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Olhando para trás, para um ano que mudou o mundo: a
resposta da OMS ao COVID-19
Este relatório reflete sobre o papel da OMS no centro de uma resposta global que se
desdobrou em uma escala que supera qualquer organização - mesmo uma com uma
pegada de 150 escritórios em países dedicados em todo o mundo. A OMS tem orgulho do
papel que desempenhamos no apoio às autoridades nacionais para controlar a
transmissão de COVID-19, proteger os vulneráveis e salvar vidas, mas onde e quando
houver conquistas, eles pertencem a todos nós. Em primeiro lugar, eles pertencem a
todas as comunidades em todo o mundo que foram afetadas pelo COVID-19 e que
tomaram medidas coletivas e individuais para impedir a propagação do vírus.
Eles pertencem aos profissionais de saúde que se sacrificaram tanto para ser nossa
primeira linha de defesa contra o vírus e para manter os serviços de saúde essenciais
funcionando. Pertencem aos políticos e dirigentes que demonstraram vontade de
enfrentar o COVID-19 e que deram às suas populações as ferramentas e os conhecimentos
de que necessitam para se protegerem, com o apoio da OMS quando e onde for
solicitado. Eles pertencem às muitas organizações parceiras que trabalharam com a OMS
para apoiar todos os aspectos da resposta. E eles pertencem a todos os indivíduos e
organizações que contribuíram financeiramente, materialmente e por meio de suas ações
para apoiar o trabalho da OMS nos últimos 12 meses.
O relatório conclui que em 2021 devemos levar adiante nosso conhecimento arduamente
conquistado, integrar novas ferramentas, como vacinas, à resposta e casá-las com a
vontade política de agir em um espírito de multilateralismo e solidariedade para garantir
que a OMS seja capaz e empoderada apoiar todos os países na adaptação e execução de
seus planos de ação nacionais da COVID-19 com base em um novo Plano de Resposta

Estratégica global. O plano de resposta COVID-19 da OMS para 2021 adapta os pilares
originais da estratégia COVID-19 da OMS para incorporar as lições que aprendemos
durante 2020 a fim de enfrentar os principais desafios emergentes que definirão nosso
progresso coletivo contra COVID-19 nos próximos 12 meses.
FONTE:https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WHO_SPRP-EoYR_2020_24022021.pdf

Espalhar doenças, espalhar conflitos? COVID-19, mudanças
climáticas e riscos de segurança
Este artigo explora como COVID-19 combina 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 à medida que contamos 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 COVID19.
Conecte a ação em nível comunitário e global: as respostas do COVID-19
mostraram a importância da mobilização em nível de 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-expertnetwork.com/files/documents/spreading_disease_spreading_conflict.pdf

O cenário de ameaças cibernéticas em evolução durante a
crise do coronavírus
Este relatório examina o impacto que a crise do coronavírus teve no cenário geral de
ameaças à segurança cibernética durante os primeiros dois trimestres de 2020. Este
relatório destaca que a pandemia de coronavírus gerou um conjunto notável de efeitos
psicossociais, técnicos e logístico-econômicos circunstâncias sobre as quais os agentes
mal-intencionados capitalizaram.
A análise das ameaças cibernéticas relacionadas ao COVID-19 conduzida para este
relatório mostra um grau abrangente de continuidade em termos de tipos de ataques,
agentes de ameaças e volume de ataques. O comportamento adversário, entretanto,
mudou e evoluiu em termos de escala, sofisticação, alvos e motivação. Com base nessas
descobertas, este relatório desenvolveu uma série de recomendações para abordar as
principais implicações da pandemia para a segurança cibernética.
FONTE:https://css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securitiesstudies/pdfs/23122020_CyberThreatLandscapeCoronaCrisis.pdf

Responsabilidade e COVID-19
A nota de orientação discute as oportunidades para os parlamentos revigorarem suas
formas de trabalhar para reconquistar a confiança e revitalizar seu mandato como
instituições democráticas fundamentais. No imediato a médio prazo, esta oportunidade
consiste em responsabilizar pela resposta e recuperação lideradas pelo governo e garantir
que os montantes sem precedentes de dinheiro dos contribuintes injetados na economia
não sejam deixados ao critério dos governos. No longo prazo, com o mundo enfrentando
talvez a última chance de se comprometer novamente com a Agenda 2030, a nota discute
como os parlamentos podem exercer a administração sobre as visões das pessoas por
uma sociedade mais igualitária, justa, segura e sustentável, determinando e qualificando
suas necessidades e garantindo que estes sejam atendidos por meio de ação
governamental nos tempos vindouros.
Esta nota identifica o papel e a oportunidade para os parlamentos:







Agir em nome das pessoas como um crítico informado, caixa de ressonância e
parceiro nas visões dos governos por uma sociedade mais igualitária, justa e
sustentável além da recuperação, até 2030.
Recupere a confiança encontrando novas maneiras de trabalhar - em nome das
pessoas - para responsabilizar os governos pela qualidade da resposta à pandemia
e pelos esforços de recuperação.
Papel fundamental dos representantes eleitos por meio de processos
parlamentares na mediação de um contrato social renovado e mais justo, pautado
pelo interesse público e pelo princípio de não deixar ninguém para trás.

FONTE:https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democraticgovernance/Accountability-and-COVID-19.html

Superando os contratempos: compreendendo o impacto
e as implicações do COVID-19 em contextos frágeis e
afetados por conflitos
A pandemia COVID-19 expôs a fragilidade em países de alta e baixa renda. No entanto,
seus impactos lembraram à comunidade política que nem todos os países são iguais
em sua capacidade de resistir aos choques da pandemia. Os países frágeis e afetados
por conflitos são geralmente mais vulneráveis a choques de crises e menos capazes de
lidar com impactos críticos. Esses impactos da pandemia expuseram alguns dos
contratempos mais difíceis para a paz e o desenvolvimento em décadas. Este resumo
de política apresenta descobertas recentes sobre como os impactos secundários da
pandemia estão afetando as dimensões econômica, social, humana, política, de
segurança e ambiental da fragilidade para informar os esforços contínuos de mitigação
e recuperação.
FONTE:https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/transitions-series/Overcoming-theSetbacks-Understanding-the-Impact-and-Implications-of-COVID-19-in-Fragile-and-Conflict-affectedContexts.html

Ponto de ruptura: como a pandemia de coronavírus levará
estados frágeis à catástrofe em 2021

Este relatório examina o impacto da Covid-19 até agora e o que o ano que se segue
reserva para os estados mais frágeis do mundo - Iêmen e Síria no Oriente Médio; Somália,
Sudão do Sul e República Democrática do Congo (RDC) na África; Afeganistão na Ásia - e
os campos de refugiados Rohingya em Bangladesh.
A evidência vem de revisões de resposta independentes comissionadas pelo DEC nestes
sete lugares, entrevistas com diretores de país e funcionários seniores das instituições de
caridade 14 DEC, bem como representantes da ONU nesses estados frágeis, e uma
pesquisa com funcionários sênior das instituições de caridade DEC no local e seus
parceiros locais.
As principais conclusões da pesquisa são alarmantes. Quase todos (98%) concordaram que
a pandemia piorou a crise humanitária em seus respectivos países, com três quartos (73%)
dizendo que é a pior dos últimos 10 anos. É fácil subestimar os níveis de coronavírus
nesses estados frágeis. Os casos e mortes de Covid-19 são substancialmente
subnotificados devido à falta de dados, estigma e medo, a ponto de não se conhecer o
verdadeiro quadro. No entanto, os serviços de saúde já frágeis estão sendo interrompidos
e sobrecarregados, apesar do fato de que muitas pessoas estão com muito medo de ir aos
centros de saúde ou hospitais por medo de pegar a doença, ou estigma de ser
considerada infectada. Outros relutam em comparecer, caso sejam apanhados pela
violência no caminho.
FONTE:https://breaking-point.dec.org.uk/
FONTE:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/sd.2180

COVID-19 em contextos frágeis: alcançando o ponto de
ruptura
Este relatório mostra que alguns dos impactos mais graves e duradouros do COVID-19
serão na segurança alimentar, emprego, mercados locais, igualdade de gênero e paz
sustentável. Também fornece recomendações sobre como podemos usar a oportunidade
da resposta ao COVID-19 não apenas para ajudar as comunidades a lidar com esta crise,
mas também para fortalecer sua resiliência e deixar as comunidades e os sistemas mais
bem preparados para enfrentar o próximo choque inevitável.
O relatório conclui com quatro recomendações principais para uma resposta COVID-19
eficaz:
1. Apoie os mercados locais

2. Promova a paz e a boa governança
3. Investir na adaptação ao clima em estados frágeis
4. Coloque mulheres e meninas na frente e no centro
FONTE:https://www.mercycorps.org/sites/default/files/2020-07/COVID19%20in%20Fragile%20Contexts_Mercy%20Corps_July%202020.pdf

Covid prejudicou latino-americanas e caribenhas no
mercado de trabalho, diz Banco Mundial
Um novo estudo do Banco Mundial mostra o quanto a Covid-19 agravou as disparidades
de gênero no mercado de trabalho da América Latina e Caribe.
O documento, elaborado pelo Laboratório de Inovação de Gênero do Banco Mundial, usa
dados de 13 países, sem incluir o Brasil. Foram feitas três rodadas de entrevistas por
telefone entre abril e agosto do ano passado, com uma média de mil pessoas por país.
Coleta
Mesmo antes da pandemia, já havia progresso a ser feito na América Latina e Caribe.
Apenas 53% das mulheres em idade produtiva participavam do mercado de trabalho,
contra 77% dos homens. A Covid-19 exacerbou a perda de empregos para todos, mas
especialmente para as mulheres, e o recente estudo do Banco confirma isso.
A equipe constatou que, no começo da pandemia, 56% das mulheres e 39% dos homens
estavam correndo risco de perder o emprego de forma temporária ou permanente. Essa
disparidade se manteve quase inalterada durante o período de coleta de dados.
Na última rodada de entrevistas, quando aqueles que estavam temporariamente
desempregados começaram a retornar ao trabalho, a equipe fez uma nova descoberta:
19% das mulheres, ou uma em cada cinco, já tinham perdido de vez o emprego, contra
12% dos homens.
Violência doméstica
O relatório indica que 56% dos trabalhos que se foram estavam no comércio, serviços
pessoais, educação, hotéis e restaurantes, setores nos quais a participação das mulheres é
intensa.
Também alerta que uma maior disparidade no mercado de trabalho pode prejudicar o
empoderamento das mulheres e agravar os casos de violência doméstica.
A participação das mulheres no mercado de trabalho da América Latina e Caribe
aumentou de 41% em 1990 para 53% em 2019.

Essa forte tendência de alta, no entanto, corre o risco de se reverter no contexto atual. E
isso afeta não só as mulheres, mas a economia.
Profissões
Nos próximos 30 anos, as disparidades de gênero podem custar à região cerca de 14% de
seu PIB per capita.
O documento traz algumas recomendações para que as mulheres sejam incluídas nos
planos de recuperação econômica pós-pandemia.
Entre elas, está criar políticas para amenizar o aumento das responsabilidades domésticas
que recaem sobre as mulheres. E, também, gerar oportunidades para que elas participem
com sucesso em profissões e setores considerados masculinos.
Por Mariana Ceratti, do Banco Mundial Brasil
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/03/1743692

Quais são as melhores políticas pandêmicas? Rastreadores de
dados estão tentando julgar
Milhares de cientistas e voluntários mapearam a forma como os governos responderam
ao COVID-19.
Desde o início da pandemia COVID-19, milhares de cientistas e voluntários, em dezenas de
equipes, têm rastreado em detalhes as intervenções que os governos adotaram para
conter a disseminação viral - desde o fechamento de restaurantes até a obrigatoriedade
do uso de máscaras. Eles esperam deduzir quais políticas são mais eficazes .
Compilar e analisar esses dados é uma tarefa gigantesca. Em um workshop no mês
passado e em uma conferência pública nesta semana , cientistas envolvidos em 50 desses
bancos de dados de rastreamento se encontraram e discutiram o futuro de seus
esforços. Peter Klimek, um físico matemático do Complexity Science Hub (CSH) Vienna e
da Medical University of Vienna, que está envolvido no projeto de rastreamento do CSH ,
explica o escopo do desafio.
Quanto trabalho foi gasto nesses rastreadores?
Somente em nosso rastreador, mais de 40 voluntários e cientistas estiveram envolvidos na
atribuição de códigos a mais de 11.000 medidas em 57 países. Existem muitos outros
rastreadores e
alguns,
como
o consórcio
CoronaNet e
o rastreador
de
resposta do governo da Universidade de Oxford , cada um tem centenas de voluntários e
pesquisadores.

Alguns esforços de rastreamento receberam financiamento, mas a maioria está lutando
por falta de dinheiro e alguns tiveram que parar. Também é um desafio manter os
voluntários motivados. Para alguns, rastrear o impacto das medidas de contenção é uma
forma de lidar com o estresse da pandemia; eles encontram uma família de espíritos que
pensam da mesma forma. Mas quando alguém se demite, perdemos a experiência que
acumulamos e atrasos na disponibilidade de dados podem ocorrer em algumas regiões.
Como os rastreadores foram usados?
Aconselhamos o governo austríaco sobre medidas de política para conter a propagação do
coronavírus e evitar a sobrecarga do sistema de saúde. Quando nos perguntam por que
alguns países têm números muito mais baixos do que outros, os primeiros lugares que
procuramos são os bancos de dados que rastreiam as intervenções governamentais.
Ainda não sabemos a melhor maneira de conectar os dados dos sistemas de rastreamento
em modelos matemáticos. Mas os rastreadores são um tesouro único que podemos usar
para fazer da modelagem epidemiológica uma ciência baseada em dados e nos preparar
para a próxima pandemia.
O que eles nos disseram até agora?
Quando muitos países aplicaram várias medidas de controle simultaneamente, sabíamos
muito pouco sobre os efeitos das intervenções governamentais. Quando mais dados
foram disponibilizados, descobrimos que toques de recolher, cancelamentos de pequenas
reuniões e fechamento de escolas, lojas e restaurantes estavam entre as políticas mais
eficazes 1 .
Mas há menos concordância, ao analisar diferentes rastreadores, sobre como classificar
essas medidas. Por exemplo, não é certo que medidas altamente restritivas sejam
automaticamente mais eficazes do que uma combinação inteligente de restrições
comparativamente modestas e melhores momentos de sua implementação.
Por que é difícil estimar os efeitos das intervenções?
É difícil separar os efeitos de qualquer medida daqueles de outras intervenções
políticas. Existem muitas abordagens estatísticas para desemaranhar relações em sistemas
complexos, mas nenhuma delas é perfeita. Para analisar os efeitos que diferentes medidas
podem ter, devemos também codificar adequadamente cada medida, o que é
extremamente desafiador. Por exemplo, fatores socioculturais podem tornar o
distanciamento social mais eficaz em um país do que em outro.
Os efeitos das intervenções também mudam com o tempo. É perigoso comparar a
primeira onda da pandemia com a segunda ou terceira onda. A situação tornou-se mais
complicada à medida que as intervenções do governo se tornaram mais diversificadas e as

pessoas aderiram menos às restrições. Ao mesmo tempo, a situação está se tornando
mais urgente à medida que novas variantes virais se desenvolvem e se
espalham. Precisamos intensificar nossas atividades de rastreamento - mesmo que a
tarefa esteja se tornando mais assustadora.
Por que não combinar os rastreadores?
Cada rastreador tem seus próprios aspectos e perspectivas. Alguns integram dados de
diferentes bancos de dados, incluindo um mantido pela Organização Mundial da
Saúde . Mas isso ocorre às custas de parte da granularidade que os bancos de dados
originais poderiam ter. Do ponto de vista da qualidade dos dados e reprodutibilidade dos
resultados, mesclar rastreadores em um super banco de dados não é uma boa ideia. Para
ser capaz de prever quais medidas e estratégias de política podem funcionar melhor para
conter o vírus, devemos procurar continuar usando todos os rastreadores pelo maior
tempo possível.
Como esse tipo de trabalho pode mudar no futuro?
Há uma crescente pressão social e política para entender cenários hipotéticos: como não
ter implementado uma determinada medida pode ter mudado o curso da pandemia. Por
exemplo, foi realmente necessário fechar escolas? Ou será que os custos sociais e
econômicos superaram os benefícios relacionados à saúde?
Pode ajudar a comparar a situação de países que não adotaram uma determinada medida
com o que aconteceu em outros lugares - mas isso é difícil. Se uma política não for
registrada em um rastreador, isso pode ser um problema com a qualidade dos dados ou
pode significar que os países implementaram a política de uma forma que de alguma
forma foge à classificação das medidas que um rastreador específico adotou. Sem dados
confiáveis do rastreador, não haverá evidências sólidas para responder a essas perguntas.
FONTE:https://www.nature.com/articles/d41586-021-00590-2
FONTE:https://www.nature.com/articles/d41586-020-01248-1

Orientação de construção resiliente ao incêndio florestal
para casas em Queensland
A diretriz identifica um conjunto de melhores práticas de construção e medidas de
paisagismo, usando soluções personalizadas e específicas do local para adaptar edifícios
para resiliência a incêndios florestais. A diretriz é baseada em uma extensa pesquisa sobre

os mecanismos de ataque de incêndios florestais e as diferentes maneiras pelas quais
edifícios e jardins podem ser vulneráveis a esses ataques.
Para ajudar a combater os impactos dos incêndios florestais em Queensland, o Governo
de Queensland fez parceria com a CSIRO para desenvolver diretrizes que podem ajudar a
melhorar a resiliência aos incêndios florestais de casas novas e existentes. O Guia de
Prédios Resilientes ao Incêndio Florestal para Casas em Queensland fornece informações
sobre as melhores práticas de construção e medidas de paisagismo que usam soluções
personalizadas e específicas do local para adaptar edifícios para resiliência ao incêndio
florestal.
Este documento fornece orientação às partes interessadas que podem ser usadas para
projetar e construir novas casas ou reformar edifícios existentes. Ele também pode ser
usado para projetar ou atualizar a paisagem imediatamente ao redor da casa, para
melhores resultados de incêndios florestais. Ele fornece orientação sobre princípios de
design resilientes a incêndios florestais, detalhes de construção, tipos de materiais,
paisagismo e destaca a importância da manutenção e preparação.
FONTE:https://www.qra.qld.gov.au/sites/default/files/2020-12/QRA_Bushfire_builing_guideline.PDF

Riscos climáticos em geografias de alimentos para a paz:
Haiti (2020)
Este perfil fornece uma visão geral dos riscos climáticos para os principais setores que
afetam a segurança alimentar no Haiti: produção agrícola, pecuária, espécies invasoras,
processamento e armazenamento de alimentos, compras e importações de alimentos,
saúde humana (incluindo nutrição; água, saneamento e higiene ou WASH; e serviços de
saúde), e sensibilidade ecológica e espécies ameaçadas. O documento descreve
tendências históricas e mudanças projetadas de curto prazo no clima, zonas de
subsistência nas geografias do FFP, riscos climáticos para os principais setores
relacionados à segurança alimentar dentro das geografias do FFP e possíveis medidas de
adaptação para gerenciar esses riscos.
O jornal conclui que o Haiti é um dos países com maior insegurança alimentar do mundo:
mais da metade da população sofre de insegurança alimentar. O Haiti sofre de
insegurança alimentar estrutural, impulsionada pela pobreza generalizada e degradação
ambiental, e exacerbada por desastres naturais frequentes. A mudança climática está
começando a causar secas mais extremas e condições de inundação, e furacões mais
intensos, e está contribuindo para o aumento da salinização dos aquíferos e estuários
costeiros, todos os quais devem continuar a comprometer a segurança alimentar. A

mudança climática também deve exacerbar os impactos atuais do clima na infraestrutura
e serviços de saúde e água, saneamento e higiene (WASH), que já estão em más
condições, levando ainda mais a desnutrição e a saúde precária.
FONTE:https://www.climatelinks.org/sites/default/files/asset/document/2020_USAID_FFP-CRP-Haiti.pdf

Conceituar a resiliência da comunidade e as dimensões
sociais do risco para superar as barreiras à redução do risco
de desastres e ao desenvolvimento sustentável
Este artigo de reflexão discute os principais elementos do paradigma de RRD e
resiliência. Ao analisar as falhas na gestão de desastres, o documento identifica as
barreiras culturais e políticas para aumentar a RRD e a resiliência da comunidade como
sendo: uma cultura de proteção social paternalista; e a abordagem de comando e controle
para conhecimento e recursos para redução de risco. O artigo reflete sobre as implicações
disso para o desenvolvimento sustentável.
O artigo argumenta que a construção de uma cultura glocal de bem-estar e resiliência da
comunidade e uma governança de risco socialmente sustentável é necessária para superar
as barreiras culturais e políticas à RRD e ao desenvolvimento sustentável. Crises e
desastres são janelas de oportunidade para aprender e transformar para melhorar a
redução do risco de desastres (RRD) e resiliência. No entanto, uma compreensão pobre da
resiliência da comunidade e das dimensões sociais do risco, a falta de uma metodologia
para envolver e empoderar a resiliência na sociedade e os negócios usuais juntos limitam
a implementação de estratégias eficazes de RRD e construção de resiliência.
FONTE: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sd.2181

Engenharia humanitária no nexo sustentabilidadedesenvolvimento: mapeamento de vulnerabilidade e
fatores de capacidade para comunidades em risco de
desastres causados pela água
Este artigo examina a engenharia humanitária no nexo sustentabilidade-desenvolvimento
avaliando os fatores de vulnerabilidade e capacidade de mapeamento para comunidades

em risco de desastres causados pela água. O acesso a recursos equitativos e sustentáveis
fornece uma base crítica para a harmonia e o desenvolvimento da comunidade. Ambos os
desastres naturais e humanos apresentam grandes riscos para as trajetórias de
desenvolvimento sustentável e requerem gestão estratégica dentro dos planos regionais e
locais.
As mudanças climáticas e seus impactos, incluindo tempestades intensas, inundações
repentinas e outros desastres de origem hídrica (WD), também representam uma ameaça
séria e crescente. Comunidades pequenas e remotas sujeitas a condições climáticas
extremas são particularmente vulneráveis, pois muitas vezes carecem de sistemas eficazes
de alerta precoce e apresentam insuficiência de energia. A engenharia humanitária
fornece uma abordagem transdisciplinar para essas questões, apoiando recursos práticos
de desenvolvimento, como energia renovável, que também pode ser adaptada para
resposta a desastres.
Este estudo detalha uma investigação exploratória de vulnerabilidade da comunidade e
mapeamento de capacidade (VCM) que identifica comunidades com alto risco de WD e
capacidade de resposta limitada que podem se beneficiar do envolvimento de redução de
risco e co-desenvolvimento do programa. Ao apresentar critérios apropriados para VCM,
destacamos as características antropocêntricas que poderiam ser potencialmente
incorporadas à ação liderada pela comunidade como parte de um esquema abrangente
que promove o desenvolvimento sustentável.
FONTE:https://link.springer.com/article/10.1007/s11625-020-00890-y

Inovação em serviços meteorológicos públicos e privados
Esta nota técnica examina como produtos e serviços inovadores podem ser desenvolvidos
em serviços meteorológicos públicos e privados. A metodologia de startup enxuta descrita
em detalhes por Reis (2011) é uma ferramenta essencial para apoiar um negócio
empreendedor, aplicável a qualquer setor - governamental, privado, acadêmico, sem fins
lucrativos. A empresa meteorológica deve continuar a inovar e expandir para manter as
pessoas protegidas de condições meteorológicas adversas e para acompanhar a demanda
por inteligência meteorológica para o desenvolvimento econômico. Apesar dos avanços
científicos e técnicos consideráveis, o subinvestimento em serviços, juntamente com a
regulamentação e as práticas comerciais inadequadas, impede a empresa de proteger
totalmente as economias em desenvolvimento. Novas abordagens são necessárias.
A nota conclui que a inicialização enxuta pode ser usada para desenvolvimento interno ou
produtos externos. A abordagem pode ajudar a empresa de meteorologia a se expandir
para atender às demandas de usuários e clientes, especialmente onde as instituições

nacionais precisam de fortalecimento significativo e onde os serviços meteorológicos do
setor privado são incipientes. Incorporar a metodologia de inicialização enxuta nos
investimentos dos principais parceiros de desenvolvimento nos NMHSs e na redução do
risco de desastres pode ser uma maneira de melhorar significativamente a entrega de
serviços sem exigir uma revisão completa do processo de investimento. Como isso
funcionaria dentro de um ciclo de projeto de desenvolvimento? Complementar e
melhorar o desenho do projeto de desenvolvimento com a ajuda de inovações como a
startup enxuta provavelmente exigiria instrumentos de financiamento de
doações. Inovações potenciais devem começar antes do desenho final do projeto, para
que atividades promissoras sejam incluídas nele. A necessidade de flexibilidade nas
aquisições é outra limitação.
FONTE:http://documents1.worldbank.org/curated/en/756191614351406589/pdf/Innovation-in-Publicand-Private-Weather-Services.pdf

Integrar a avaliação de risco e a avaliação de impacto
comercial no setor público de gestão de crises
Na Suécia, os profissionais adotam cada vez mais abordagens baseadas em Business
Continuity Management (BCM), onde Business Impact Assessments (BIA) são usadas para
obter compreensão organizacional, em favor de avaliações de risco mais
tradicionais. Ambos os processos podem ser valiosos para uma organização e têm
sinergias que podem ser exploradas. No presente artigo, um método que integra avaliação
de risco e BIA é sugerido. O método foi desenvolvido por meio de uma colaboração de
três anos com o município de Malmö, no sul da Suécia, onde uma abordagem da ciência
do design foi usada para garantir o rigor científico e a relevância prática.
O método sugerido, adaptado principalmente aos departamentos municipais, foi
implementado e avaliado longitudinalmente em uma série de fases iterativas e fornece
resultados considerados úteis pelos usuários finais. Em comparação com as sugestões
anteriores sobre como integrar BIA e avaliação de risco, nosso método intencionalmente
limita a carga de trabalho e a complexidade do método em favor da aplicabilidade prática
em um contexto onde as pessoas responsáveis pela gestão de crise não são
necessariamente especialistas em métodos de avaliação de risco e impacto nos
negócios. Além disso, o método inclui recursos que não foram incluídos nas integrações
anteriores de BIA e avaliação de risco, como avaliações de capacidade relacionadas a
funções críticas na ocorrência de eventos indesejáveis usando o tipo BIA de mapeamento
organizacional como entrada.
FONTE:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212420921001023?via%3Dihub

Recomendações para avaliação de risco nacional para
gestão de risco de desastre na UE (2021)
O objetivo deste relatório é apoiar o uso das novas “Diretrizes para Relatórios sobre
Gestão de Risco de Desastres, art. 6 (1) d da Decisão No.1313 / 2013 / EU, ”(2019 / C
428/07) pelas autoridades nacionais relevantes. Este relatório é o segundo da série de
relatórios “Recomendações para Avaliação Nacional de Risco para Gestão de Risco de
Desastres”. O objetivo desta série de relatórios é construir uma rede de especialistas
envolvidos nos diferentes aspectos do processo nacional de avaliação de risco. O Centro
Comum de Pesquisa da Comissão Europeia une esforços nacionais, regionais e globais
para adquirir uma melhor estrutura de governança de risco por meio de evidências,
ciência e gestão do conhecimento. A governança de risco facilita o ciclo de políticas para a
implementação da gestão integrada de riscos de desastres.
A Avaliação de Risco está posicionada no centro do ciclo de políticas e fornece evidências
para o planejamento de DRM e a implementação de medidas de prevenção e
preparação. Este relatório explica o propósito e o objetivo de cada etapa do relatório para
dar significado e motivação aos exigentes processos de governança de risco. Ele coleta as
contribuições de quatorze equipes de especialistas que prepararam uma breve descrição
passo a passo de abordagens de avaliação de risco de desastre específicas para o perigo /
ativo escolhido utilizável no contexto de um exercício de avaliação de risco nacional e
abordou a capacidade de avaliação de risco nacional a ser desenvolvida a fim de traga as
evidências para o próximo nível Um foco especial é dedicado à capacidade necessária para
lidar com a mudança climática. Os riscos cobertos são de origem natural, antropogênica e
sócio-natural: inundações, secas, incêndios florestais
FONTE:https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/recommendations-national-riskassessment-disaster-risk-management-eu

Análise de tendências de proteção civil 2030 - Incertezas,
desafios e oportunidades
Esta análise de tendência examina a inteligência artificial, digitalização e mudanças
climáticas. Muitas tendências e desenvolvimentos abrangentes têm o potencial de alterar

a vida de bilhões de pessoas nos próximos anos. Para a sociedade, a maioria dessas
tendências representa um desafio e uma oportunidade. Em qualquer caso, eles também
afetarão o sistema de proteção civil na Suíça. O objetivo deste relatório é, portanto,
duplo. Em primeiro lugar, visa fornecer uma análise sistemática de doze tendências
tecnológicas, sociais e ambientais para os próximos dez anos e, em segundo lugar, faz
recomendações sobre como o sistema de proteção civil na Suíça poderia ser otimizado em
vista de seu impacto. A análise, portanto, serve como base de apoio para o
desenvolvimento do sistema de proteção civil por meio de tomadas de decisões
estratégicas direcionadas, coordenadas e compreensíveis.
Quatro campos principais de ação são identificados neste relatório.
1. As novas tecnologias devem ser consideradas oportunidades.
2. A crescente interconectividade de áreas vitais e o consequente aumento de
situações de risco complexas aumentam a importância da colaboração entre os
atores relevantes em todos os níveis.
3. A crescente incerteza com respeito a ameaças e perigos anteriormente
desconhecidos e seus efeitos potenciais deve ser combatida colocando-se mais
ênfase em uma abordagem de resiliência.
4. Uma abordagem conjunta e coordenada por todos os componentes do sistema de
proteção civil cria confiança, mesmo em tempos de incerteza.
FONTE:https://css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securitiesstudies/pdfs/RR-Reports-2020-TrendsBev%C3%B6lkerungsschutz.pdf

INFORMAÇÕES
CAMPINAS RESILIENTE - OBSERVATÓRIO
https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio7
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

