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Uma memória para uma melhor resiliência aos riscos 
contemporâneos 

Paradoxalmente, é olhando em profundidade através dos arquivos na análise dos 
impactos dos desastres sobre as sociedades (riscos e vulnerabilidade) e suas mecânicas 
que os historiadores descobrem indiretamente as respostas formuladas pelos nossos 
predecessores que os profissionais de RRD poderiam considerar como a base para 
estratégias de adaptação hoje. Como Virginia Garcia-Acosta explica, a relação 
complexa e multifacetada entre a natureza e a cultura fomentou a criação e a 
transmissão de conhecimento para reduzir a exposição ao risco das sociedades antigas. 
No entanto, esta relação só pode ser entendida se for estudada na 'longue durée'. Os 
historiadores estão, portanto, interessados nas formas adotadas por essas medidas de 
adaptação para reduzir a vulnerabilidade dos ecossistemas e comunidades expostas a 
perigos. Embora a adaptação aos perigos naturais atuais seja muitas vezes confinada a 
seus aspectos estritamente econômicos, tecnológicos e físicos, a perspectiva histórica 
dá maior foco àqueles aspectos mais facilmente acessíveis aos contemporâneos, a 
saber: cultural (percepção de risco, relações comunitárias etc.), social ( carga de 
desigualdades, organização da sociedade, etc.), geográficas (áreas mais expostas, 
fragilidade de ambientes, etc.) e dimensões político-institucionais (governança, normas 
e regulamentos, etc.). Sem estes, é muito difícil ver como uma sociedade deve reagir a 
um evento extremo e como deve tentar (ou não) prever crises futuras, projetando 
medidas derivadas diretamente de experiências passadas. 
 
Este documento fornece uma visão geral das potencialidades oferecidas por uma 
abordagem histórica, abordando suas questões científicas e societárias, bem como 
suas oportunidades na escala de diferentes continentes e áreas culturais. Os autores 
mostram o importante papel desempenhado pelas sociedades tradicionais e povos 
indígenas na preservação e transmissão de uma cultura de risco que hoje é ameaçada 
por uma quebra de memória sem precedentes resultante do processo de globalização 
na perspectiva do marco conceitual cultural-antropológico. Finalmente, o artigo 



apresenta dois exemplos concretos de projetos que visam usar as lições históricas 
aprendidas para reduzir a vulnerabilidade das comunidades locais. 
 
Este artigo é uma contribuição para a edição de 2019 do Relatório de Avaliação Global 
sobre Redução do Risco de Desastres (GAR 2019). 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/66025_f428finalemmanuelgarnieramemoryfora.pdf 

 

 

Avaliando cinco capitais de resiliência: um estudo de 
caso dos distritos da cidade de Cabul 
 
Desastres recorrentes naturais e provocados pelo homem têm minado os esforços de 
desenvolvimento das pessoas na cidade de Cabul. Cabul, a capital do Afeganistão, é 
uma das cidades em rápido crescimento do país. Verificou-se que as comunidades na 
cidade de Cabul têm um nível limitado de resiliência, especialmente contra o risco 
ambiental e possíveis riscos naturais, como enchentes, terremotos e movimentos de 
massa. Por exemplo, há um nível limitado de realização educacional, conhecimento 
limitado sobre riscos, mecanismos de ajuda mútua pouco organizados, sistemas de 
aviso prévio fracos, serviços ecossistêmicos limitados nas áreas circundantes e fraca 
capacidade adaptativa climática e status econômico ruim em termos de ativos 
financeiros. 
 
A fim de reduzir o risco de desastres e melhorar a resiliência das comunidades, elas 
precisam ser aprimoradas com mitigação estrutural e não estrutural contra todos os 
possíveis perigos naturais atuais. Antes de fazer isso, a resiliência das comunidades 
precisa ser avaliada. Muitas vezes é necessário um levantamento aprofundado sobre a 
resiliência da comunidade para planejar o apoio a ser estendido à comunidade e 
permitir que eles sigam a Nova Agenda Urbana e a Agenda 2030 do desenvolvimento 
sustentável. Este estudo tenta avaliar a resiliência das comunidades na cidade de 
Cabul, usando o cartão de pontuação de Resiliência em Desastres e as ferramentas e 
dados da Cidade Resiliente, coletados por meio de pesquisa, entrevistas e discussões 
em grupos focais. 
 
Este artigo é uma contribuição para a edição de 2019 do Relatório de Avaliação Global 
sobre Redução do Risco de Desastres (GAR 2019). 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/66026_f414finalshabirassessingfivecapital.pdf 

 

 

 

 



 

Ciclones que atingiram Moçambique são alerta, diz 
Organização Meteorológica Mundial  

 

O distrito de Macomia, em Cabo Delgado, Moçambique, foi duramente atingido pelo 

ciclone Kenneth, que chegou ao porto em 25 de abril. Foto: OCHA/Saviano Abreu 

A devastação causada pelos ciclones Idai e Kenneth em Moçambique dentro do espaço 

de poucas semanas é um alerta sobre mais ciclones tropicais de alto impacto, 

enchentes costeiras e chuvas intensas ligadas à mudança climática, disse a 

Organização Meteorológica Mundial (OMM) no fim de maio (29). 

Uma missão enviada pela OMM a Moçambique para averiguação de fatos recomendou 

um pacote de prioridades para redução de riscos de desastres, com intuito de 

fortalecer os sistemas de alertas do país africano e reduzir danos socioeconômicos 

relacionados aos desastres. 

“Os dois ciclones são um aviso de que Moçambique precisa construir resiliência”, disse 

o secretário-geral da OMM, Petteri Taalas, em mensagem a uma conferência 

internacional para assegurar apoio à reconstrução. 

“Embora o número de ciclones tropicais globalmente seja esperado para cair no 

futuro, o número de ciclones tropicais mais intensos (categorias 4 e 5), associados a 

maiores chuvas, irá aumentar em um clima mais quente”, disse. 



“O aumento futuro no nível do mar irá exacerbar o impacto de tempestades em 

regiões costeiras, levantando preocupações sobre enchentes, particularmente para 

cidades baixas, como Beira”, disse Taalas. Isto levanta grandes preocupações sobre a 

vulnerabilidade de Moçambique a enchentes, tanto de rios quanto do mar. 

A equipe afirmou que investimentos de quase 27 milhões de dólares são necessários 

para o setor meteorológico e hidrológico. Isto inclui reconstrução, reabilitação e 

modernização de infraestruturas e de equipamentos. O valor também abrange 

pesquisas de solo para mapeamento de riscos, melhorias em sistemas de 

gerenciamento de base de dados, treinamentos e ferramentas de comunicação. 

Ciclones consecutivos sem precedentes 

O Idai chegou às proximidades de Beira em 14 de março com força de Categoria 4, 

provocando um dos priores desastres relacionados às condições climáticas a atingir o 

Hemisfério Sul. O volume de meses de chuva caiu em apenas horas. 

As consequências humanitárias foram gigantescas. O ciclone e enchentes 

subsequentes causaram a morte de mais de 600 pessoas, feriram cerca de 1,6 mil, 

afetaram mais de 1,8 milhão de pessoas e causaram uma estimativa de 773 milhões de 

dólares em danos a prédios, infraestruturas e à agricultura. 

“Em tempos de enchentes, moçambicanos buscam segurança nos telhados de prédios. 

Mas a ferocidade do Idai arrancou telhados. A magnitude do ciclone, o tamanho do 

surto da tempestade e a extensão das enchentes superaram anos de trabalho de 

autoridades”, disse Lucio, que trabalhou no passado para o serviço meteorológico 

nacional de Moçambique. 

A visita da equipe coincidiu com o ciclone tropical Kenneth, que chegou em 25 de abril 

à província de Cabo Delgado como o ciclone tropical mais intenso a atingir a área. 

A missão da OMM teve foco no ciclone Idai, especialmente em termos de dados a 

equipamentos e de coordenação e colaboração institucional incluindo serviços 

meteorológicos, hidrológicos e de desastres. 



No entanto, suas conclusões gerais têm objetivo de informar planos e investimentos 

no fortalecimento do sistema de alerta e de gerenciamento de riscos, particularmente 

durante reconstrução. 

FONTE:https://public.wmo.int/en/media/press-release/mozambique-cyclones-are-%E2%80%9Cwake-

call%E2%80%9D-says-wmo  

 

Centro Asiático de Preparação para Desastres: 
Declaração oficial na Plataforma Global para Redução de 
Riscos de Desastres 2019 

Esta declaração, feita na Plataforma Global para Redução de Risco de Desastres 2019, 
reafirma o compromisso do Centro de Preparação para Desastres da Ásia para tornar 
as comunidades resilientes ao risco de desastres e mudanças climáticas. O Centro 
enfatiza especialmente a resiliência urbana, a localização da capacidade de preparação 
e resposta, o uso de dados e ferramentas científicas e a integração da igualdade de 
gênero e direitos humanos na RRD. 

FONTE:http://www.adpc.net/igo/category/ID1486/doc/2019-mRit4X-ADPC-
ADPC_Statement_at_GPDRR_2019_final-2.pdf 

 

 

FAO: cerca de 736 milhões de pessoas ainda vivem em 
extrema pobreza 

Desde 1990, o progresso global na redução da pobreza tem sido sem precedentes, mas 
736 milhões de pessoas ainda vivem em extrema pobreza. Este número representa 
10% da população global.  

Os dados são da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, FAO. 
Atualmente, a pobreza extrema é medida como pessoas vivendo com menos de US$ 
1,90 por dia 

Objetivo 

Para lidar com a questão, a FAO lançou uma nova Estrutura Corporativa sobre a 
Pobreza Extrema Rural. O objetivo é acelerar os esforços da agência da ONU e dos seus 
parceiros para erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas até 2030, a meta de 
número 1 do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que é acabar com a pobreza.  



A agência aponta que as desigualdades persistem e uma contínua desaceleração global 
do crescimento econômico deve impedir ou mesmo reverter o progresso em direção à 
redução da pobreza. Isso deve ocorrer particularmente nas áreas rurais dos países 
mais pobres. 

Áreas Rurais 

Dadas essas tendências, a FAO acredita que é preciso fazer mais para alcançar as 
pessoas extremamente pobres que vivem predominantemente em áreas rurais. 

O diretor-geral da FAO, José Graziano da Silva, explicou que "a FAO está intensificando 
seus esforços para acabar com a pobreza extrema e isso é importante porque também 
nos aproximará do fim da fome e da desnutrição e do alcance de outros ODS.” Para 
ele, “quando os mais pobres têm meios de melhorar suas vidas, eles não sofrem mais 
fome e podem investir em um futuro melhor para suas famílias e comunidades."  

ODSs 

O chefe da FAO destacou ainda que "não é por acaso que o ODS1 e o ODS2 são os dois 
primeiros, e o pilar, dos outros objetivos", acrescentou o chefe da FAO.  

A iniciativa estabele quatro áreas prioritárias para o trabalho da FAO em 130 países. O 
foco inclui garantir a segurança alimentar e nutricional; promover a inclusão 
econômica; promover meios de subsistência ambientalmente sustentáveis e resilientes 
e prevenir e proteger os extremamente pobres contra riscos e choques. 

Pobreza 

A estrutura também reconhece que a pobreza pode ser medida em várias dimensões, 
não apenas com base na renda ou poder de gasto das pessoas, mas também em sua 
saúde e status educacional, acesso a serviços, padrões de vida e bem-estar geral. 

O projeto destaca a necessidade de considerar essas diferentes dimensões da pobreza 
nos programas da FAO e melhorar a política de apoio e as parcerias da organização 
com outras agências e instituições. A meta é criar um crescimento econômico mais 
sustentável e inclusivo e promover formas de melhor medir e abordar pobreza. 

https://news.un.org/pt/story/2019/06/1677101 

 

Investimento em energias renováveis supera US$ 288 

bilhões e ultrapassa combustíveis fósseis 

Investimento no Brasil representa 1% do total global; total de 2018 representa queda de 11% 

em relação ao ano anterior causada por baixa no preço das tecnologias de energia solar; 

valores subiram na maior parte dos países de baixa renda e na Europa. 



Pelo quinto ano consecutivo, o investimento em energia renovável ultrapassou os US$ 250 
bilhões, chegando a US$ 288,9 bilhões.  

O relatório anual Estado Global da Renováveis revela que esse total supera os valores 
investidos em combustíveis fósseis. O documento foi produzido pela Bloomberg New 
Energy Finance e a REN21, dois parceiros das Nações Unidas. 

Aumento 

Global investment in renewable energy hit USD 288.9 billion in 2018, with the 
amount spent on new capacity far exceeding the financial backing for new fossil fuel 

power. #GSR2019 from @ren21 ���� #ClimateAction https://t.co/mcjhV7f5y8 
— UN Environment (@UNEnvironment) June 18, 2019 

Segundo a pesquisa, o investimento aumentou 6% na maior parte dos países de baixa 
renda atingindo um valor recorde de US$ 61,6 bilhões. O mesmo aconteceu na Europa, 
onde cresceu para 39%, chegando a US$ 61,2 bilhões. 

O ano 2018 foi o nono consecutivo em que se ultrapassou US$ 200 bilhões de 
investimentos. O valor não inclui a energia hidrelétrica acima de 50MW, onde foram 
investidos US$ 16 bilhões. 

Segundo a pesquisa, a queda no investimento em 2018 é parcialmente explicada pela 
descida nos custos da tecnologia em energia solar fotovoltaica e por uma 
desaceleração na implantação de energia solar na China. 

Se a China for excluída, o investimento no mundo em desenvolvimento aumentou 6%, 
para US$ 61,6 bilhões, um novo recorde. 

Setores 

Globalmente, a energia solar continua o maior foco de investimento, com US$ 139,7 
bilhões, uma descida de 22%. O investimento em energia eólica aumentou 2%, para US 
$ 134,1 bilhões. Os outros setores ficaram muito atrás, embora o investimento em 
biomassa e desperdício de energia tenha aumentado 54%, para US $ 8,7 bilhões. 

A diretora executiva do Programa da ONU para o Meio Ambiente, Pnuma, disse que 
“as tendências globais continuam indicando que investir em energia renovável é 
investir em um futuro lucrativo.” 

Segundo Inger Andersen, os investimentos em energia renovável em 2018 foram três 
vezes maiores do que o valor investido em novas geradoras a carvão e a gás, que 
chegaram a US$ 95 bilhões. 

Segundo a representante, "embora isso seja encorajador, é preciso intensificar de 
forma significativa o ritmo para atingir as metas internacionais de clima e 
desenvolvimento." 

Líderes 



 
A China liderou o investimento mundial pelo sétimo ano consecutivo, com US$ 91,2 
bilhões.  No entanto, o valor representa uma queda de 37% em relação ao recorde do ano 
anterior.  

No total, a China foi responsável por 32% do investimento global total, seguida pela 
Europa com 21%, os Estados Unidos com 17% e a Ásia-Oceania, excluindo a China e a 
Índia, com 15%. Seguiu-se a Índia com 5%, o Oriente Médio e a África com 5%, as 
Américas, excluindo o Brasil e os Estados Unidos, com 3% e o Brasil com 1%. 

O editor da Bloomberg New Energy Finance, Angus McCrone, disse que “quando o 
investimento global cai, é fácil pensar que se está caminhando para trás, mas esse não 
é o caso.” 

O especialista afirmou que “a energia renovável está ficando menos cara e a atividade 
de investimento nas energias eólica e solar está crescendo para mais países da Ásia, 
Europa Oriental, Oriente Médio e África.” 

Regiões  

A subida de 39% na Europa foi impulsionada em grande parte por grandes 
investimentos eólicos e offshore. 

Nos Estados Unidos, o aumento de 1%, para US$ 48,5 bilhões, representa o nível mais 
alto desde 2011, e foi impulsionado por um aumento no financiamento de energia 
eólica. 

O investimento na região Ásia-Pacífico, excluindo China e Índia, aumentou 6%, para 
US$ 44,2 bilhões, o nível mais alto em três anos. O Oriente Médio e a África 
registraram um salto de investimento de 57%, para um recorde de US$ 15,4 bilhões. 
Por outro lado, nas Américas, excluindo o Brasil e os Estados Unidos, o investimento 
caiu 23%, para US$ 9,8 bilhões. 

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2019/06/1677011?utm_source=ONU+News+-

+Newsletter&utm_campaign=76e9af812a-



EMAIL_CAMPAIGN_2019_06_20_12_35&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-76e9af812a-

105027597  

 

População mundial deve chegar a 9,7 bilhões de pessoas 
em 2050, diz relatório da ONU  

A população mundial deve crescer em 2 bilhões de pessoas nos próximos 30 anos, 

passando dos atuais 7,7 bilhões de indivíduos para 9,7 bilhões em 2050, de acordo 

com um novo relatório das Nações Unidas lançado nesta segunda-feira (17). 

O Perspectivas Mundiais de População 2019: Destaques, que é publicado pela Divisão 

de População do Departamento da ONU de Assuntos Econômicos e Sociais, oferece um 

abrangente panorama global de padrões e perspectivas demográficos. O estudo 

concluiu que a população mundial poderia alcançar o seu pico por volta do final do 

atual século, chegando a quase 11 bilhões de pessoas em 2100. 

O relatório também confirmou que a população mundial está se tornando mais velha 

devido a uma expectativa de vida maior e a taxas de fertilidade descendentes. O 

documento aponta também que está crescendo o número de países que vivem uma 

redução no tamanho da sua população. As mudanças resultantes no tamanho, 

composição e distribuição da população mundial têm consequências importantes para 

o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), as metas 

globalmente acordadas para melhorar a prosperidade econômica e o bem-estar social 

ao mesmo tempo em que se protege o meio ambiente. 

A população mundial continua a aumentar, mas as taxas de crescimento variam 

amplamente entre as regiões 

As novas projeções populacionais indicam que, de agora até 2050, nove países vão 

responder por mais da metade do crescimento estimado para a população global: 

Índia, Nigéria, Paquistão, República Democrática do Congo, Etiópia, Tanzânia, 

Indonésia, Egito e Estados Unidos (em ordem decrescente de aumento esperado). Por 

volta de 2027, estima-se que a Índia vá superar a China como o país mais populoso do 

mundo. 



Até 2050, estima-se que a população da África Subsaariana dobre (um aumento de 

99%). Regiões que podem ter taxas menores de crescimento populacional entre 2019 

e 2050 incluem a Oceania (56%) — excluindo desse índice a Austrália/Nova Zelândia —

, o Norte da África e o Oeste da Ásia (46%), a Austrália/Nova Zelândia (28%), o Centro e 

o Sul da Ásia (25%), a América Latina e o Caribe (18%), o Leste e o Sudeste da Ásia (3%) 

e a Europa e a América do Norte (2%). 

Estima-se que a taxa global de fertilidade — que caiu de 3,2 nascimentos por mulher 

em 1990 para 2,5 em 2019 — diminua ainda mais, para 2,2 em 2050. Em 2019, a 

fertilidade permanece, em média, acima dos 2,1 nascimentos por mulher ao longo de 

toda a vida nas seguintes regiões: África Subsaariana (4,6), Oceania (3,4) — excluindo 

desse índice a Austrália/Nova Zelândia —, Norte da África e Oeste da Ásia (2,9) e 

Centro e Sul da Ásia (2,4). (Uma taxa de fertilidade de 2,1 nascimentos por mulher é 

necessária para garantir a substituição das gerações e evitar o declínio populacional no 

longo prazo, na ausência de imigração). 

Liu Zhenmin, subsecretário-geral das Nações Unidas para Assuntos Econômicos e 

Sociais, disse que o relatório oferece um mapa que indica onde visar ações e 

intervenções. “Muitas das populações que crescem mais rapidamente estão nos países 

mais pobres, onde o crescimento da população traz desafios adicionais ao esforço para 

erradicar a pobreza, alcançar uma maior igualdade, combater a fome e a malnutrição e 

fortalecer a cobertura e a qualidade dos sistemas de saúde e de educação para 

garantir que ninguém seja deixado para trás.” 

O crescimento da população em idade ativa está criando oportunidades para o 

crescimento econômico 

Na maior parte da África Subsaariana e em partes da Ásia e da América Latina e Caribe, 

reduções recentes na fertilidade levaram a população em idades ativas (25-64 anos) a 

crescer mais rápido do que a população em outras idades, criando uma oportunidade 

para o crescimento econômico acelerado, devido a uma favorável distribuição da 

população por idade. Para se beneficiar desse “dividendo demográfico”, os governos 

devem investir em educação e saúde, especialmente para os jovens, e criar condições 

propícias ao crescimento econômico sustentado. 



Pessoas nos países mais pobres ainda vivem sete anos a menos do que a média 

global 

A expectativa de vida ao nascimento para o mundo — que aumentou de 64,2 anos em 

1990 para 72,6 anos em 2019 — deve aumentar ainda mais, para 77,1 anos em 2050. 

Embora um progresso considerável tenha sido feito na superação das diferenças de 

longevidade entre os países, lacunas amplas permanecem. Em 2019, a expectativa de 

vida ao nascimento nos países menos desenvolvidos está 7,4 anos atrás da média 

global, o que se deve amplamente a níveis persistentemente altos de mortalidade 

infantil e materna, bem como a violência, conflito e o impacto contínuo da epidemia 

de HIV. 

A população mundial está ficando mais velha, com o grupo etário de 65 anos para 

cima crescendo no ritmo mais rápido 

Até 2050, uma em cada seis pessoas no mundo terá mais de 65 anos (16%) — um 

aumento na comparação com a taxa de uma em cada 11 (9%) em 2019. As regiões em 

que a parcela da população com 65 anos ou mais deve dobrar entre 2019 e 2050 

incluem o Norte da África e o Oeste da Ásia, o Centro e o Sul da Ásia, o Leste e o 

Sudeste da Ásia e a América Latina e Caribe. Até 2050, uma em cada quatro pessoas 

vivendo na Europa e América do Norte poderá ter 65 anos ou mais. Em 2018, pela 

primeira vez na história, as pessoas com 65 anos ou mais superaram numericamente, 

em nível global, as crianças com menos de cinco anos. Estima-se que o número de 

pessoas com 80 anos ou mais triplique, passando de 143 milhões em 2019 para 426 

milhões em 2050. 

Uma proporção decrescente da população em idade ativa está colocando pressão 

sobre os sistemas de proteção social 

A taxa potencial de suporte — que compara os números de pessoas em idades ativas 

com os de pessoas acima dos 65 anos de idade — está caindo em todo o mundo. No 

Japão, essa taxa é de 1,8 — a menor do mundo. Outros 29 países — a maioria na 

Europa e no Caribe — já têm taxas potenciais de suporte abaixo de 3. Até 2050, 

estima-se que 48 países — a maioria na Europa, América do Norte e Leste e Sudeste da 

Ásia — terão taxas potenciais de suporte abaixo de 2. Esses valores baixos assinalam o 

potencial de impacto do envelhecimento da população sobre os mercados de trabalho 



e a performance econômica, bem como as pressões fiscais que muitos países vão 

enfrentar nas próximas décadas, conforme buscam construir e manter sistemas 

públicos de cuidados de saúde, pensões e proteção social para pessoas mais velhas. 

Um número crescente de países está vivendo uma redução no tamanho de suas 

populações 

Desde 2010, 27 países ou áreas tiveram uma redução de 1% ou mais no tamanho de 

suas populações. Essa queda é causada por prolongados níveis baixos de fertilidade. O 

impacto da baixa fertilidade sobre o tamanho da população é reforçado, em algumas 

localidades, pelas altas taxas de emigração. Entre 2019 e 2050, estima-se que as 

populações diminuam em 1% ou mais em 55 países ou áreas, dos quais 26 poderão ver 

uma redução de pelo menos 10%. Na China, por exemplo, estima-se que a população 

diminua em 31,4 milhões — ou em torno de 2,2% — entre 2019 e 2050. 

A migração tornou-se um componente principal da mudança populacional em alguns 

países 

Ente 2010 e 2020, 14 países ou áreas terão uma entrada líquida de mais de 1 milhão 

de migrantes, ao passo que dez países terão uma saída líquida de migrantes de 

dimensões similares. Algumas das maiores saídas de migrantes são impulsionadas pela 

demanda por trabalhadores migrantes (Bangladesh, Nepal e Filipinas) ou pela 

violência, insegurança e conflito armado (Mianmar, Síria e Venezuela). Belarus, 

Estônia, Alemanha, Hungria, Itália, Japão, Rússia, Sérvia e Ucrânia terão uma entrada 

líquida de migrantes ao longo da década — o que ajudará a compensar perdas 

populacionais causadas por um excesso de mortes em relação aos nascimentos. 

“Esses dados constituem uma parte crítica da base de evidências necessárias para 

monitorar o progresso global rumo ao cumprimento dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável até 2030”, afirmou o diretor da Divisão de População do 

Departamento das Nações Unidas de Assuntos Econômicos e Sociais, John Wilmoth. 

“Mais de um terço dos indicadores aprovados para uso como parte do monitoramento 

global dos ODS confiam em dados do Perspectivas Mundiais de População“, 

acrescentou o especialista. 



Sobre o relatório 

O Perspectivas Mundiais de População 2019: Destaques apresenta os principais 

resultados da 26ª rodada de estimativas e projeções da ONU sobre a população global. 

O relatório inclui estimativas atualizadas de população, desde 1950 até o presente, 

para 235 países ou áreas, com base em análises detalhadas de todas as informações 

disponíveis sobre tendências demográficas históricas relevantes. A mais recente 

avaliação usa os resultados de 1.690 censos populacionais nacionais, realizados entre 

1950 e 2018, bem como informações de sistemas vitais de registro e de 2,7 mil 

pesquisas por amostragem nacionalmente representativas. A revisão de 2019 também 

apresenta múltiplas projeções de população para até 2100, retratando uma variedade 

de resultados possíveis ou plausíveis nos níveis global, regional e nacional. 

O Perspectivas Mundiais de População 2019: Destaques e materiais relacionados estão 

disponíveis em: https://population.un.org/wpp/. 

Contato de imprensa:  

Dan Shepard, Departamento de Comunicação Global da ONU, +1 212-963-9495, 

shepard@un.org 

Especialistas disponíveis para entrevistas:  

EM INGLÊS 

John Wilmoth, diretor da Divisão de População, do Departamento de Assuntos Econômicos e 

Sociais da ONU (DESA), wilmoth@un.org 

Frank Swiaczny, chefe do Departamento de Tendências de População e Análise da Divisão de 

População, do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU (DESA), 

frank.swiaczny@un.org 

Bela Hovy, chefe da Unidade de Publicação, Outreach e Apoio da Divisão de População, do 

Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU (DESA), hovy@un.org 

EM ESPANHOL  

Jorge Bravo, chefe do Departamento de Análise Demográfica da Divisão de População, do 

Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU (DESA), bravo1@un.org 

 

 



Número de pessoas deslocadas no mundo chega a 70,8 
milhões, diz ACNUR  

 

Famílias venezuelanas cruzam o rio Tachira em busca de comida e segurança em Cúcuta, na 

Colômbia. Foto: ACNUR/Vincent Tremeau 

O número de pessoas fugindo de guerras, perseguições e conflitos superou a marca de 70 milhões em 

2018. Este é o maior nível de deslocamento forçado registrado pela Agência da ONU para Refugiados 

(ACNUR) em suas quase sete décadas de atuação — o organismo internacional foi criado em 1950. 

Dados divulgados nesta quarta-feira (19) no relatório Tendências Globais — publicação anual do ACNUR 

— revelam que 70,8 milhões de pessoas estão em situação de deslocamento forçado no mundo. O 

número representa um aumento de 2,3 milhões na comparação com 2017 e se aproxima das 

populações de países como Tailândia e Turquia. O contingente também equivale ao dobro dos 

deslocados forçados registrados 20 anos atrás. 

O ACNUR estima ainda que, no ano passado, 13,6 milhões de pessoas tiveram de se deslocar devido a 

conflitos e perseguições. Isso significa que em 2018, a cada dia, 37 mil pessoas tiveram que abandonar o 

lugar onde residiam em busca de segurança. Nesse grupo, estão incluídos indivíduos que já estavam em 

situação de deslocamento forçado e por isso não entram no cálculo do aumento líquido de deslocados 

forçados — estimado em 2,3 milhões. 

Os 70,8 milhões de deslocados forçados no mundo são uma estimativa conservadora, sobretudo porque 

o número reflete apenas parcialmente a crise na Venezuela. Cerca de 4 milhões de venezuelanos já 

saíram de seu país desde 2015, tornando essa uma das mais recentes e maiores crises de deslocamento 

forçado do planeta. Embora a maioria dessa população necessite de proteção internacional para 

refugiados, apenas meio milhão tomou a decisão de solicitar refúgio formalmente. 

“O que os dados revelam é uma tendência de crescimento no longo prazo do número de pessoas que 

necessitam de proteção por causa de guerras, conflitos e perseguições. Se a linguagem sobre refugiados 

e migrantes é frequentemente sectarista, também testemunhamos uma imensa onda de generosidade 

e solidariedade, vinda especialmente das comunidades que acolhem refugiados”, afirmou o alto-

comissário das Nações Unidas para Refugiados, Filippo Grandi. 



“Percebemos também um engajamento sem precedentes de novos atores, como agências de 

desenvolvimento, empresas privadas e indivíduos – que não somente refletem, mas também 

exemplificam o espírito do Pacto Global sobre Refugiados”, acrescentou o dirigente. 

O chefe do ACNUR disse ainda que “precisamos agir a partir destes exemplos positivos e redobrar nossa 

solidariedade com aqueles milhares de inocentes que são forçados a saírem de suas casas todos os 

dias”. 

Decifrando os números do deslocamento forçado 

Entre os 70,8 milhões de deslocados forçados, existem três grupos distintos. O primeiro é de refugiados, 

que são pessoas forçadas a sair de seus países por causa de conflitos, guerras ou perseguições. Em 2018, 

o número de refugiados chegou a 25,9 milhões de pessoas em todo o mundo, 500 mil a mais do que em 

2017. Nesse cálculo, também estão incluídos os 5,5 milhões de refugiados palestinos sob o mandato da 

Agência da ONU de Assistência aos Refugiados Palestinos (UNRWA). 

De acordo com a publicação do ACNUR, mais de dois terços de todos os refugiados vêm de apenas cinco 

países: 

• Síria — 6,7 milhões; 

• Afeganistão — 2,7 milhões; 

• Sudão do Sul — 2,3 milhões; 

• Mianmar — 1,1 milhão; 

• Somália — 900 mil. 

Os países que acolhem os maiores contingentes de refugiados são: 

• Turquia — 3,7 milhões; 

• Paquistão — 1,4 milhão; 

• Uganda — 1,2 milhão; 

• Sudão — 1,1 milhão; 

• Alemanha — 1,1 milhão. 

Segundo a agência das Nações Unidas, aproximadamente quatro em cada cinco refugiados vivem em 

países vizinhos às suas nações de origem. 

O ACNUR aponta ainda que metade da população global de refugiados é composta por menores de 18 

anos de idade. Das crianças e adolescentes analisados pelo relatório, 138,6 mil estavam 

desacompanhados ou haviam sido separados dos seus responsáveis. O número se divide em 111 mil 

meninos e meninas considerados refugiados em 2018 e 27,6 mil que solicitaram asilo individualmente 

ao longo do ano passado. 



O segundo grupo documentado pelo relatório é o de solicitantes de refúgio – pessoas que estão fora de 

seus países de origem e que estão recebendo proteção internacional enquanto aguardam a decisão 

sobre os seus pedidos de refúgio. Até o final de 2018, havia 3,5 milhões de solicitantes de refúgio no 

mundo. 

O terceiro e maior grupo é composto por 41,3 milhões de pessoas que foram forçadas a sair de suas 

casas, mas permaneceram dentro de seus próprios países. Normalmente, são chamados de deslocados 

internos, ou IDPs, na sigla em inglês. 

Em geral, o crescimento do descolamento forçado acontece num ritmo maior que o das soluções 

encontradas para as pessoas forçadas a migrar. Para os refugiados, a melhor solução continua sendo 

retornar para sua casa voluntariamente, com segurança e dignidade. Outras soluções incluem a 

integração nas comunidades de acolhida ou o reassentamento em um terceiro país. 

Em 2018, apenas 92,4 mil refugiados foram reassentados — número que representa menos de 7% dos 

que precisam desta solução. Também no ano passado, em torno de 593,8 mil refugiados puderam 

retornar para casa, enquanto 62,6 mil se naturalizaram. 

“Em qualquer situação envolvendo refugiados, não importa onde ou há quanto tempo ela está se 

prolongando, é necessário que haja uma ênfase em soluções duradouras e na remoção de obstáculos 

para que pessoas possam retornar para suas casas”, afirmou Grandi. 

“Este é um trabalho complexo, no qual o ACNUR está constantemente engajado, mas que também 

requer que os países se unam com um propósito em comum. Este é um dos maiores desafios dos 

tempos atuais.” 

Grandi pede política de portas abertas para venezuelanos 

Em meio a relatos de que o Peru tornou mais rígidas as restrições para venezuelanos que tentam entrar 

no país, Grandi alertou para o risco de que outros países, mais próximos da Venezuela, como o Equador 

e a Colômbia, sigam o exemplo. Autoridades peruanas estão exigindo que os refugiados e migrantes 

apresentem passaporte e visto para atravessarem a fronteira. Antes, era possível ingressar no território 

peruano com documentos básicos, como a carteira de identidade. 

O alto-comissário da ONU explicou que os venezuelanos na fronteira são pessoas que estão fugindo e, 

por isso, têm dificuldade em acessar os documentos de seu país de origem. Grandi ressaltou que era 

“contraintuitivo” pedir passaportes e vistos para venezuelanos refugiados ou em condição semelhante a 

de refugiados. 

“O Peru é o segundo maior acolhedor de venezuelanos depois da Colômbia, e eles estão realmente 

sobrecarregados pela presença de todas essas pessoas e eles têm a minha plena compreensão quanto a 

isso”, disse o chefe do ACNUR a jornalistas. 



“Mas nós os instamos a fazer como a Colômbia, Equador e Brasil e a manter as suas fronteiras abertas 

porque essas pessoas realmente estão em necessidade de segurança ou proteção.” 

Grandi insistiu que uma política de portas abertas era essencial para lidar com os deslocamentos de 

venezuelanos. O alto-comissário traçou paralelos entre o cenário latino-americano e a chegada de 

refugiados e migrantes à Europa em 2015, quando “você tinha uma fronteira fechando atrás da outra”. 

“Há muitos riscos nisso e eu gostaria de usar essa oportunidade para apelar a esses países (da América 

Latina). Eu sei que estou lhes pedindo muito, mas é o meu trabalho apelar a esses países para que 

mantenham as suas fronteiras abertas.” 

Para informações à imprensa, por favor contate: 

Em Genebra  

Adrian Edwards, edwards@unhcr.org, +41 79 557 9120 

Andrej Mahecic, mahecic@unhcr.org, +41 79 642 9709 

Babar Baloch, baloch@unhcr.org, +41 79 513 9549 

Cécile Pouilly, pouilly@unhcr.org, +41 79 108 2625 

Charlie Yaxley, yaxley@unhcr.org, +41 79 58 08 702 

Liz Throssell, throssel@unhcr.org, +41 79 337 7591 

Shabia Mantoo, mantoo@unhcr.org, +41 79 337 7650 

No Brasil  

Luiz Fernando Godinho, godinho@unhcr.org, +55 61 9 8187 0978 

Miguel Pachioni, pachioni@unhcr.org, +55 11 9 4985 1734 

Alan Azevedo, azevedo@unhcr.org, + 55 11 9 9650 1475 

Aline Macari, maccari@unhcr.org, +55 61 9 8147 4764 

FONTE:https://www.unhcr.org/5d08d7ee7.pdf#_ga=2.83994777.1225343878.1560779393-

685702386.1530279534 
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INSCRIÇÕES:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCtoFwCv8gGvbmfa7wlzzxZJi9huba
TS7cRnVo4748laqtCw/viewform 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMAÇÕES 

        PROMOTOR BRASIL 

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

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

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

          INFORMATIVOS UNISDR 

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

         PREVENTIONWEB 

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

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

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

                    

 

 


