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Dados de assentamentos informais e respostas da 
comunidade local ao COVID-19 e aos riscos climáticos 

Por Beth Chitekwe-Biti, David Sheridan, Wonderufl Hunga, Patrick Njoroge e Karen Wong-
Pérez 

Este estudo de caso examina os processos deliberativos e participativos usados pela Slum 
Dwellers International (SDI), com foco em duas federações afiliadas no Quênia e no 
Malaui. Ele descreve as maneiras pelas quais os mecanismos participativos têm permitido 
às federações de IDE se auto-organizarem e se envolverem com os formuladores de 
políticas em nível local, nacional e global para responder aos desafios, incluindo o COVID-
19. Também reflete sobre o uso de ferramentas digitais para fortalecer a mobilização 
comunitária, geração de dados comunitários e processos de aprendizagem. 

O projeto 'Envolvendo os cidadãos para uma ação climática socialmente justa'  examina os 
processos deliberativos e participativos usados pelas redes da sociedade civil a fim de 
entender como fortalecer os mecanismos de engajamento dos cidadãos e ações climáticas 
lideradas localmente e melhorar a tomada de decisões climáticas inclusivas em nível 
nacional. Paralelamente, o projeto examina como a tecnologia pode apoiar o 
engajamento dos cidadãos, incentivando a inclusão social e o aprendizado na tomada de 
decisões e construção de resiliência. 

Contexto 



A SDI é uma rede de pobres urbanos de base heterogênea que surgiu por meio de 
diferentes processos de desenvolvimento desde 1996. Existem afiliados em 32 países em 
todo o Sul global, embora predominantemente na África Subsaariana. 

A estrutura organizacional consiste em uma secretaria, um comitê de gestão que atua 
como conselho e um conselho de federações formado por líderes eleitos de base. Essas 
federações compartilham sua origem na resistência ao despejo forçado e grilagem de 
terras, e promoção de abordagens de urbanização de favelas lideradas por pessoas. 

A mudança climática agrava os desafios enfrentados pelos assentamentos informais, onde 
vivem cerca de 880 milhões de pessoas (UN Habitat, 2016), lutando com questões de 
posse insegura, acesso precário a serviços básicos e meios de subsistência inseguros.  

A Muungano Alliance é composta pela federação queniana de moradores de favelas / 
barracos Muungano wa Wanavijiji ('Moradores de favelas unidos' em Kishwahili), a ONG 
de apoio SDI Kenya e o fundo para pobres urbanos do Quênia, Akiba Mashinani Trust 
(AMT) . 

Muungano wa Wanvijiiji surgiu há 20 anos em resposta às expulsões forçadas de Nairóbi 
pelo governo do Quênia. Por meio de processos de auto-organização comunitária, ela 
fortaleceu a agência individual e coletiva e as capacidades de seus membros, ao mesmo 
tempo que forjou alianças colaborativas com o governo e outras partes interessadas para 
promover seus interesses práticos e estratégicos, principalmente por meio do 
reconhecimento formal de favelas como assentamentos humanos e participação em 
habitação para processos de urbanização de favelas.  

A Federação dos Pobres Urbanos e Rurais do Malawi (FRUP) é uma rede de base de 
grupos de poupança criada em 2003. A federação trabalha em aliança com o Centro para 
Organização e Desenvolvimento Comunitário (CCODE ) para capacitar as comunidades 
pobres para lidar com a segurança da posse, falta de serviços e aumentar a 
autossuficiência econômica dos membros. 

Deliberação e participação 

Os processos deliberativos usados pela SDI são organizados em camadas aninhadas, onde 
as informações e decisões fluem do nível mais baixo para todo o sistema. Esta estrutura 
permite aos membros identificar e enfrentar diversos desafios ao nível apropriado (o 
princípio da subsidiariedade). Existem cinco espaços principais de deliberação e 
envolvimento:  

1. O nível de liquidação:  as unidades mais importantes de organização e deliberação são 
a comunidade e os grupos de poupança. Esses grupos discutem necessidades imediatas, 
serviços básicos, meios de subsistência, segurança alimentar, saúde e tomam decisões 
atenuantes sobre os riscos.  



A Muungano Alliance combina dois modelos de participação comunitária: o modelo de 
poupança comunitária ( que cobre 10-20% dos residentes de assentamentos informais 
com uma proporção de 54:46 mulheres / homens ) e o modelo Tujuane Tujengane, que 
envolve todos os residentes por meio de distribuição geográfica unidades em uma 
abordagem ascendente, começando com Nyumba Kumi (células de 10 famílias), incluindo 
unidades maiores chamadas 'Barazas' (sub-grupos de dez células: 100 famílias) e 
'segmentos' (grupos de 80 sub-grupos: 80.000 famílias).  

No Malawi, as poupanças comunitárias e os grupos comunitários têm sido a pedra angular 
do FRUP desde 2003. Os bancos eram inacessíveis aos mais pobres, visto que estes apenas 
aceitam quantias substanciais de dinheiro. Os grupos de poupança fornecem um banco 
comunitário conveniente e acessível com custos de transação quase zero.  

As comunidades são divididas em blocos, cada um com um líder eleito que se reporta ao 
conselho municipal e à comunidade. Paralelamente, os comitês de ala ligam a 
comunidade ao vereador. 

2. O nível regional: a  maioria dos afiliados SDI tem fóruns regionais onde as federações 
municipais se encontram mensalmente.  

3. Nível  nacional : as interações em nível nacional enfocam o mecanismo de 
financiamento que apoia a urbanização de favelas e, ao mesmo tempo, supervisiona os 
programas da federação. Também há espaço para discutir os desafios relacionados ao 
clima que requerem recursos. 

4. 'Centros' supranacionais:  quatro centros na Ásia, África Austral, África Ocidental e 
África Oriental fornecem um mecanismo de responsabilização coletiva em toda a rede. Os 
afiliados regionais da SDI se reúnem com o comitê de gestão da SDI duas vezes por ano 
para compartilhar o aprendizado e priorizar decisões.  

5. Nível internacional: a ação coletiva em nível internacional garante que as vozes dos 
moradores das favelas sejam ouvidas em plataformas globais. A SDI usa sua presença no 
cenário internacional para se conectar com outras coalizões / redes com ideias 
semelhantes e criar espaço em fóruns que muitas vezes são fechados para esse público.   

Usando informações climáticas e ferramentas digitais 

A avaliação das ferramentas digitais deve ser contextualizada: o Quênia está classificado 
em 138º e o Malaui em 167º lugar entre 176 países no Índice Global de TIC de 2017 , que 
compara o acesso e uso de tecnologia de informação e comunicação em todo o mundo.   

Comunicação entre membros  



Ferramentas que podem garantir comunicação bidirecional constante entre os membros 
são um elemento-chave para SDI em todos os níveis. A ferramenta de comunicação 
preferida do Muungano AMT é o SMS em massa. O WhatsApp é usado para enviar fotos 
ou outras mídias visuais, mas tem a limitação de exigir acesso à internet. 

Gerando dados da comunidade  

Os dados da comunidade são uma ferramenta central para a SDI comunicar a extensão da 
pobreza urbana e da informalidade e obter o reconhecimento dos formuladores de 
políticas. A SDI está padronizando e sistematizando digitalmente sua coleta de dados por 
meio de seu  site Know Your City . Alguns afiliados da SDI na Nigéria, Malawi e Quênia 
começaram a incorporar indicadores climáticos em seus processos de enumeração e 
pesquisa de perfil, por exemplo, a frequência de inundações, incêndios e tempestades de 
vento.   

No Malawi, o CCODE treina a população local para usar GPS para mapear para identificar 
áreas de alto risco percebido usando a caixa de ferramentas KoBo e software de 
mapeamento de código aberto. Utiliza câmeras digitais e smartphones para registrar os 
riscos e documentar os impactos. As narrativas de fotos ancoram diálogos da comunidade 
sobre a construção de resiliência e podem alavancar conversas com agências externas e 
autoridades locais.  

Resposta COVID-19 

As redes SDI responderam à pandemia COVID-19 estimulando a ação coletiva online. O 
acesso é limitado pelo custo dos smartphones e pelo custo e disponibilidade da internet 
em assentamentos informais. O WhatsApp e o SMS em massa têm sido fundamentais para 
essa abordagem em nível local, embora a rádio comunitária também continue a 
desempenhar um papel fundamental. Os líderes da federação com telefones podem 
compartilhar informações com o resto de sua rede comunitária. O secretariado da SDI 
estabeleceu um fundo de alívio de emergência (ERF) para afiliadas da SDI. Os fundos 
anteriormente alocados para projetos de urbanização de favelas foram reaproveitados 
para assistência humanitária e resposta a desastres, e desembolsados via infraestrutura 
financeira digital da seguinte forma: SDI> transferência bancária> afiliada de ONGs> 
transferência bancária> fundo para pobres urbanos> dinheiro móvel> iniciativa de 
mitigação de liquidação / tesoureiro da federação. O ERF usou o Google Docs para gerar 
formulários de avaliação de necessidades rápidas que permitiram às federações 
responder prontamente. A Mungano Alliance está usando uma plataforma online para 
monitorar os impactos do COVID-19 em 400 comunidades. Isso mapeia as respostas locais 
e promove soluções como estações de lavagem das mãos. Em julho, o Mungano AMT 
enviou 10.000 mensagens SMS para pessoas que moram em assentamentos pedindo 
confirmação de recebimento de transferência de dinheiro e para identificar pessoas 
vulneráveis. Eles receberam 1.500 respostas, incluindo confirmações de recebimento e 
pedidos de assistência. Grupos de poupança comunitária também usam SMS para obter 



informações sobre seus empréstimos. Antes da pandemia, o modelo da SDI envolvia 
muitas viagens para facilitar a aprendizagem entre pares; isso era caro e criava emissões 
de carbono.   

Envolvimento com a política 

As federações SDI se envolvem com os formuladores de políticas em diferentes níveis, 
usando diferentes ferramentas e estratégias.  

Para superar as assimetrias de poder, os grupos de SDI usam dados da comunidade 
(enumeração, perfil de assentamento) para identificar desafios e propor soluções por 
meio de processos deliberativos de organização comunitária. A plataforma Know Your 
City reúne dados comunitários sobre favelas de 32 países e 478 cidades e inclui 
informações quantitativas e qualitativas como histórias narrativas.  

As estratégias de influência central incluem o estabelecimento de parcerias 
multidisciplinares e multissetoriais equitativas. Responder aos desafios enfrentados pelas 
pessoas que vivem em assentamentos informais requer reunir vários atores, incluindo 
atores não estatais. A SDI visa estabelecer parcerias eqüitativas, especialmente dada a 
distribuição assimétrica de poder e acesso a recursos.  

A Área de Planejamento Especial (SPA) de Mukuru em Narobi, Quênia, oferece um 
exemplo de engajamento cidadão inclusivo usando o modelo Tujuane 
Tujengane. Seguindo o trabalho de engajamento de políticas da Muungano Alliance 
usando dados da comunidade, o governo do condado em 2017 categorizou Mukuru como 
um SPA, trazendo a exigência de um plano de desenvolvimento integrado. 

O desenvolvimento do plano baseou-se nas contribuições dos residentes do 
assentamento usando o modelo Tujuane Tujengane e combina o conhecimento com 
membros do consórcio multidisciplinar e multissetorial. 

As lições coletadas pela Muungano Alliance enfatizam a importância de dedicar tempo e 
recursos para a organização da comunidade para garantir a adesão em massa e a 
propriedade do processo de planejamento; criar mecanismos institucionais e 
procedimentais que integrem a participação da comunidade em todas as fases e permitir 
a colaboração interdisciplinar e multissetorial (Horn et al. 2020) 

Conclusões 

A definição de 'participação' adotada pela SDI envolve uma abordagem sistêmica que 
parte da capacidade e agência individuais. Isso requer mais tempo e mais recursos do que 
a abordagem tradicional de participação, que depende de líderes e representantes 
comunitários. 



Indefinido 

COVID-19 acelerou a adoção de tecnologias digitais pela SDI. Os usos incluem melhorar as 
comunicações, enviar dinheiro, coletar e gerar dados e documentar e compartilhar 
conhecimento.  

Existem questões relacionadas à construção de recursos para gerenciar novas 
tecnologias. Além disso, existem desafios no nível do sistema que precisam ser 
enfrentados simultaneamente, como a falta de controle de preços na banda larga e no 
acesso à banda larga móvel, que representam um desafio assimétrico para pessoas e 
países de baixa renda. 

FONTE:https://www.iied.org/informal-settlement-data-local-community-responses-
covid-19-climate-risks 

 

Unicef em Londres apoia fundo de emergência alimentar 
para famílias afetadas por pandemia 
A pandemia da Covid-19 afetou milhares de famílias e crianças em Londres. E pela 
primeira vez, em 70 anos, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, está 
ajudando comunidades no Reino Unido com assistência alimentar.    

O Unicef informou que a assistência é única e deve durar até o fim de abril. A agência está 
atuando em parceria com o programa “Merenda Escolar Importa”.    

Natal    

O fundo de emergência alimentar apoia 30 projetos comunitários e alcança entre 10 mil e 
15 mil pessoas.   
A diretora dos programas do Unicef no Reino Unido, Anna Kettley, contou que a agência 
investirá um pouco mais de US$ 1 milhão na assistência.   

O programa inclui café da manhã para 13,5 mil crianças em 25 escolas no sul de Londres 
durante as duas semanas de férias do Natal e durante o recesso escolar de fevereiro no 
país.    

Segunda Guerra Mundial    

O objetivo do Unicef é evitar que as crianças passem fome por estarem fora das salas de 
aula. Para Kettley, a Covid-19 causou a crise mais grave para crianças desde a Segunda 
Guerra Mundial. Mesmo antes da pandemia, cerca de 2,4 milhões de crianças no Reino 
Unido já estavam sofrendo com insegurança alimentar.    



Mas com o início da pandemia em março e a perda de empregos, a situação se agravou.    

A diretora do Unicef em Londres disse esperar que as iniciativas comunitárias tenham um 
papel importante para que as crianças continuem sendo alimentadas durante a crise.  

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2020/12/1736512 

 
A pandemia acentuou a incerteza do contexto e exige que 
os jovens desenvolvam habilidades e competências 
essenciais para sua inclusão 
No dia 1º de dezembro foi apresentado o relatório Educação, juventude e trabalho. 
Aptidões e competências necessárias em um contexto de mudança da OEI e da CEPAL, que 
aponta a automação como um dos grandes desafios dos jovens ibero-americanos. O 
relatório alerta que quase um terço das mulheres entre 15 e 29 anos na região não 
consegue acessar o mercado de trabalho ao final dos estudos, contra 11% dos homens, 
lacuna que pode se aprofundar em decorrência da pandemia. O relatório indica que a 
aplicação de modelos educacionais centrados em competências continua sendo uma 
prática contínua, cuja consolidação requer uma articulação ao nível das políticas 
educacionais, das políticas curriculares e das políticas de avaliação. 

FONTE:https://oei.int/publicaciones/educacion-juventud-y-trabajo-habilidades-y-competencias-necesarias-en-un-contexto-
cambiante 

 

 
Planos de educação após a pandemia não devem ignorar 
as pessoas mais desfavorecidas 
Stefania Giannini, UNESCO Diretor-Geral Adjunto para a Educação discute como COVID-19 
tem as desigualdades em todo o mundo agravado dramaticamente. Antes do início da 
pandemia, a América Latina e o Caribe já eram a região mais desigual do mundo e a crise 
global da saúde ameaça reverter o progresso alcançado. 
 
No Dia Internacional da Pessoa com Deficiência , ele chama a atenção para as dificuldades 
enfrentadas pelos alunos com deficiência, particularmente afetados pela pandemia. Isso 
não deveria acontecer. O mundo precisa de sistemas de educação inclusivos hoje, mais do 
que nunca, para responder à pressão que o COVID-19 está colocando no aprendizado para 
todos. 

FONTE:https://elpais.com/opinion/2020-12-03/los-planes-educativos-tras-la-pandemia-no-deben-ignorar-a-las-
personas-mas-desfavorecidas.html?utm_source=INEE+email+lists&utm_campaign=551facebe9-



EMAIL_CAMPAIGN_SLC+Update+2019-09_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_710662b6ab-551facebe9-
25743853 

 

 

Lançamento do plano de resposta regional para refugiados 
e migrantes 2021 

No dia 10 de dezembro, cerimônia de lançamento do Pla Resposta regional para 
refugiados e migrantes da Venezuela 2021 pela Organização Internacional para Migração 
e Agência das Nações Unidas para Refugiados. O evento, coordenado pela Plataforma 
de Coordenação Interinstitucional Regional (R4V) para a resposta aos refugiados e 
migrantes da Venezuela, foi um alerta para este plano de resposta humanitária que visa 
ajudar os 5,28 milhões de refugiados e migrantes da Venezuela. A Venezuela está 
estimada para o próximo ano, assim como suas comunidades anfitriãs presentes em 17 
países da região da América Latina e Caribe. O Plano Regional requer US $ 1,44 bilhão para 
apoiar os venezuelanos vulneráveis e responder às suas necessidades crescentes. 

FONTE:https://r4v.info/es/situations/platform?utm_source=INEE+email+lists&utm_campaign=551facebe9-
EMAIL_CAMPAIGN_SLC+Update+2019-09_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_710662b6ab-551facebe9-
25743853 

 

COVID-19 e clima: impactos multifacetados 

Por Natalie Ambrosio 

A disseminação do coronavírus (COVID-19) criou uma emergência global de saúde 
pública e catalisou uma recessão econômica. A crise também tem implicações 
importantes para a ação climática e o fortalecimento da resiliência. Esta análise destaca 
vários desses fatores de interação. 

A crise de saúde pública global sem precedentes do COVID-19  levou a uma deterioração 
das perspectivas econômicas globais , mas também apresenta uma série de implicações 
para as mudanças climáticas. Embora os impactos imediatos do COVID-19 incluam 
reduções de emissões, os impactos de longo prazo na ação climática e na construção de 
resiliência são mais complexos. Da mesma forma, o COVID-19 pode fornecer uma visão 
sobre como as comunidades estão preparadas para a frequência crescente dos desastres 
e como as instituições financeiras podem se preparar para interrupções repentinas. Este 
artigo explorará vários desses impactos, delineando tópicos a serem observados enquanto 



nos esforçamos para entender as implicações de longo prazo e garantir a segurança das 
comunidades e empresas. 

COVID-19 e Emissões 

A rápida disseminação do COVID-19 fez com que algumas das maiores economias do 
mundo parassem à medida que as medidas de distanciamento social proibiam negócios 
não essenciais. As reduções de emissões resultantes fornecem uma pequena fresta de 
esperança para esta crise global sem precedentes. Em  emissões de meados de fevereiro 
China foram 25% mais baixos  do que algumas semanas antes e  I emissões de dióxido de 
nitrogênio de taly caíram significativamente. No entanto, essas podem ser vitórias de 
curto prazo para o planeta. 

Há muito mais incerteza sobre os efeitos de longo prazo. Por um lado, esse período de 
ruptura provavelmente será  seguido por esforços de estímulo econômico , fornecendo 
créditos a indústrias com grandes emissões, como aço, cimento e companhias aéreas, 
levando a uma rápida recuperação das emissões. Por outro lado, os  especialistas 
observam que há potencial para que o surto mude os padrões de viagem  em longo prazo, 
levando a mais teletrabalho à medida que as empresas se aclimatam ao trabalho 
remoto. Há potencial para mudanças permanentes de comportamento que teriam 
impacto de longo prazo na demanda e nas emissões de petróleo. Se os governos se 
concentram ou não promover uma recuperação na energia tradicional ou usar isso como 
uma oportunidade para catalisar uma mudança sistêmica para reduzir as emissões pode 
ser um fator determinante no impacto nas emissões de gases de efeito estufa a longo 
prazo. 

Retrocessos para a ação climática 

É evidente que, no curto prazo, políticas climáticas ambiciosas não são uma prioridade, 
visto que a atenção dos cidadãos e legisladores se volta para proteger as comunidades e 
economias dos impactos multifacetados da COVID-19. Vários eventos relacionados ao 
clima foram cancelados e as negociações presenciais planejadas antes da COP-26 foram 
adiadas pelo menos até abril. O Reino Unido mudou suas generosas  alocações 
orçamentárias ambientais  e a Espanha interrompeu todas as atividades legislativas, com 
implicações para a ação climática. Embora a União Europeia tenha anunciado um 
compromisso contínuo com o Acordo Verde, que visa tornar a União Europeia neutra para 
o clima até 2050, as notícias têm recebido atenção limitada devido às circunstâncias. 

À medida que as restrições cada vez mais severas para viagens e coleta começam a ter 
impactos ondulantes, a pesquisa climática em andamento é interrompida, 
incluindo  as expedições de pesquisa ártica  e vários  projetos da NASA . Esses estudos 
incluem pesquisas sobre a troca de calor oceano-atmosfera, hidrologia sazonal no rio 
Mississippi e tempestades nos Estados Unidos. Embora a NASA não espere que os atrasos 
sejam prejudiciais aos projetos, os atrasos podem variar de vários meses a mais de um 



ano. Isso pode desafiar os esforços para garantir que a ciência mais atual sustente os 
esforços de construção de resiliência e o progresso climático. 

Lições aprendidas na preparação 

Uma pandemia global é um cenário bem ensaiado em gestão de risco, e as instituições 
que se prepararam e pensaram nas implicações de tal ocorrência estão se saindo melhor 
do que aquelas com planejamento menos preventivo. Por exemplo,  em outubro passado , 
os bancos de Hong Kong passaram por um teste de estresse  que simulou uma pandemia, 
um ataque cibernético e um colapso nas telecomunicações ocorrendo 
simultaneamente. Agora, enfrentando uma pandemia real, alguns bancos são gratos por 
medidas de preparação adicionais que implementaram devido ao teste de estresse. A 
crise COVID-19 pode, por sua vez, levar bancos, outras empresas e governos a identificar 
oportunidades para medidas de preparação adicionais para riscos futuros. 

Resiliência reduzida 

À medida que as comunidades em todo o mundo enfrentam vários níveis de restrições e a 
preocupação com grandes aglomerações aumenta, as cadeias de abastecimento são 
ameaçadas e a fabricação é paralisada, a vulnerabilidade aos impactos climáticos 
aumenta. Se uma tempestade devastadora ou um incêndio violento obrigasse os 
residentes a deixar suas casas em centros de evacuação lotados, os danos, perdas e custos 
de saúde pública típicos agravariam o perigo e os desafios já enfrentados devido ao 
COVID-19. Da mesma forma, os custos de recuperação de um desastre climático seriam 
terríveis em cima da crescente incerteza econômica. 

Da mesma forma, como as empresas enfrentam os impactos da pandemia, incluindo a 
adaptação para trabalho remoto se possível, um evento climático extremo complicaria 
seus esforços. Embora prédios de escritórios e principais instalações possam ser 
preparados com geradores em caso de falta de energia e impermeabilização para 
inundações, as operações da empresa agora dependem particularmente da energia 
pública e da infraestrutura de comunicação, bem como da resiliência da casa de cada 
funcionário. Além da interrupção se os funcionários estiverem doentes, muitas empresas 
são mais vulneráveis a interrupções causadas pelos riscos climáticos durante esse período, 
o que, por sua vez, aumenta a vulnerabilidade macroeconômica. Claro, a própria 
pandemia tem muitos impactos econômicos e comerciais multifacetados. 

Conclusão: enfatizando a necessidade de resiliência 

O COVID-19, compreensivelmente, empurrou a ação climática para segundo plano à 
medida que a crise de saúde pública se desenrolava e os temores de uma recessão 
econômica de longo prazo se tornavam prementes. No entanto, as maneiras como os 
formuladores de políticas, empresas e indivíduos respondem às emergências de saúde 
pública de hoje e os sucessos e fracassos resultantes podem fornecer lições para 



responder a outros desastres multifacetados, aplicáveis a eventos climáticos extremos e 
desastres naturais. Da mesma forma, a crise do COVID-19 pode reforçar o valor da 
preparação para empresas e comunidades e ajudar a destacar oportunidades para investir 
em adaptação e resiliência. 

FONTE:http://427mt.com/2020/03/18/covid-19-and-climate-multifaceted-impacts/ 

 

Um modelo da propagação da pandemia COVID-19 durante 
um furacão na Virgínia 

Neste relatório, os autores estudam as implicações que um furacão durante a pandemia 
COVID-19 teria para a Comunidade da Virgínia. Essa análise deve ajudar a informar o 
planejamento antecipado para a temporada de furacões em geral e pode ser usada em 
resposta a uma tempestade específica com uma rota estimada pela Virgínia. Os autores 
enfocam os impactos combinados de COVID-19 e um furacão na morbidade e 
mortalidade; eles não examinam outros efeitos, como efeitos na infraestrutura, nas redes 
sociais e na economia. 

A vulnerabilidade envolvida é a suscetibilidade a essas ameaças e pode ser considerada 
em termos de vulnerabilidades de tempestades, saúde e socioeconômicas. A 
vulnerabilidade a tempestades está relacionada a partes do ambiente físico que seriam 
adversamente afetadas por uma exposição a furacões, como casas em uma área de 
tempestade, casas sem proteção contra enchentes e áreas onde as estradas 
provavelmente serão inundadas. A vulnerabilidade à saúde está relacionada a 
características que tornam a pessoa mais suscetível a agravos à saúde, como idade e 
comorbidades. A vulnerabilidade socioeconômica inclui a falta de recursos para evacuar 
em caso de mau tempo; acesso limitado a cuidados de saúde consistentes e de alta 
qualidade; e a incapacidade de acessar serviços sociais devido a barreiras associadas ao 
idioma ou outras características. 

FONTE:https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA323-2.html 

 
Guterres expressa choque com ataques a jornalistas em 
tempo de pandemia 
O secretário-geral expressou choque com o número crescente de ataques contra 
jornalistas e trabalhadores da mídia em todo o mundo.   



Em nota emitida esta terça-feira pelo seu porta-voz, António Guterres lembra que neste 
período da pandemia e de restrições, aumentaram ataques a jornalistas “que apenas 
fazem o seu trabalho”.   

Civis  

Em relatório, o Comitê para a Proteção dos Jornalistas revelou que um recorde de 
274 profissionais do setor foram presos até o princípio deste mês no mundo. O 
documento aponta haver governos reprimindo a cobertura da pandemia ou 
tentando reprimir notícias sobre manifestações de civis.  

No ano passado, o grupo de Nova Iorque registrou 250 detenções. Entre os principais 
fatores das prisões estão protestos e tensões políticas, a maioria na China, na Turquia, no 
Egito e na Arábia Saudita.  

Em meio à pandemia, o estudo menciona a ação de líderes tentando controlar 
reportagens e prendendo jornalistas. O documento cita pelo menos duas mortes desses 
profissionais após contraírem a Covid-19 sob custódia. 

Muitos jornalistas foram submetidos a assédio, atos de intimidação, sanções, 
assassinatos e detenção arbitrária.     
De acordo com a nota do chefe da ONU, muitos jornalistas foram submetidos a assédio, 
atos de intimidação, sanções, assassinatos e detenção arbitrária.    

Impunidade   

O apelo aos governos é que "libertem imediatamente os jornalistas detidos apenas por 
exercerem sua profissão”. Guterres reitera apelos anteriores em favor de esforços 
conjuntos para combater a impunidade generalizada para tais crimes.   

Guterres sublinha ainda a relevância na vida cotidiana dos jornalistas e profissionais da 
mídia para ajudar a tomar decisões previamente informadas.   

Em momento em que o mundo combate a Covid-19, o secretário-geral destaca que pode 
ser observado como essas decisões são cruciais e podem fazer a diferença entre a vida e a 
morte.  

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2020/12/1736352 

 
Covid-19 e outras infecções ameaçam 1,8 bilhão de 
agentes e usuários de saúde 



Duas agências da ONU informam num relatório que 1,8 bilhão de pessoas no mundo estão 
sob agravado risco de contrair a Covid-19 e outras infecções. Eles são agentes e usuários 
de serviços de saúde que não contam com água tratada e saneamento básico. 

O documento, Fundamentos em primeiro lugar: serviços universais de água, saneamento 
e higiene em instalações de saúde para atendimento seguro e de qualidade, foi divulgado 
nesta segunda-feira pela Organização Mundial da Saúde, OMS, e pelo Fundo das Nações 
Unidas para a Infância, Unicef. 

Resíduos 

O relatório considera alarmante a quantidade de unidades de saúde sem acesso a uma 
instalação de higiene das mãos eficaz ou que permita separar o lixo com segurança.  

A pesquisa em 165 países analisa 760 mil instalações quando a pandemia expõe falhas 
importantes nos sistemas de saúde, incluindo prevenção e controle de infecções 
inadequados. 

Um em cada quatro estabelecimentos de saúde em países em desenvolvimento não tem 
serviços de água, um terço deles não tem local para lavar as mãos. Pelo menos 10% 
carecem de saneamento e um terço não separa resíduos de forma segura. 

Para o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, trabalhar num centro de saúde assim é 
equivalente a despachar pessoal de saúde sem equipamento de proteção. 

Países menos desenvolvidos 

Ele lembrou que estes serviços são essenciais para o fim da Covid-19. E disse que há 
“lacunas importantes a superar, em especial nos países menos desenvolvidos. ” 

De acordo com a diretora-executiva do Unicef,  Henrietta Fore, sempre houve falhas no 
sistema de saúde, mas após este ano, não é mais possível ignorá-las. 

Fore disse que à medida que se reformula e molda um mundo pós-Covid, há “uma 
necessidade absoluta” de assegurar o envio de crianças e mães para locais equipados com 
água, saneamento e higiene adequados. 

O documento realça a extrema importância de serviços para populações vulneráveis, 
incluindo gestantes, recém-nascidos e crianças, protegendo-as de uma série de condições 
que colocam risco à vida. 

Unidades de serviços 

De acordo com dados preliminares, seria preciso US$ 1 por pessoa para permitir que 
todos os 47 países menos desenvolvidos criassem serviços básicos de água nas unidades 
de saúde. Em média, US$ 0,20 por ano ajudariam a assegurar a operação e manutenção 
desses serviços. 



O estudo defende que um aumento imediato de investimentos em água, saneamento e 
higiene teria como “grande retorno” a melhora da higiene nas instalações de saúde.  

Esta seria a “melhor aquisição” para o combate à resistência antimicrobiana. Entre os 
benefícios estaria a baixa de custos dos cuidados de saúde 

As duas agências ressaltam ainda o ganho da economia de tempo, porque os profissionais 
de saúde não precisariam procurar água para higienizar as mãos. 

Uma melhor higiene e o consequente aumento da utilização de serviços gerariam um 
retorno de US$ 1,5 para cada dólar investido. 

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2020/12/1736072 

 

 

Eventos climáticos extremos e COVID-19: um primeiro 
olhar para o número de pessoas afetadas por desastres 
que se cruzam 

Em todo o mundo, bilhões de pessoas são direta ou indiretamente afetadas pela 
pandemia COVID-19. Entre os mais afetados estão as pessoas que sofrem seus impactos 
diretos à saúde, mas também aquelas especialmente vulneráveis aos impactos compostos 
dos efeitos da COVID-19, incluindo efeitos de bloqueios e outras restrições para reduzir a 
propagação da pandemia e suas implicações econômicas. Esses impactos compostos são 
particularmente graves para as pessoas atingidas por eventos climáticos extremos, que 
sempre atingem os grupos mais vulneráveis com mais força, e agora são 
significativamente exacerbados pelos impactos da pandemia. 

Este artigo tem como objetivo fornecer uma análise preliminar do número de pessoas 
afetadas conjuntamente pelo COVID-19 e desastres relacionados ao clima - demonstrando 
a natureza multifacetada dessas crises e destacando a vulnerabilidade agravada 
enfrentada pelas comunidades. 

FONTE:https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2020/09/Extreme-weather-events-and-
COVID-19-V4.pdf 

 

 



 

O painel piloto da EIOPA aborda a lacuna de proteção 
contra catástrofes 

Hoje, a Autoridade Europeia de Seguros e Pensões Complementares de Reforma (EIOPA) 
lançou seu primeiro painel piloto , que mostra a lacuna de proteção do seguro para 
catástrofes naturais. O objetivo é representar os vetores de uma lacuna de proteção do 
seguro relacionada ao clima, a fim de identificar medidas que ajudem a diminuir as perdas 
da sociedade em caso de catástrofes naturais. 

No passado, apenas 35% das perdas totais causadas por condições meteorológicas 
extremas e eventos relacionados com o clima em toda a Europa eram seguradas. Espera-
se que as perdas com propriedades e negócios cresçam devido às mudanças 
climáticas. Em resposta ao aumento do risco relacionado ao clima, o preço do seguro 
também aumentará. No médio a longo prazo, isso pode fazer com que o seguro fique 
indisponível ou inacessível para cidadãos e empresas, levando a um agravamento da 
lacuna de proteção do seguro.  

O painel reúne dados sobre perdas econômicas e seguradas, vulnerabilidades e exposição, 
bem como cobertura de seguro em todos os Estados-Membros da União Europeia. Essas 
informações devem permitir a tomada de decisões com base em evidências sobre 
medidas para melhorar a resiliência da sociedade contra catástrofes naturais. Ao mesmo 
tempo, o painel piloto também deve ajudar a aumentar a conscientização sobre a lacuna 
de proteção, promover uma abordagem baseada na ciência para a gestão da lacuna de 
proteção e tomada de decisão. Esta abordagem ajudará na identificação de regiões de 
risco em risco, impulsionadores de risco de lacuna de proteção, bem como definir 
medidas de prevenção proativas. 

A EIOPA está convidando as partes interessadas a fornecer opiniões sobre a metodologia e 
os dados usados no painel até 31 de março de 2021, preenchendo a pesquisa. As 
perguntas sobre o painel também podem ser enviadas 
para: protection_gap_dashboard@eiopa.europa.eu. 

FONTE:https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/reports/16.0_eiopa-bos-20-
663_technical_description-pilot-dashboard-on-insurance-protection-gap-for-natural-catastrophes.pdf 

FONTE:https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/reports/the_pilot_dashboard_on_i
nsurance_protection_gap_for_natural_catastrophes_in_a_nutshell.pdf 

 



 

No Twitter, ONU News aposta em mais interação digital em 
língua portuguesa 
A ONU News em Português está lançando, esta semana, uma nova conta oficial no 
Twitter. Com o perfil @ONUNews, o canal pretende apostar em mais interação digital com 
usuários de todas as faixas etárias, profissionais da mídia e de educação, comunidade 
diplomática, influenciadores e todos os interessados em notícias, reportagens e análises 
sobre o trabalho da ONU no mundo. 

Nove línguas 

Além do português, a ONU News opera em mais oito línguas diariamente: árabe, chinês 
ou mandarim, espanhol, francês, hindi, inglês, russo e suaíle. Desde março com o início da 
pandemia da Covid-19, a redação se deslocou da sede das Nações Unidas, em Nova 
Iorque, para o trabalho remoto com correspondentes na África, nas Américas e na Europa. 

Com mais procura por notícias verificadas e diretamente da fonte sobre a pandemia, a 
ONU News viu aumentar, substancialmente, sua audiência em vários países de língua 
portuguesa, ao entrevistar especialistas da Organização Mundial da Saúde sobre 
prevenção e enfrentamento da Covid-19. 

YouTube  

Uma das matérias mais acessadas foi um guia da Organização Mundial da Saúde sobre 
saúde mental.  No YouTube, a mensagem em português do secretário-geral após o ciclone 
Idai, produzida pela equipe da ONU News e da TV ONU, foi compartilhada com emissoras 
de TV e sites de notícias em Moçambique e nos demais países de língua portuguesa, 
alcançando dezenas de milhões de pessoas. 

Além de noticiários diários de rádio e TV, que atendem a mais de 700 emissoras e sites de 
notícias parceiros em todos os países de língua portuguesa, a equipe da ONU News produz 
vídeos curtos, reportagens especiais, lançamentos e campanhas, coberturas ao vivo e 
entrevistas exclusivas com chefes de Estado e governo na Assembleia Geral.  

Diálogo direto 

O canal também compartilha vídeos sobre o trabalho da organização no terreno com a 
ajuda dos Centros de Informação da ONU no Rio de Janeiro, Bruxelas, das redes sociais 
corporativas em Nova Iorque e dos Sistemas da ONU nos países de língua portuguesa. 

Com o relançamento no Twitter, nesta semana, a equipe espera expandir o diálogo direto 
com usuários do serviço e ajudar a manter os falantes da língua portuguesa conectados 



com as Nações Unidas e seu trabalho de construção para um mundo mais próspero, justo 
e sustentável para todos. 

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2020/12/1736272 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
INFORMAÇÕES 

        PROMOTOR BRASIL 

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

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

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

          http://www.cidadesresilientes.net/biblioteca.html  

          REDE DE CIDADES RESILIENTES DE LINGUA PORTUGUESA 

          http://www.cidadesresilientes.net/ 

         PREVENTIONWEB 

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

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

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

                    

 

 


