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Um manual de desastre duplo: 6 recomendações para
líderes locais respondendo a enchentes durante COVID-19
Em 2020, os líderes locais nos Estados Unidos provavelmente enfrentarão uma ameaça
sem precedentes que requer uma ação coletiva significativa: uma enchente que atinge
durante a pandemia COVID-19 e suas consequências econômicas. Esse “desastre duplo”
provavelmente será generalizado: 128 milhões de americanos correm o risco de
inundações nesta primavera, e o país provavelmente verá mais furacões do que o normal
nesta temporada.
Este manual para líderes locais fornece seis recomendações para a preparação para uma
enchente durante o COVID-19. Embora a resposta dupla específica ao desastre pareça um
pouco diferente para cada comunidade, o planejamento proativo de uma resposta
equitativa é essencial em todos os lugares e é especialmente importante porque as
comunidades enfrentam várias ameaças.
As recomendações fornecidas neste manual são:
1. Examine os planos de emergência existentes (pág. 5);
2. Antecipe os riscos de um desastre duplo - com foco nas populações vulneráveis - e
identifique a resposta potencial (p. 8);
3. Ative as autoridades legais necessárias: declarações de emergência, evacuações e
controles de preços (p. 12);
4. Garanta mais voluntários, suprimentos médicos, alimentos e abrigos (p. 15);
5. Desenvolver um plano de comunicação de emergência e coordenar as respostas
com os vizinhos regionais (pág. 19);

6. Configure um sistema para documentar de forma precisa e completa as despesas
com desastres (p. 21).
FONTE:https://assets.floodcoalition.org/2020/05/451ab8498c7012af81a15fb50f3a2898-American-FloodCoalition-Dual-Disaster-Handbook-5.19.2020.pdf
FONTE:https://assets.floodcoalition.org/2020/06/88199399ac6c1f67ecfa512a4f558e9a-American-FloodCoalition-Dual-Disaster-Checklist-6.9.2020.pdf

Pensamento de resiliência: preparação e recuperação de
COVID-19 no contexto de riscos compostos
Por Finn Laurien, pesquisador do Programa de Risco e Resiliência IIASA e Reinhard
Mechler, Diretor Interino do Programa de Risco e Resiliência IIASA
A crise global do COVID-19 está desafiando o tecido social de países e comunidades em
todo o mundo. Intervenções como bloqueios, medidas de distanciamento social e pacotes
de estímulo econômico foram introduzidos para reforçar a resiliência da sociedade. A
resiliência dos sistemas nacionais de saúde está particularmente no centro das atenções principalmente mantendo o número de ocupação de leitos de terapia intensiva abaixo de
um limite crítico, bem como melhorando o acesso aos serviços básicos de saúde para
pessoas infectadas com o vírus e garantindo que as infecções não se propaguem ainda
mais.
Ao mesmo tempo, muitas regiões e comunidades afetadas pelo COVID-19 são
confrontadas com ameaças múltiplas adicionais, incluindo desastres e riscos climáticos,
como inundações. Por exemplo, o Sul da Ásia enfrentará em breve a temporada de
monções, e ciclones já devastaram ilhas no Pacífico. Portanto, a questão é: como
apoiamos as comunidades na preparação e no desenvolvimento de resiliência a eventos
compostos como desastres E doenças infecciosas?
A resiliência surgiu como um conceito baseado em sistema que explica como os sistemas
respondem a choques. O IIASA tem uma longa história de conceituação e avaliação de
resiliência. Em parceria com membros da Aliança de Resiliência a Inundações de Zurique
(ZFRA) , a IIASA co-desenvolveu uma abordagem inovadora chamada Medição de
Resiliência a Inundações para Comunidades (FRMC) que mede as várias facetas do que
cria resiliência contra o risco de inundação nos níveis da comunidade. O FRMC consiste em
uma estrutura holística e uma ferramenta de avaliação baseada em indicadores. Ele mede
a resiliência antes e depois dos desastres no nível da comunidade - onde as pessoas
sentem os impactos de forma aguda e trabalham juntas para agir. Definimos resiliência

amplamente em termos de uma conceituação centrada no desenvolvimento e
pensamento sistêmico: “A capacidade de um sistema, comunidade ou sociedade de
buscar seus objetivos de desenvolvimento e crescimento social, ecológico e econômico,
enquanto gerencia seu risco de desastres ao longo do tempo de forma mutuamente
forma de reforço. ”
O FRMC mede a resiliência em uma série de indicadores que são coletados por parceiros
da Aliança de ONGs humanitárias e de desenvolvimento em comunidades na Ásia, Europa,
América Latina e América do Norte. Ele fornece informações vitais para os tomadores de
decisão, priorizando as medidas de construção de resiliência mais necessárias para uma
comunidade. Na comunidade e em níveis mais altos de tomada de decisão, medir a
resiliência também fornece uma base para melhorar a concepção de programas
financiados pelo setor público ou privado para fortalecer a resiliência a desastres.
Um dos sete temas que foram definidos como um aspecto-chave da abordagem de
pensamento sistêmico do FRMC é “Vida e Saúde”, que também é relevante quando se
olha para o COVID-19 e inclui acesso e disponibilidade de instalações de saúde; estratégias
para manter ou retomar rapidamente os serviços de saúde interrompidos; conhecimentos
de segurança e Água e Saneamento (WASH).
Insights sobre como lidar com COVID-19
Em um artigo de pesquisa recente , analisamos os dados do FRMC coletados em 118
comunidades em nove países da Ásia, América Latina e Estados Unidos e exploramos
quais capacidades ou capitais mais contribuem para a resiliência comunitária a
desastres. Identificamos múltiplas interações, por exemplo, como a ação para promover a
saúde também contribui para o capital social. Existem duas conclusões dessa pesquisa que
são relevantes para outros eventos compostos, incluindo a pandemia de COVID-19.
Em primeiro lugar, sistemas de saúde justos e funcionais desempenham um papel
fundamental na construção de resiliência contra riscos compostos - contra inundações,
bem como contra outros estresses que levam a resultados de saúde negativos. As
estratégias que permitem que os sistemas de saúde interrompidos sejam retomados
rapidamente são críticas e precisam estar em vigor antes que ocorra um desastre.
Nas comunidades onde a ZFRA conduziu estudos FRMC, a resiliência a desastres e o
componente de saúde tiveram pontuação relativamente baixa no início. No entanto,
quando intervenções como treinamentos relacionados à saúde doméstica no México ou
avaliações de capacidade hospitalar no Nepal foram implementadas (com nossa
ferramenta de medição em execução), o componente de saúde aumentou para quase
todos os países (exceto para os EUA) (ver linha azul em Figura 1). Como o componente de
saúde é uma parte fundamental da resiliência, ele contribuiu para a resiliência geral a
desastres, incluindo 'riscos compostos' (linha verde na Figura 1). Isso significa que (mais)

acelerar os investimentos em serviços de saúde (por exemplo, como parte dos pacotes de
resposta e recuperação do COVID-19) leva a benefícios adicionais para outros choques.

Figura 1: Entre 2013 e 2018, o aumento da resiliência da comunidade pode ser atribuído à
resiliência contra o risco composto (linha verde) e inclui um componente de saúde (linha
azul). A diferença entre as duas linhas indica a atribuição do aumento da resiliência
específica ao risco de inundação.
Uma segunda lição é que, por meio do chamado efeito de 'multifuncionalidade', os cobenefícios são induzidos. Isso fornece evidências de um efeito de ciclo virtuoso em que
uma capacidade de resiliência mais alta em uma área promove a capacidade de resiliência
das comunidades para outras funções. Como as funções e resultados da comunidade
estão conectados em um sistema comunitário, a melhoria do acesso aos serviços de saúde
pode gerar co-benefícios (por exemplo, indivíduos mais saudáveis alcançam níveis mais
elevados de subsistência e constroem mais redes sociais, o que novamente aumenta a
resiliência durante um choque). Isso tem sido bem compreendido na literatura teórica, e
nossa análise pela primeira vez fornece evidências necessárias no nível da comunidade
para o risco de inundações e desastres.
Se esses efeitos de co-benefício forem levados em consideração, encontramos evidências
de que as estratégias de alimentos e água (ver Figura 2) podem ser mais eficientes na
construção de resiliência a enchentes adversas e eventos de saúde. Na verdade, nossas
fontes de resiliência indicam que a capacidade nas dimensões de Alimentos e Água
também promove resiliência à saúde.

Figura 2: Atribuição da resiliência às inundações ao componente de saúde. Algumas
dimensões mostram um padrão semelhante na construção de resiliência à saúde e
inundações. Outros esforços relacionados a inundações são muito específicos e não
podem ser atribuídos à resiliência contra COVID-19.
A consciência de risco é específica do perigo, mas pode ser integrada em pacotes que
lidam com o risco em geral. Por exemplo, intervenções relevantes para a saúde para
doenças infecciosas (por exemplo, medidas de higiene apropriadas) podem ser integradas
em planos de evacuação por inundação. Um exemplo de boa prática de nosso trabalho
são as campanhas e feiras realizadas no México e no Nepal visando a conscientização
educacional sobre os impactos relacionados à saúde durante as inundações.
Avançando com pensamento de resiliência
Há um reconhecimento crescente de pesquisadores, legisladores e profissionais da
necessidade de abordar os riscos compostos de uma forma centrada no desenvolvimento,
enfrentando várias ameaças com foco no bem-estar humano, em vez de apenas nos
perigos. A crise do COVID-19 exige que doadores, governos nacionais, sociedade civil e
comunidades invistam em abordagens abrangentes que criem benefícios múltiplos.
Nossa pesquisa de resiliência baseada em sistemas mostra que o uso de uma avaliação de
resiliência de sistemas no nível da comunidade pode identificar benefícios diretos de curto
e longo prazo. Investir em capacidades cria resiliência contra riscos compostos, como
inundações e doenças infecciosas. O investimento em programas que aumentam os
sistemas de saúde e WASH cria vários benefícios em termos de combate ao COVID-19 e
aos riscos de desastres e clima simultaneamente. No contexto da próxima temporada de
monções e furacões, isso significa que os pacotes de resposta e recuperação do COVID-19
precisam investir em medidas que também reduzam os impactos sociais e econômicos do
COVID-19 sob riscos de inundação. Além disso, a diversificação das estratégias de renda
familiar é uma das medidas que desbloqueiam múltiplos co-benefícios contra riscos

compostos. À medida que a ação sobre COVID-19 (espero) passa da resposta à crise para a
recuperação,
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Como proteger a saúde mental durante a pandemia
A pandemia de Covid-19 mudou as condições de trabalho, trazendo novos desafios
psicossociais para a saúde e o bem-estar de trabalhadores. Um guia da Organização
Internacional do Trabalho, a OIT, contém os elementos-chave necessários para proteger a
saúde e o bem-estar. Acompanhe nesse vídeo traduzido pela ONU Brasil.
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2020/12/1736712

Dia Internacional dos Migrantes celebra oportunidades
pós-pandemia
Reinventando a Mobilidade Humana é o tema do Dia Internacional dos Migrantes
marcado este 18 de dezembro. As Nações Unidas estimam que 272 milhões vivam fora de
seus países, 51 milhões a mais que em 2010.

Por ocasião da data, o secretário-geral António Guterres realçou o momento de
oportunidade na recuperação da pandemia para se implementar o Pacto Global para uma
Migração Segura, Ordenada e Regular.
Inclusão
O chefe da ONU também sugere que se reinvente a mobilidade humana e se permita que
os migrantes dinamizem economias nos países de origem, no exterior e construam
sociedades mais inclusivas e resilientes.
Especialistas de direitos humanos* na organização defendem a inclusão de migrantes e
familiares nos planos nacionais de resposta e recuperação da Covid-19,
independentemente da situação migratória onde vivam.
Segundo eles, a pandemia revelou que as contribuições desses trabalhadores são
essenciais para as economias em nível global. Em vários setores, eles prestaram
serviços fundamentais na crise, incluindo em lares, na área de saúde e nos cuidados.
Os especialistas independentes pedem que os países tratem todos os migrantes com
dignidade e proporcionem igualdade de acesso a serviços, benefícios, informações e
assistência.
Recuperação
Na resposta e recuperação, o apelo é que haja maior atenção na integração de migrantes
em planos nacionais para uma recuperação mais inclusiva e sustentável.
Os especialistas sublinham ainda as limitações de acesso dos migrantes à proteção social e
a condições de trabalho decentes, além do grave risco de exploração a que estão
expostos.
Com a chegada das vacinas, os relatores apelaram para o acesso e que os migrantes,
independentemente de seu estatuto legal, possam ser vacinados em condições iguais às
dos cidadãos locais.
* Os especialistas de direitos humanos são independentes das Nações Unidas e não
recebem salário por sua atuação.
Assinam a nota o relator especial sobre os Direitos Humanos dos Migrantes,
Felipe González Morales, o presidente do Comitê para a Proteção dos Direitos de Todos os
Trabalhadores Migrantes e Membros de suas Famílias, Can Ünver, relator especial sobre o
tráfico de pessoas, especialmente de mulheres e crianças, Siobhán Mullally.
As relatoras sobre os Direitos dos Migrantes da Comissão Interamericana de Direitos
Humanos, Julissa Mantilla Falcón, e sobre Refugiados, Candidatos a Asilo, Deslocadas
Internos e Migrantes da Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos
Povos, Sahli Fadel Maya.

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2020/12/1736582

FMI aponta prioridades para recuperação econômica no
pós-pandemia
A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, FMI, apontou três necessidades
para o momento de recuperação da pandemia.
Falando ao Conselho de Direção do órgão, Kristalina Georgieva citou como prioridades a
prudência em políticas econômicas e nas instituições, a solidez no investimento em
pessoas e a concentração na questão da mudança climática.
Pobreza
A chefe do FMI lembrou que a pandemia ceifou mais de 1 milhão de vidas. Ela enfatizou a
“calamidade econômica” com a iminente contração da economia mundial em 4,4% este
ano, a baixa da produção de US$ 11 trilhões em 2021, o desespero com as perturbações e
o primeiro aumento da pobreza em décadas.
Em relação a políticas prudentes, Kristalina Georgieva defendeu estruturas sólidas de
médio prazo para políticas monetárias, fiscais e financeiras. Estas podem ajudar a criar
confiança e a resiliência necessárias para o futuro quando aplicadas com reformas para
impulsionar o comércio, a competitividade e a produtividade.
As recomendações incluem vigilância cuidadosa sobre os riscos dos altos níveis de
endividamento, que devem aumentar de forma significativa em 2021. Em economias
avançadas as dívidas poderão representar 125% do Produto Interno Bruto, PIB. Nos
mercados emergentes a proporção deve chegar a 65% e nos países de baixa renda 50%.
Georgieva lembrou que o Fundo tem apoiado o alívio da dívida em economias menos
desenvolvidas e, tal como o Banco Mundial, a extensão pelo grupo das maiores economias
mundiais, G20, da Iniciativa de Suspensão do Serviço da Dívida. Mas realçou que esta deve
ser reestruturada sem demora onde é insustentável.
Sistemas de saúde
Como segundo imperativo, a chefe do FMI apontou que as pessoas devem estar no centro
das políticas e que a pandemia expôs a importância de sistemas de saúde fortes.
A chefe do Fundo realçou ainda que o aumento da desigualdade e a rápida mudança
tecnológica exigem fortes sistemas de educação e treinamento para abrir mais as
oportunidades e reduzir disparidades.

Uma das questões é a igualdade de gênero que “pode ser uma virada de jogo global.” Para
os países com maiores lacunas de gênero, abordar o problema poderia aumentar o PIB em
uma média de 35%.
Outra proposta é investir nos jovens que carecem de acesso à saúde, educação e também
à internet que abre “as portas para a economia digital, essencial a para o crescimento e o
desenvolvimento no futuro”.
Digitalização
Um dos exemplos é a projeção apontando que a expansão do acesso à internet na África
Subsaariana em 10% da população impulsionaria o PIB real per capita em até 4 pontos
percentuais. Outra vantagem da digitalização é a inclusão financeira que apoiaria o
combate à pobreza.
Por último, Georgieva enfatizou o foco na ação climática destacando os danos diretos de
cerca de US$ 1,3 trilhão após desastres climáticos na última década.
A chefe do FMI citou uma pesquisa da instituição revelando que a combinação certa do
investimento verde e da subida de custos de carbono apoiariam a meta de zero emissões
até 2050 e a criação de milhões de novos empregos.
Georgieva considera o momento de recuperação “uma oportunidade histórica de
construir um mundo mais verde, próspero e com mais empregos”.
Empréstimos
O FMI já destinou mais de US$ 100 bilhões em empréstimos e disse contar com mais
recursos substanciais da capacidade total de US$ 1 trilhão para apoiar os países nesta fase
de crise.
A meta é continuar dando atenção especial às necessidades urgentes dos mercados
emergentes e países de baixa renda. De acordo com a diretora-gerente a ênfase será dada
aos Estados pequenos e frágeis para o pagamento de pessoal médico, proteção dos mais
vulneráveis e apoio à economia.
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2020/12/1736382

OMS: Covid-19 levará a Natal diferente assim como toda
estação de inverno
As primeiras semanas e meses de 2021 poderão trazer uma nova leva de contaminação
com o coronavírus. A estimativa é da Organização Mundial da Saúde, OMS, na Europa.

Para prevenir o aumento da pandemia, especialistas da agência recomendam o uso da
máscara durante todo o período de festas de fim de ano e além. Com a possibilidade de
confraternização, aumenta o risco de transmissão.
Decisões
Segundo a OMS, decisões individuais influenciam toda a comunidade. Numa lista, a
agência inclui recomendações a governos sobre atividades desportivas como esquiar.
Existem mais de 100 estações de esqui na Europa, e 11 meses após o surgimento da
pandemia pode-se afirmar que elas tiveram um papel importante em espalhar a doença
por agregar muitas pessoas ao mesmo tempo.
Para a OMS, os países devem estudar ajustes de atividades sazonais para evitar
concentração de muitas pessoas durante viagens e em ambientes confinados.
A agência também aborda encontros religiosos, recreativos e os riscos associados a eles.
Para a OMS, o melhor é adiar, limitar ou cancelar esses eventos em massa para conter o
vírus.
Ventilação
Quem tem o vírus deve evitar viajar assim como passageiros que tiveram contato com a
pessoa contaminada.
A OMS acredita que todos podem tomar medidas para evitar a disseminação da pandemia
durante este período festivo e também durante todo o inverno.
Nesta época do ano, muitas comunidades na Europa realizam celebrações, mercados de
Natal, procissões religiosas para marcar o período. A agência diz que elas devem ser
adiadas ou reduzidas porque o risco de contágio é sério.
Para a OMS, cultos religiosos e missas devem ser realizados do lado de fora, em ambientes
abertos, e devem ter duração limitada com distanciamento físico, ventilação e higiene das
mãos.
A agência da ONU afirma que ainda que pareça “estranho” usar a máscara durante todo o
tempo e praticar higiene das mãos como se distanciar de parentes e amigos, é preciso
seguir esse protocolo para se manter seguro e saudável.
Pessoas mais velhas e frágeis podem ter dificuldade para pedir aos parentes que se
distanciem fisicamente
Viagens
Sobre viagens: A OMS na Europa diz que para quem não tem outra opção a não ser viajar
para ver a família, é necessário evitar meios de transporte lotados.

Alguns países estão exigindo teste negativo de Covid para autorizar o acesso de visitantes,
e outros podem pedir a quarentena. A agência da ONU aconselha a todos a seguirem as
diretrizes de autoridades ao viajar.
Ainda que este seja um período diferente de festas, a OMS acredita que é possível
aproveitar este tempo e tirar o melhor dessa situação de formas segura e saudável.
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2020/12/1736402

Relatório 35 - Como podemos manter abertas as escolas e
universidades? Diferenciando fechamentos por setor
econômico para otimizar a atividade social e econômica,
enquanto contém a transmissão de SARS-CoV-2
Este artigo apresenta o possível trade-off entre o setor de educação e outros setores
econômicos no controle da transmissão do SARSCoV-2 . Um modelo dinâmico de
transmissão SARS-CoV-2 é integrado a um modelo econômico de 63 setores refletindo a
heterogeneidade setorial na transmissão e a interdependência econômica entre os
setores.
O documento identifica estratégias de controle que otimizam a produção econômica,
mantendo escolas e universidades operacionais e restringindo infecções de modo que a
capacidade do hospital de emergência não seja excedida. O modelo estima um ganho
econômico entre £ 163 bilhões e £ 205 bilhões para o Reino Unido, em comparação com
um bloqueio geral de atividades não essenciais ao longo de seis meses, dependendo da
capacidade do hospital. Os setores identificados como potenciais prioritários para o
fechamento são intensivos em contato e / ou menos produtivos economicamente.
Para fazer isso, os autores projetam PIB, incidência total de doenças e ocupação hospitalar
para cinco cenários:






Cenário A (PIB máx.) : Maximiza o PIB sujeito a cinco restrições epidemiológicas e
econômicas; como qualquer outro setor, a educação pode ser fechada total ou
parcialmente;
Cenário B (educação aberta) : otimiza o PIB sujeito às cinco restrições; o setor de
educação permanece operacional em 80% ou mais da produção pré-pandemia
(menos de 100% para contabilizar NPIs, como ensino online em universidades);
Cenário LDA (bloqueio) : impõe bloqueios de todas as atividades não essenciais
em todos os setores, incluindo os do setor de educação, aos níveis de produção




observados durante o período inicial de bloqueio. O cenário LDA resulta nas
infecções mais baixas possíveis, mas a custos econômicos elevados, e projeta
limites inferiores nas infecções e no PIB;
Cenário LDB (bloqueio, exceto educação) : como LDA, exceto que o setor de
educação permanece operacional em ou acima de 80%;
Cenário FO (totalmente aberto) : a especificação econômica que deixa todos os
setores totalmente abertos por seis meses. Ele relaxa todas as restrições
epidemiológicas, mas assume NPIs e mudanças voluntárias de comportamento
conforme capturado por δ. O cenário FO resulta no maior PIB, mas ao custo de
altas infecções e mortes; ele projeta limites superiores em infecções e PIB.

Consulte as páginas 6 a 10 para obter os resultados e a discussão . As páginas 12 a 55
contêm as figuras do estudo com suas descrições.
FONTE;https://spiral.imperial.ac.uk:8443/bitstream/10044/1/83928/7/2020-11-16-COVID19-Report35.pdf

Recuperação da economia na América Latina e Caribe em
2021 deve ser de 3,7%
Um relatório sobre as projeções de crescimento da economia da América Latina e Caribe
indica que o próximo ano deve ser de recuperação da Covid-19.*
Nesta quarta-feira, a Comissão Econômica da ONU para a região, Cepal, divulgou
o Balanço Preliminar das Economias da América Latina e do Caribe 2020, indicando que
2021 deverá registar uma subida de 3,7%.
Problemas históricos
A taxa, no entanto, não será suficiente para a recuperação da pandemia, que levou a uma
contração de 7,7% este ano.
No lançamento virtual, em Santiago do Chile, a secretária-executiva da Cepal, Alicia
Bárcena, lembrou que antes da pandemia, a região apresentava uma trajetória de baixo
crescimento. Mas as consequências da Covid-19 fizeram da América Latina e Caribe a
região mais afetada no mundo em desenvolvimento.
Segundo Bárcena, esta é a pior crise econômica dos últimos 120 anos.
Mesmo com incentivos fiscais e auxílio temporário, a população continua sofrendo as
consequências econômicas, que para a Cepal são agravadas por causa dos problemas
históricos e estruturais da região.

Especialistas da agência acreditam que a recuperação do nível do Produto Interno Bruto,
PIB, deve se dar apenas em 2024.
Inovação
A Cepal acredita que a melhora dependerá de fatores como distribuição das vacinas,
estímulos fiscais e a recuperação do setor produtivo. Uma outra aposta da agência são
mais investimentos em formas sustentáveis de produção que levem a mais emprego e
inovação tecnológica.
América Latina e Caribe são conhecidos por ser a região com mais desigualdade em todo o
mundo, uma situação agravada com a pandemia.
A Cepal espera que a América do Sul cresça a uma taxa de 3,7% no próximo ano e a
América Central, 3,8%.
O crescimento deve ser levemente mais alto para o Caribe com 4,2%.
A agência da ONU voltou a defender políticas fiscais e monetárias “expansivas junto com
políticas ambientais e industriais que permitam as transformações estruturais de que a
região necessita e promovam um desenvolvimento sustentável.”
*Com reportagem da Cepal, Brasília.
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2020/12/1736422

Evacuação por tsunami durante COVID-19: um guia para
administradores escolares
A pandemia COVID-19 trouxe novos desafios para a preparação e resposta a desastres. No
planejamento da evacuação segura de eventos de desastre, o distanciamento físico e as
práticas de higiene devem ser observadas. Como resultado, os planos de preparação para
desastres e tsunamis precisam ser revisados e atualizados para enfrentar os desafios
trazidos pela atual pandemia. Em vista disso, o UNDRR e o PNUD desenvolveram este Guia
para Administradores de Escolas, com base nas melhores práticas do Japão e de outros
países.
Este guia complementa o guia regional de 2019 para as escolas se prepararem para
tsunamis . O Guia propõe medidas adicionais que os administradores escolares precisam
implementar nos centros de evacuação por tsunami. Esses centros de evacuação podem
ser um dos seguintes:




Centros de evacuação seguros designados próximos a uma escola sujeita a
tsunami, onde crianças e funcionários devem evacuar, ou
Área designada para evacuação segura dentro das dependências da escola (como
um andar superior) que pode ser protegida de inundações.

Embora os centros de evacuação em ambos os casos sejam principalmente destinados a
alunos e funcionários da escola, os pais e membros da comunidade também podem ser
acomodados, dependendo do centro de evacuação designado. Em muitos países, as
escolas são frequentemente usadas como centros de evacuação, pois podem acomodar
um grande número de pessoas. Este Guia também proporá medidas que devem ser
tomadas para garantir que a triagem adequada seja realizada para membros que não
frequentam a escola e que a segurança das crianças em idade escolar seja garantida.
O Guia fornece instruções passo a passo para os Administradores Escolares tomarem
antes de uma emergência, durante a evacuação e dentro do centro de evacuação, com o
objetivo de prevenir a propagação de doenças infecciosas durante um evento de
tsunami. O Guia está dividido em três seções principais:




Fatos atualizados do recente tsunami e eventos de desastre
Desafios associados ao COVID-19 e medidas de evacuação adicionais
Lista de verificação para centros de evacuação de escolas em vista do COVID-19.

FONTE:https://www.preventionweb.net/publications/view/75113?&a=email&utm_source=pw_email

Planejamento de emergência
resiliência a desastres

de

inundações

para

Este novo manual fornece orientação para informar o desenvolvimento de planos de
emergência de inundações, descrevendo uma série de princípios e processos nacionais. As
principais considerações são descritas para recursos e ambientes específicos. O manual é
aplicável a todas as comunidades da Austrália e todos os níveis de planejamento. Também
ajudará a fornecer orientação e informações aplicáveis aos sistemas de alerta total e
envolvimento da comunidade.
O manual aborda mudanças no planejamento de emergência de enchentes e as questões
mais amplas que surgiram e são compreendidas de forma mais clara desde a publicação
dos manuais em 2009, incluindo:


a natureza dos riscos de inundação, melhorias nas informações de inundação









desenvolvimento de uma estrutura nacional para infraestrutura de alerta de
inundação
mudanças na tecnologia que facilitam a melhoria da informação e seu
compartilhamento
avaliação de risco
importância crítica do envolvimento da comunidade
mudança no pensamento baseado em consequências
foco na interoperabilidade
modelagem de cenários.

O público do manual inclui trabalhadores de serviços de emergência, gerentes de várzea,
departamentos e agências governamentais, proprietários e operadores de barragens, a
comunidade, incluindo empresas, organizações do setor comunitário, produtores
primários e indivíduos envolvidos no planejamento de emergência comunitário, governo
local, recuperação e agências de reconstrução, operadores de infraestrutura,
pesquisadores.
FONTE:https://knowledge.aidr.org.au/media/8266/aidr_handbookcollection_flood-emergencyplanning_2020.pdf

Medição de resiliência a inundações para exercícios de
comunidades: guia de facilitação
Este guia contém exemplos de atividades que podem ser usadas para facilitar a análise
dos resultados da Medição de Resiliência às Inundações para Comunidades (FRMC) e fazer
um brainstorming de possíveis intervenções para construir a resiliência da comunidade às
inundações. Os dados gerados através do processo FRMC requerem análise e discussão
minuciosas. É vital envolver as comunidades neste processo. Isso melhora a qualidade dos
dados, bem como a propriedade das comunidades e, por sua vez, leva a comunidades
mais resilientes. Exercícios interativos como esses fornecem uma abordagem acessível
para discutir vulnerabilidades e capacidades, oportunidades e limitações, e para fazer um
brainstorming de possíveis intervenções.
FONTE:http://repo.floodalliance.net/jspui/bitstream/44111/3885/1/FRMC%20Exercises%20Facilitation%
20Guide.pdf

Comparando a escala do risco de inundação atual
modelado e registrado: Resultados da Inglaterra
Como a estrutura Sendai reconhece, entender a natureza e a gravidade do risco é um prérequisito importante para medidas sensatas de redução de risco. O Reino Unido tem
estado na vanguarda da avaliação da escala de risco de inundação a nível nacional para
informar o investimento e as direções políticas, mas a escala deste risco, conforme
modelado, foi reduzida desde 2014. Este artigo compara a versão modelada mais recente
de inundação nacional risco, na forma do relatório do Estado da Nação da Agência
Ambiental, com números de perdas quantificados em termos de dados de sinistros para o
período de 1998 a 2018.
Dependendo dos pressupostos, os resultados mostram que os resultados modelados
estão entre 2,06 e mais de 9,0 vezes as perdas de inundação comparáveis medidas em
termos de compensação paga às vítimas de inundação pelas companhias de seguros. As
razões para essas diferenças permanecem obscuras, mas várias possibilidades são
revistas. Muitas dessas razões parecem implausíveis, mas a divergência entre os dois
conjuntos de resultados deve encorajar os usuários desses dados a considerar
cuidadosamente suas avaliações da verdadeira escala de risco de inundação que o país
enfrenta, e talvez promover comparações semelhantes em outros países.
FONTE:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jfr3.12685

O uso de veículos aéreos não tripulados na avaliação de
risco de inundação
A precisão dos mapas de risco de inundação depende da disponibilidade de observações
distribuídas de contornos de inundação. Infelizmente, a aquisição de fotografias aéreas ou
imagens de satélite é cara e, além disso, sua resolução temporal é fortemente limitada
pelas condições climáticas. O sensoriamento remoto baseado em veículos aéreos não
tripulados (UAV) está se tornando cada vez mais popular devido à sua flexibilidade e
redução rápida de custos. Este estudo destaca que o UAV pode fornecer informações
georreferenciadas precisas e atualizadas sobre a localização da linha costeira do rio,
geometria do canal e vegetação.

Esta informação, argumentam os autores, é particularmente útil para a calibração e
validação de modelos de roteamento de inundação distribuído. O objetivo deste artigo é
apresentar um procedimento para a atualização das condições de contorno do modelo
hidrodinâmico, baseado em dados de UAV. No entanto, há muitos problemas novos a
serem resolvidos relacionados à precisão das observações baseadas em UAV. Novas
técnicas estão sendo desenvolvidas em relação aos métodos de aquisição de dados
baseados em UAV no processamento de observações recém-obtidas.
FONTE:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jfr3.12622

Portugal conta com drones para reforçar as defesas contra
incêndios florestais durante a pandemia
Por Catarina Demony
LISBOA, 11 de maio (Reuters) - Portugal usará drones de longo alcance e outros meios de
vigilância para reforçar o monitoramento dos incêndios florestais de verão, disseram
autoridades na segunda-feira, respondendo às preocupações sobre a prontidão do país
para combater incêndios florestais durante a pandemia do coronavírus.
Dados da União Europeia mostram que Portugal é um dos países mais atingidos por
incêndios no bloco todos os anos. Uma das principais causas de seus frequentes incêndios
florestais é que partes do interior do país estão desertas porque as pessoas deixaram para
viver nas cidades ou no exterior, e o trabalho de derrubar árvores e arbustos é ignorado,
criando um risco de incêndio.
Em junho do ano passado, grandes incêndios florestais no centro de Portugal queimaram
cerca de 8.500 hectares, destruindo casas e forçando as autoridades a evacuar os
moradores, que disseram não haver bombeiros e recursos suficientes para combater as
chamas.
Uma pesquisa da plataforma de serviços Fixando com 600 prestadores de desmatamento
mostrou que 77% experimentaram uma queda na demanda devido ao coronavírus e às
medidas de bloqueio do governo. (Reportagem de Catarina Demony, edição de Andrei
Khalip e Susan Fenton)
FONTE:https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-portugal-wildfires/portugal-counts-ondrones-to-bolster-defences-against-wildfires-during-pandemic-idUSKBN22N29S

Redução do risco de desastres em áreas propensas a
incêndios florestais: desafios para um regime de política de
planejamento de uso da terra integrado
Este artigo examina a mudança do cenário político em direção a um regime integrado de
redução de risco de desastres para o planejamento do uso da terra e gestão de incêndios
florestais no sudoeste da Austrália Ocidental. A pesquisa é baseada em uma análise
qualitativa de documentos de política e entrevistas em profundidade com atores políticos
associados a este regime.
Os resultados identificam vários desafios de integração de políticas para um regime de
RRD integrado de planejamento de uso da terra e gestão de incêndios florestais, incluindo
visões de mundo incompatíveis, objetivos setoriais e conjuntos de conhecimento. A falta
de compreensão intersetorial, diferentes tolerâncias de risco e preferências de
instrumentos também restringiram os esforços de integração.
Com base nas suas conclusões, os autores argumentam que os mecanismos baseados em
regras, que estabelecem um quadro jurídico para a integração, são necessários quando
prevalecem diferentes objetivos políticos e visões de mundo entre os setores políticos. No
entanto, eles concluem enfatizando o valor dos mecanismos baseados em atores para
regimes de política de RRD integrados, que permitem a comunicação intersetorial
contínua e o aprendizado de políticas e facilitam uma perspectiva orientada a sistemas de
resiliência a desastres no ambiente construído.
FONTE:https://www.mdpi.com/2071-1050/12/24/10496

Índices de perigo relacionados ao clima para a Europa
Este documento técnico descreve o processo de revisão e seleção de um conjunto
compacto de 32 índices de risco climático para a Europa. Estas atividades foram realizadas
por especialistas do Centro Temático Europeu sobre os Impactos, Vulnerabilidade e
Adaptação às Alterações Climáticas (ETC / CCA) em apoio ao desenvolvimento de um
Relatório da Agência Europeia do Ambiente (AEA) sobre os perigos relacionados com o
clima na Europa a ser publicado em 2021.

As informações fornecidas pelo índice de risco final definido têm os seguintes objetivos:




fornecer uma visão geral europeia sobre as tendências passadas e as mudanças
projetadas nos principais riscos representativos relacionados com o clima com
relevância de adaptação para diferentes setores e temas políticos,
apoiar o desenvolvimento e a aplicação de índices nacionais e regionais para
perigos relacionados ao clima com relevância para adaptação.

O conjunto final de índices cobre vários perigos relacionados ao clima que são relevantes
para grandes partes da Europa, considerando tanto eventos agudos (por exemplo, ondas
de calor, chuvas fortes) e perigos de início lento (por exemplo, aumento do nível do mar,
mudanças na temperatura média e precipitação). O Capítulo 2 descreve a estrutura, as
fontes e o processo que levaram à seleção do conjunto final de índices. O Capítulo 3
apresenta as conclusões gerais sobre a definição do índice e a disponibilidade de dados,
derivadas da discussão dentro da equipe e dos especialistas externos. O Capítulo 4
apresenta os resultados específicos sobre riscos e índices únicos relacionados ao clima da
discussão com a equipe e especialistas externos. O Capítulo 5 apresenta planilhas de
índice para todos os índices selecionados, que incluem recomendações de dados para sua
operacionalização.
FONTE:https://www.preventionweb.net/publications/view/75141?&a=email&utm_source=pw_email

Risco de inundação e o mercado imobiliário dos EUA
As inundações são o desastre natural mais frequente e caro nos Estados Unidos, mas a
maioria das famílias não tem seguro ou tem seguro insuficiente contra inundações e pode
incorretamente esperar que as agências governamentais forneçam assistência pósinundação suficiente.
Este artigo primeiro descreve a natureza do risco de inundação nos Estados Unidos e
como o risco de inundação é modelado. Os autores então se voltam para uma discussão
de como o seguro contra inundações é fornecido atualmente e como as taxas de aceitação
podem ser expandidas. Isso é seguido por uma discussão sobre vieses cognitivos que
influenciam as decisões sobre a compra de seguro contra riscos de inundação. Após essas
seções, eles discutem os impactos do risco de inundação nos mercados de hipotecas e
habitação, incluindo os preços das habitações. O documento conclui com um resumo das
principais descobertas, opções de políticas e um roteiro para pesquisas futuras.
FONTE:https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10527001.2020.1836915

Documento de orientação: soluções baseadas na natureza
para mitigação de risco de escorregamento específico do
local
Espera-se que este documento sirva como um documento de orientação sobre a aplicação
de soluções baseadas na natureza e também híbridas. Algumas das boas práticas de
bioengenharia para estabilização de encostas vulneráveis e redução do potencial de
erosão também estão incluídas no documento. Faz parte dos resultados do projeto e foi
desenvolvido com o objetivo de fornecer orientação ao NBRO, autoridades locais
relevantes, outros profissionais para projetar, implementar e monitorar soluções
baseadas na natureza para redução do risco de deslizamento e erosão sob uma variedade
de condições físicas. As soluções baseadas na natureza e especialmente híbridas
apresentadas neste guia são escolhidas especificamente para a necessidade do Sri Lanka
de redução do risco de deslizamentos. Além disso, espera-se que a cobertura vegetal
torne a aparência das encostas o mais natural possível,
Este manual foi escrito para ser usado por engenheiros, geólogos, planejadores urbanos,
planejadores de uso da terra, etc. que estarão diretamente envolvidos no trabalho de
mitigação estrutural para reduzir os riscos de deslizamento. Frequentemente, eles lutam
para obter os serviços de engenheiros agrícolas, agrônomos, botânicos, etc. quando
desejam integrar soluções baseadas na natureza como parte dos desenhos de projetos de
mitigação. Não é possível substituir a assessoria técnica de especialistas no assunto por
um Documento Orientador desta natureza e não é essa a intenção. Esperamos que este
documento forneça aos envolvidos na concepção de projetos de mitigação de risco de
escorregamento compreensão e orientação técnica na aplicação de medidas de
bioengenharia na estabilização de encostas.
FONTE:http://www.adpc.net/igo/category/ID1644/doc/2020-qULw50-ADPC-Guidance_Document.pdf

Soluções baseadas na natureza para gestão de risco de
deslizamento: Resumo da política

Nos últimos anos, as soluções baseadas na natureza para a mitigação do risco de
deslizamento de terra tornaram-se uma medida popular e estão sendo efetivamente
utilizadas em muitos países asiáticos como uma solução econômica e ecológica.
O resumo da política resume o histórico, as vantagens, os aspectos de aplicação e os
principais desafios da aplicação de soluções baseadas na natureza para gerenciamento de
risco de deslizamento e sugestões para superar esses desafios. Tem como objetivo criar
consciência e disseminação de conhecimento sobre soluções baseadas na natureza para
mitigação de risco de deslizamento.
FONTE:http://www.adpc.net/igo/category/ID1643/doc/2020-pULw5B-ADPCNature_based_Soltutions_for_Landslide_Risk_Management_ADPC.pdf

Práticas
inclusivas
na
gestão
de
risco
de
desastres. Experiências de atores sociais e entidades
governamentais na América Latina
Há um consenso crescente sobre a necessidade de uma abordagem inclusiva de Gestão de
Risco de Desastres (DRM) que garanta a proteção dos grupos mais excluídos e mais
afetados por desastres, como populações indígenas, pessoas com deficiência, idosos,
mulheres
e
crianças.
Em parceria com a COOPI e Save the Children International, e com o apoio da USAID,
Humanity & Inclusion está implementando o projeto "Gestão Inclusiva de Risco de
Desastres: Uma Abordagem Inovadora para a Inclusão dos Grupos de Maior Risco", que
buscou a participação e empoderamento dos representantes dos grupos de maior risco
nos níveis local, nacional e regional; o fortalecimento das capacidades das partes
interessadas em GRD inclusiva; e a disseminação de práticas inclusivas.
Em agosto de 2019, essas organizações começaram a documentar as melhores práticas
inclusivas de gestão de risco de desastres na Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Nicarágua,
Paraguai e Peru para capitalizar as lições aprendidas e fortalecer os atores envolvidos no
projeto. Como resultado, foi lançada a publicação: “Práticas inclusivas na gestão de riscos
de desastres. Experiências com atores sociais e entidades governamentais na América
Latina”. Reúne 12 experiências que descrevem a prática implementada, o contexto, o
impacto gerado, o potencial de replicação e sustentabilidade e os desafios para o futuro.
É com grande entusiasmo que compartilhamos esta primeira seleção de
práticas. Esperamos que sua leitura seja inspiradora e encoraje a disseminação de uma
abordagem inclusiva de gestão de risco de desastres!
FONTE:https://drive.google.com/file/d/1-V0qgvkkaBrwvCpvUjvKDg_cMqIiJ2Gm/view

FONTE:https://drive.google.com/file/d/1XCUz-NkDbuGqKtXq1nvkLj8kY-7mrzNJ/view

Monitoramento da estrutura Sendai na Europa e Ásia
Central: um instantâneo regional
Este relatório produzido pelo Escritório Regional da UNDRR para a Europa oferece um
instantâneo dos dados agregados relatados pelos Países Membros na região da Europa e
Ásia Central. É baseado em dados reportados no sistema SFM até 1 de dezembro de 2020,
após uma primeira edição deste relatório divulgada em maio de 2019. Ele é baseado em
dados validados e não validados que estão sendo usados para uma análise consolidada
geral. Como o sistema de monitoramento é um mecanismo de relatório aberto, os
números apresentados aqui, especialmente de perdas e danos, são apenas um
instantâneo em um determinado momento, com base na situação atual dos países
relatores em toda a região.
As discussões com os Pontos Focais Sendai nacionais nos países e a análise dos dados
destacam os principais desafios que os Países Membros estão enfrentando. Este relatório
aponta para um conjunto de questões temáticas importantes, que visam apoiar os
esforços contínuos de monitoramento do Marco Sendai e dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável.
Os dados analisados neste relatório datam de 1 de dezembro de 2020.
FONTE:https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-monitoring-europe-and-central-asiaregional-snapshot

Alerta vermelho: Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha
gerenciando riscos de desastres na Europa
Dividido em cinco capítulos, este livreto apresenta boas práticas, desafios e lições
aprendidas sobre a redução e gerenciamento de riscos de desastres em toda a região,
incluindo da Federação Internacional da Cruz Vermelha e Sociedades do Crescente
Vermelho (IFRC). Os exemplos cobrem a importância de compreender os riscos e agir em
nível local, mecanismos de alerta precoce e capacidades de ação antecipada e precoce, a
combinação de ações para salvar vidas e de conscientização para aumentar a resiliência

das pessoas, esforços contínuos para adaptar, inovar e testar capacidades para mudar os
riscos e como intensificar a colaboração e as parcerias para otimizar o alcance
operacional, a escala e os impactos na preparação e resposta a emergências.
O livreto enfatiza que a colaboração entre países e regiões vizinhos, incluindo os principais
atores, deve ser realizada em maior escala. É importante uma melhor ligação dos dados
científicos, como previsões de cheias, entre os Estados-Membros e as sociedades
nacionais e com os profissionais da proteção civil e da gestão de catástrofes e as pessoas
em risco. Todos os atores devem melhorar suas avaliações e análises de múltiplos riscos,
aumentar a atenção à prevenção, redução do risco de desastres e ação antecipatória, e
adotar uma abordagem de sistemas mais inclusiva e abrangente para gerenciar riscos para
prevenir e reduzir o sofrimento humano e as perdas.
FONTE:https://redcross.eu/uploads/files/Latest%20News/Red%20Alert/Red%20Alert.pdf

O desenvolvimento de preparação para desastres e
modelo de escola de segurança: uma análise fatorial
confirmatória
Este estudo teve como objetivo examinar a adequação dos modelos de instrumentos de
medição, construtos e indicadores do programa Escola de Preparação e Segurança para
Desastres (SSSB) para serem usados na avaliação do sistema educacional de segurança
infantil baseado em riscos múltiplos nas escolas.
O estudo utilizou um desenho de pesquisa explicativo com abordagem transversal. A
técnica de amostragem utilizada foi a amostragem por conglomerados em múltiplos
estágios, com 539 escolas de ensino fundamental como amostra. Os dados foram
analisados por Análise Fatorial Confirmatória (CFA) usando o software Lisrel 8.80. Os
resultados do CFA mostraram que os construtos SSSB são considerados válidos e
confiáveis. O modelo modificado atendeu aos critérios de Goodness of Fit para que o
modelo seja considerado adequado e adequado para ser aplicado em escolas, com o
comprometimento da escola como o fator formador mais forte (R2 de 82%) para a criação
de um programa SSSB de sucesso.
FONTE:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212420920315065?via%3Dihub

Focalizando a pobreza: reduzindo a vulnerabilidade com
financiamento de risco de desastres
O documento apresenta algumas questões que podem ser examinadas durante a
concepção do programa para ajudar a garantir que o financiamento do risco de desastres
(DRF) otimize seu potencial para beneficiar famílias pobres. Detalhamos algumas das
fontes de dados que podem ser usadas para ajudar a responder a essas perguntas - e
também onde as lacunas de dados são mais prováveis.
Os desastres têm o maior impacto sobre aqueles que são menos capazes de se proteger
deles: as pessoas vulneráveis. Na maioria dos casos, os mais vulneráveis são também os
mais pobres da sociedade. Proteger melhor as pessoas vulneráveis contra desastres lhes
dá a chance de sair da pobreza e sair dela. Ao garantir um pagamento oportuno e préacordado para governos e organizações em países de baixa e média renda após um
desastre, o financiamento de risco de desastre (DRF) tem um poderoso potencial para
proteger famílias pobres.
Encontre aqui as principais questões a serem abordadas no documento:
1. Quais são os riscos prioritários para as famílias pobres?
2. De quais serviços e mercados os pobres dependem?
FONTE:https://static1.squarespace.com/static/5c9d3c35ab1a62515124d7e9/t/5f74799c7621255935e263
98/1601468836065/Centre_DRF_Paper2_30sept+v2.pdf

Melhorando constantemente: Incorporando o escrutínio e
o aprendizado no financiamento do risco de desastres
Esta nota de orientação nos orienta por meio de revisões independentes de abordagens e
instrumentos de financiamento de risco de desastres (DRF) por meio de monitoramento
e avaliação (M&A) para entender o que funciona, o que não funciona e por quê.
A DRF é uma área relativamente nova e atualmente há poucas evidências rigorosas de
impacto ou 'melhores práticas' estabelecidas . As pessoas que trabalham no DRF devem

estar em modo de 'aprendizagem', examinando o projeto e a implementação de
diferentes abordagens.
Uma vez que os instrumentos e abordagens estão em andamento, eles devem ser
regularmente revisados por meio de M&A para verificar se estão tendo um desempenho
justo , como as pessoas foram levadas a esperar, e se os sistemas de distribuição estão
operando conforme planejado. Essas informações podem então ser usadas para fazer
ajustes e melhorar ainda mais o impacto.
A seção de orientação prática é organizada da seguinte forma:






Análise independente na fase de design
o Habilidades que podem ajudar
o Serviço de controle de qualidade do Center for Disaster Protection
Garantindo a qualidade em toda a implementação
o Monitoramento de desempenho
o Avaliação de iniciativas
Melhorando o aprendizado.

FONTE:https://static1.squarespace.com/static/5c9d3c35ab1a62515124d7e9/t/5f747a06ca1faf70036dffc2
/1601468937368/Centre_DRF_Paper1_30Sept+v2.pdf

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

