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1ª Reunião – Cidades Resilientes de Língua Oficial 
Portuguesa – CR- LPT 
 
No âmbito da Plataforma Global para a Redução do Risco de Desastre 2019, decorreu 
no dia 16 de Maio, na sala 19, do Centro Internacional de Conferências de Genebra, 
uma reunião informal das cidades de língua oficial portuguesa, inscritas na Campanha 
Internacional “Making Cities Resilient” da UNDRR. 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
Participantes da reunião em Genebra: 
- José Oliveira, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (Portugal); 
- Patrícia Pires, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (Portugal); 
- Sidnei Furtado, Promotor Nacional (Brasil) \ Cidade de Campinas (Brasil); 
- Nuno Sousa, Município de Setúbal (Portugal); 
- José Luís Bucho, Município de Setúbal (Portugal); 
- Carlos Rabaçal, Município de Setúbal (Portugal); 
- Fernando Brito, AISR  - ARISE (Brasil); 
- Susana Gonçalves, Município de Matosinhos (Portugal) 
- Paula Bandeiras, Município de Matosinhos (Portugal) 
- Claudia Braga, Município de Cascais (Portugal) 
- Carlos Rocha, Município da Amadora (Portugal) 
- Carlos Mata, Município de Cascais (Portugal) 
- Luís Carvalho, Promotor Nacional (Portugal) \ Município da Amadora (Portugal); 
- Rafael Fernandes, Cidade da Praia (Cabo Verde) 
 

 

Making Cities Resilient report 2019: Um instantâneo de 
como os governos locais progridem na redução dos 
riscos de desastres em alinhamento com a Estrutura de 
Sendai para a Redução do Risco de Desastres 



Durante 2017-2018, 214 cidades / municípios da Ásia (88), das Américas (50), da África 
Subsaariana (50) e dos Estados Árabes (26) realizaram a avaliação preliminar de nível 
do Scorecard de Resiliência a Desastres para Cidades, como parte da iniciativa, “Tornar 
as cidades sustentáveis e resilientes: Implementação da Estrutura de Sendai para a 
Redução do Risco de Desastres 2015-2030 em nível local”, apoiada pela Comissão 
Europeia. Este relatório articula os resultados dessas avaliações preliminares do 
Scorecard em uma análise das tendências globais de ações de resiliência, refletindo o 
progresso na construção da resiliência em nível local.  

Esta análise é uma tentativa de identificar os principais desafios, oportunidades e 
recomendações para a resiliência urbana, levando em consideração os elementos 
dentro dos Dez Princípios da Campanha de Tornar as Cidades Resilientes, incluindo os 
aspectos sobre governança local, recursos financeiros e técnicos, políticas e planos, e 
participação e envolvimento dos cidadãos. Múltiplas técnicas estatísticas descritivas 
foram utilizadas para analisar os dados ordinais. A análise de conteúdo, uma forma de 
análise temática, foi usada para identificar os principais desafios, oportunidades e 
recomendações, com base nos comentários feitos pelos respondentes. 

Os resultados deste estudo revelam o estado dos governos locais na redução do risco 
de desastres, o que permite uma melhor compreensão do progresso no sentido de 
atingir as metas do Quadro de Sendai no nível local. Isso reflete simultaneamente os 
progressos alcançados na consecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), particularmente o SDG 11, “Tornar cidades e assentamentos humanos 
inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis”, o que não pode ser alcançado sem uma 
redução substancial do impacto potencial causado por desastres. população, 
sociedade e economia.  

FONTE:https://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/assets/toolkit/documents/UNDRR_Making

%20Cities%20Resilient%20Report%202019_April2019.pdf 

 
 
 

 

Índice de paz global 2019: Medindo a paz em um mundo 
complexo 

Esta é a décima terceira edição do Global Peace Index (GPI), que classifica 163 estados 
e territórios independentes de acordo com seu nível de tranquilidade. Este relatório 
apresenta a análise mais abrangente baseada em dados até hoje sobre a paz, seu valor 
econômico, tendências e como desenvolver sociedades pacíficas. 

O relatório revela que cerca de 971 milhões de pessoas vivem em áreas com exposição 
alta ou muito alta às mudanças climáticas. Deste número, 400 milhões (41%) residem 



em países que já apresentam baixos níveis de tranquilidade. A mudança climática pode 
aumentar indiretamente a probabilidade de conflitos violentos por meio de seus 
impactos sobre a disponibilidade de recursos, meios de subsistência, segurança e 
migração. Para enfrentar esses desafios, será necessária uma cooperação muito maior 
dentro e entre os países. Países com altos níveis de Paz Positiva  -  as atitudes, 
instituições e estruturas que criam e sustentam sociedades pacíficas  - são mais 
capazes de administrar choques induzidos pelo clima e tendem a ter um desempenho 
ambiental mais alto do que aqueles com níveis mais baixos de Paz Positiva. 

FONTE:http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/06/GPI-2019-web003.pdf 

 
 

 

Crise climática pode espalhar a febre da dengue na 
maior parte do sudeste dos EUA 

Se as emissões de gases do efeito estufa continuarem aumentando até 2080, a dengue 
poderá se espalhar por grande parte do sudeste dos EUA até 2050. 

Essa é uma das descobertas de um estudo publicado na Nature Microbiology na 
segunda-feira sobre a potencial disseminação da doença transmitida por mosquitos, 
que atualmente mata cerca de 10 mil pessoas por ano e causa 100 milhões de 
mortes. O estudo também previu que a doença se expandiria para altitudes mais 
elevadas na região central do México, no norte da Argentina, no interior da Austrália, 
para grandes cidades costeiras no leste da China e no Japão, para a África Austral e 
para o Sahel da África Ocidental. 

View image on Twitter 
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O estudo incorporou dados sobre o comportamento dos mosquitos, a urbanização e os 
diferentes cenários de mudanças climáticas para prever como a dengue se espalharia 
em 2020, 2050 e 2080, explicou o The New York Times . No cenário climático mais 
extremo, as emissões continuam a aumentar. Em outro, as emissões aumentam até 
2080 e estabilizam em 2100 e, no terceiro, atingem o pico em 2040. Em todos os 
cenários, a disseminação da dengue aumentou, mas diminuiu ligeiramente entre 2050 
e 2080 no cenário de emissões mais baixas. 

"Isso sugere que as restrições nas emissões e as metas de crescimento socioeconômico 
mais sustentáveis oferecem esperança de limitar o impacto futuro da dengue", 
escreveram os pesquisadores. 

O estudo foi único em pesquisas anteriores, pois não se concentrou apenas em como a 
mudança climática impactaria a disseminação da dengue. Também se concentrou na 
urbanização. Isso porque a dengue é uma doença que prospera e se espalha nas 
cidades. 

"Quando as pessoas ouvem doenças transmitidas por mosquitos, elas pensam em 
áreas florestais. Mas a dengue é a doença do século 21 - acontece nas grandes cidades. 
Nas grandes cidades há muita gente se movimentando muito rapidamente", disse o 
autor do estudo. O professor assistente da Escola de Higiene e Medicina Tropical de 
Londres, Oliver Brady, disse ao The Telegraph . 

O estudo descobriu que 2,25 bilhões a mais de pessoas estariam em risco de dengue 
até 2080, ou 60% da população mundial. Mas a maior parte desse risco aumentado 
seria impulsionada pelo crescimento populacional em áreas onde a doença já é 
endêmica, não por uma expansão em sua distribuição geográfica. 

View image on Twitter 
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Out today! -predicting future dengue in a changing world. In short- Spread to Europe 
and USA more limited than previously predicted, already endemic areas will see the 
biggest growth in population at risk as they continue to rapidly urbanise 
https://www.nature.com/articles/s41564-019-0476-8 … 
 

Grande parte de sua expansão futura será, portanto, em lugares que têm o menor 
número de recursos para lidar com isso, como a África subsaariana, que está se 
urbanizando rapidamente, escreveu Brady em uma nota "Behind the Paper" sobre o 
artigo . 

"Nossa esperança é que futuras pesquisas sobre dengue e mudança climática possam 
se expandir para incluir estratégias de mitigação para aqueles em áreas endêmicas, 
além de avaliar o risco de disseminação para nações ocidentais", escreveu Brady. 

A dengue é transmitida pelos mosquitos Aedes, que também carregam o zika e o 
chikungunya. É também chamado de febre breakbone, e os sintomas podem incluir 
febre, dor nas articulações e hemorragia interna, de acordo com o The New York 
Times. 

"Para uma dengue individual saudável é uma experiência terrível que você nunca 
esquecerá", disse Josh Idjadi, professor associado da Eastern Connecticut University, 
que pegou a doença na Polinésia Francesa, ao The New York Times. "Para bebês e 
idosos e enfermos, eles são os que estão em risco". 

Existe uma vacina, mas não funciona para a maioria das pessoas. 

"Agir agora investindo em testes de novas vacinas e controle de mosquitos, reduzir as 
emissões de carbono e planejar o crescimento populacional sustentável e a 
urbanização são passos cruciais para reduzir o impacto do vírus", disse o autor do 
estudo e professor da Universidade de Washington. Hay recomendou ao The 
Telegraph. 

FONTE:https://www.ecowatch.com/oatmeal-gluten-free-2638803813.html 

 

 

Flutuar quando inunda: Arquitetura anfíbia como uma 
estratégia alternativa de redução de risco de enchente 



Michelle Castro Bullough, Shabaan Khokhar e Elizabeth C. Inglês, PhD 

Origens da Louisiana 

No final de agosto de 2005, os furacões provocados pelo furacão Katrina invadiram os 
canais, romperam os diques e expulsaram as casas de suas fundações. Grande parte de 
Nova Orleans estava mergulhada em água salobra por semanas. Elizabeth English, que 
estava no Centro de Furacões da Universidade do Estado de Louisiana na época, 
testemunhou a devastação em primeira mão. No rescaldo, a Agência Federal de 
Gerenciamento de Emergências dos EUA (FEMA) recomendou que os lares fossem 
elevados. Preocupado com o fato de que levantar casas reduziria a coesão da 
comunidade e dificultaria o acesso dos moradores, o inglês buscava soluções 
alternativas. 

Em 2006, ela fundou o Buoyant Foundation Project (BFP) e começou a desenvolver 
estratégias para reformar casas com fundações anfíbias. O conceito permitia que 
estruturas comuns passassem a flutuar temporariamente quando ocorressem 
inundações. O primeiro protótipo em escala real, representando uma típica casa estilo 
shotgun de Nova Orleans, tinha uma estrutura de aço afixada sob o piso, à qual 
poderiam ser anexados blocos de espuma flutuantes. Postes verticais de orientação 
inseridos no chão perto dos cantos foram então conectados ao quadro. 

 
Resposta à inundação de um edifício adaptado com uma base flutuante 

Avançando para hoje e o BFP tem dois projetos protótipos mais recentes - um no 
Vietnã rural e outro no Ontário. Localizados em contextos muito diferentes, os dois 
projetos estão nos ensinando mais sobre as melhores práticas para projetar fundações 
flutuantes. 

Projetando para o Delta do Mekong 

O Delta do Mekong é o coração do Vietnã, tanto por seu papel no suprimento de 
alimentos quanto por seu pulso de inundação rítmico. A inundação é uma ocorrência 
anual que, quando deixada fluir naturalmente, reabastece a terra. As casas dos 
agricultores são tradicionalmente levantadas acima do solo para reduzir os danos 



causados por inundações; no entanto, com eventos de inundação aumentando em 
intensidade, essa elevação estática nem sempre é suficiente. Apoiado pela Global 
Resilience Partnership e pela Z Zurich Foundation, o PBF e seus parceiros locais 
vietnamitas implementaram quatro protótipos de adaptação anfíbia em duas casas na 
província de An Giang e duas na província de Long An. 

A equipe construiu os retrofits anfíbios no verão de 2018. O equipamento de 
monitoramento foi instalado para coletar dados de vento e movimento para calibrar a 
estabilidade de flutuação. No processo, o BFP ensinou aos carpinteiros locais os 
fundamentos de reformas anfíbias de casas existentes usando habilidades familiares 
de carpintaria, técnicas de construção e materiais de construção. Este treinamento 
posicionará as comunidades para expandir este trabalho por conta própria, iniciando 
uma abordagem escalonável de base para a comunidade para a redução do risco de 
inundação e adaptação às mudanças climáticas. 

Durante a temporada de monções de 2018, a paisagem em torno das casas 
reformadas foi pontilhada com pontas de talos de arroz submersos e casas 
parcialmente submersas. Nas entrevistas pós-inundação, os beneficiários expressaram 
satisfação com os resultados. Os retrofits aumentam a resiliência da comunidade ao 
permitir que as residências em risco permaneçam seguras no local durante os eventos 
de inundação, proporcionando-lhes maior oportunidade de realizar suas atividades 
econômicas diárias sem interrupção social e física ou o custo dos reparos. 

 
Retrofit de uma nova casa com uma fundação flutuante, província de An Giang, Vietnã 

  



 
Retrofit de uma casa tradicional com uma fundação flutuante, província de An Giang, 
Vietnã 

Protótipos e diretrizes de design de Ontário 

Sob uma doação recebida do Conselho Nacional de Pesquisa do Canadá (NRC), o PBF 
está desenvolvendo protótipos para adaptação de residências canadenses existentes 
para tornarem-se anfíbios, com o objetivo de explorar adaptações de fundações 
flutuantes como uma potencial estratégia de adaptação às mudanças climáticas nas 
comunidades das Primeiras Nações. 

Para iniciar o projeto, a equipe do BFP projetou e construiu em Waterloo, ON, um 
protótipo de pavilhão de estrutura de madeira equipado com uma base 
flutuante. Situado em uma lagoa na Universidade de Waterloo (UW), o protótipo 
fornece um meio de monitorar e analisar a resposta de uma base flutuante, uma vez 
que sofre os ciclos de congelamento e descongelamento típicos do clima canadense. O 
pavilhão foi construído no campus satélite da UW School of Architecture em 
Cambridge por estudantes de graduação e pós-graduação em arquitetura que 
trabalham com o PBF. A instalação do pavilhão na lagoa no início de outubro de 2018 e 
o monitoramento adicional em 2019 representam a primeira fase do projeto NRC 



maior (Figura 4).

 

Um protótipo de pavilhão de armação como construído na Escola de Arquitetura da 
Universidade de Waterloo (à esquerda) e como instalado no local no campus norte da 
UW (à direita). 

No outono de 2018, a equipe do PBF iniciou uma colaboração com o proprietário de 
uma casa de campo vulnerável a inundações em Minden, ON. A equipe está avançando 
para projetar uma solução de modernização anfíbia para essa casa de campo. As 
circunstâncias da casa oferecem uma oportunidade perfeita para desenvolver a 
segunda fase do projeto NRC, com a intenção não apenas de demonstrar a adequação 
de retrofits anfíbios para casas de campo, mas também para fornecer um exemplo de 
construção de retrofit anfíbio que pode ser visitada e observada por líderes de 
comunidades First Nations propensas a inundações que possam estar considerando 
adotar essa abordagem. 

O projeto concluirá na Fase 3 com uma proposta de diretrizes preliminares de projeto, 
como um primeiro passo para a futura codificação da construção anfíbia. 

Sustentabilidade para os vulneráveis 

Os retrofits anfíbios melhoraram drasticamente a vida dos beneficiários do GRP no 
Vietnã e têm o potencial de ajudar outras comunidades de baixa renda propensas a 
inundações. Após o teste do protótipo NRC, esperamos que seja apenas uma questão 
de tempo até que a construção anfíbia seja introduzida no Código de Construção 
Canadense. A 'reconstrução melhor' com esta tecnologia pode preservar estruturas 
valiosas e manter a coesão social, permitindo que as comunidades se tornem mais 
resilientes contra as ameaças climáticas. 



FONTE:http://haznet.ca/float-floods-amphibious-architecture-alternative-flood-risk-reduction-
strategy/ 

 

Acessibilidade, tradição, diminuem a demanda de 
Bangladesh por casas à prova de tempestades 

"O objetivo era projetar residências flutuantes resilientes que permitissem às 
famílias permanecer e sobreviver às consequências de inundações extremas" 

De Rina Chandran 

Casas flutuantes nas áreas costeiras de Bangladesh podem proteger milhões de 
pessoas das tempestades e os efeitos da mudança climática, ao mesmo tempo em que 
aumentam os meios de subsistência, disse o criador de um protótipo revolucionário na 
quinta-feira. 

A casa de 196 metros quadrados - que tem galinheiro, tanque de peixes, horta e 
painéis solares - é construída sobre uma plataforma flutuante de plástico reciclado que 
permite que ela suba acima das águas das inundações, deslizando sobre dois 
indicadores. 

A estrutura pode resistir a ciclones, terremotos e erosão de margens de rios, disse 
Nandan Mukherjee, pesquisador da Universidade de Dundee, na Escócia, que fez o 
protótipo com a ajuda da Universidade BRAC, em Daca. 

"As pessoas não estão dispostas a abandonar suas casas e se mudar porque correm o 
risco de perder seu sustento", disse ele. 

"O objetivo era projetar casas flutuantes resilientes que permitissem às famílias ficar e 
sobreviver a enchentes extremas enquanto produziam alimentos, água e energia, e 
formas de ganhar a vida", disse ele à Thomson Reuters Foundation. 

Cada casa pode ser construída por cerca de US $ 12 mil, disse Mukherjee, que fez três 
protótipos em Dularchar, uma ilha remota no rio Ganges, ao sul de Daca. 

Bangladesh é extremamente vulnerável às mudanças climáticas. Cerca de um terço do 
país de baixa altitude - que abriga 45 milhões de pessoas - está exposto à elevação do 
nível do mar, tempestades, inundações das marés e erosão costeira, de acordo com as 
Nações Unidas. 

Cerca de 10 milhões de pessoas - a maioria agricultores e pescadores pobres - vivem 
em ilhas de areia e silte conhecidas como chars, que mudam de forma constantemente 
à medida que se desgastam e se reformam. 



Mukherjee usou materiais locais como bambu e um projeto tradicional de 
construção. Ele também envolveu comunidades locais. 

"A contribuição deles não apenas melhorou o projeto estrutural, mas garantiu um 
senso de propriedade", disse Mukherjee, que disse ter sido incitado a entrar em ação 
depois de conhecer uma mulher que havia perdido uma criança em uma inundação. 

O protótipo do mês passado ganhou o Prêmio de Risco, apoiado pela agência de 
prevenção a desastres da ONU. 

As abordagens atuais para os desastres costeiros geralmente se concentravam em 
construções projetadas em larga escala, como muros e aterros, que salvavam vidas, 
mas raramente abordavam "as causas subjacentes da vulnerabilidade", disse a citação 
do prêmio. 

O modelo de Mukherjee incorpora uma unidade de coleta de água da chuva e um 
sistema de saneamento que converte resíduos da cozinha, banheiro e galinheiro para 
gerar gás metano que pode ser usado como combustível para cozinhar. 

O prêmio de 100 mil euros (US $ 112,330) será usado para aperfeiçoar o projeto e 
reduzir os custos, para que as casas possam ser mais acessíveis às comunidades rurais 
do mundo, disse ele. 

Um desafio maior é o combate às normas sociais e tradições profundamente 
arraigadas que mantêm essas comunidades de volta, disse Mukherjee. 

"As elites locais não estavam interessadas no empoderamento dos membros mais 
pobres. Eles também eram da opinião de que as famílias pobres não poderiam manter 
tais casas, que nem sequer mereciam ficar em tais estruturas", disse ele. 

"Mas a vida sustentável é um dos caminhos cruciais para combater as mudanças 
climáticas atuais e projetadas e a degradação ambiental." 

FONTE:http://news.trust.org/item/20190606072454-8tonn/ 

 

Unicef coloca Portugal entre países com políticas mais 
positivas para famílias 

Suécia, Noruega, Islândia, Estónia e Portugal têm as melhores políticas voltadas para a 
família de 31 países de alta renda da União Europeia, UE, e da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Económico, Ocde. 

As conclusões são de um relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, 
publicado esta quarta-feira. Suíça, Grécia, Chipre, Reino Unido e Irlanda estão entre os 
mais baixos. 



 

Conclusões 

A pesquisa analisa fatores como duração da licença parental com pagamento de 
salário completo e serviços de acolhimento, como escolas e creches, de crianças até 
aos seis anos de idade. 

O relatório faz parte da campanha Early Moments Matter, em português Primeiros 
Momentos Contam. A iniciativa pretende apoiar as famílias a proporcionar às crianças 
um ambiente estimulante e as experiências necessárias para o desenvolvimento 
saudável do cérebro. 

Em nota, a diretora executiva do Unicef, Henrietta Fore, disse que "não há tempo mais 
crítico para o desenvolvimento do cérebro das crianças, e para o seu futuro, do que os 
primeiros anos de vida." 

Para Fore, é necessário “que os governos ajudem a fornecer aos pais o apoio de que 
precisam para criar um ambiente estimulante para os filhos pequenos.” A chefe do 
Unicef disse que também é preciso “apoio e influência do setor privado para que isso 
aconteça.” 

Recomendações 

O Unicef defende pelo menos seis meses de licença remunerada para os pais, além de 
acesso universal a cuidados infantis de qualidade e a preços acessíveis, desde o 
nascimento até à entrada das crianças no primeiro ano de escolaridade. 

A agência trabalha com governos, sociedade civil, académicos e setor privado para 
incentivar maior investimento nas famílias. 

Licenças 

Segundo a pesquisa, apenas metade dos países analisados oferece pelo menos seis 
meses de licença remunerada integralmente pelas mães. 

 
Mesmo quando os homens recebem licença remunerada, muitos não aceitam. No 
Japão, o único país que oferece pelo menos seis meses com salário completo para os 
pais, apenas um em 20 usou este recurso em 2017. A Coreia do Sul oferece o segundo 
período mais longo, mas apenas um em cada seis homens tirou a licença parental. 

O Unicef diz que a licença de paternidade ajuda os pais a ter um relacionamento com 
os bebés, contribui para o seu desenvolvimento saudável, reduz a depressão materna 
e aumenta a igualdade de género. 

Custo 

Quando os pais estão prontos para voltar ao trabalho, a acessibilidade a escolas e 
creches é a maior dificuldade apontada pelos pais. 



Entre os países analisados, os pais do Reino Unido são os que mais indicam o custo das 
creches como o principal obstáculo para colocar os filhos nessas escolas. Por outro 
lado, na República Checa, na Dinamarca e na Suécia o custo era um problema para 
menos de um em cada 100 pais. 

Orientações 

O relatório oferece ainda orientações aos países sobre como melhorar as suas políticas 
nesta área. 

Os governos devem fornecer licença parental paga de pelo menos seis meses, permitir 
acesso a creches de alta qualidade e acessíveis e evitar uma lacuna entre o fim da 
licença parental e o início dos cuidados infantis a preços acessíveis. A agência também 
defende que as mães devem ter a possibilidade de amamentar antes e depois do 
regresso ao trabalho, com intervalos garantidos e locais seguros para o fazer. 

Por fim, a agência recomenda que sejam recolhidos mais e melhores dados sobre 
todos estes aspectos, para que os programas e políticas sejam acompanhados. 

FONTEhttps://news.un.org/pt/story/2019/06/1676121?utm_source=ONU+News+-
+Newsletter&utm_campaign=c455cb1b80-
EMAIL_CAMPAIGN_2019_06_14_12_35&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-c455cb1b80-
105027597 

 
OCHA 2018 Relatório Anual 

2018 foi um ano de necessidades sem precedentes, ficha generosidade dos doadores e 
mudança importante. Confira os destaques de como OCHA coordenado respostas 
humanitárias para aliviar o sofrimento em todo o mundo em 2018. 

FONTE:https://www.unocha.org/sites/unocha/files/OCHA2018AnnualReport.pdf 
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INSCRIÇÕES:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCtoFwCv8gGvbmfa7wlzzxZJi9huba
TS7cRnVo4748laqtCw/viewform 
 
 
 
 
 
 
 



 
FONTE:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqvpHtdtf6Is37ySc7iR87Q8WxcQBIUx0e-

9iSFivqDHHn1A/viewform 

 
 

 

Bolsa de doutoramento: Redução do risco de desastre 
das inundações através de um envolvimento efetivo da 
comunidade 

O envolvimento efetivo da comunidade é essencial para a segurança pública nas 
várzeas. Em tempos de aquecimento global, as várzeas enfrentam desafios 
significativos em relação ao aumento do nível do mar, à mudança dos ecossistemas 
ribeirinhos e à crescente pressão para desenvolvê-los para fins agrícolas, recreativos e 
residenciais. A otimização de relacionamentos e mensagens entre as autoridades de 
gerenciamento da planície de inundação, os serviços de emergência e a comunidade 
pode ser a estratégia mais eficaz de redução de riscos; O envolvimento da comunidade 
das melhores práticas é, portanto, essencial. 

O aquecimento global está a desafiar as nossas planícies de inundação através do 
aumento do nível do mar, stress nos ecossistemas ribeirinhos, enquanto as 
expectativas sociais do governo exigem um maior desenvolvimento e proteção contra 
os impactos das inundações. Os sistemas de manejo de várzea equilibram o clima, a 
geomorfologia e as pessoas, para oferecer sustentabilidade econômica, ecológica e 
social. Enquanto os aspectos tecnológicos e científicos do manejo da várzea são cada 
vez mais bem modelados, o mesmo não pode ser dito para os sistemas sociais que 
residem na planície de inundação ou em suas margens. As expectativas de diferentes 



características demográficas variam significativamente, desde proprietários de terras 
rurais resilientes e experientes até recém-chegados com compreensão limitada do 
risco de inundação, e a membros vulneráveis da comunidade que exigem graus mais 
elevados de envolvimento e cuidado. Além disso, com grandes setores da sociedade 
esperando soluções tecnológicas para problemas ambientais, há uma expectativa de 
que a redução do risco de desastres de inundação envolverá necessariamente maiores 
e melhores defesas contra inundações, em face da avaliação racional em contrário. Na 
era pós Sendai, onde a redução do risco de desastres - em oposição ao gerenciamento 
de desastres - é identificada como a maneira mais eficaz de gerenciar os impactos de 
eventos extremos nas comunidades, desenvolvendo uma compreensão profunda das 
atitudes da comunidade em relação ao risco de inundação e seus consequentes 
comportamentos e as expectativas culturais são precursoras do desenvolvimento de 
estratégias modernas de gestão / mitigação de inundações. em face da avaliação 
racional em contrário. Na era pós Sendai, onde a redução do risco de desastres - em 
oposição ao gerenciamento de desastres - é identificada como a maneira mais eficaz 
de gerenciar os impactos de eventos extremos nas comunidades, desenvolvendo uma 
compreensão profunda das atitudes da comunidade em relação ao risco de inundação 
e seus consequentes comportamentos e as expectativas culturais são precursoras do 
desenvolvimento de estratégias modernas de gestão / mitigação de inundações. em 
face da avaliação racional em contrário. Na era pós Sendai, onde a redução do risco de 
desastres - em oposição ao gerenciamento de desastres - é identificada como a 
maneira mais eficaz de gerenciar os impactos de eventos extremos nas comunidades, 
desenvolvendo uma compreensão profunda das atitudes da comunidade em relação 
ao risco de inundação e seus consequentes comportamentos e as expectativas 
culturais são precursoras do desenvolvimento de estratégias modernas de gestão / 
mitigação de inundações. 

O Esquema de Mitigação de Inundações de Hunter Valley, operado pelo Escritório de 
Meio Ambiente e Patrimônio do Governo de NSW, está atualmente sendo revisado 
para determinar a estratégia futura. Um componente chave disso é entender as 
expectativas culturais das comunidades de várzea, os pressupostos subjacentes sobre 
inundações e mitigação de inundações que impulsionam o comportamento individual 
e comunitário e identificar os mecanismos de envolvimento da comunidade mais 
eficazes para conduzir uma redução de risco autónoma segura e eficaz. Esta bolsa de 
doutorado destina-se a fornecer insights significativos para essas questões, 
identificando abordagens de ponta para o engajamento da comunidade na construção 
de resiliência, compreendendo a exposição, risco e vulnerabilidade a riscos naturais e 
desenvolvendo esquemas para engajamento efetivo da comunidade no 
Hunter. Objetivos do programa de bolsas: 

• Identificar as melhores práticas do mundo em relação ao gerenciamento 
contemporâneo de riscos de enchentes, com ênfase especial no papel do 
envolvimento efetivo da comunidade na redução do risco de desastres. 

• Desenvolver uma estrutura de resiliência de toda a captação em relação ao 
manejo da várzea, incorporando: atitudes e comportamentos individuais e a 
cultura da comunidade em relação aos riscos de inundação; adaptação 



contemporânea às mudanças climáticas; esquemas de engajamento da 
comunidade e; o desenvolvimento de infraestrutura resiliente. 

• Desenvolver um método de melhores práticas de engajamento da comunidade 
para construir resiliência comunitária em diversas comunidades situadas na 
planície aluvial, incluindo, mas não se limitando a: comunidades urbanas, 
periurbanas e rurais, bem como aquelas localizadas acima do nível de 
inundação de 1%. Isso usará a região Hunter de NSW na Austrália como 
exemplo. 

Detalhes da bolsa de estudos 

Financiamento:  Esta bolsa oferece um subsídio de vida de 27.596 dólares por ano 
(taxa de 2019) indexados anualmente. A bolsa de subsídio de vida é de 3,5 anos e a 
bolsa de matrícula é de quatro anos. 

Supervisor:  Professor Associado Graham Brewer 

Disponível para:  estudantes nacionais e internacionais 

Critério de eleição 

O candidato bem-sucedido deverá se inscrever em tempo integral na Universidade de 
Newcastle e iniciar os estudos até o final de 2019. Sujeito a exigências organizacionais, 
eles também podem ser solicitados a realizar um período de destacamento com o 
Escritório de Meio Ambiente e Patrimônio do NSW. , Hunter Valley Flood Mitigation 
Scheme, a fim de ajudar no processo de revisão do Esquema. 

O candidato também precisará atender aos critérios mínimos de  elegibilidade  para 
admissão. 

 COMO SE INSCREVER 

Os candidatos interessados devem enviar um e-mail expressando seu interesse, 
juntamente com cópias digitalizadas de suas transcrições acadêmicas, CV, uma breve 
declaração de seus interesses de pesquisa e uma proposta que os vincula 
especificamente ao projeto de pesquisa. 

Além do acima, os candidatos pré-selecionados serão entrevistados, pessoalmente ou 
online. Eles também podem ser apresentados a uma simples tarefa de relatório de 
pesquisa, sobre a qual eles reportarão ao painel de entrevistas, no mesmo dia. As 
habilidades de compreensão, escrita e apresentação dos candidatos serão avaliadas. 

Por favor, envie o e-mail expressando interesse para Graham Brewer  até as 17h do dia 
14 de julho de 2019. 

FONTE:https://www.newcastle.edu.au/research-and-innovation/graduate-research/future-

students/scholarships/research-project-scholarships 

 



 
 
 
 
 
 
 
INFORMAÇÕES 

        PROMOTOR BRASIL 

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

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

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

          INFORMATIVOS UNISDR 

         http://www.eird.org/camp-10-15 

         PREVENTIONWEB 

        http://www.preventionweb.net/english/ 

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

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

                    

 

 


