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É a primeira vez em dez anos. Município é o único com classificação A entre as maiores cida-
des do Estado de São Paulo em 2022.

Campinas conseguiu nota A em capacidade de pagamento (Capag) na última análise feita pelo 
Tesouro Nacional. É a primeira vez em dez anos que a cidade chega à nota A, sendo que nos 
levantamentos dos anos anteriores estava sendo atribuída a nota C. As análises do Capag ava-
liam o risco do crédito do município que quer contrair empréstimos com garantia da União. 
Entre as dez maiores cidades do estado de São Paulo, Campinas é a única que conquistou a 
nota A em 2022. Já entre as 17 cidades brasileiras com mais de 1 milhão de habitantes, 
apenas outros três municípios, Goiânia, Porto Alegre e São Luís, atingiram a nota máxima.

A nota demonstra que a Prefeitura de Campinas está com suas contas equilibradas, resultado 
das medidas de rigor fiscal. Os indicadores revelam controle da dívida do município, uma 
relação adequada entre receita e despesa, além de boa liquidez.

Para o prefeito de Campinas, Dário Saadi, o desafio de executar o rigor fiscal foi maior por 
conta das demandas geradas pela pandemia. "Conseguimos essa nota A atendendo às 
necessidades que surgiram na pandemia, como a abertura de leitos de UTI, sem comprome-
ter o orçamento e com a manutenção de absolutamente todos os serviços à população. Cam-
pinas terá condições de avançar ainda mais com essa avaliação do Tesouro", afirma o prefei-
to.

O secretário de Finanças, Aurílio Caiado, ressalta que a nota Capag é um passo muito impor-
tante para o crescimento de Campinas. “A Prefeitura fez a lição de casa e essa nota representa 
todo um esforço em manter a saúde financeira, vital para a segurança da gestão pública e 
para a atração de novos investimentos”, explica o secretário.

Capag

A nota de capacidade de pagamento é atribuída pelo Tesouro Nacional baseada em três indi-
cadores: endividamento, poupança corrente e liquidez em que cada um recebe nota A, B, C ou 
D. O município só atinge a nota máxima se a classificação destes três indicadores for unânime, 
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ou seja, todos devem receber a nota A.

Dentro de cada indicador há algumas questões que as prefeituras devem responder para ava-
liar a disponibilidade de caixa e as obrigações financeiras. O levantamento do Tesouro leva em 
conta tanto as finanças da administração direta quanto indiretas (autarquias).

Os dados estão disponíveis no site do Tesouro, acessível no link https://www.tesourotranspa-
rente.gov.br/temas/estados-e-municipios/capacidade-de-pagamento-capag.

FONTE: https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/44002 

O lançamento das seis publicações do Diagnóstico Municipal em Proteção e Defesa  Civil o 
Volume Nacional e os cinco Volumes Regionais- ocorreu nesta quarta-feira (dia 06 de abril),  
em evento online, com a participação de representantes da Secretaria Nacional Proteção e 
Defesa Civil (Sedec) - do Ministério do Desenvolvimento Regional; do Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD); e do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de 
Desastres Naturais (Cemaden)- unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovações (MCTI). O evento foi transmitido pelo Canal YouTube da Série de Debates do Cema-
den.

As publicações foram os resultados da pesquisa do Projeto Elos, realizada entre fevereiro e 
maio de 2021, envolvendo pesquisadores de diversas áreas, defesas civis municipais, insti-
tuições, profissionais de gestão de risco e toda a sociedade.

Na ocasião, também foi lançada a Pesquisa sobre Proteção e Defesa Civil e os 30 Anos de 
Desastres no Brasil, realizada pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), coordena-
da pelo Centro de Estudos e Pesquisas em Engenharia e Defesa Civil (CEPED-UFSC).

“Hoje, nós colocamos à disposição da sociedade brasileira um diagnóstico sobre a capacidade 
das defesas civis municipais, trabalho de altíssimo nível”, afirma o secretário nacional da 
Sedec/MDR, coronel Alexandre Lucas, destacando o trabalho da equipe da Sedec e dos profis-
sionais do Cemaden. Enfatizou a parceria junto ao Cemaden/MCTI pela alta capacidade dos 
profissionais na compreensão de gestão de risco, identificando e registrando de forma acessí-
vel as informações científicas da pesquisa.  “Esse trabalho proporcionará aos atores munici-
pais os parâmetros de comparação, além de diagnosticar onde a Sedec e o governo brasileiro 
podem e devem investir na política de fortalecimento do sistema nacional.”, afirma o secre-
tário da Sedec.

O diretor do Cemaden, Osvaldo Moraes parabenizou a iniciativa do Sedec, com o apoio do 
PNUD, de levantar as potencialidades e fragilidades existentes no elo mais importante de pro-
teção e defesa civil. Destacou o trabalho de toda a equipe do Cemaden no Projeto Elos, afir-
mando serem altamente qualificados, como também, altamente dedicados no projeto. “Os 
eventos dos últimos meses reforçam tudo aquilo que entendemos como primordial para 
termos sucesso na nossa tentativa de preservar, principalmente, vidas.”, afirma o diretor do 
Cemaden. “Os desastres impactam a sociedade de diferentes maneiras: econômica, infraes-
trutura e outros setores, que são recuperáveis. Mas as vidas são irrecuperáveis”, enfatiza o 
diretor do Cemaden, reafirmando sobre a importância do trabalho conjunto das instituições 
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para fortalecer o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, direcionado às populações 
vulneráveis.

A chefe da Unidade de Governança e Justiça do PNUD no Brasil, Moema Freire ressaltou a 
importância da contínua estrutura de governança e da ampliação das capacidades, com o 
objetivo de prestação de serviços à população. ”O contínuo fortalecimento da gestão de risco 
de desastres nos países é um tema complexo, que exige informações precisas no desenvolvi-
mento de políticas públicas”, afirma a representante do PNUD. Destacou que a produção e 
análise de dados, realizado pelo Projeto Elos, subsidiam o fortalecimento das capacidades da 
proteção e defesa civil.

Em seguida, o coordenador técnico do CEPED da Universidade de Santa Catarina, Rafael 
Schadeck apresentou o trabalho de pesquisa sobre Proteção e Defesa Civil e os 30 Anos de 
Desastres no Brasil, discorrendo sobre a metodologia do trabalho e alguns registros, dentro 
do panorama e ocorrência dos desastres entre 1991 e 2021.

O pesquisador do Cemaden, sociólogo Victor Marchezini, coordenador do Projeto Elos, fez a 
apresentação de alguns pontos de destaque do diagnóstico das capacidades e necessidades 
das defesas civis municipais. Explicou as etapas de elaboração da Agenda, a implementação 
e execução das tomadas de decisões da agenda, bem como o monitoramento e avaliação do 
impacto da política pública.

O evento teve a mediação do coordenador-geral de Articulação de Proteção e Defesa Civil do 
Sedec/MDR, Reinaldo Estelles. O evento de lançamento das Publicações do Projeto Elos está 
disponibilizado no Canal YouTube da Série de Debates do Cemaden, com acesso pelo link: 
https://www.youtube.com/watch?v=fg_eur5HEpo 

Principais resultados do diagnóstico de capacidades e necessidades das Defesas Civis Muni-
cipais

As capacidades e necessidades foram analisadas considerando três eixos: estruturação 
(recursos materiais, organizacionais, financeiros e tecnológicos); capacitação; e governança 
(mecanismos formais e informais de participação e coordenação de atores estatais e não-es-
tatais). Foram levantadas informações em 1.993 órgãos municipais. 

Alguns resultados:

• 30% das 1.993 defesas civis municipais entrevistadas informaram não possuir computador;

• 67% disseram não possuir viaturas;

• 68% informaram não possuir acesso a softwares;

• 53% informaram não dispor de celular com acesso à internet para comunicar ações de pro-
teção e defesa civil;

• 28% afirmaram ter orçamento próprio;

• Monitoramento, mapeamento e alertas de riscos são os temas de maior interesse para 
capacitação;



• A lotação de 49% das defesas civis ocorre no gabinete do prefeito;

• Para ações de comunicação, 56% utilizam redes sociais;

• Apenas 9% oferecem cursos aos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil (NUP-
DEC);

• Somente 9% possuem parcerias formalizadas com outros municípios;

• A maior parte (69%) dos participantes afirma que existe legislação municipal sobre defesa 
civil ou gestão de risco de desastres;

• O maior desafio em relação à governança diz respeito ao apoio para fiscalizar e coibir ocu-
pação em áreas de risco;

• Dentre os sonhos mais recorrentes, está a busca por valorização profissional, reconheci-
mento dos gestores públicos e da população. 

Acesso às Publicações do Projeto Elos

As publicações dos seis Volumes do Diagnóstico Municipal em Proteção e Defesa Civil, do Pro-
jeto Elos, estão disponíveis no link:

FONTE:https://www.gov.br/mdr/pt-br/assuntos/protecao-e-defesa-civil/diagnostico-de-capacidades-e-necessidade-municipais-em-pro
tecao-e-defesa-civil

Em um mundo cada vez mais interconectado e globalizado, o COVID-19 é um lembrete dramá-
tico da natureza cada vez mais complexa e sistêmica dos riscos. Os impactos diretos e indire-
tos da pandemia revelaram e reforçaram vulnerabilidades inerentes em sistemas, fronteiras e 
escalas sociais. Eles viram o fechamento de fronteiras, rupturas e falhas econômicas, siste-
mas de saúde tensos e sobrecarregados e falhas nas cadeias de suprimentos, todos os quais 
estão contribuindo para efeitos em cascata e problemas de segurança humana e nacional.

Em 30 de novembro de 2021, mais de 261 milhões de casos e pelo menos 5,2 milhões de 
mortes foram confirmados de acordo com a OMS, tornando a pandemia uma das mais mor-
tais da história da humanidade. No entanto, a pandemia foi muito mais do que uma crise de 
saúde e afetou sociedades e economias inteiras. Os impactos revelaram vulnerabilidades 
inerentes em todas as sociedades e revelaram grandes deficiências nas iniciativas de pre-
venção, preparação e resposta a pandemias local, regional e globalmente. Além dos efeitos 
diretos na saúde, o COVID-19 e as intervenções tomadas para conter a propagação da doença 
e proteger grupos de risco, como fechamento de escolas e empresas, ordens de permanência 
em casa ou restrições de viagem, levaram a graves impactos em cascata. em setores e siste-
mas interconectados. Deste modo, Os efeitos da pandemia não foram sentidos apenas local-
mente, mas, como resultado de interconectividades globais e interdependências de sistemas, 
levaram a efeitos em cascata em outras partes do mundo. Por exemplo, a interrupção dos 
fluxos comerciais e turísticos internacionais teve grandes consequências para os países que 
experimentaram taxas de infecção muito limitadas (por exemplo, Togo, que é apresentado 
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como um estudo de caso neste relatório) ou mesmo a completa ausência de casos de 
COVID-19 até muito recentemente (por exemplo, pequenos estados insulares como as Ilhas 
Cook e Tonga).

Natureza sistêmica dos riscos

Embora a pesquisa sobre a natureza sistêmica dos riscos não seja nova, o trabalho existente 
concentrou-se amplamente em sistemas financeiros e crises e apenas mais recentemente 
em mudanças climáticas e riscos naturais. O risco sistêmico emerge da interconexão de siste-
mas e agentes (ou seja, atores dentro do sistema) e resulta das interações de riscos indivi-
duais resultando em cascatas de falhas. Com base na pesquisa realizada neste estudo, foram 
identificadas as principais características que determinam os riscos associados ao COVID-19: 
(i) interdependência, interconectividade e efeitos em cascata, (ii) relações não lineares, (iii) 
ciclos de feedback, (iv) ) pontos de inflexão, (v) passar despercebido, (vi) incerteza e (vii) 
dinâmico. Combinadas, essas características confirmam a natureza sistêmica dos riscos 
associados à doença. Compreender os riscos no contexto do COVID-19 requer, portanto, uma 
perspectiva sistêmica. As descobertas deste relatório ilustram como a crise do COVID-19 
causou efeitos cascata que ultrapassam o domínio dos riscos à saúde e se estendem aos 
domínios econômico, social e político, causando impactos complexos e novos riscos.

Descobertas transversais de cinco estudos de caso

A pesquisa foi realizada em cinco estudos de caso. Individualmente, os estudos de caso têm 
características distintas que são importantes para a compreensão das características dos 
riscos em cascata e sistêmicos em um contexto específico: por exemplo (i) interligações 
rurais-urbanas e nacionais-internacionais na Região Marítima, Togo, (ii) uma área urbana 
densamente povoada em Guayaquil, Equador, (iii) uma perspectiva de múltiplos riscos em 
Sundarbans, Índia, (iv) um cenário frágil em Cox's Bazar e (v) desafios em todas as frentes em 
escala nacional na Indonésia. Numerosas descobertas distintas surgiram de cada um desses 
estudos de caso. No entanto, quando tomados em conjunto, os estudos de caso são emblemá-
ticos na compreensão e gerenciamento de riscos em cascata e sistêmicos em uma variedade 
de escalas e sistemas. Seis descobertas transversais são destacadas dos estudos de caso 
neste relatório: (i) as intervenções da COVID-19 tiveram efeitos em cascata claros em quase 
toda a sociedade; (ii) a COVID-19 e as intervenções que a acompanham reforçam as vulnerabi-
lidades pré-existentes; (iii) o COVID-19 demonstrou que a dependência de redes globais tem 
impactos em nível local; (iv) a COVID-19 e as intervenções concomitantes têm impactos distin-
tos em mulheres e meninas; (v) o COVID-19 e as intervenções que o acompanham têm efeitos 
graves no sistema educacional que só se tornarão aparentes com o tempo; e (vi) a comuni-
cação e coordenação do risco COVID-19 tem sido um desafio significativo para atores estatais 
e não estatais em todas as escalas. Além disso, todas as regiões do estudo de caso foram con-
frontadas com riscos naturais em meio à pandemia, o que levou a efeitos compostos, riscos 
interconectados e, por sua vez, desafios adicionais para o gerenciamento de riscos. Conse-
quentemente,

Modelo conceitual da natureza sistêmica dos riscos da COVID-19

A análise da crise do COVID-19 por meio de vários estudos de caso revelou redes complexas e 
multifacetadas de riscos e impactos em cascata e sistêmicos. A chave na análise foi a caracte-
rização da rede e estrutura do sistema, e a dinâmica da rede. Informado pelos estudos de 
caso, consulta a especialistas e revisão da literatura, o modelo conceitual CARICO é uma 
ferramenta para sistematizar, visualizar e explorar as características, conexões e efeitos em 



cascata mais relevantes à medida que emergiram das análises dos estudos de caso (Figura). 
Ele fornece uma compreensão generalizada dos riscos associados ao COVID-19 de uma pers-
pectiva sistêmica.

O modelo apresentado aqui avança os modelos conceituais existentes de riscos sistêmicos ao 
mostrar os efeitos diretos e em cascata do COVID-19 em sistemas interconectados. Ele ilustra 
como esses efeitos, juntamente com os processos de tomada de decisão (por exemplo, inter-
venções para conter a propagação da doença) e outros fatores (ou seja, vulnerabilidades 
pré-existentes, dependências do sistema, pontos de inflexão e ciclos de feedback), contribuí-
ram para tornar as comunidades vulneráveis, setores e sistemas mais em risco.

Lições para prevenção e gestão de riscos

A natureza sistêmica do risco tem consequências importantes para o gerenciamento de risco. 
Em primeiro lugar, implica que o risco não pode ser eliminado dos sistemas, mas sim gerido, 
monitorizado e tratado regularmente. O gerenciamento de risco deve se envolver com ques-
tões como quais níveis de risco são aceitáveis para quem, quais são as compensações e quais 
são os mecanismos de transferência de risco. Em segundo lugar, a natureza interconectada 
dos riscos implica que a gestão de risco deve se envolver com a estrutura de rede e reciproci-
dade. Isso inclui estruturas de governança em vários níveis, que compartilham a responsabili-
dade pelo gerenciamento de riscos em todos os sistemas e escalas. Em terceiro lugar, a 
gestão de riscos deve abordar explicitamente os aspectos dinâmicos dos riscos, bem como as 
respostas. O momento e a duração das respostas tornam-se uma variável crítica de gerencia-
mento. O foco deve ser colocado em caminhos de gerenciamento de risco que permitam 
gerenciar riscos futuros, não apenas de pandemias, mas também de riscos compostos, por 
meio de um processo de aprendizado e adaptação iterativo. Os caminhos abrangentes de 
gerenciamento de risco consistem em um portfólio de intervenções específicas de gerencia-
mento de risco (incluindo planos e protocolos de contingência específicos), medidas sistêmi-
cas (estrutura do sistema de direcionamento e fatores de vulnerabilidade) e considerações de 
governança.

FONTE:https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Understanding%20and%20managing%20cascading%20and%20systemic
%20risks-%20lessons%20from%20COVID-19.pdf 

Resumo do país

• De 1961-1990 (o período de referência) a 1991-2016, a temperatura média anual da 
Suécia aumentou 1°C. A sua temperatura deverá continuar a aumentar e poderá ser 2-7°C 
mais elevada até ao final do século do que durante 1961-1990. Eventos de calor extremo estão 
se tornando mais comuns e espera-se que aconteçam com ainda mais frequência no futuro. 
Temperaturas mais altas estão reduzindo as necessidades de energia para aquecimento, mas 
aumentando a demanda de energia para resfriamento no verão.

•  A precipitação aumentou em todo o país nos últimos 30 anos, principalmente durante 
o verão. Em comparação com 1961-1990, a precipitação média anual está projetada para ser 
até 40% maior em 2071-2100, e o consequente aumento no escoamento poderia impulsionar 
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a geração de energia hidrelétrica sueca. Espera-se que os padrões de precipitação se tornem 
mais extremos e aumentem o risco de inundações, embora as secas também possam se 
tornar mais comuns em algumas partes do país. Assim, embora essas mudanças de precipi-
tação possam aumentar o potencial de geração de energia hidrelétrica no norte da Suécia, 
elas também podem criar desafios de segurança de barragens.

• A Estratégia Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas da Suécia de 2018 tem 
uma seção dedicada aos impactos climáticos no setor de energia, e o plano setorial de adap-
tação energética desenvolvido pela Agência Sueca de Energia oferece ações concretas para 
melhorar a resiliência climática. A resiliência climática do setor de energia também é aborda-
da brevemente no Plano Nacional Integrado de Energia e Clima 2021-2030, embora não tão 
completamente quanto nas políticas de adaptação. 

Avaliação de risco climático

Temperatura

Além das variações geográficas e sazonais, a temperatura média anual da Suécia em 
1991-2016 foi 1°C mais alta do que em 1961-1990. A taxa de aquecimento foi duas vezes 
maior para o norte da Suécia durante o inverno, enquanto a temperatura média do outono no 
sudoeste da Suécia não mudou. O aumento da temperatura também se caracterizou por um 
forte aumento da variabilidade interanual. Enquanto o inverno de 2007/08 foi o mais quente 
já registrado, os dois invernos seguintes foram os mais frios desde a década de 1980.

Com a expectativa de que a temperatura média anual da Suécia aumente 2-7°C até o final do 
século, 1 a taxa de aquecimento do país ultrapassará a média global . Espera-se que os 
aumentos nas temperaturas de inverno (2-9°C) sejam mais fortes do que em outras estações, 
e os verões mostram o menor aumento (1-6°C). Além disso, prevê-se que a temperatura 
aumente mais rapidamente no norte do que no sul, à medida que a cobertura de neve dimi-
nui. Embora as ondas de calor 2 não sejam comuns na Suécia, o número de dias consecutivos 
de alta temperatura no verão para a parte sul do país foi maior em 1991-2020 do que em 
1961-1990. As temperaturas crescentes são, portanto, projetadas para aumentar a frequência 
das ondas de calor .

Sem surpresa, o aumento da temperatura na Suécia também diminuiu o número de graus-dia 
de aquecimento (HDDs) e expandiu os graus-dia de resfriamento (CDDs), reduzindo a deman-
da de aquecimento para edifícios. A necessidade média anual de aquecimento para 1990-2012 
foi, portanto, menor do que para o período de referência (1965-1995), com exceção de 1996 e 
2010. Com o aquecimento contínuo, a demanda de aquecimento da Suécia pode ser até 37% 
menor na década de 2080 do que em 1961-1990. Embora se espere que um maior número de 
CDDs aumente a demanda de eletricidade no verão, o pico de demanda ainda ocorreria no 
inverno . Além disso, um aumento na temperatura da água de resfriamento poderia limitar o 
potencial de geração de eletricidade das usinas termelétricas.

Precipitação

A precipitação aumentou em toda a Suécia nos últimos 30 anos, principalmente no verão . A 
precipitação diária máxima anual em 1991-2013 foi maior do que em 1961-1990 para a maior 
parte do país. Os níveis de precipitação variam significativamente em toda a Suécia, sendo a 
costa leste a mais seca (400 mm por ano) e as montanhas perto da fronteira norueguesa as 
mais húmidas (1 500-2 000 mm por ano).



Em comparação com 1961-1990, a precipitação média anual no final deste século está proje-
tada para ser 20-60% maior , dependendo do cenário. Prevê-se que a precipitação aumente 
no norte da Suécia durante o verão, enquanto o sul sofre uma diminuição . Consequentemen-
te, espera-se que o escoamento das águas subterrâneas e superficiais em 2071-2100 seja 
5-25% maior do que em 1961-1990, embora as variações sazonais e regionais permaneçam 
altas.

Além disso, espera-se que as chuvas torrenciais (acima de 40 mm por dia) aumentem em 
frequência e intensidade ao longo do século XXI, com diferenças regionais marcantes. Duran-
te o verão, eventos de precipitação forte podem ser 10-15% mais intensos em 2071-2100 do 
que em 1961-1990. Isso pode aumentar o risco de inundações, principalmente no sul e 
noroeste da Suécia.

Dependendo das condições das licenças ambientais da Suécia, maior precipitação e escoa-
mento podem aumentar a produção de energia hidrelétrica sueca , especialmente no norte, 
onde a maioria das barragens hidrelétricas está situada. No entanto, de acordo com a Sétima 
Comunicação Nacional sobre Mudanças Climáticas da Suécia, o aumento de fluxos extremos 
também pode criar desafios de segurança de barragens .

Ao mesmo tempo, as projeções climáticas também indicam que as secas podem se tornar 
mais comuns no sul da Suécia ao redor dos lagos de Vänern, embora a região tenha experi-
mentado relativamente poucas secas nas últimas décadas. O clima mais seco pode aumentar 
o risco de incêndios florestais, que podem danificar consideravelmente as florestas e a 
infraestrutura.

Ciclones e tempestades tropicais

Mudanças históricas nos padrões de vento da Suécia não revelam tendências significativas , 
e os modelos climáticos não indicam claramente desenvolvimentos futuros. No entanto, as 
tempestades já estão afetando o fornecimento de energia da Suécia, danificando a infraestru-
tura de distribuição de eletricidade. 3 de janeiro de 2015, a velocidade do vento da tempestade 
Egon superior a 32 m/s derrubou árvores e galhos nas linhas de transmissão e distribuição de 
eletricidade, cortando a energia para 70.000 residências . Então, em novembro do mesmo 
ano, a tempestade Gorm varreu a parte sul do país, deixando 35.000 casas sem eletricidade.

Prontidão de políticas para resiliência climática

A Estratégia Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas de 2018 do governo sueco tem 
uma seção dedicada aos impactos climáticos que afetam o setor de energia. Esta estratégia 
nacional é baseada na avaliação de 2015 do Instituto Meteorológico e Hidrológico Sueco de 
como as mudanças climáticas podem afetar os sistemas de abastecimento de energia e água, 
com seções sobre abastecimento de energia, demanda de aquecimento e resfriamento e 
segurança de barragens.

Um conjunto de planos regionais complementa a estratégia nacional identificando medidas 
específicas para a resiliência climática. Todos os 21 conselhos administrativos distritais da 
Suécia desenvolveram planos de adaptação regional em 2014. Uma portaria de 2018 exige que 
todos os conselhos administrativos distritais e 32 autoridades nacionais desenvolvam planos 
de ação para realizar análises climáticas e de vulnerabilidade, desenvolver metas e imple-
mentar medidas para adaptação climática e acompanhar em seus objetivos, atualizando o 
plano pelo menos a cada cinco anos de acordo com a área de responsabilidade de cada autori-



dade. Esses planos, que cobrem toda a Suécia, propõem cerca de 800 ações.

Entre as autoridades nacionais responsáveis, a Agência Sueca de Energia abordou a adap-
tação climática do setor de energia em um relatório de 2018 que identifica ações concretas. 
Suas principais medidas são: desenvolvimento de apoio ao conhecimento por meio de um 
Centro Nacional de Conhecimento para Adaptação às Mudanças Climáticas para auxiliar 
todas as partes interessadas em seu trabalho de adaptação climática; melhor integração da 
adaptação ao clima nas operações regulares, por exemplo, coordenando o trabalho de adap-
tação às mudanças climáticas entre os conselhos nacionais; desenvolvimento de planos 
locais de energia para abordar os efeitos das mudanças climáticas no fornecimento de ener-
gia; e regulamentação mais rigorosa do aquecimento/arrefecimento urbano.

Além dessas políticas climáticas, o Plano Nacional Integrado de Energia e Clima 2021-2030 , 
baseado em grande parte no Climate Policy Framework (2017), menciona brevemente as 
atividades em andamento para melhorar a resiliência climática do sistema energético, 
embora não proponha medidas adicionais para a resiliência climática no setor de energia. Da 
mesma forma, o Acordo-Quadro de Política Energética de 2016 refere-se à sustentabilidade 
ecológica do setor energético.

FONTE:https://www.iea.org/articles/sweden-climate-resilience-policy-indicator 

O Banco Mundial divulgou um novo relatório que revela que as economias na América Latina 
e no Caribe estão no caminho certo para a recuperação da crise da Covid-19.*

No entanto, as análises alertam que as sequelas persistem tornando ainda mais urgente a 
necessidade de crescimento mais dinâmico, inclusivo e sustentável. 

Crescimento regional

Após a recuperação de 6,9% em 2021, a avaliação do Banco Mundial é que o PIB regional deve 
crescer 2,3% este ano e mais 2,2% em 2023. A maioria dos países espera reverter as perdas 
no Produto Interno Bruto, PIB, causadas pela crise de saúde.

No entanto, essas projeções posicionam o desempenho regional entre os mais baixos do 
mundo. O Banco cita fatores que ameaçam a recuperação mundial, como o possível surgi-
mento de novas variantes do vírus, pressão inflacionária e a guerra na Ucrânia.

Após a invasão russa, o Banco Mundial reviu a projeção de crescimento e apontou um declí-
nio de 0,4% para América Latina e Caribe.

A esperança são o avanço da vacinação, o retorno das empresas e a reabertura das escolas.

Pobreza

O Banco Mundial afirma que as sequelas de longo prazo da crise permanecem e exigem 

Banco Mundial diz que América Latina e Caribe precisam de reformas para 
recuperação pós-Covid



atenção. Os índices de pobreza subiram para 27,5% em 2021 e ainda estão acima dos níveis 
pré-Covid, de 25,6%.

Segundo a instituição, os prejuízos na educação podem levar à redução de 10% em ganhos 
futuros para milhões de crianças em idade escolar.

Para evitar o retorno às baixas taxas de crescimento da década de 2010, os países da região 
precisam fazer as reformas estruturais, há muito atrasadas, e aproveitar as oportunidades 
oferecidas por uma economia mundial cada vez mais verde.   
De acordo com o vice-presidente do Banco Mundial para América Latina e do Caribe, Carlos 
Felipe Jaramillo, o contexto global de grande incerteza pode afetar a recuperação pós-pande-
mia.

Receitas

Ele adicionou que, no longo prazo, os desafios das mudanças climáticas devem se tornar mais 
preocupantes, o que obriga os países a avançar urgentemente com a agenda de crescimento 
mais verde, inclusiva, e que aumente a produtividade.

Segundo o relatório, o avanço nas reformas para promover o crescimento em termos de 
infraestrutura, educação e inovação continua sendo primordial, e os principais investimentos 
devem ser financiados com maior eficiência de gastos e mobilização de receitas.

O documento destaca que, ao longo das duas últimas décadas, os países da América Latina 
e do Caribe perderam o equivalente a 1,7% do PIB de um ano devido a desastres relaciona-
dos ao clima e até 5,8 milhões de pessoas na região podem ser empurradas para a pobreza 
extrema até 2030.

Chuva

Os dados apontam que a agricultura pode ser gravemente atingida, com colheitas reduzidas 
em quase todos os países, e a estabilidade da geração de energia pode ser prejudicada pelas 
mudanças nas temporadas de chuva.

Para o chefe do Banco Mundial para América Latina e do Caribe, William Maloney, a região 
detém enormes vantagens verdes, que oferecem oportunidades para novas indústrias e 
exportações.

Ele afirma que os países têm vasto potencial de energia renovável, além de grandes reservas 
de lítio e cobre, utilizados em tecnologias verdes, e um capital natural abundante.

Além disso, a análise do Banco Mundial recomenda a criação de mecanismos confiáveis de 
verificação que facilitem o acesso a prêmios verdes, o que permitiria a exportação de créditos 
de carbono.

A adoção de sistemas para identificar e adotar tecnologias com o objetivo de mitigar o impacto 
da região sobre o clima e se adaptar a ele também faz parte da recomendação da entidade.

Segundo a avaliação do Banco Mundial, a agricultura inteligente pode ajudar os países a se 
adaptarem às mudanças nos padrões de chuva.



A instituição ainda recomenda compromissos com políticas e planos confiáveis de longo 
prazo, além de investimentos complementares e mecanismos que diminuem a incerteza e 
aceleram a adoção de tecnologias para acelerar o crescimento enquanto se adaptam e miti-
gam as mudanças climáticas.
*Informações do Banco Mundial.

FONTE:https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/37244/9781464818677-PT.pdf 

Saiba o que fazer quando receber um alerta de perigo em casa ou no carro! O Guia de Alertas 
e Advertências é um livreto com tarja magnética, perfeito para pendurar na geladeira e peque-
no o suficiente para colocar no porta-luvas ou na bolsa, com informações sobre 17 perigos, 
seus alertas e as ações de proteção que você pode tomar para fique seguro.

FONTE:https://www.ready.gov/sites/default/files/2022-02/fema_guide-for-alerts-and-warnings_2021.pdf.pdf

Esteja preparado para um ataque cibernético. Encomende esta folha de informações frente e 
verso para saber como se preparar, manter a segurança durante e responder após um ataque 
cibernético.

FONTE:https://www.ready.gov/sites/default/files/2020-11/ready_cyberattack_information-sheet.pdf 

Esteja preparado para calor extremo. Encomende esta folha de informações frente e verso 
para saber como se preparar, manter-se seguro durante e responder após um evento de calor 
extremo.

FONTE:https://www.ready.gov/sites/default/files/2021-01/ready_extreme-heat_info-sheet.pdf 

O crescimento da produção de carne suína durante a última década na África do Sul aumentou 
o risco de surgimento de patógenos zoonóticos. Este estudo transversal foi realizado para ava-
liar a evidência de transmissão do vírus influenza A entre porcos e trabalhadores da suinocul-
tura. Entre fevereiro e outubro de 2018, amostras de trabalhadores de suínos e porcos foram 
coletadas em três fazendas na província de KwaZulu-Natal, África do Sul. Lavagens nasais de 
trabalhadores e amostras de soro, e amostras de secreção oral de suínos (método de amos-

Guia para Alertas e Avisos

Folha de Informações sobre Ataques Cibernéticos

Folha de Informações sobre Calor Extremo

Os vírus da gripe A provavelmente são altamente prevalentes nas fazendas de 
suínos da África do Sul



tragem por corda) foram estudadas para evidência de infecção pelo vírus influenza A dos 
suínos usando métodos moleculares e sorológicos. Entre 84 lavados nasais humanos e 51 
amostras de secreção oral de suínos, 44 (52,4%) e 6 (11,8%) tinham evidência molecular do 
vírus influenza A. Ensaios de microneutralização com soros de trabalhadores inscritos contra 
vírus suínos H1N1 e H3N2 revelaram uma alta prevalência de anticorpos elevados. A análise 
multivariada dos fatores de risco mostrou que trabalhadores do sexo masculino do quartil da 
faixa etária de 23 a 32 anos, que relataram história recente de exposição a alguém com doença 
influenza e raramente uso de equipamentos de proteção individual, apresentaram maior risco 
de detecção molecular de influenza A vírus. Esses dados do estudo piloto sugerem que os 
vírus influenza A provavelmente são altamente prevalentes nas fazendas de suínos da África 
do Sul. A África do Sul se beneficiaria da vigilância periódica de novos vírus da gripe em gran-
jas de suínos, bem como programas de educação e vacinas contra a gripe sazonal para trabal-
hadores de suínos. que relataram uma história recente de exposição a alguém com doença de 
influenza e raramente uso de equipamento de proteção individual estavam em maior risco de 
detecção molecular do vírus influenza A. Esses dados do estudo piloto sugerem que os vírus 
influenza A provavelmente são altamente prevalentes nas fazendas de suínos da África do Sul. 
A África do Sul se beneficiaria da vigilância periódica de novos vírus da gripe em granjas de 
suínos, bem como programas de educação e vacinas contra a gripe sazonal para trabalhado-
res de suínos. que relataram uma história recente de exposição a alguém com doença de 
influenza e raramente uso de equipamento de proteção individual estavam em maior risco de 
detecção molecular do vírus influenza A. Esses dados do estudo piloto sugerem que os vírus 
influenza A provavelmente são altamente prevalentes nas fazendas de suínos da África do 
Sul. A África do Sul se beneficiaria da vigilância periódica de novos vírus da gripe em granjas 
de suínos, bem como programas de educação e vacinas contra a gripe sazonal para trabal-
hadores de suínos.

FONTE:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/tbed.14255 

A terceira videoconferência do Diálogo Nacional Brasileiro tratará dos temas cobertos pela 
Linha de Ação 5 da Cúpula de Sistemas Alimentares. Discutirá a manutenção da funcionalida-
de contínua de sistemas alimentares, especialmente em áreas que são propensas a conflitos 
ou desastres naturais. A discussão abordará a importância de ações para aumentar a resiliên-
cia econômica, social e ambiental dos sistemas alimentares, juntamente com medidas de 
mitigação e adaptação às mudanças climáticas.

FONTE:https://www.gov.br/mre/pt-br/cupula-2021-sistemas-alimentares-dialogos/documentos/videoconferencia-3-doc.pdf 

FONTE:https://www.gov.br/mre/pt-br/cupula-2021-sistemas-alimentares-dialogos/documentos/videoconferencia-1-doc.pdf 

FONTE:https://www.gov.br/mre/pt-br/cupula-2021-sistemas-alimentares-dialogos/documentos/videoconferencia-2-doc.pdf



Construindo resistência contra agroterrorismo e agrocrime no norte d África

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) realizou um wor-
kshop de Boas Práticas de Gestão de Emergências - Bio-Ameaça (GEMP-BT) em Marrakech, 
Marrocos, de 21 a 25 de março de 2022, adaptado aos serviços veterinários e agentes da lei da 
Mauritânia , Marrocos e Tunísia . A equipe deu as boas-vindas a 35 participantes para este 
workshop de treinamento de instrutores inédito, apresentando a nova abordagem e noções de 
Boas Práticas de Gerenciamento de Emergências (GEMP) e um novo módulo abordando o 
risco de ameaças biológicas . 

O treinamento, que foi implementado por uma equipe da FAO e um representante do escritório 
regional da OIE, com apoio remoto da INTERPOL , permitiu que os participantes entendes-
sem a importância das potenciais ameaças biológicas à saúde e produção animal ; aplicar a 
metodologia GEMP na preparação para responder ao agroterrorismo e ao agrocrime; conhe-
cer os pré-requisitos para prevenção, vigilância, detecção e resposta ao agroterrorismo e ao 
agrocrime e adaptá-los a contextos e situações específicas; e entender as especificidades do 
manuseio, segurança e rastreamento de evidências.

A atividade foi realizada no âmbito de um projeto financiado pelo Programa de Redução de 
Ameaças de Armas do Global Affairs Canada , “Construindo resistência contra o agroterroris-
mo e o agrocrime”. Este é um projeto conjunto com atividades coordenadas por um consórcio 
de três organizações: FAO, Organização Internacional de Polícia Criminal (INTERPOL) e Orga-
nização Mundial de Saúde Animal (OIE). A parte da FAO do projeto está sendo implementada 
pelo Centro de Gerenciamento de Emergências da FAO para Saúde Animal (EMC-AH). Por 
meio de suas atividades, incluindo este workshop, o projeto visa fortalecer a colaboração entre 
as autoridades veterinárias e policiais para construir uma capacidade global e regional sus-
tentável no caso de uma emergência de saúde animal resultante de um ato de agroterroris-
moou agro-crime contra os animais. 

Reunindo as agências nacionais para combater as ameaças biológicas 

O workshop começou com uma sessão de treinamento intensivo de atualização em GEMP, 
seguida por uma sessão de treinamento de instrutores de vários dias sobre o novo módulo de 
ameaças biológicas desenvolvido no projeto. Ao longo da semana, os participantes se envolve-
ram em atividades práticas, com agências de saúde animal e policiais trabalhando em estreita 
colaboração para observar e discutir o nível de preparação de seus países em relação ao risco 
de ameaças biológicas. O próprio workshop forneceu um cenário ideal para as agências de 
saúde animal e de aplicação da lei estabelecerem redes e estabelecerem boas relações 
daqui para frente, bem como analisar e discutir os sistemas em vigor em seu país para 
enfrentar essas ameaças. 

O principal objetivo do novo módulo de bioameaças do GEMP é apresentar as especificidades 
de um incidente de saúde animal potencialmente relacionado com agrocrime e agroterro-
rismo, e refletir sobre uma estratégia para dar respostas efetivas nas áreas de prevenção, 
detecção e e controle de surtos suspeitos. A oficina serviu para orientar os participantes no 
planejamento e organização das atividades de resposta, em consonância com a metodologia 
proposta pelo GEMP. Os workshops do GEMP visam fornecer os princípios básicos de prepa-



ração e planejamento de resposta a emergências, compartilhar as respectivas experiências 
dos participantes e fornecer a eles conhecimentos práticos baseados nos princípios de geren-
ciamento de emergências. Além do clássico GEMP,

Uma emergência sanitária animal é uma das crises mais complexas que os serviços veteri-
nários podem enfrentar. Eles precisam estar bem preparados para lidar com isso e poder con-
trolá-lo rapidamente e com o menor custo. Isso requer um plano claro, os meios para imple-
mentá-lo e a capacidade de testar esse plano. Quando esse evento de saúde animal está 
ligado ao terrorismo ou crime, uma boa colaboração entre os serviços veterinários e as 
agências de aplicação da lei é essencial para abordá-lo rapidamente e com sucesso. A meto-
dologia e as habilidades transmitidas aos participantes durante o workshop foram projetadas 
para serem úteis na preparação para emergências, como ataques de bioterrorismo à pro-
dução animal, segurança alimentar, doenças zoonóticas e até doenças não infecciosas . 

Após o workshop, os participantes continuarão a ser apoiados pela equipe de implementação 
do projeto nas três organizações, com pontos focais do projeto no país identificados durante 
as missões anteriores, apoiando os esforços de comunicação entre as agências relevantes. 
Outros workshops estão planejados para o futuro próximo, à medida que a fase de treinamen-
to do projeto for finalizada, em particular sobre o uso de procedimentos operacionais padrão 
e um exercício de simulação, para apoiar os países no processo de introdução dessa coope-
ração recém-identificada. Um grande exercício nacional, regional e internacional também 
será realizado para testar e colocar em prática os conhecimentos adquiridos durante este 
workshop e outros.

FONTE:https://www.fao.org/emergencies/fao-in-action/stories/stories-detail/en/c/1504986/ 

Uma breve introdução ao enfoque da ação antecipatória no contexto da resiliência da agricul-
tura e sistemas agroalimentares. Inclua condições para implementação com saída, exemplos 
de ações para diferentes tipos de ameaças de desastre, e experiências de implementação na 
América Latina e no Caribe. A ação, contém um vínculo para aceder diretamente a um novo 
curso de autoaprendizagem na linha da FAO sobre este importante enfoque.

FONTE:https://www.fao.org/3/cb7555es/cb7555es.pdf 

Ação antecipada | Uma abordagem eficaz para reduzir o risco e mitigar o 
impacto de desastres na agricultura 



FONTE:https://wahis.oie.int/#/home 

FONTE:https://www.oie.int/app/uploads/2022/04/hpai-situation-report-20220411.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/  


