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Meio grau mais aquecimento global poderia inundar 
mais 5 milhões de pessoas 

 

Liz Fuller-Wright, Escritório de Comunicações 

O acordo climático de Paris de Paris procurou estabilizar as temperaturas globais 
limitando o aquecimento a bem abaixo de 2,0 graus Celsius acima dos níveis pré-
industriais e perseguir ainda mais o aquecimento limitante, a 1,5 ° C. 

Para quantificar o que isso significaria para as pessoas que vivem em áreas costeiras, 
um grupo de pesquisadores empregou uma rede global de marés e uma estrutura local 
de projeção do nível do mar para explorar diferenças na frequência de tempestades e 
outros eventos extremos ao nível do mar em três cenários. : aumento da temperatura 
global de 1,5, 2,0 e 2,5 C. 

Eles concluíram que até 2150, a diferença aparentemente pequena entre um aumento 
de 1,5 e 2,0 C significaria a inundação permanente de terras que atualmente abrigam 



cerca de 5 milhões de pessoas, incluindo 60.000 que vivem em pequenas nações 
insulares. 

O estudo, conduzido por pesquisadores da Universidade de Princeton e colegas da 
Universidade Rutgers e Tufts, a organização científica independente Climate Central e 
ICF International, foi publicado na revista  Environmental Research Letters  em 15 de 
março de 2018. 

“As pessoas acham que o Acordo de Paris vai nos salvar dos danos da mudança 
climática, mas mostramos que mesmo sob a melhor política climática sendo 
considerada hoje, muitos lugares ainda terão que lidar com o aumento dos mares e 
inundações costeiras mais frequentes” disse DJ Rasmussen, um estudante de pós-
graduação no Programa de Princeton  em Ciência, Tecnologia e Política 
Ambiental  na  Escola Woodrow Wilson de Assuntos Públicos e Internacionais , e 
primeiro autor do estudo. 

Os pesquisadores descobriram que temperaturas mais altas tornarão os eventos 
extremos do nível do mar muito mais comuns. Eles usaram registros de longo prazo de 
medição de maré horária e uma teoria de valores extremos para estimar os períodos 
de retorno presentes e futuros de eventos extremos ao nível do mar durante o século 
XXII. No cenário de 1,5 C, a frequência de eventos extremos do nível do mar ainda 
deve aumentar. Por exemplo, até o final do século 21, a cidade de Nova York deverá 
experimentar um evento de inundação semelhante a um furacão Sandy a cada cinco 
anos. 

O 

estudo descobriu que Nova York pode esperar duas enchentes do tipo Hurricane Sandy 

por década até 2100 se as temperaturas globais subirem 1,5 grau acima dos níveis pré-

industriais, e três desses eventos por década se as temperaturas subirem para 2,0 e 

2,5 C. 

Níveis do mar extremos podem surgir de marés altas ou ondas ou uma combinação de 
ondas e marés (às vezes chamada de maré de tempestade). Quando impulsionados 
por furacões ou outras grandes tempestades, os níveis extremos do mar inundam as 
áreas costeiras, ameaçando a vida e a propriedade. O aumento do nível médio do mar 



já está aumentando a frequência e a severidade dos níveis extremos do mar, e 
especialistas preveem que até o final do século, as inundações costeiras podem estar 
entre os impactos mais caros da mudança climática em algumas regiões. 

Os eventos extremos futuros serão exacerbados pelo aumento do nível do mar global, 
que por sua vez depende da trajetória da temperatura média global da 
superfície. Mesmo que as temperaturas globais estejam estabilizadas, os níveis do mar 
devem continuar a subir por séculos, devido ao fato de que o dióxido de carbono 
permanece na atmosfera por um longo tempo e as camadas de gelo demoram a reagir 
ao aquecimento. 

No geral, os pesquisadores previram que até o final do século, um aumento de 
temperatura de 1,5 C poderia elevar a média global do nível do mar em cerca de 1,6 
cm, enquanto um aumento de 2,0 C elevaria os oceanos em cerca de 56 cm. e um 
aumento de 2,5 C elevará o nível do mar em cerca de 1,9 pés (58 cm). 

A equipe de pesquisa incluiu Klaus Bittermann, pesquisador de pós-doutorado da 
Universidade Tufts, que está associado ao Instituto Potsdam para Pesquisa sobre o 
Impacto Climático na Alemanha; Maya Buchanan, que obteve o doutorado em 2017 da 
Woodrow Wilson School of Public e International Affairs e está agora na ICF 
International; Scott Kulp, cientista de computação sênior e desenvolvedor sênior do 
Programa de Elevação do Nível do Mar na Climate Central, uma organização 
independente de cientistas e jornalistas localizada em Princeton, Nova 
Jersey; Benjamin Strauss, que recebeu um Ph.D. em 2007, do Departamento 
de Ecologia e Biologia Evolutiva de Princeton,   e é cientista-chefe da Climate Central; e 
Robert Kopp, professor de Ciências da Terra e Planetárias na Universidade Rutgers. 

O autor sênior do estudo foi Michael Oppenheimer, professor de Geociências  e 
Assuntos Internacionais do Albert G. Milbank  e do  Princeton Environmental 
Institute . Kopp desenvolveu a estrutura de projeção do nível do mar, e Buchanan, 
Kopp e Oppenheimer desenvolveram a estrutura de projeção de 
inundação. Pesquisadores da Climate Central conduziram a análise de inundação 
populacional. 

A pesquisa foi apoiada pela  National Science Foundation  (subvenções EAR-1520683 e 
ICER-1663807), o  Rhodium Group  como parte do   consórcio Climate Impact Lab , 
e  NASA (concessão 80NSSC17K0698). 

FONTE:https://blogs.princeton.edu/research/2018/03/15/half-a-degree-more-global-warming-could-

flood-out-5-million-more-people/ 

 



Rumo à implementação ambiciosa do Acordo de Paris: 
um conjunto de ferramentas para a advocacia a nível 
nacional 

Este kit de ferramentas visa apoiar as ações de defesa da mudança climática dos 
membros da ACT, fóruns e parceiros em nível nacional. O kit de ferramentas orienta as 
organizações baseadas na fé (FBOs) a desenvolver abordagens bem-sucedidas para 
que a defesa climática significativa permaneça a 1,5 ° C e operacionalize nossa visão 
comum de moldar nosso futuro de formas que aceitem o forte imperativo moral e 
religioso de superar a crise climática. 

O kit de ferramentas está dividido em três módulos principais, com uma seção sobre 
cada um dos instrumentos exigidos pelo Acordo de Paris, a saber: as Contribuições 
Nacionalmente Determinadas (NDCs), os Planos Nacionais de Adaptação (NAPs) e as 
estratégias de desenvolvimento de baixas emissões de gases de efeito estufa a médio-
longo prazo ou as Estratégias de Longo Prazo (LTS). 

Mensagens-chave, perguntas e respostas, listas de verificação e lições aprendidas, bem 
como diagramas e gráficos de informação são usados como elementos visuais para 
facilitar o processo de aprendizagem. Exemplos são usados para ilustrar melhor o 
conteúdo e várias opções para intervenções de defesa de FBO são propostas. O kit de 
ferramentas é projetado para que os FBOs possam fazer sua própria escolha sobre 
quais instrumentos se concentrar. Todos os três módulos seguem a mesma estrutura, 
permitindo que as FBOs preparem seus trabalhos de advocacy passo a passo, antes de 
se envolverem nos processos nacionais de NDC, LTS e / ou NAP. 

FONTE:http://actalliance.org/wp-content/uploads/2018/03/2018-ACT-Alliance-Climate-Advocacy-

Toolset.pdf 

 
Risco urbano ou resiliência? Oportunidades para 
melhorar assentamentos informais na África urbana 

 De  Saiyara Khan 
“A maioria dos riscos nas cidades africanas não é catastrófica. Não é nem episódico, 
mas acontece todos os dias ”, disse Mark Pelling, professor do King's College, em 
Londres, em um evento recente sobre  risco e resiliência urbana na África 
Subsaariana . Com taxas de migração de rural para urbano atingindo altas 
recordes,  mais da metade  dos residentes urbanos na África subsaariana vive em 
assentamentos informais, onde eles não têm infraestrutura básica e acesso a recursos 
críticos. Projetos integrados como o Urban ARK da Pelling   buscam construir 
comunidades mais resilientes em cidades e assentamentos informais. “As cidades 



africanas são dinâmicas e estão crescendo”, disse Pelling - mas também a 
vulnerabilidade de seus moradores às mudanças ambientais, desastres naturais e 
conflitos. 

Entendendo os riscos urbanos 

"Se pensarmos sobre o que a pegada do mundo urbano será em meados do século, 
60% dessa pegada não existe hoje", disse Wilson Center Distinguished Fellow Blair 
Ruble. Enquanto a  população urbana está projetada para dobrar até 2050  nas regiões 
mais pobres do mundo, "nós realmente sabemos muito pouco concreta e 
sistematicamente sobre a África urbana", disse Pelling. Nossa compreensão da relação 
entre urbanização e riscos de desastres e conflitos é muito limitada, e não temos 
dados concretos sobre os riscos que os residentes urbanos enfrentam na maioria das 
cidades africanas. 

Além disso, precisamos deixar de pensar no risco como estático e amarrado a uma 
infraestrutura física, disse Pelling, e em vez disso avançar para uma agenda de longo 
prazo, focada no desenvolvimento, baseada na colaboração. O projeto ARK Urbano 
trabalhou com as comunidades locais para construir sua capacidade de reduzir o risco, 
mas sempre como “o parceiro secundário”, disse Pelling. “São os atores da cidade que 
sabem o que está acontecendo, [sabem] como construir comunidades, [quem] sabem 
quais são realmente os riscos” e que entendem as prioridades locais, disse ele. 

Melhoramento da maior favela urbana da África 

A poucos quilômetros do centro de Nairóbi, Kibera é uma das maiores favelas urbanas 
do continente e abriga mais de 300 mil pessoas. "Tem 13 aldeias ... e é muito diferente 
de aldeia em aldeia, de bairro para bairro", disse Joe Mulligan, Diretor Associado 
da  Kounkuey Design Initiative (KDI) , uma organização de desenvolvimento 
comunitário sem fins lucrativos que foi co-design e projetos de construção em Kibera 
desde 2008. 

Enquanto muitos pensam que o melhoramento das favelas é melhorar a moradia, 
“quando você fala com moradores de Kibera, a falta de moradia ou moradia 
inadequada não é o primeiro risco que vem à mente”, disse Shreya Mitra, conselheiro 
sênior para gestão de recursos naturais. e Climate Change at  International Alert - em 
vez disso, eles estão mais preocupados com a insegurança de renda e a falta de acesso 
a serviços públicos.   

Mitra e Mulligan avaliaram três projetos de urbanização de favelas em Kibera. Dois 
projetos habitacionais, o Programa de Melhoramento de Favelas do  Quênia 
(KENSUP)   e o  Plano de Ação de Deslocamento de Trens de Nairóbi  realocaram os 
moradores para construir novas unidades, com a segunda reivindicando um direito de 
passagem ferroviário no assentamento das novas unidades. A KENSUP procurou 
melhorar a vida dos moradores das favelas, fornecendo infraestrutura básica, 
atividades geradoras de renda e posse, mas o processo de alocação de moradia não 
tinha transparência e o deslocamento interrompeu o acesso dos moradores a 
informações e redes. 



 

O Projeto Ferroviário, por outro lado, adotou um processo de enumeração liderado 
pela comunidade que “ajudou a construir confiança e confiança no processo de 
reassentamento”, disse Mitra. O terceiro projeto,  Kibera Slum Upgrade 
Initiative , liderado pelo Serviço Nacional da Juventude ,  adotou uma abordagem 
diferente que foi a mais bem-sucedida: o projeto de rede urbana, infra-estrutura e 
subsistência conectou as partes informais e formais da cidade ampliando as estradas e 
permitindo o emprego de jovens. , que ajudou a construir a resiliência da comunidade. 

Com base na avaliação desses três projetos, eles desenvolveram recomendações para 
futuros projetos que buscam reduzir os riscos em assentamentos informais: 

• Onde o contrato social é fraco, as intervenções devem ser adaptadas ao 
contexto político; 

• Consultas significativas e mecanismos de responsabilização social levam a uma 
melhor compreensão do contexto local - e também aumentam a transparência 
e a eficácia; 

• Construir coesão social e capital social ajuda a construir resiliência; 
• Equilibrar os interesses de diferentes grupos através de um processo liderado 

pela comunidade é um instrumento fundamental para fortalecer a coesão 
social; e, 

• Projetos que são multissetoriais e integrados são mais propensos a lidar com 
riscos múltiplos do que intervenções de setor único. 

“Projetos de urbanização de favelas - e, por extensão, projetos de desenvolvimento 
mais gerais - podem construir resiliência se eles conseguirem construir confiança entre 
as comunidades [e] entre o projeto e as comunidades”, disse Mitra. Sem confiança e 
adesão da comunidade local, e sem envolvimento da comunidade e processos 
liderados pela comunidade, as intervenções de desenvolvimento não mitigarão os 
riscos com sucesso. 

Cidades secundárias: a próxima fronteira 



"Grande parte do crescimento urbano na África não está acontecendo nas capitais", 
disse Tegan Blaine, assessor sênior de Mudança Climática do Escritório da USAID na 
África. “As capitais estão crescendo aos trancos e barrancos, assim como as cidades 
secundárias, que têm menos recursos e muito menos capacidade. 

O influxo de pessoas nas cidades menores está enfatizando os recursos naturais, a 
infraestrutura da cidade e os orçamentos já restritos. "Apenas construir um quilômetro 
de estrada nova nessas cidades pode facilmente custar US $ 1 milhão", mas seu 
orçamento anual é limitado a US $ 10 milhões, na melhor das hipóteses, disse 
Blaine. Essas cidades podem ter de construir 10 quilômetros de estrada e não ter mais 
dinheiro para mais nada. Onde os assentamentos informais florescem fora da 
jurisdição das prefeituras, menos recursos chegam a essas comunidades, disse Blaine. 

Em um país como Moçambique, que ainda está emergindo dos impactos da guerra 
civil, “há muito poucos - se algum - grupos da sociedade civil no nível secundário da 
cidade” que possam articular suas prioridades e responsabilizar o governo da 
cidade. Com as pessoas constantemente em movimento, "a coesão social tem que ser 
desenvolvida a partir do zero" para que as comunidades trabalhem juntas para um 
futuro sustentável, disse ela. 

Para mitigar com sucesso a multiplicidade de riscos enfrentados pelos residentes 
urbanos, é importante ter um campeão, disse Blaine. "As mudanças às vezes 
acontecem porque há uma pessoa disposta a ser sincera, disposta a lutar para fazer a 
diferença", e inspirar outros a seguir, disse ela. 

"As possibilidades estão se abrindo nas cidades africanas", disse Pelling. "Desafio se 
torna uma oportunidade - se pensarmos nas pessoas." 

FONTE:https://www.newsecuritybeat.org/2018/03/urban-risk-resilience-opportunities-improving-

informal-settlements-urban-africa/ 

 
Os esforços de recuperação e resiliência do Malawi têm 
grande impacto na educação 

NSANJE, 14 de março de 2018 - Quando as cheias chegaram esmagadoramente ao 
Malawi em 2015, as famílias foram deslocadas, os meios de subsistência foram 
destruídos e as escolas foram encerradas. A Escola Primária de Lalanje, em Nsanje, no 
extremo sul do Malawi, era uma das escolas fechadas pelas inundações. 

"Eu nunca experimentei nada parecido nos meus 25 anos de educação primária", disse 
Enok Kamphiripiri, diretor da escola. "As inundações foram o maior desafio - as 
crianças ficaram de dois a três meses sem ter acesso às aulas para aprender e as 
famílias tiveram que ser abrigadas em nossa escola." 



Depois de tempestades intensas, varrendo as águas das margens transbordando do rio 
Shire, submergiu aldeias próximas e inundou as duas salas de aula de Lalanje. À 
medida que a água diminuía, as salas de aula acabavam se tornando abrigos 
temporários para as famílias cujas aldeias foram destruídas pelo dilúvio. 

"Eu estava tão desanimado", disse Kamphiripiri, "algumas partes dos prédios da escola 
desmoronaram; os livros didáticos e os materiais escolares foram destruídos, mas 
depois de cerca de três meses, recebemos ajuda de organizações internacionais." 

Entre as equipes de organizações internacionais que responderam à emergência 
estava a equipe de Gerenciamento de Risco de Desastres da Prática Global de 
Resiliência Rural Urbana Social do Banco Mundial. Trabalhando com o governo do 
Malawi, o Banco Mundial e o Fundo Mundial para a Redução e Recuperação de 
Desastres (GFDRR), juntamente com a União Europeia-África, Caribe do Pacífico (ACP-
UE) e as Nações Unidas lançaram uma  avaliação de necessidades pós-desastre  (PDNA) 
para identificar as necessidades críticas das comunidades as inundações devastadoras 
afetadas. O Ministério da Educação do Malawi identificou a Lalanje Primary como uma 
escola em necessidade crítica. Após a avaliação, a equipe trabalhou com outros 
setores, incluindo Saúde, Transporte e Gerenciamento de Risco de Desastres, para 
resolver o problema implementando recomendações do PDNA. 

“Depois que o governo do Malauí declarou um 'estado de desastre' em 15 distritos do 
país, ressaltando a necessidade de uma abordagem de múltiplos parceiros para a 
recuperação, projetamos o Projeto de Recuperação de Emergência das  Malawi 
Inundações  (MFERP)”, disse Francis Nkoka, Mundo Especialista em gerenciamento de 
risco de desastres sênior do Banco e co-TTL do projeto. "Desenvolvemos uma 
abordagem programática para lidar não apenas com a recuperação imediata do país 
das enchentes, mas também para atender às necessidades de longo prazo das 
comunidades afetadas". 

O objetivo do projeto era garantir uma abordagem holística ao desenvolvimento 
resiliente. "O projeto combina recuperação de meios de subsistência e recuperação 
econômica com resiliência climática, oferecendo segurança alimentar, gerenciamento 
sistemático de desastres, reabilitação de infraestrutura e outras melhorias resilientes 
para melhorar a economia local e nacional, agricultura, saúde, transporte, meio 
ambiente e educação", Xiolan Wang, Oficial de Operações Sênior e novo co-TTL do 
Projeto observou. 

Através dessa abordagem, escolas como a Lalanje Primary foram reconstruídas e 
restauradas. Agora, um total de oito novas salas de aula substituem os dois blocos 
danificados por inundação. Cinco novos lavatórios também foram construídos para 
atender os alunos. Esse período escolar, disse Kamphiripiri, ele pode apresentar uma 
de suas melhores experiências no ensino primário; a matrícula escolar dobrou de 400 
para 800, atraindo centenas de alunos das aldeias vizinhas.   

O projeto, que entrou em sua segunda fase de implementação, vai além da 
restauração de enchentes e também reabilita infraestruturas críticas, incluindo 100 
quilômetros de estradas secundárias e terciárias, 850 metros de pontes e estruturas de 



drenagem e restaura a irrigação, abastecimento de água rural e saneamento, fortalece 
a segurança alimentar e melhora a preparação para desastres através do apoio às 
operações do Departamento de Assuntos de Gestão de Desastres (DoDMA) do país. 

A segunda fase do projeto centra-se na reabilitação e reconstrução de instalações de 
educação e saúde, as inundações de 2015 destruídas. Até o momento, 20 escolas 
foram reabilitadas, com serviços de educação totalmente restaurados em nove 
distritos em todo o país. Setenta e quatro salas de aula, 10 banheiros e 11 quartos de 
funcionários foram construídos, com instalações administrativas e um furo, todos 
beneficiando mais de 26.000 estudantes, meninas e meninos quase igualmente. 

Agora, ávidos por trabalhar na manutenção da resistência recem-adquirida de sua 
escola a futuras inundações, a comunidade está plantando árvores em volta das novas 
salas de aula para romper os fortes ventos que arrancaram os telhados dos antigos 
prédios. 

"Nossos membros da comunidade têm trabalhado para plantar árvores, grama e outra 
vegetação ao redor dos prédios da escola", disse Kamphiripiri. "Não podemos que a 
destruição (das enchentes) aconteça novamente." 

MFERP fechará em 2019. 

FONTE:http://www.worldbank.org/en/news/feature/2018/03/14/malawis-recovery-and-resilience-

efforts-have-major-impact-on-education 

 

Paquistão: Redução do Risco de Desastres pode proteger 
pequenos agricultores, dizem especialistas 

LAHORE - Um novo relatório lançado hoje mostra que, com investimentos adequados 
na redução do risco de desastres, pequenos agricultores em Punjab poderiam resistir 
melhor a choques relacionados ao clima. Apelando para maiores investimentos nesta 
área, o relatório defende a abordagem de construção de resiliência rural (R4), iniciada 
pelo Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas (WFP) e pela OXFAM. 

O Paquistão está entre os 10 países mais vulneráveis ao clima no mundo, de acordo 
com o Índice Global de Risco Climático. Desastres naturais estão aumentando em 
frequência e intensidade, e podem ter impactos devastadores e generalizados, como 
demonstrado pelas enchentes de 2010 que afetaram 20 milhões de pessoas. 

"Compreender o impacto potencial da mudança climática na segurança alimentar e 
nutricional, e as populações com maior probabilidade de serem afetadas por ela, 
permite identificar quais intervenções precisam ser priorizadas para ajudar a gerenciar 
e mitigar os riscos", disse Finbarr Curran, do País do PMA. Diretor no Paquistão.  



“O estudo destaca a vulnerabilidade das vidas e meios de subsistência de pequenos 
agricultores devido aos riscos agravados pela variabilidade climática. Ele também 
fornece orientação sobre estratégias inovadoras de gerenciamento de risco projetadas 
para aumentar a resiliência a choques e tensões ”, observou ele. 

A mudança climática representa sérios riscos para o setor agrícola, deixando os 
agricultores particularmente expostos e vulneráveis aos riscos climáticos. Isto é 
especialmente verdade para os pequenos agricultores, que enfrentam outros desafios, 
incluindo termos de troca desfavoráveis, lacunas de extensão e desafios de 
produtividade.  

"Um modelo integrado de gestão de risco como o R4 pode nos ajudar a construir a 
resiliência dos pequenos agricultores contra múltiplos riscos e, eventualmente, tornar 
seus rendimentos e meios de subsistência mais seguros", disse Abid Qaiyum Suleri, 
diretor executivo do SDPI. "Fornecer redução de risco e transferir apoio aos pequenos 
agricultores é essencial", acrescentou. 

O relatório, intitulado "Práticas de Gestão de Risco de Pequenos Agricultores: Um 
Estudo de Viabilidade para a Introdução da R4 - Iniciativa de Resiliência Rural em 
Punjab", foi lançado hoje no Departamento de Planejamento e Desenvolvimento do 
Governo. Foi realizado pelo Instituto de Políticas de Desenvolvimento Sustentável 
(SDPI) em colaboração com a Autoridade de Proteção Social de Punjab, PAM e OXFAM. 

O estudo avaliou a viabilidade de abordagens integradas de gestão de risco que 
poderiam ser usadas para melhorar a resiliência dos pequenos agricultores no 
Punjab. Olhando para a relevância do PAM e da Iniciativa de Resiliência Rural R4 global 
da Oxfam, o estudo descobriu que a abordagem é relevante para o contexto do 
Punjab. Em particular, as estratégias relacionadas à redução de riscos e à transferência 
de risco poderiam aumentar significativamente as capacidades dos pequenos 
proprietários para resistir a choques. 
A Iniciativa de Resiliência Rural R4 é uma parceria estratégica entre o Programa 
Mundial de Alimentos das Nações Unidas e a Oxfam America para permitir que as 
famílias rurais vulneráveis aumentem sua segurança alimentar e de renda no contexto 
do aumento dos riscos climáticos. A Iniciativa é construída sobre um modelo inovador 
que combina quatro estratégias de gerenciamento de risco: redução de risco de 
desastre, microsseguro, acesso a crédito e poupança.  

FONTE:http://es.wfp.org/?_ga=2.21605561.362959348.1521590224-205815072.1521590224 

 

A Iniciativa de Resiliência Rural R4 

Este documento destaca a Iniciativa de Resiliência Rural R4 do PAM (R4), uma 
abordagem abrangente de gestão de risco para ajudar as comunidades a serem mais 



resistentes à variabilidade climática e aos choques. Actualmente activo no Senegal e na 
Etiópia, o PAM está também a pilotar a iniciativa no Malawi e na Zâmbia. 

O WFP e a Oxfam America (OA) lançaram a Iniciativa de Resiliência Rural R4 (R4) em 
2011 para permitir que as famílias rurais vulneráveis aumentem sua segurança 
alimentar e de renda diante dos crescentes riscos climáticos. O R4 se baseia no sucesso 
inicial da iniciativa de Transferência de Risco para Adaptação do Corno da África 
(HARITA), pioneira na Etiópia pela Oxfam America, pela Sociedade de Socorro de Tigray 
(REST) e pela Swiss Re. 

Mais de 2,3 bilhões de pessoas vivem com menos de US $ 1,25 por dia e dependem da 
agricultura para sua subsistência. A vulnerabilidade a choques relacionados ao clima é 
uma ameaça constante à segurança alimentar e ao bem-estar deles. À medida que a 
mudança climática aumenta a frequência e a intensidade desses choques, os desafios 
enfrentados pelos agricultores com insegurança alimentar também aumentam. O PAM 
está desenvolvendo ferramentas e estratégias inovadoras para reduzir e mitigar os 
riscos para superar a fome, alcançar a segurança alimentar e aumentar a resiliência. 

FONTE:https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000009139/download/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 

         CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE DESASTRES - PARANÁ 

         http://www.ceped.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=16 

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL SP 

         http://www.defesacivil.sp.gov.br/  

          SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL – RIO DE JANEIRO 

         http://www.rj.gov.br/web/sedec/exibeconteudo?article-id=4173185  

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DE MINAS GERAIS 

        http://www.defesacivil.mg.gov.br/index.php/ajuda/page/280-programa-minas-mais-  resiliente-edital-de-

chamamento-publico-n-01-2016-resultado-de-analise-das-propostas 

           

 


