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OPINIÃO: COVID-19 demonstra necessidade urgente de 
cidades se prepararem para pandemias 

Por Mami Mizutori e Maimunah Mohd Sharif 

Cidades e vilas precisam aprofundar a compreensão de seus riscos de surtos de doenças, 
assim como para outras ameaças mais visíveis, como condições meteorológicas 
extremas 

Cerca de 95% dos casos de COVID-19 vieram de áreas urbanas. A preparação para uma 
pandemia em cidades e vilas é mais urgente do que nunca para reduzir o risco de 
desastres, particularmente em situações desafiadoras onde surtos de doenças podem 
coincidir com um evento climático extremo. 

A cidade de Calcutá, no leste da Índia, foi devastada pelo ciclone Amphan, que causou 
muitas mortes e deixou milhões de pessoas sem energia elétrica. O medo de contrair o 
vírus impossibilitou o uso de abrigos contra ciclones em sua capacidade máxima. As 
restrições do COVID-19 dificultaram as evacuações. 

Países ao redor do mundo foram pegos de surpresa pela pandemia de COVID-19, apesar 
de muitos avisos e experiências recentes de epidemias como a Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (SARS), que se espalhou pelos centros urbanos, incluindo Hong Kong e 
Toronto. 

Essas experiências recentes e outras, como o surto de Ebola, levaram alguns países a se 
prepararem melhor. Mas, geralmente, há uma falta de planejamento para riscos e 
desastres em todos os níveis. 



A frustrante escassez de equipamentos de proteção individual, etanol para desinfetante e 
outros suprimentos de emergência poderia ter sido evitada se houvesse um planejamento 
de cenário adequado em nível nacional, apoiado pela alocação dos recursos necessários 
aos governos locais. 

A crise do COVID-19 expõe vulnerabilidades sistêmicas em sistemas de saúde que não 
conseguem lidar com o aumento do número de casos. Da mesma forma, as cidades foram 
forçadas a enfrentar o fato de que a urbanização não planejada cria condições em que 
muitos de seus residentes carecem de água e saneamento adequados, enquanto vivem 
em locais superlotados onde o distanciamento físico é um desafio. 

Agora é uma necessidade urgente para as cidades desenvolverem um entendimento 
profundo de seus riscos de futuras pandemias, assim como fariam com outros perigos 
mais visíveis, como eventos climáticos extremos.  

NOVAS MÉTRICAS 

Os governos, especialmente no nível local, precisam planejar e formular estratégias para 
lidar com todos os perigos, inclusive os biológicos, e abordar as lacunas em sua 
preparação e desenvolver capacidade de resposta. Isso evitará que sejam pegos de 
surpresa e, em seguida, oprimidos. 

Uma melhor coleta de dados permitirá que os líderes da cidade se preparem para 
episódios futuros em que métricas antes impensáveis se tornem normais, como se um 
parque pode acomodar residentes do bairro se eles precisarem manter dois metros de 
distância. 

Existe uma estrutura existente para gerenciar o risco de desastres. Mais de 200 cidades e 
vilas em todo o mundo já usam o Scorecard de Resiliência de Desastres da ONU para 
Redução do Risco de Desastres (UNDRR) para desenvolver abordagens baseadas em 
evidências para gerenciar o risco de desastres. 

O Scorecard foi ampliado pelo desenvolvimento de um Adendo de Saúde Pública que 
fornece orientação aos governos locais sobre as questões mais amplas de gestão e 
recuperação em caso de riscos biológicos, incluindo uma pandemia. O Adendo ao 
Scorecard foi elaborado para ajudar as cidades a estabelecer sua linha de base de 
resiliência do sistema de saúde pública e a traçar um plano de ação. Em breve estará 
disponível como um curso online. 

Em cidades como Lisboa, Kampala e Grande Manchester, o Scorecard de Resiliência a 
Desastres provou ser uma ferramenta útil para ajudar as cidades a estabelecer sua linha 
de base de resiliência do sistema de saúde pública e a traçar um plano de ação. Da mesma 
forma, o Programa Global de Resiliência da Cidade da ONU-Habitat oferece apoio prático 



aos governos locais no planejamento urbano e na construção de resiliência a todos os 
tipos de perigos. 

CAMPANHA GLOBAL 

Essas agências da ONU e outros parceiros como o Grupo Banco Mundial viram a 
necessidade de se preparar para riscos como mudança climática, surtos de doenças, 
poluição, gestão de resíduos, uso da terra e códigos de construção quando lançaram a 
campanha Construindo Cidades Resilientes (MCR) há 10 anos. Desde então, a campanha 
atraiu 4.300 cidades e vilas para se inscrever, criando uma rede global de governos locais 
profundamente cientes da necessidade de reduzir o risco de desastres. 

Agora, UNDRR, UN-Habitat, o Grupo Banco Mundial e outros parceiros estão juntando 
forças para elevar o foco da campanha de advocacy para implementação na próxima 
década. Novos parceiros dispostos a trabalhar juntos pela resiliência urbana são 
convidados a se associar.                                          

A campanha sucessora, MCR2030, será lançada no final deste ano e a preparação para 
uma pandemia será uma área prioritária de enfoque para todos os participantes, incluindo 
governos locais e municípios, na próxima década. 

O foco está nas cidades porque, embora possam ser vetores de doenças, também está 
claro que a urbanização sustentável cria prosperidade social, econômica e ambiental - que 
pode ser um importante baluarte contra a disseminação de doenças. 

É um sinal de esperança que alguns dos países mais urbanizados do mundo estejam 
respondendo com relativo sucesso à pandemia COVID-19. 

A Coreia do Sul, onde mais de 80% dos cidadãos vivem em cidades e vilas, aplicou as lições 
aprendidas com sua experiência com a Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS) 
em 2015. Ela conseguiu combater o surto usando tecnologia, comunicação aberta, testes 
e rastreamento rigorosos, e excelente atendimento hospitalar. 

COVID-19, como a maioria das epidemias, é em grande parte um problema urbano. As 
estratégias locais para a redução do risco de desastres devem incluir a preparação para 
pandemias como uma prioridade, e isso precisa ser parte do processo de melhor 
recuperação e construção de resiliência a futuros surtos de doenças. 

FONTE:https://news.trust.org/item/20200615120207-y321f 

 

 



 

Surgindo capacidade de cuidados intensivos para COVID-
19: Chave agora e no futuro 

A pandemia COVID-19 chocou os sistemas de saúde em todo o mundo, com impactos 
visíveis nas unidades de terapia intensiva e departamentos de emergência. O conceito de 
“capacidade de surto” deve ser analisado neste contexto, pois esta crise pode ser vista 
como uma oportunidade para melhorar a base de conhecimento das unidades de terapia 
intensiva e serviços de emergência. 
Refletimos, com base em nossa experiência de trabalho na linha de frente, no 
planejamento de serviços de saúde e com dados epidemiológicos, sobre a importância de 
aumentar a capacidade de cuidados críticos para COVID, agora e como lições para o 
futuro. Resumimos e relacionamos as características clínicas do vírus, os padrões 
epidemiológicos e a capacidade do surto de cuidados intensivos como fatores importantes 
a serem considerados para uma resposta eficaz dos sistemas de saúde. São descritos 
alguns aspectos práticos, mas também o papel que os modelos matemáticos podem 
desempenhar para melhorar a capacidade de surto das unidades de terapia intensiva, 
considerando sua importância como preditor de necessidades segundo padrões 
epidemiológicos. Além disso, na fase de transição, consideramos a importância da 
coexistência de serviços de saúde COVID-19 e não-covid-19, e a importância de uma nova 
capacidade de aumento para atividades adiadas. 
Os sistemas de saúde e a sociedade devem permanecer vigilantes para o potencial 
ressurgimento de casos conforme as medidas são relaxadas para reiniciar a economia e 
um novo normal. Os departamentos de emergência e unidades de terapia intensiva 
devem desenvolver estratégias de surto para lidar com o fluxo de pacientes COVID-19 e 
não COVID-19. 

FONTE:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590061720300739 

 

Dez regras simples para maior resiliência do laboratório 

Quando dirigimos um laboratório, não pensamos em calamidades, pois são eventos raros 
para os quais não podemos planejar enquanto estamos ocupados com a gestão do dia a 
dia e os desafios intelectuais de um laboratório de pesquisa. Nenhuma equipe de 
laboratório pode estar preparada para algo como uma pandemia como a COVID-19, que 
gerou laboratórios fechados em todo o mundo. Mas também podem surgir muitos outros 
tipos de crise que os laboratórios podem ter que enfrentar durante sua vida. O que os 
pesquisadores podem fazer para tornar um laboratório mais resiliente diante de tais 



forças externas? Que sistemas ou comportamentos poderíamos ajustar em tempos 
'normais' que promovem o sucesso do laboratório e aumentam as chances de o 
laboratório permanecer em sua trajetória? Oferecemos 10 regras, com base em nossas 
experiências atuais como grupo de laboratório em adaptação à crise. 

FONTE:https://journals.plos.org/ploscompbiol/article?id=10.1371/journal.pcbi.1008313 

 

Considerações práticas para medir o número reprodutivo 
efetivo, R t 

A estimativa do número reprodutivo efetivo R t é importante para detectar mudanças na 
transmissão de doenças ao longo do tempo. Durante a pandemia da Doença do 
Coronavírus 2019 (COVID-19), os formuladores de políticas e funcionários de saúde 
pública estão usando o R t para avaliar a eficácia das intervenções e informar as 
políticas. No entanto, a estimativa de R t a partir dos dados disponíveis apresenta vários 
desafios, com implicações críticas para a interpretação do curso da pandemia. O objetivo 
deste documento é resumir esses desafios, ilustrá-los com exemplos de dados sintéticos e, 
quando possível, fazer recomendações. Para estimativa quase em tempo real de R t, 
recomendamos a abordagem de Cori e colegas, que usa dados de antes do tempo t e 
estimativas empíricas da distribuição do tempo entre as infecções. Métodos que 
requerem dados após o tempo t , como Wallinga e Teunis, são conceitualmente e 
metodologicamente menos adequados para estimativa quase em tempo real, mas podem 
ser apropriados para análises retrospectivas de como indivíduos infectados em diferentes 
momentos contribuíram para a disseminação. Aconselhamos cautela ao usar métodos 
derivados da abordagem de Bettencourt e Ribeiro, pois o R t resultante as estimativas 
podem ser enviesadas se as premissas estruturais subjacentes não forem atendidas. Dois 
desafios principais comuns a todas as abordagens são a especificação precisa do intervalo 
de geração e a reconstrução da série temporal de novas infecções a partir de observações 
que ocorrem muito depois do momento da transmissão. Abordagens ingênuas para lidar 
com atrasos de observação, como subtrair atrasos amostrados de uma distribuição, 
podem introduzir viés. Fornecemos sugestões sobre como mitigar este e outros desafios 
técnicos e destacamos problemas em aberto na estimativa de R t . 

FONTE:https://journals.plos.org/ploscompbiol/article?id=10.1371/journal.pcbi.1008409 

 

 

 



No pós-Covid, economia digital pode melhorar inclusão de 
pessoas com deficiência  
Um novo relatório destaca que a crise da Covid-19 tem acelerado os avanços na economia 
digital abrindo oportunidades sem precedentes em favor de um mundo laboral mais 
inclusivo para pessoas com deficiência. 

No entanto, a ameaça de barreiras digitais pode agravar as desigualdades e a exclusão se 
não houver iniciativas eficazes e direcionadas para o grupo de cerca de 1 bilhão de 
pessoas. 

Pessoas com Deficiência  

A Organização Internacional do Trabalho, OIT, recomenda mais esforços para melhorar a 
acessibilidade, as habilidades digitais e o emprego digital para criar um mercado de 
trabalho mais inclusivo para as pessoas com deficiência. 

De acordo com o estudo, o aumento do trabalho digital cria graves problemas para quem 
não tem habilidades ou equipamentos laborais necessários. A exclusão persistente ocorre 
quando as pessoas com deficiência têm níveis mais limitados de educação e treinamento 
do que pessoas sem deficiência. 

O estudo "Uma economia digital inclusiva para pessoas com deficiência" foi realizado pela 
Rede Global de Negócios e Deficiência da OIT, em parceria com a ONG espanhola 
Fundación Once.  

O documento analisa os efeitos da revolução digital para a criação de novos empregos, 
mudanças nas funções e modelos de trabalho existentes. Outra área pesquisada e a 
de processos de recrutamento online. 

Trabalhadores  

O estudo enumera as principais áreas de ação por diferentes grupos de interessados, 
incluindo a indústria digital, academia, governos, trabalhadores, empregadores e as 
próprias pessoas com deficiência. 

Para a construção de um futuro de trabalho inclusivo, o relatório destaca como 
fundamentais a requalificação, a qualificação e iniciativas para promover o emprego 
digital e apoiar a colaboração entre todas as partes do processo. 

A análise aponta oportunidades nas chamadas tecnologias assistivas para abrir novas 
ocupações e oportunidades. Delas fazem parte aparelhos, técnicas e processos que 
aumentam a qualidade de vida de pessoas com deficiência. 

No entanto, o documento alerta que a falta de acessibilidade neste ramo poderá criar 
novas barreiras se não houver ferramentas digitais suficientes. 



Economia  

A diretora do Departamento de Condições de Trabalho e Igualdade da OIT disse que, 
apesar de a pandemia ter acelerado as tendências já presentes no mundo do trabalho, 
incluindo a expansão da economia digital, é preciso apoiar a inclusão. 

Manuela Tomei defende que no futuro os talentos e as habilidades dessas pessoas 
possam “contribuir para o sucesso dos locais de trabalho e das sociedades em todo o 
mundo.” 

O relatório foi publicado na reunião sobre a pessoa com deficiência, este ano realizada 
virtualmente sob o tema “Emprego e Tecnologias de Informação e Comunicação.” 

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/02/1741332 

 

 

Decodificando finanças públicas para redução de risco de 
desastres e investimentos climáticos 

Por Omar H. Amach 

A necessidade de aumentar os investimentos na redução do risco de desastres (RRD) e 
adaptação às mudanças climáticas (CCA) é uma prioridade bem aceita para minimizar as 
perdas em desastres e mudanças climáticas. No entanto, existem desafios em articular 
quanto os países devem gastar, quais áreas devem priorizar e que tipo de medida é mais 
eficaz para alcançar a redução de riscos e perdas. A ausência de informações de linha de 
base sobre as tendências de despesas dificulta a análise das maneiras mais econômicas de 
reduzir o risco. 

Uma maneira de obter informações sobre os níveis atuais de investimentos é realizar uma 
revisão dos gastos públicos. O objetivo de tal revisão e rastreamento de orçamento é 
aconselhar os tomadores de decisão sobre onde existem lacunas para realinhar os 
orçamentos com as prioridades. 

Para ajudar nisso, algumas ferramentas e metodologias foram desenvolvidas para ajudar 
os governos a controlar os gastos. Entre eles estão os 'indicadores de política' para 
conduzir revisões orçamentárias sensíveis ao risco, gestão de riscos climáticos e de 
desastres de despesas públicas e revisões institucionais (PEIR), ou iniciativas de longo 
prazo sobre marcação de orçamento climático. Outros métodos de rastreamento 
financeiro incluem o uso de sistemas de contabilidade nacionais e análises de gastos 
ambientais. 



Embora tenha havido alguns exercícios nacionais que aplicaram essas ferramentas e 
algumas histórias de sucesso na institucionalização da marcação de orçamento no 
orçamento de desempenho e nas reformas de gestão das finanças públicas, a maioria dos 
países da Ásia-Pacífico e da África Subsaariana não rastreia investimentos e despesas 
relacionados a desastres . 

Para aumentar a aceitação entre os países, os Escritórios Regionais da UNDRR para a Ásia-
Pacífico e África colaboraram com o PNUD para organizar  uma consulta de dois dias em 3-
4 de fevereiro  que reuniu 69 representantes de organizações com experiência na 
realização de tais revisões para trocar lições e discutir como a metodologia poderia ser 
melhorada para melhor vincular os gastos públicos de RRD e CCA.  

“Despesas públicas de gestão de risco de desastres e análises institucionais surgiram como 
uma ferramenta crítica para defender um maior investimento na redução do risco de 
desastres e adaptação às mudanças climáticas, especialmente no contexto da tomada de 
decisão baseada em resultados”, disse o Sr. Ronald Jackson, Chefe do PNUD Equipe de 
Redução e Recuperação de Riscos de Desastres. 

Onde as revisões de despesas públicas foram realizadas, eles ajudaram a lançar uma luz 
sobre os níveis atuais de investimento, como uma revisão recente conduzida pelo 
Escritório Regional da UNDRR para a África de 16 países africanos descobriu que 
os  investimentos em projetos de RRD representam apenas 4% dos orçamentos nacionais 
em média . 

“Com os impactos socioeconômicos da crise COVID-19 e a emergência climática em curso, 
está se tornando cada vez mais evidente que os governos precisam aumentar as alocações 
orçamentárias para a redução do risco de desastres e adaptação às mudanças climáticas”, 
comentou o Sr. Amjad Abbashar, Chefe do Escritório Regional da UNDRR para a África. 

O objetivo do acompanhamento do orçamento não é apenas assegurar a alocação 
adequada aos ministérios setoriais no nível central, mas também garantir que os governos 
locais recebam apoio proporcional aos riscos e impactos de desastres que enfrentam e às 
suas responsabilidades para lidar com eles.   

“No Malawi, descobrimos que apenas 1% das despesas ambientais foi gasto a nível 
distrital. No entanto, é a nível distrital que muitos dos desafios ambientais e de resiliência 
climática existem e precisam de ser resolvidos, ”disse o Sr. David Smith da Iniciativa 
Conjunta Pobreza e Ambiente do PNUD-PNUMA para África. 

Outro exemplo é o Nepal, que fez a transição para um sistema federal e delegou 
responsabilidades ao nível local, mas está alocando apenas 15% das dotações nacionais 
aos governos municipais, de acordo com um exemplo destacado pela Sra. Charlotte 
Benson, Especialista Principal em Gestão de Risco de Desastres da o Banco Asiático de 
Desenvolvimento. 



Além das distribuições verticais e horizontais de fundos, outro aspecto do rastreamento 
de despesas que os países devem considerar são as “despesas negativas”, que são 
despesas de iniciativas cegas ao risco que impactam negativamente o cumprimento das 
metas de resiliência ao clima e a desastres. Este foi um ponto ecoado pelo Sr. Asad 
Maken, Conselheiro Regional de Governança de Finanças para Mudanças Climáticas do 
PNUD para a Região Ásia-Pacífico, e Sr. Nohman Ishtiaq, Conselheiro do PNUD para o 
Ministério das Finanças do Paquistão. 

Independentemente de qual metodologia é adotada na revisão, marcação e rastreamento 
de despesas, houve um consenso sobre a necessidade de desenvolver a capacidade das 
agências de gestão de risco de desastres e clima, além dos ministérios das finanças, para 
garantir que tais despesas de codificação e rastreamento se tornem incorporados nos 
processos rotineiros do governo. 

Esta capacitação é particularmente importante considerando que muitos dos exemplos de 
países que foram compartilhados - Fiji, Maurício, Moçambique e Paquistão - destacaram a 
necessidade de contextualizar os processos de rastreamento às circunstâncias locais. 

Além disso, a realização de um exercício de marcação de orçamento ou uma revisão dos 
gastos públicos pode ajudar os países em desenvolvimento a acessar novos fluxos de 
financiamento para implementar planos de RRD e CCA: 

“Trabalhamos em estreita colaboração com os Escritórios Nacionais de Gestão de 
Desastres que são ambiciosos na preparação de propostas do Fundo Verde para o Clima 
apenas para descobrir que sua falta de conhecimento do clima em curso e despesas 
relacionadas a desastres é um grande obstáculo para preencher a proposta”, observou Ms 
Shivaranjani Venkatramani, consultor do grupo Oxford Policy Management que apoiou 
NDMOs e autoridades de planejamento e orçamento como parte de um programa 
financiado pelo Banco Mundial no Sul da Ásia. 

Mais importante, simplesmente envolver os ministérios das finanças e do planejamento 
em um acompanhamento do orçamento ou revisão dos gastos públicos pode ajudar a 
trazer os esforços de RRD e CCA para "o coração da tomada de decisão econômica" e 
"mudar o clima e a resiliência a desastres de uma agenda ambiental externa para uma 
prioridade de desenvolvimento doméstico ”, de acordo com o Sr. Paul Steele Economista-
chefe do Instituto Internacional para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (IIED). 

Além dos benefícios de ajudar os governos a descobrir lacunas de financiamento, 
monitorar a eficácia dos gastos, facilitar a tomada de decisões, melhorar a transparência e 
aumentar a conscientização entre os parceiros críticos, marcação de orçamento e revisões 
de despesas podem fazer parte de uma abordagem mais ampla para fortalecer o 
financiamento de risco e o desenvolvimento informativo de risco processo como um todo. 



“Os governos devem mudar de uma abordagem de responsabilidade contingente de 
financiamento público para uma abordagem de gestão de risco social para reduzir 
despesas não planejadas. É igualmente importante que complementemos a identificação 
e o rastreamento das finanças públicas com o nível necessário de defesa política, como o 
trabalho em andamento na Força-Tarefa sobre Divulgações Financeiras Relacionadas ao 
Clima ”, observou o Sr. Animesh Kumar, Diretor Responsável da Escritório Regional da 
UNDRR para a Ásia e o Pacífico. 

O desenvolvimento de uma boa compreensão do cenário orçamentário também pode 
ajudar os países a desenvolver  estruturas de financiamento nacional integradas (INFF) , 
que são uma ferramenta para financiar as prioridades nacionais, incluindo a 
implementação de estratégias nacionais de RRD. 

No nível global, observou-se que muito do que foi discutido na consulta pode alimentar os 
processos intergovernamentais globais em andamento relacionados à Agenda 2030. 

“A oportunidade deste workshop é essencial porque existem iniciativas globais muito 
importantes em desenvolvimento, e o conhecimento desenterrado nesta conversa pode 
beneficiar as considerações e deliberações para a implementação dessas iniciativas”, disse 
o Sr. Marco Toscano-Rivalta, Diretor do Escritório de Ligação da UNDRR em Nova York e 
Chefe (designado) do Escritório Regional da UNDRR para a Ásia e o Pacífico. 

Exemplos de tais iniciativas incluem a Força-Tarefa Interinstitucional sobre Financiamento 
para o Desenvolvimento e a Reunião de Alto Nível sobre 'Financiamento para o 
Desenvolvimento na Era do COVID-19 e além.' O Sr. Toscano-Rivalta também destacou o 
papel potencial dos auditores supremos nacionais no acompanhamento orçamentário e 
de despesas para gerar o nível desejado de responsabilidade e transparência. 

Como seguimento da consulta, o grupo considerará documentar as metodologias e 
estudos de caso na forma de uma publicação e, potencialmente, considerar uma análise 
de como a RRD e a CCA poderiam ser incorporadas aos esforços de recuperação 
econômica do COVID-19. 

FONTE:https://www.undrr.org/news/decoding-public-finance-disaster-risk-reduction-and-climate-
investments 

 

 

Uma análise comparativa da relação entre a experiência de 
enchentes e o comportamento privado de mitigação de 
enchentes nas regiões da Inglaterra 



Este relatório investiga as variações na relação entre experiência e preparação para as 
regiões da Inglaterra, conforme definido pela Agência Ambiental. Houve uma mudança 
em direção a uma abordagem mais integrada para a gestão do risco de inundação, que 
inclui um foco mais forte nas medidas ao nível da propriedade. No entanto, na Inglaterra, 
a adoção dessas medidas permanece baixa. Descobriu-se que a experiência de inundação 
influencia a preparação (ou seja, a adoção de medidas), mas mesmo a experiência nem 
sempre resulta em um aumento na preparação. A análise dos dados de pesquisa 
coletados pela Agência Ambiental entre a população em risco entre 1997 e 2004 foi 
realizada para determinar as diferenças entre as sete regiões. 

O documento conclui que nas regiões Sudoeste, Sul e Anglia, os aumentos na preparação 
com o aumento da experiência são maiores em comparação com outras regiões. Nas 
regiões do Tamisa, Midlands e Noroeste, a preparação aumenta menos com o aumento da 
experiência. O relatório explora a influência de outros fatores que influenciam o 
comportamento de mitigação de enchentes que foram encontrados anteriormente na 
literatura e conclui que as diferenças entre as regiões estão correlacionadas com a 
gravidade das enchentes experimentadas e se o inglês é a primeira língua dos 
entrevistados. 

FONTE:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jfr3.12700 

 

Inundações: Quarto Relatório da Sessão 2019–21 

Este relatório do Comitê de Auditoria Ambiental da Câmara dos Comuns do Reino Unido 
fornece uma visão geral dos riscos de inundações em residências e empresas no Reino 
Unido. Mais de 5,2 milhões de residências e empresas na Inglaterra correm o risco de 
inundações, de acordo com a Agência Ambiental, e mais serão ameaçadas no futuro. O 
Comitê de Mudança Climática listou inundações e mudanças costeiras como um dos 
maiores riscos de mudança climática para o Reino Unido, agora e no futuro. A crescente 
frequência de clima severo e seu impacto sobre as pessoas e comunidades foi 
demonstrado nas enchentes que ocorreram durante o outono e o inverno de 2019-20 e 
2020-21. Em julho de 2020, o governo publicou uma nova Declaração de Política de 
Gestão de Risco de Enchentes e Erosão Costeira, que descreveu como “o aumento mais 
significativo das políticas de inundação em uma década”. 

Este inquérito examina vários aspectos da política governamental sobre a gestão do risco 
de cheias e a resposta a eventos de cheias graves cada vez mais frequentes. As principais 
conclusões são as seguintes: 



 O governo deve fornecer maior certeza sobre seu objetivo de longo prazo de 
resiliência a inundações e como ele se alinha às mudanças climáticas. 

 O Governo comprometeu-se a duplicar o investimento de capital na gestão do 
risco de cheias, mas é fundamental que isso não seja desperdiçado por não 
conseguir manter as defesas existentes. 

 Há uma ausência de apoio para a recuperação de longo prazo das comunidades 
após uma enchente. 

 O governo deve liderar as autoridades locais que enfrentam aumentos 
potencialmente significativos no risco de inundações futuras devido às mudanças 
climáticas. 

 A abordagem atual para promover sistemas de drenagem sustentáveis, 
juntamente com a persistência do direito automático de conectar a drenagem de 
águas superficiais ao esgoto público, não está funcionando. 

 O Governo precisa explicar como irá garantir uma abordagem baseada na bacia 
para incentivar a gestão de inundações naturais. 

 O envolvimento significativo com as comunidades locais nas decisões sobre o risco 
de inundações traz benefícios práticos. 

FONTE:https://publications.parliament.uk/pa/cm5801/cmselect/cmenvfru/170/170.pdf 

 

O Guia Azul para a resiliência costeira: protegendo as 
comunidades costeiras por meio de soluções baseadas na 
natureza 

O Guia Azul para Resiliência Costeira ilustra uma abordagem, fornecendo aos planejadores 
de RRD orientação passo a passo para a implementação de vários NbS em áreas costeiras - 
onde 600 milhões de pessoas, quase 10% da população mundial, vivem sob constante 
ameaça de tempestades, inundações e elevação do nível do mar. O guia integra todas as 
ferramentas e processos relevantes em uma única fonte para ajudar os planejadores de 
RRD de conservação e humanitários a determinar se e como o NbS pode ser usado para 
aproveitar os benefícios de proteção dos ecossistemas costeiros e reduzir os riscos de 
perigos relacionados ao clima para comunidades costeiras vulneráveis, casas e outros 
ativos. 

Este Guia Azul foi elaborado principalmente para profissionais, particularmente aqueles 
do setor humanitário que apoiam comunidades costeiras. Isso inclui especialistas técnicos 
e gerentes de projeto que serão capazes de seguir os vários estágios deste guia, que 
podem integrar o NbS ao planejamento de RRD, implementar tais planos e expandir as 
boas práticas. Para usar este guia, não é necessário ter experiência em ecologia e 



conhecimento prévio de NbS. No entanto, é necessário conhecimento prévio de 
gerenciamento de projetos. 

O guia também é útil para: 

 Membros da comunidade que co-projetam esforços para comunidades costeiras 
mais seguras e verdes com organizações humanitárias; 

 Funcionários do governo que trabalham com organizações humanitárias nos 
esforços para reduzir o risco de desastres; e 

 Funcionários / voluntários de ONGs ou Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha e 
do Crescente Vermelho trabalhando em comunidades costeiras e apoiando a 
redução de riscos ou esforços mais amplos de resiliência. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/76010_blueguidetocoastalresiliencecompres.pdf 

 

Desastres relacionados à água e seus impactos na saúde: 
uma revisão global 

O documento examina as tendências globais e os principais impactos desses eventos na 
saúde com base em bancos de dados e estudos de caso, identifica lacunas na estrutura de 
indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) para monitorar os 
impactos de desastres na saúde e sugere recomendações para abordar essas 
lacunas. Dados de desastres naturais e 38 estudos de caso publicados de 2008 a 2018 
foram revisados, e medidas de associação (razão de risco, razão de chances e razão de 
taxa de incidência) foram extraídas dos estudos de caso para análise quantitativa. 

As descobertas da revisão indicam que a falta de fatores de risco multifatoriais para 
doenças multifatoriais e de saúde mental, bem como indicadores de doenças transmitidas 
pela água, ignora os impactos críticos associados à saúde de enchentes e secas. Em 
particular, o foco estreito no suicídio como um indicador de saúde mental ignora como os 
transtornos de ansiedade ou transtorno de estresse pós-traumático (PTSD) também 
podem ter consequências graves para as pessoas afetadas por desastres. As descobertas 
do estudo sugerem que mais pesquisas de implementação da Estrutura de Sendai e 
esforços de redução de risco de desastres (RRD) podem contribuir para o 
desenvolvimento de um conceito amplo de resiliência da saúde para atender às 
necessidades das pessoas em risco de desastres. 

FONTE:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590061720300600?via%3Dihub 



 

20 Anos da INEE: Conquistas e Desafios da Educação em 
Situações de Emergência 

Este relatório destaca a contínua relevância da INEE ao longo de 20 anos. A publicação 
apresenta dados que demonstram que 127 milhões de crianças e jovens em idade de 
frequentarem o ensino primário e secundário, a viverem em países afetados por situações 
de crise, permaneciam fora da escola, em 2019. Isto é equivalente a mais de metade do 
universo da população total que permanece fora da escola, apesar de apenas 29% das 
crianças e jovens nestas faixas etárias viveram em países afetados por situações de crise. 
Estes dados têm por base dados fornecidos pelo Instituto de Estatística (UIS, na sigla em 
inglês) da UNESCO. Finalmente o relatório pretende demonstrar a urgência em priorizar a 
educação e o financiamento da educação em situações de emergência, particulamente 
nos contextos de crises "esquecidas". 

FONTE:https://inee.org/system/files/resources/INEE%2020th%20Anniversary%20Report%20v1.4%20PT%
20LowRes.pdf 
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ARISE Japan Public Symposium 2021: Criando 
comunidades resilientes a desastres 'indo ao local' na RRD 

Descrição do simpósio 

Com dez anos restantes para alcançar a estrutura de Sendai e os ODS, enfrentamos um 
mundo devastado por uma nova pandemia de coronavírus, eventos climáticos extremos 
ligados à mudança climática e, portanto, alta probabilidade de eventos de desastres 
compostos de risco múltiplo. A necessidade de fortalecer a resiliência a desastres nunca 
foi tão alta. 



'Going local' na RRD, abreviatura para identificar e aproveitar os recursos da comunidade 
para a RRD comunitária, é um conceito vindo da região de Tohoku do Japão e suas lições 
aprendidas através da recuperação e reconstrução do Grande Terremoto do Leste do 
Japão (GEJE). O conceito é baseado no aprendizado de que a resiliência das comunidades 
a desastres é construída tanto na força dos sistemas comunitários quanto nas soluções de 
RRD físicas e tecnológicas 'duras'; no entanto, existe uma grande disparidade entre as 
comunidades na força de tais sistemas. O trabalho está em andamento para identificar os 
principais componentes dos sistemas e recursos da comunidade que contribuem para a 
resiliência e para defini-los por meio de padrões internacionais, para que possam ser 
melhor administrados. 

ARISE Japão, a rede local da aliança do setor privado da UNDRR, se concentrará em 
'tornar-se local' na RRD, ou seja, como as comunidades utilizam os recursos da 
comunidade para a RRD, para explorar os principais conceitos do Quadro Sendai, como a 
'abordagem de toda a sociedade' gestão integrada de risco de desastres 'e' ação local ', e 
discutir o papel do setor privado no desenvolvimento e envolvimento da comunidade, 
neste evento realizado no décimo aniversário do GEJE, em uma era consciente dos ODS 
sob emergência climática.  

Este evento está aberto ao setor privado em geral e outras partes interessadas no 
Japão. Observe que todas as apresentações e discussões serão conduzidas no idioma 
japonês; nenhum serviço de tradução fornecido. 

FONTE:https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIlf-igqD8tE9B8ZUjZERZvdYg-
o1jhVq1q 

 

 

 

 

 

 
 
INFORMAÇÕES 

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

          https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio7 

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

          REDE DE CIDADES RESILIENTES DE LINGUA PORTUGUESA 



          http://www.cidadesresilientes.net/ 

         PREVENTIONWEB 

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

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

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

                    

 

 


