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Servidores recebem a Medalha da Defesa Civil 
por atuação durante pandemia

Indicação feita pelos membros do Conselho da Medalha homenageou 11 pessoas. Entrega 
da honraria foi nesta terça-feira, 7/12



A Medalha da Defesa Civil foi concedida a 11 servidores municipais nesta terça-feira, dia 7 
de dezembro, em cerimônia na Sala Azul do Paço Municipal. A honraria homenageia os pro-
fissionais que, em 2020 e 2021, prestaram serviços relevantes ao Sistema Municipal de Pro-
teção e Defesa Civil atuando junto ao Comitê Municipal de Enfrentamento da Pandemia de 
Infecção Humana pelo novo coronavírus (covid-19) para evitar a disseminação da doença.
  
Segundo o prefeito Dário Saadi, a entrega das medalhas representou um ato de gratidão. Ele 
destacou que os últimos 11 meses foram de muita luta e trabalho e elogiou o poder de res-
posta da cidade de Campinas. Segundo ele, quem formulou a política epidemiológica que 
norteou a metrópole e até mesmo a região, foi a Vigilância em Saúde municipal junto com o 
Comitê de Enfrentamento. “Tudo isso trouxe para Campinas, além de uma experiência 
fantástica, um resultado muito importante. Fui várias vezes em reuniões do Comitê e vi o 
comprometimento de cada representante.” 
  
O coordenador regional e Diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado, disse que a 
entrega das medalhas é uma simbologia aos diversos setores municipais que merecem 
reconhecimento pelo trabalho prestado. “Só temos a agradecer a todos. A medalha repre-
senta a visão sistêmica da Defesa Civil em que cada um faz a sua parte no plano de defesa 
da cidade. A saúde pública passou a ser uma obrigatoriedade no trabalho da Defesa Civil. A 
materialização dessa medalha é um reconhecimento ao comprometimento dessas áreas no 
Sistema da Defesa”, disse.



Furtado também destacou que foi uma satisfação trabalhar em conjunto com a área de 
Saúde e observar a competência de todos os servidores. “Nossa missão era apoiá-los no 
sentido de diminuir a carga da saúde no atendimento ao desastre de forma mais adequada. 
Está sendo uma missão bastante difícil e complexa. Tivemos 201 reuniões do Comitê até 1º 
de outubro deste ano e podemos garantir o nível de competência e comprometimento do 
serviço público municipal de Campinas. Tenho certeza que muitas vidas foram salvas pelo 
trabalho executado”, destacou. 
 
Entre os homenageados nesta edição estão servidores da Saúde, Segurança Pública, Defesa 
Civil, Verde e Desenvolvimento Sustentável, Rede Mário Gatti e Relações Institucionais.
 
 O que determinou a escolha dos nomes foi o trabalho realizado pelos servidores municipais 
desde o início da pandemia de covid-19, desenvolvendo ações integradas ao Sistema Munici-
pal de proteção e Defesa Civil.
 
A indicação é feita pelos membros do Conselho da Medalha, instituído pelo decreto nº 17.537 
de 2012. O Conselho é composto por cinco membros e presidido pelo secretário Chefe de 
Gabinete do Prefeito, Aderval Fernandes Júnior.
  
Além dos homenageados, participaram do evento, o vereador Higor Diego Ralla; o major 
Kleber Moura de Oliveira, comandante do 7º Grupamento de Bombeiros de Campinas; os 
secretários municipais de Saúde, Lair Zambon; e do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimen-
to Sustentável, Rogério Menezes. 
 
Os indicados

Defesa Civil 
 
Coordenadoria de Operações - Adilson Cláudio Barros
 
Serviço de Monitoramento e Alerta - Jucelene Maria Carmo De Oliveira
 
Coordenadoria Administrativa - Ana Márcia Zamboni
 
Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública
Secretário municipal de Segurança Pública - Christiano Biggi Dias
 
Guarda Municipal - Kely Cristina Mendes Da Costa
 
Secretaria de Saúde
Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde - Andrea Paula Bruno von Zuben
 
Coordenadora de Enfermagem do Departamento de Saúde - Renata Cauzzo Zingra Mariano
 
Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Coordenadoria de Fiscalização e Relatora do Comitê de Enfrentamento a Covid-19 - Heloísa 
Fava Fagundes
 
Rede Municipal Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar
Clínico Geral do Hospital Mário Gatti - Sérgio Luís Costa Dias
Coordenadora Médica do Hospital Ouro Verde - Martha Maria do Carmo Bandicioli
 



Plano Nacional de Contingência de Desastre em Massa Envolvendo Animais

Secretaria Municipal de Relações Institucionais
Assessor - Irineu Vicente Júnior

FONTE:https://novo.campinas.sp.gov.br/noticia/42828 

No contexto da saúde única, esse plano traz muitas contribuições para os profissionais e 
para sociedade saber lidar melhor com os animais nesses momentos de grande desafio que 
são os desastres em massa.  O objetivo do plano é servir como uma referência, fornecendo 
as principais considerações básicas e um modelo para auxiliar veterinários e zootecnistas 
no aprimoramento de suas ações de prevenção e resposta aos atendimentos a desastres de 
massa no resgate e nos demais cuidados com animais domésticos e silvestres.

F O N T E : h t t p s : / / c l e a n d r o d i a s . c o m . b r / 2 0 2 0 / w p - c o n t e n t / u -
ploads/2020/10/plano-nacional-contingencia-desastres-massa-envolvendo-animal-v2.pdf

Manual de Resgate e Assistência à Ictiofauna 
em Situações de Desastres Ambientais

A ictiofauna da América do Sul é a mais diversa no planeta, com uma estimativa aproximada 
de 9.100 espécies de água doce e marinhas, com um potencial para descrição de novos 
peixes cada vez mais promissor (REIS et al., 2016)
Além do aspecto conservacionista, o Brasil também se torna um grande mercado da aqui-
cultura industrial, com um crescimento anual aproximado de 14,2% (SCHULTER, VIEIRA 
FILHO, 2017). Pode-se citar também o crescimento do número desses animais criados como 
pets dentro das casas das famílias brasileiras, sendo, atualmente, a quarta espécie mais 
comum no Brasil e a primeira no mundo (ABINPET, 2013). Frente a essa riqueza da fauna e 
diversidade da sua relação com os seres humanos, aumenta a responsabilidade dos cuida-
dos com esses animais em situações de desastres.
O efeito dos desastres nas populações de peixes, sistemas de produção e criação pets são de 
diferentes proporções. Considerando o aspecto de populações em vida livre, existe o risco de 
bioacumulação (SATYANARAYAN et al., 1999), dependendo da substância envolvida no 
desastre, além da migração e redução do número de indivíduos locais devido ao óbito (POM-
PEU, GODINHO, 2006; RUTKAYOVÁ et al., 2018).

F O N T E : h t t p s : / / c r m v s p . g o v . b r / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 2 / M a -
nual-de-Resgate-e-Assist%C3%AAncia-%C3%A0-Ictionofauna-em-Situa%C3%A7%C3%B5
es-de-Desastres-Ambientais-CFMV.pdf 



• A inteligência climática pode ajudar as empresas a monitorar sua exposição aos 
riscos climáticos com mais precisão.

• Conjuntos de dados climáticos em grande escala agregados de sensores, satélites e 
ciência permitem a inteligência climática.

• Os mandatos de divulgação de riscos climáticos são essenciais para acelerar a
adoção de inteligência climática .

Após a COP26, grande parte da narrativa atual em torno das mudanças climáticas tem se 
centrado na mitigação e na falta de metas robustas de redução de emissões para manter o 
aquecimento planetário abaixo de 1,5 ° C. Embora as reduções de curto prazo sejam críticas 
para estabilizar nosso clima futuro, os países ainda devem abordar o risco físico imediato e 
intensificado do aumento da volatilidade climática que já está bloqueada no sistema. Em 
2016, um estudo da Nature Climate Change calculou que até US $ 24,2 trilhões (ou 16,9%) 
dos ativos financeiros globais poderiam estar em risco devido às mudanças climáticas.
Desde o início dos anos 2000, a UNFCCC faz relatórios sobre os riscos relacionados ao clima, 
incluindo ondas de calor, secas, inundações, ciclones e incêndios florestais. No entanto, não 
foi até recentemente - com as recomendações da Força-Tarefa sobre Divulgações Financei-
ras Relacionadas ao Clima (TCFD) - que a demanda cresceu para encontrar tecnologias que 
modelem , prevejam e forneçam insights sobre perigos climáticos para mitigar riscos físicos 
e transitórios .

O que é inteligência climática - e como ela pode ajudar
a lidar com as mudanças climáticas?

A ascensão da inteligência climática

Em resposta, uma nova categoria de tecnologia climática surgiu: inteligência climática (CI). 
Descrita como inteligência de negócios para gerenciamento de risco climático, CI é uma 
informação histórica, atual e preditiva sobre nossos sistemas naturais e construídos, usada 
para fornecer insights para mitigação e adaptação climática . “A inteligência climática coloca 
o clima no centro da tomada de decisões. Empresas, governos e ONGs o usam para tomar 
decisões relacionadas ao clima ”, disse Iggy Bassi, fundador e CEO da Cervest , uma empre-
sa de inteligência climática sediada no Reino Unido.
Avanços sem precedentes em ciência e tecnologia, incluindo aprendizado de máquina (ML) e 
inteligência artificial (IA), estão acelerando a coleta, processamento e análise de dados 
climáticos, permitindo o desenvolvimento da inteligência climática. Conjuntos de dados em 
grande escala estão sendo reduzidos aos níveis local e de ativos para permitir que as empre-
sas tomem decisões mais eficazes, e os dados históricos estão sendo usados para construir 
modelos preditivos para riscos climáticos de curto e longo prazo. Por exemplo, considere 
uma empresa imobiliária global que possui vários ativos (edifícios) em todo o mundo. Esta 
empresa pode usar tecnologia de inteligência climática para entender seus riscos físicos 
climáticos, como aumento do nível do mar, incêndios florestais e ventos extremos, em cada 
um de seus ativos individuais e decidir como e quando mitigá-los e / ou se adaptar a eles.
O primeiro passo para gerenciar o risco climático é medir o risco climático.



—Steven Rothstein, Diretor Executivo da Ceres Accelerator for Sustainable Capital Markets
Nos últimos anos, a tecnologia climática em estágio inicial experimentou um boom no inves-
timento de capital de risco, atingindo US $ 17 bilhões em 2020 , com vários desses investi-
mentos compreendendo inteligência climática e tecnologias de modelagem de risco. No 
entanto, a adoção generalizada de inteligência climática depende de certas condições. Uma 
é uma mudança no cenário regulatório da divulgação de riscos climáticos, um primeiro 
passo imperativo para as empresas reconhecerem, medirem e avaliarem os impactos das 
mudanças climáticas em seus negócios. A regulamentação no setor tradicionalmente ficou 
atrás da ciência. Em 2010, a Securities and Exchange Commission (SEC) publicou uma orien-
tação interpretativa para que as empresas americanas de capital aberto considerassem os 
efeitos das mudanças climáticas, mas não exigia a divulgação dos riscos climáticos em seus 
negócios. Em 2019, apenas 30% das 3.000 maiores empresas americanas de capital aberto 
discutiam as mudanças climáticas como um risco em seu relatório anual.
“O primeiro passo para gerenciar o risco climático é medir o risco climático '', diz Steven 
Rothstein, Diretor Executivo da Ceres Accelerator for Sustainable Capital Markets. “O 
trabalho da SEC e de outras agências reguladoras dos Estados Unidos e de agências impor-
tantes em todo o mundo é vital. Os investidores e os mercados de capitais precisam de infor-
mações comparáveis e claras sobre o risco climático e a divulgação corporativa obrigatória 
é uma ferramenta crítica nesse esforço ”.

Eventos de desastres climáticos de bilhões de dólares nos Estados Unidos
Imagem: Relatório de supervisão da estabilidade financeira (FSOC) Relatório sobre riscos 
financeiros relacionados ao clima.



Em 2020, os EUA registraram 22 eventos de desastres climáticos e meteorológicos em 2020 
que causaram mais de US $ 100 bilhões em danos . Em julho de 2021, o presidente da SEC, 
Gary Gensler, anunciou que consideraria a adoção de regulamentações relacionadas à 
divulgação obrigatória de riscos climáticos para empresas públicas. Este anúncio ficou 
atrás do Reino Unido, que já havia publicado um roteiro em novembro de 2020 que traça um 
plano para tal obrigação alinhado com as recomendações do TCFD.
Esses anúncios e decisões regulatórias levaram mais empresas a divulgar voluntariamente 
dados e informações sobre o clima. Em outubro de 2021, o CDP ambiental sem fins lucrati-
vos informou que mais de 13.000 empresas com mais de 64% da capitalização de mercado 
global revelaram dados sobre mudanças climáticas, segurança hídrica e desmatamento em 
2021, um aumento de 37% desde 2020. Apesar do progresso na divulgação, ainda são ques-
tões que permanecem. Informações incompletas podem levar os mercados a subestimar os 
riscos climáticos, e a falta de um método e estrutura padronizados para divulgações reduz a 
capacidade dos governos de obrigá-los.
Além disso, seja voluntária ou obrigatória, a divulgação dos riscos climáticos é apenas o 
primeiro passo e não garante a qualidade das informações reportadas. A inteligência climá-
tica pode facilitar divulgações de melhor qualidade, permitindo que as empresas analisem 
sua exposição ao risco climático com mais precisão e rapidez do que nunca, e é uma ferra-
menta necessária para as empresas tratarem de seus riscos.

O poder da inteligência climática

Existem muitas maneiras pelas quais a inteligência climática pode fazer isso. O pacote de 
produtos alimentado por IA da Cervest oferece inteligência climática dinâmica baseada em 
nuvem que unifica dados climáticos com experiência em ciências da terra, modelagem de 
dados e aprendizado de máquina para apresentar uma visão padronizada e baseada em 
ciência do risco em milhões de ativos globais em nível individual. À prova de futuro quantifi-
ca os riscos físicos climáticos para seguradoras, gestores de ativos e bancos avaliando a 
probabilidade de inadimplência de ativos e perdas e danos. Alternativamente, ClimateAI 
está desenvolvendo inteligência artificial para ajudar os agricultores a tomar decisões infor-
madas sobre como plantar, cultivar e colher safras de acordo com as mudanças de tempera-
tura e padrões climáticos.
A inteligência climática é necessária para que as empresas entendam de forma mais precisa 
e fácil seus riscos e oportunidades climáticos. Mais governos e reguladores devem exigir a 
divulgação de riscos climáticos e recomendar estruturas robustas e padronizadas para 
orientar os desenvolvimentos de soluções necessárias. Além disso, os setores público e 
privado precisarão continuar a investir e trabalhar com provedores de inteligência climática 
em estágio inicial para desenvolver casos de uso de resposta a riscos e aplicações comer-
ciais para que esta tecnologia seja amigável e amplamente adotada.

FONTE:https://www.weforum.org/agenda/2021/12/climate-intelligence-climate-change/ 

F O N T E : h t t p s : / / c o u n c i l . s c i e n c e / c u r r e n t / b l o g / p i c t u r i n g - t h e - f u t u -
re-of-complex-cascading-climate-risks/ 

FONTE:https://news.trust.org/item/20211206142001-056cu 



A atual trajetória de aquecimento levará à crise humanitária: UNOCHA

O diretor de políticas da agência da ONU que coordena os esforços de ajuda humanitária 
internacional pediu 'mudanças transformacionais' no pensamento e na ação na cúpula do 
clima em Glasgow
Entre 2000 e 2019, mais de 7.000 desastres foram registrados em todo o mundo, um aumen-
to de 83% em relação às duas décadas anteriores. Houve um aumento de 134% no número 
de inundações e de 232% nos eventos extremos de temperatura. O número de pessoas 
afetadas aumentou 21% e os custos econômicos aumentaram 82%. Já em 2012, o Painel 
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas afirmava que as mudanças climáticas esta-
vam tornando os desastres mais frequentes e intensos.
“Em um mundo que atualmente está 1,2 grau Celsius mais quente, os trabalhadores huma-
nitários estão lutando para acompanhar o aumento do número de desastres relacionados ao 
clima e o aumento dramático das necessidades humanitárias”, disse Hansjoerg Strohmeyer, 
diretor de políticas do Escritório de Coordenação da ONU de Assuntos Humanitários (UNO-
CHA), falando na cúpula do clima da ONU COP26 em Glasgow no mês passado.
Ele acrescentou: “Um aumento de 1,5ºC na temperatura testaria o atual sistema humani-
tário até seus limites. Um aumento de 2,7 ° C, nossa trajetória atual, ou além, levaria a uma 
crise humanitária global descontrolada, cuja magnitude ameaçaria seriamente o colapso do 
sistema. ”
Nos 15 países mais vulneráveis e menos preparados para se adaptarem à crise climática de 
acordo com uma classificação da Universidade de Notre Dame, os números tanto de desas-
tres relacionados ao clima quanto de pessoas afetadas aumentaram mais de 100% nas duas 
primeiras décadas deste milênio em comparação com as duas décadas anteriores.
Em 2020, os desastres provocaram mais de 30,7 milhões de novos deslocamentos internos 
registrados, 98% dos quais resultaram de eventos relacionados ao clima, disse Strohmeyer. 
O risco de deslocamento relacionado a desastres quadruplicou desde a década de 1970, e os 
choques climáticos causaram uma média estimada de 23,1 milhões de deslocamentos todos 
os anos entre 2010 e 2019, de acordo com o Centro de Monitoramento de Deslocamento 
Interno.
O clima extremo foi um dos três principais motores da insegurança alimentar aguda, ao lado 
do conflito / insegurança e choques econômicos em 2020. Ele causou fome em 15,7 milhões 
de pessoas em 15 países, de acordo com o Programa Mundial de Alimentos. Um aumento de 
2ºC na temperatura média global colocaria 189 milhões de pessoas adicionais em uma crise 
alimentar. Em um cenário 4C, esse número chegaria a 1,8 bilhão.
A mudança do clima ameaça minar os últimos 50 anos de progresso da saúde pública, per-
turbando o bem-estar das comunidades e as bases sobre as quais os sistemas de saúde são 
construídos. Nesta década, as mudanças climáticas podem causar cerca de 250.000 mortes 
adicionais anualmente por desnutrição infantil, malária, diarreia e exposição ao calor em 
idosos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde.
Um próximo relatório do OCHA afirma que as projeções de risco atuais mostram que os 
países do Leste Asiático correm o maior risco de futuros ciclones tropicais, disse Strohme-
yer, enquanto os países da América Latina e do Sudeste Asiático correm o maior risco de 
inundações extremas. Quase todas as regiões do mundo estarão em risco de secas severas 
até 2050, com cerca de 25% dos países em risco extremo.



Recomendações OCHA: as próximas etapas necessárias

Hansjoerg Strohmeyer, diretor de políticas do UN OCHA, pediu “cinco mudanças transfor-
macionais importantes em nosso pensamento e ações”.

1. Aja e invista cedo

“Melhorar e integrar os sistemas de alerta precoce e ação antecipatória. Aumente e priorize 
ações de preparação integradas. Fornece financiamento prontamente disponível, previsível, 
flexível e sustentável. Integrar e sequenciar recursos climáticos, financiamento de risco e 
modelos de seguro com a abordagem de financiamento geral para um contexto. ”

2. Ação de longo prazo em direção a objetivos comuns

“Fatore os riscos climáticos em todos os estágios do ciclo do programa humanitário e outras 
estruturas de planejamento de longo prazo; torná-los compostos uns com os outros. 
Aumentar os programas que apoiam a resiliência da comunidade, inclusive por meio de pro-
teção social, meios de subsistência ou programação de serviços básicos. Fornecer e expan-
dir abordagens de financiamento e financiamento flexíveis e plurianuais que atendam às 
necessidades imediatas e de longo prazo para atingir objetivos comuns ”.

3. Atuem juntos e estejam conectados

“Integrar o engajamento de provedores de ajuda, atores locais e outros parceiros em torno 
de análises de risco compartilhadas e objetivos comuns. Aumentar o uso de fundos comuns, 
financiamento de risco e outros mecanismos para incentivar a cooperação e integração. 
Construir plataformas para conectar e reunir atores locais, nacionais, regionais e interna-
cionais. ”



4. Aja de forma inclusiva e não cause danos

“Integrar as normas de direitos humanos nas ações climáticas. Elabore programas voltados 
para as pessoas mais vulneráveis e retifique práticas discriminatórias e desequilíbrios de 
poder. Integre sistematicamente o conhecimento histórico, as experiências vividas e o feed-
back das comunidades afetadas na tomada de decisões humanitárias, no planejamento e na 
programação. Incentive os doadores, instituições financeiras e organizações de ajuda a 
investir mais diretamente nas comunidades locais e afetadas. ”

5. Compartilhe informações agindo como 'tradutores' de análises, pesquisas e soluções

“Conecte as comunidades locais e os tomadores de decisão à ciência do clima e ao conheci-
mento sobre os riscos e impactos. Facilite ativa e sistematicamente o discurso entre as 
comunidades locais, tomadores de decisão e o setor privado sobre as prioridades locais, 
soluções e evidências sobre os impactos. Construir experiência em mudanças climáticas 
em todos os aspectos da ação humanitária. ”

F O N T E : h t t p s : / / w w w . t h e t h i r d p o l e . n e t / e n / c l i m a t e / o c h a - c u -
rrent-warming-trajectory-will-lead-to-humanitarian-crisis/

Nova orientação abrangente para monitorar e avaliar a ação antecipatória

Uma publicação do Programa Mundial de Alimentos, em colaboração com o Centro Climáti-
co da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, consolida conselhos e ferramentas para 
gerar evidências sobre ações baseadas em previsões
À medida que o financiamento e as ações com base em previsões crescem em profundidade, 
amplitude e escopo, a necessidade de formas robustas de monitorar seus impactos e avaliar 
sua eficácia é fundamental. A evidência sobre os efeitos da ação antecipatória - positiva ou 
negativa - ainda é limitada. A demanda por orientação e ferramentas de monitoramento e 
avaliação (M&A) para medir se a ação antecipatória faz a diferença tem aumentado.
Para atender a essa demanda, em 2021 o Programa Mundial de Alimentos (PMA) desenvol-
veu ' Monitoramento e avaliação de ações antecipatórias para perigos de início rápido e 
lento - Orientação e ferramentas para Financiamento com base em Previsões ', com o apoio 
do Centro Climático da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho .
“Esperamos que este novo guia abrangente sobre monitoramento e avaliação da ação ante-
cipatória ajude não apenas os escritórios do PMA nos países, mas também toda a comunida-
de de antecipação, a gerar mais e melhores evidências sobre o que funciona e por que, e 
onde podemos fazer melhor, ”Diz Jesse Mason, líder de ação antecipatória do WFP.

Um guia completo e com tecnologia de ponta

Este documento de 79 páginas apresenta o guia mais completo e avançado sobre M&A de 
ação antecipatória até o momento, completo com enquadramento, exemplos e uma gama de 
ferramentas práticas.



O objetivo é ajudar os profissionais a responder à pergunta abrangente: o financiamento 
baseado em previsões faz diferença para reduzir ou mitigar os impactos nas populações 
afetadas? Suas três seções principais conduzem os profissionais através de: as principais 
considerações para o M&A de ações antecipatórias para perigos de início lento e rápido; um 
processo passo a passo para planejar e implementar M&A; e avaliação de resultados. O 
documento de orientação é acompanhado por uma variedade de modelos editáveis , por 
exemplo, estruturas de indicadores e planos de M&A, bem como questionários e orien-
tações específicas para tópicos.
Embora este guia de M&A tenha sido desenvolvido para o contexto programático do PMA e 
indicadores-chave (por exemplo, sobre segurança alimentar e estratégias de sobrevivên-
cia), suas abordagens e ferramentas podem ser adaptadas para outras instituições e pro-
gramas.

Três estágios de compreensão dos resultados da ação antecipatória. Fonte: PMA (2021) 
Monitoramento e avaliação de ações antecipatórias para perigos de início rápido e lento - 
Orientação e ferramentas para financiamento baseado em previsões

O que medir, quando e como

O guia de M&A enfoca os desafios específicos colocados para M&E para ação antecipatória 
para perigos de início lento e rápido e oferece soluções para estes.

O que medir

A justificativa para investir em ação antecipatória é que os humanitários podem agir mais 
cedo do que normalmente o fariam. Portanto, dados básicos sobre os prazos, tipo e alcance 
das ações são importantes. Indo além disso, também queremos entender se as ações ante-
cipatórias contribuem para melhores resultados para as pessoas vulneráveis e se as dife-
renças que experimentam são atribuíveis às ações antecipatórias. O guia de M&A oferece 
sugestões sobre como fazer isso.

Quando agir e quando medir os resultados

Quando é o momento ideal para implantar a ação antecipatória? Quando os efeitos pretendi-
dos (e não intencionais) da ação antecipatória podem ser sentidos e quando devem ser 
medidos? As respostas para essas são altamente específicas ao contexto, mas podem ser 
generalizadas fazendo-se a distinção entre perigos de início lento (por exemplo, seca) e 
perigos de início rápido (por exemplo, ciclones). Em ambos os casos, os resultados devem 
ser medidos logo o suficiente para que as pessoas se lembrem dos benefícios da ação ante-
cipatória (isto é, antes que sejam esquecidos ou 'erodidos' pelo tempo ou choques repetidos) 
e tarde o suficiente para que os resultados sejam totalmente materializados. Este guia de 
M&A inclui sugestões sobre como determinar esses momentos.



Como atribuir resultados a ações

Diferentes estratégias podem ser usadas para fazer uma atribuição causal de resultados 
observáveis a ações específicas. Cada estratégia tem seus próprios pontos fortes, limi-
tações e adequação, de acordo com o contexto específico do programa e a capacidade da 
organização implementadora. O guia de M&A propõe um projeto quase experimental como 
uma solução prática para a maioria dos implementadores. Isso envolve a coleta de dados de 
resultados de uma amostra de beneficiários da ação antecipatória e de um grupo de compa-
ração de pessoas igualmente vulneráveis e expostas ao perigo que não foram alcançadas 
por antecipação, mas que se beneficiaram da assistência de resposta 'regular'. 

Opções para geração de evidências para perigos de início lento. Fonte: PMA (2021) Monitora-
mento e avaliação de ações antecipatórias para perigos de início rápido e lento - Orientação 
e ferramentas para financiamento baseado em previsões
Melhores evidências para melhores ações antecipatórias
O monitoramento e a avaliação são componentes essenciais de qualquer programa de ação 
antecipatória e uma maneira inigualável para a comunidade de prática em geral aprender 
sobre a eficácia, as barreiras, os sucessos e os fracassos das ativações de ação antecipató-
ria. O M&A pode ser complexo de se acertar, com muitos fatores e capacidades a serem con-
siderados. Este novo guia de M&A oferece maneiras viáveis de criar e implementar planos 
de M&A robustos e eficazes, reconhecendo a natureza altamente específica do contexto dos 
programas de ação antecipatória.
Ele complementa os esforços em andamento do Centro de Antecipação para fortalecer a 
geração e o uso de evidências sobre a ação antecipatória, incluindo o Grupo de Praticantes 
de Monitoramento, Avaliação, Responsabilidade e Aprendizagem e o banco de dados de 
evidências .

F O N T E : h t t p s : / / w w w . a n t i c i p a t i o n - h u b . o r g / n e w s / n e w - c o m p r e h e n s i -
ve-guidance-for-monitoring-and-evaluating-anticipatory-action

FONTE: https://www.anticipation-hub.org/Documents/Manuals_and_Guide-
lines/WFP-FbF-MEGuide-Oct2021.pdf 



Integrando a inclusão da deficiência na gestão de risco de desastres

Com quantas pessoas com deficiência você trabalhou? Com que frequência as pessoas com 
deficiência lideraram ou participaram de processos de tomada de decisão e discussões dos 
quais você fez parte?  A sua definição de deficiência vai além das deficiências visíveis para 
incluir as diversas maneiras pelas quais a deficiência pode ser vivenciada, incluindo cogniti-
vamente ou psicossocialmente?
Com 1 bilhão, ou 15% da população mundial experimentando uma forma de deficiência , e 
80% dos quais vivendo em países de baixa e média renda (LMIC), devemos fazer essas per-
guntas para o desenvolvimento inclusivo.
Os LMIC estão cada vez mais vulneráveis aos impactos dos perigos naturais exacerbados 
pela mudança climática - e as pessoas com deficiência sofrem um impacto desproporcional 
nas regiões mais pobres . Portanto, é crucial que as pessoas com deficiência sejam conside-
radas nas atividades de gestão de risco de desastres (DRM). As convenções internacionais, 
como a Estrutura de Sendai para Redução do Risco de Desastres 2015-2030 , fornecem um 
apoio robusto para a inclusão de pessoas com deficiência - mas a tradução desses compro-
missos em práticas precisa de trabalho.

Por que a inclusão de pessoas com deficiência?

1. Maximize os benefícios para todos

As intervenções que incluem a deficiência podem impactar positivamente a sociedade em 
geral. O Desenho Universal ilustra como os programas de DRM inclusivos para deficientes 
melhoram a vida de muitos, além de pessoas com deficiência. Vários projetos de DRM do 
Banco Mundial, incluindo a construção de abrigos de evacuação em Bangladesh e na Índia , 
incorporaram certos padrões de Desenho Universal que beneficiaram crianças, mulheres 
grávidas e idosos ao criar entradas de acesso mais fácil. Outro projeto na Índia tornou as 
escolas - frequentemente usadas como abrigos de evacuação - mais universalmente acessí-
veis, construindo caminhos claros para atravessar e posicionar prateleiras e outros móveis 
em alturas apropriadas para as crianças.
Além disso, o design que inclui a deficiência é multifuncional. Para um projeto na Romênia 
para aumentar a resiliência dos bombeiros, não parecia óbvio por que rampas e outras 
intervenções de suporte físico eram essenciais em um corpo de bombeiros, dadas as neces-
sidades físicas dos bombeiros. No entanto, os bombeiros também são acessados pelo públi-
co e outras autoridades que podem ter diferentes habilidades. Além disso, durante a fase de 
concepção do projeto, a equipe levantou o ponto importante de que o uso a longo prazo de 
edifícios públicos é imprevisível. Portanto, tornar a estação universalmente acessível 
aumenta a longevidade de seu uso.

2. Traga valor agregado ao custo marginal

A integração intencional de abordagens inclusivas para deficientes economiza tempo e 
dinheiro. Ao contrário da crença popular, o custo adicional de integrar a inclusão de defi-
ciência em projetos de DRM é marginal, particularmente na fase de design.  Os custos geral-
mente aumentam quando mudanças que incluem deficiência são adicionadas a um projeto 
nos estágios posteriores. Isso pode exigir mais recursos, tempo e esforço. 



Um estudo descobriu que o custo adicional de incluir medidas de acessibilidade para uma 
moradia unifamiliar na fase de projeto foi de 0,2% do custo total, enquanto o retrofit para 
acessibilidade após a implementação adicionou 6%.

Como implementar abordagens inclusivas de deficiência para DRM:

1.  Use leis e acordos internacionais como pontos de entrada
Acordos internacionais e leis nacionais podem ser aproveitados para destacar a importância 
da inclusão da deficiência com as partes interessadas. Alguns especialistas afirmam que 
muitas vezes posicionam a inclusão da deficiência para cumprir outros compromissos inter-
nacionais nas negociações. Ao vincular os compromissos ao mandato de sua organização no 
início do projeto, ajuda a demonstrar a importância da inclusão da deficiência e incentiva as 
partes interessadas a priorizar abordagens inclusivas para DRM.

2. Alavancar processos consultivos inclusivos
Em primeiro lugar, a consulta em si deve ser inclusiva para a participação de pessoas com 
deficiência e organizações de pessoas com deficiência (OPDs), como organizar reuniões em 
locais acessíveis e compartilhar informações em formatos acessíveis.  
Os processos consultivos iterativos permitem que as pessoas com deficiência forneçam 
feedback sobre a qualidade e eficácia das medidas de acessibilidade ao longo do ciclo do 
projeto, resultando em melhores resultados. O Comitê Nacional de Deficientes da Guiana 
(NCD) consultou sobre o projeto doméstico acessível de abrigos de evacuação e foi então 
reativado para revisar quando a construção foi concluída. O NCD descobriu que os abrigos 
não eram totalmente acessíveis; as mesas da cozinha não eram baixas o suficiente para 
cadeiras de rodas; a rampa de entrada era muito íngreme e a área do banheiro não tinha 
espaço adequado para que uma cadeira de rodas se movesse livremente. Em última análise, 
o abrigo teve que ser modificado retroativamente para fazer essas acomodações, que eram 
mais caras e demoradas.
Além disso, o Modelo de Gaibandha , desenvolvido por uma agência humanitária líder com 
foco em pessoas com deficiência em seu trabalho em regiões afetadas por enchentes em 
Bangladesh, demonstra o impacto positivo de abordar as consultas como uma colaboração 
e oportunidade para capacitação. Algumas das intervenções baseadas na comunidade 
implementadas incluem a criação de grupos de autoajuda para pessoas com deficiência, 
meios de subsistência à prova de desastres e estabelecimento regional de OPDs formais 
para defender o governo local.

3. Use dados desagregados sobre deficiência
Embora existam desafios em relação aos dados desagregados por deficiência, conforme 
discutido nesta postagem do blog , os dados podem apoiar o desenvolvimento de sistemas 
de alerta precoce apropriados e esforços de resposta e recuperação. Isso ajuda a criar um 
ambiente propício para a inclusão de pessoas com deficiência. Por exemplo, o uso de dados 
para criar registros sociais pode ajudar os funcionários do governo local a identificar onde 
vivem as pessoas com deficiência e quais são suas necessidades. Isso melhora as medidas 
de preparação e prioriza apropriadamente os esforços de resposta, aumentando assim a 
eficácia das atividades de DRM.

F O N T E : h t t p s : / / b l o g s . w o r l d b a n k . o r g / s u s t a i n a b l e c i t i e s / i n t e g r a -
ting-disability-inclusion-disaster-risk-management-whys-and-hows?deliveryName=FCP_3_DM12
4482 

F O N T E : h t t p s : / / a t u l l y a . c o m . n p / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 8 / D i s a -
bility-Inclusive-Get-Ready-Guidebook-English-1.pdf 



INFORMAÇÕES:

CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO

https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio7
www.cidadesresilientes.net/biblioteca.html 

REDE DE CIDADES RESILIENTES DE LINGUA PORTUGUESA

www.cidadesresilientes.net

PREVENTIONWEB

www.preventionweb.net/english/

SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

www.mi.gov.br/web/guest/cidades-resilientes

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

 CEPED UNICAMP   

https://ceped.cpa.unicamp.br/  


