Medição de Resiliência às Inundações para Comunidades (FRMC). Este 
documento não se destina a ser usado no campo diretamente com as comunidades ou 
para fornecer aos trabalhadores de campo conhecimentos básicos sobre os aspectos de 
resiliência cobertos. 

Apenas avaliadores treinados precisarão usar este documento para medir os resultados, 
com base nos dados coletados por meio do trabalho de campo. Da mesma forma, os 
resultados fornecerão dados para consideração pelas equipes de implementação e análise 
de pesquisa, ao invés de alimentar diretamente a comunidade (os resultados serão 
compartilhados e discutidos). 

Naturalmente, algumas das informações coletadas podem ser usadas por governos locais, 
ONGs e possivelmente outras partes interessadas quando se comunicam com 
comunidades e públicos mais amplos. Muitas dessas partes interessadas já podem coletar 
a maior parte desses dados como parte de suas próprias avaliações do evento. 



FONTE:http://repo.floodalliance.net/jspui/bitstream/44111/3274/1/Post%20flood%20s
tudy%20user%20guide.pdf 

 

'LINKS', um projeto financiado pela Comissão Europeia, 
está identificando maneiras de fortalecer a resiliência a 
desastres por meio do uso de mídias sociais e tecnologias 
de crowdsourcing 

O projeto reúne 15 organizações participantes e 2 parceiros associados em toda a Europa 
e além, para investigar como as mídias sociais e crowdsourcing podem ser usados em 
processos de gestão de desastres 

LINKS 'Fortalecimento das ligações entre as tecnologias e a sociedade para a resiliência 
europeia a desastres' é um projeto financiado pela Comissão Europeia no âmbito do 
Programa de Investigação e Inovação Horizonte 2020 (Acordo de Subvenção n.º 
883490). O objetivo do projeto é realizar um estudo abrangente sobre os usos e impactos 
das mídias sociais e crowdsourcing (SMCS) para fins de gestão de desastres, e para 
entender melhor as formas em que as diferentes partes interessadas podem colaborar 
nesses processos. 

Os objetivos principais dos LINKS são duplos 

O projeto está desenvolvendo a Estrutura LINKS, composta de métodos, ferramentas e 
diretrizes para pesquisadores, profissionais e formuladores de políticas, a fim de otimizar 
o uso de SMCS na gestão de desastres. A Estrutura será avaliada em 5 casos diferentes, 
incluindo terremotos na Itália, inundações na Dinamarca, riscos industriais na Holanda e 
seca e terrorismo na Alemanha. 

O projeto também está construindo uma comunidade de interessados-chave que se 
envolvem com SMCS em desastres, incluindo profissionais, indústrias, formuladores de 
políticas / tomadores de decisão, comunidades científicas e cidadãos. A comunidade LINKS 
funcionará como um fórum sustentável para a troca contínua de conhecimentos, 
experiências e melhores práticas em torno do uso e mau uso de SMCS em desastres. 

Uma Parceria Europeia 

O LINKS Consortium reúne a experiência de 15 organizações participantes e 2 parceiros 
associados em toda a Europa (Bélgica, Dinamarca, Alemanha, Itália, Luxemburgo, 



Holanda) e além (Bósnia e Herzegovina, Japão). Os parceiros LINKS representam 
organizações e redes de gestão de emergência e segurança da UE (Organização Europeia 
para a Segurança, Federação das Associações de Bombeiros da União Europeia), 
socorristas locais e nacionais, proteção civil e agências de aplicação da lei (Iniciativa de 
Prevenção e Preparação para Desastres para o Sudeste da Europa , Corpo de Bombeiros 
da Grande Copenhague, Província de Terni - Gabinete de Proteção Civil, Região de 
Segurança Zuid-Limburg, Centro de Inovação em Segurança), cidadãos, autoridades 
públicas e organizações da sociedade civil (Município de Frederiksberg, Save the Children 
Italia ONLUS), 

LINKS nos blocos iniciais 

O projeto está nos estágios iniciais. Atualmente, o consórcio realizou seminários internos 
e workshops “piloto” com profissionais para entender melhor como eles incluiriam o 
SMCS em suas operações em diferentes cenários, quais práticas já estão em uso e o que é 
necessário. O consórcio também está trabalhando em estudos do estado da arte nos três 
domínios de conhecimento do projeto e em relação ao SMCS: percepção de risco de 
desastres e vulnerabilidade social, processos de governança para gestão de desastres e 
uso de tecnologias na gestão de desastres. Por meio de análises aprofundadas da 
literatura, esses estudos identificam o conhecimento atual sobre os papéis 
desempenhados pelo SMCS nas percepções e vulnerabilidades em desastres, e os 
processos e ferramentas que as comunidades usam para agir. 

FONTE:http://links-project.eu/ 

 

Como a mídia social está moldando a governança de 
desastres? 

Por Minh Tran 

Após o terremoto no Haiti de 2010, informações sobre pessoas presas, necessidades 
materiais e condições médicas de  2.000 postagens no Twitter, Facebook e outras mídias 
sociais forneceram ajuda crítica para os esforços de resgate. Hoje, enquanto os incêndios 
florestais atingem a costa oeste dos Estados Unidos, essas plataformas espalham fotos do 
céu laranja apocalíptico da Califórnia em uma velocidade ainda mais rápida ao redor do 
mundo. 



Na última década, a mídia social provou ser uma ferramenta de mensagens eficaz para as 
comunidades afetadas, trabalhadores humanitários e aqueles que desejam espalhar a 
notícia para o mundo exterior. Mas com quatro  bilhões de  usuários ativos de mídia 
social, um número que continua a crescer, a desinformação também é 
gratuita. Uma  festa de revelação de gênero , por exemplo, levou a culpa pelos incêndios 
na Califórnia online. Na realidade, eles foram o resultado de falhas coletivas no 
planejamento do uso da terra e gestão ambiental, agravadas pelas mudanças climáticas e 
aquecimento global. 

O uso das redes sociais como uma fonte de informação chave já se tornou o “novo 
normal”. Em comparação com plataformas tradicionais, como jornais ou TV, as mídias 
sociais tornam a comunicação mais interativa e as informações imediatamente 
acessíveis. Independentemente da confiabilidade, sua presença está moldando a forma 
como as pessoas interagem e tomam decisões. No contexto atual da pandemia, as 
medidas de distanciamento presencial estão tornando a comunicação online ainda mais 
crítica. 

Se o uso da mídia social é o “novo normal” nas comunicações de risco de desastres, 
precisamos maximizar seus impactos para um bem maior e encontrar maneiras de lidar 
com suas desvantagens; crucialmente, a desinformação que corre o risco de se tornar 
comum e que mina a confiança e espalha a confusão em áreas de desastre, deve ser 
combatida. 

O papel de dois gumes da mídia social  

Para a governança de desastres - ou seja, normas, práticas e coordenação entre o governo 
e as comunidades para reduzir os riscos e impactos de desastres - a mídia social adiciona 
outro canal para o fluxo de informações. Durante emergências, ele acelera a entrega de 
notícias e aumenta os esforços conjuntos para alívio imediato. Na ausência, ou 
conseqüência, de perigos, a mídia social conecta indivíduos, enriquece os laços sociais e 
impulsiona os vínculos institucionais. 

Mas a mídia social não é neutra em termos de valor. Como o escândalo Cambridge 
Analytica e o uso de vigilância online para propaganda política revelaram, as plataformas 
de mídia social são construídas em um modelo de negócios que lucra com o engajamento 
público massivo. Da mesma forma, os desastres não são naturais; eles resultam do círculo 
vicioso entre o desenvolvimento insustentável e os riscos naturais. E a mídia social pode 
permitir ou restringir a governança de desastres, portanto, a relação entre os dois exige 
uma reflexão mais profunda. 

Do Twitter à transformação: melhorando a governança de desastres com a mídia social 

Para entender melhor essa relação, o restante deste artigo investiga o papel das mídias 
sociais em quatro dimensões de governança: policentricidade, participação, auto-



organização e aprendizagem social. Esses são os blocos de construção da governança 
adaptativa. Por meio de processos de aprendizagem e incorporação de novos 
conhecimentos ao longo do governo, a governança adaptativa orienta  novas 
mudanças  na redução do risco de desastres (RRD). 

Mídia social para tomada de decisão policêntrica 

Acessível em qualquer lugar com um dispositivo móvel conectado à Internet, a mídia 
social torna o engajamento cívico  mais fácil . De Santiago, no Chile, a Oxford, no Reino 
Unido, os indivíduos assumiram o papel de cientistas cidadãos , compartilhando 
experiências, conhecimentos e análises locais das condições hidrológicas por meio da 
mídia social, uma prática que, em última análise, auxiliou na avaliação e no planejamento 
de riscos. Esse envolvimento também é importante durante desastres; quando o 
furacão  Sandy  atingiu os Estados Unidos em 2012, os usuários do Twitter ampliaram a 
comunicação dos primeiros respondentes e co-produziram serviços públicos. 

No entanto, a confiança pública é a chave para esses esforços. Os cidadãos se envolvem 
quando motivados a assumir papéis adequados em questões públicas. Portanto, é 
fundamental construir a adesão por meio de um envolvimento transparente e constante 
ao longo do tempo. Garantir o acesso à Internet e a alfabetização digital para todos é o 
primeiro passo para cultivar o hábito de comunicação bidirecional entre o governo e os 
cidadãos. 

Redes sociais para inclusão e participação 

Apesar de sua popularidade, a mídia social não é universal; o acesso favorece os ricos e os 
conhecedores de tecnologia. Em primeiro lugar, requer eletricidade e acesso a um 
dispositivo móvel e à Internet. Para aqueles que vivem em áreas rurais remotas ou 
assentamentos informais urbanos, nada disso é garantido. A educação, o emprego ou as 
estruturas sociais que deixam para trás mulheres, idosos, pessoas pobres ou com 
deficiência podem continuar a tornar a comunicação online fora do alcance desses grupos. 

A mídia social pode transformar ou consolidar essa desigualdade. Ele pode liberar 
deliberadamente o poder das mulheres e incluir indivíduos portadores de deficiência por 
meio de recursos de acessibilidade integrados. Por outro lado, se nada for feito para ir 
além dos negócios usuais, isso pode deixar de mobilizar o conhecimento e as experiências 
únicas de diferentes grupos da sociedade. 

Mídia social para auto-organização e ativismo 

A mídia social oferece uma plataforma para ação coletiva. Durante o terremoto de 
Wenchuan na China em 2008 e as enchentes anuais na Indonésia entre 2013 e 2016, a 
mídia social forneceu um   espaço de crowdsourcing para voluntários digitais remotos, 
equipes de resgate offline, ONGs e governos para coordenar recursos e esforços de ajuda. 



A mídia social galvaniza o ativismo entre os jovens, que muitas vezes são esquecidos em 
desastres e na tomada de decisões sobre o clima. 

Campanhas como 350.org e #ClimateStrikeOnline aumentaram a conscientização e 
estimularam ações em todo o mundo. O ativismo online, no entanto, tem 
compensações. Os menores riscos e custos incorridos com tal participação política podem 
significar comprometimento reduzido e “clicktivismo” impulsivo. Assim, o ativismo online 
é mais eficaz quando anda de mãos dadas com o envolvimento offline que estimula a 
participação ativa e um senso de propriedade. A COVID-19 nos lembra da necessidade de 
boas práticas de saúde pública nas atividades presenciais. 

A mídia social enriquece o aprendizado social  

Por último, mas não menos importante, a mídia social possibilita novas maneiras de criar 
conhecimento. É uma nova fonte de dados sobre distribuição de risco, comportamento 
humano e avaliação de perdas. A escuta nas mídias sociais  permite a investigação 
científica usando o conhecimento local em uma escala maior do que nunca, ou seja, 
utilizando big data. O aprendizado de máquina  ajuda a organizar enormes dados não 
estruturados coletados de canais de mídia social que podem ser usados para informar as 
decisões de DRR. 

No entanto, o surgimento das mídias sociais exige de nós uma reflexão mais profunda 
sobre a ética. Uma campanha climática pode se tornar viral tão rapidamente quanto 
desinformação e rumores. Big data pode ajudar na tomada de decisões por meio de 
violações de privacidade. Dada a natureza de rápida mudança das tecnologias digitais, os 
usuários das mídias sociais para pesquisa e comunicação devem revisar regularmente as 
implicações éticas associadas ao conteúdo das mídias sociais e como ele é produzido e 
disseminado. 

Como a mídia social molda a governança, a governança da mídia social é crítica. O Dia da 
Redução do Risco de Desastres deste ano é um lembrete para refletirmos sobre como nós 
- usuários, provedores e reguladores dessas plataformas - podemos trabalhar juntos para 
maximizar o uso das mídias sociais para uma governança de desastres inclusiva e 
transformadora. 

FONTE:https://www.sei.org/perspectives/how-is-social-media-shaping-disaster-governance/ 

 
Uma estrutura para gestão de grandes emergências - 
Irlanda 



Esta estrutura permite que a An Garda Síochána, o Executivo de Serviço de Saúde e as 
Autoridades Locais se preparem e dêem uma resposta coordenada a grandes emergências 
resultantes de eventos como incêndios, acidentes de transporte, incidentes com 
substâncias perigosas e clima severo. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/74932_aframeworkformajoremergencymanageme.pdf 

 

Valorizando as intervenções de redução do risco de 
desastres nos bairros em assentamentos informais da 
América Latina e do Caribe 

Este estudo avalia o benefício em dólares de uma intervenção de abordagem de bairro na 
redução do risco de desastres em assentamentos informais de pequeno porte, 
densamente povoados e sujeitos a riscos nos países da América Latina e do Caribe. Os 
autores usam uma abordagem de satisfação com a vida que atribui um valor monetário 
aos ganhos de bem-estar associados à intervenção de abordagem de bairro. Seus dados 
primários foram uma pesquisa com uma amostra de 349 beneficiários de pequenas 
cidades no Haiti, Guatemala e Jamaica, e em áreas circundantes de grandes cidades do 
Peru, Colômbia e Honduras. De 14 intervenções, os autores descobriram que o 
empoderamento da comunidade, trabalhos físicos em espaços públicos e hortas urbanas / 
abordagens alimentares produziram um ganho de US $ 1.038 a US $ 1.241 para os 
beneficiários individuais. 

O estudo sugere um grande benefício associado à intervenção de abordagem de 
bairro. Também mostra que a abordagem de satisfação com a vida é um método 
promissor para a avaliação de bens públicos e não mercantis, especialmente para países 
onde os dados sobre perigos e riscos não estão disponíveis para ajudar a monetizar as 
reduções de risco. 

FONTE:https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0242409 

 

ONU pede US$ 1 bilhão para Fundo Central de Resposta a 
Emergências  
As Nações Unidas organizaram esta terça-feira um evento de doadores para o Fundo 
Central de Resposta a Emergências, Cerf. A meta é arrecadar US$ 1 bilhão para 
o financiamento de assistência em 2021.   



O secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou que o Cerf “é rápido, não 
burocrático e, às vezes, é a única fonte de recursos para uma verdadeira resposta de 
emergência” porque outros recursos podem chegar tarde demais.  

Importância  

Segundo ele, o Cerf “é o instrumento que permite atuar em crises esquecidas que não 
atraem financiamento de doadores.”  

Em 2020, o Fundo forneceu um recorde de US$ 225 milhões para 20 crises subfinanciadas 
e negligenciadas.  

Com o Cerf, o sistema da ONU atua de forma conjunta, desde a análise das necessidades 
até o planejamento e priorização levando as agências e seus parceiros atuarem de forma 
rápida e em grande escala.  

Para o secretário-geral, “no caos de uma emergência humanitária, isso faz uma enorme 
diferença.”  

O subsecretário-geral de Assistência Humanitária, Mark Lowcock, afirmou que “o mundo 
enfrenta os maiores desafios humanitários em várias gerações.”  

Segundo Lowcock, “nunca se precisou tanto do Cerf como agora” e isso pode ser visto em 
todos os sítios que ele visita, onde ouve “histórias de pessoas que receberam ajuda devido 
ao Cerf.”  

2020  

O Fundo doou mais de US$ 820 milhões para financiar assistência em 52 países, o valor 
mais alto já alocado em um único ano.  

Esse apoio permitiu combater a praga de gafanhotos do deserto no Sudeste da 
África e apoiar quase 600 mil pessoas forçadas a abandonar suas casas na Síria, depois 
de ataques aéreos.   

O Fundo também foi usado quando um novo surto de ebola surgiu na República 
Democrática do Congo e ajudou vários países com equipamentos de proteção, estoques 
em hospitais, cadeias de suprimentos e campanhas de informação.  

À medida que os efeitos da pandemia se acumulavam, o Cerf alocou US$ 220 milhões para 
65 milhões de pessoas em 48 países.  

Prevenção  

O Fundo apoia projetos contra violência de gênero e de combate à fome em países da 
África e do Oriente Médio.  Em 2020, também financiou ações preventivas pela primeira 
vez ao enviar apoio financeiro para combater a crise alimentar na Somália e contra chuvas 
recordes em Bangladesh.  



Financiamento  

Em 2016, a Assembleia Geral endossou o apelo do secretário-geral para elevar a meta de 
financiamento anual do Cerf para US$ 1 bilhão.  

Em 2019, os Estados-membros e parceiros contribuíram com um recorde de US$ 835 
milhões, mas em 2020 apenas US$ 495 milhões foram recebidos.  

Guterres diz que “US$ 1 bilhão é o mínimo para ajudar efetivamente as pessoas presas em 
emergências.”  

O chefe da ONU também pediu que os doadores façam compromissos por mais do que 
um ano, dizendo que “o financiamento garantido e previsível permite que o Cerf opere 
em seu potencial máximo.”  

Segundo Guterres, “um investimento no Cerf é um investimento na humanidade.”  

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2020/12/1735452?utm_source=ONU+News+-+Newsletter&utm_campaign=eaed0f1874-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_12_09_01_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-eaed0f1874-105027597 
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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 

                    

 

 


