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Progresso em destaque na Semana de Resiliência 
Jeanette Elsworth 
 
 
Barcelona, 13 de novembro de 2018 - Barcelona Resilience Week, uma semana de 
eventos e debates dedicados a compartilhar e promover as melhores práticas de 
resiliência, começou com os palestrantes destacando uma mudança de pensamento nos 
últimos anos sobre como abordar a questão da resiliência. 
Manuel Valdes, vice-gerente de Infraestrutura e Coordenação Urbana da Câmara 
Municipal de Barcelona, explicou que a resiliência não era mais uma decisão política, 
mas o caminho certo a seguir. 
"Costumava ser que realizamos programas de resiliência dedicados", disse ele, falando 
na cerimônia de abertura. "Mas passamos para uma nova fase [na qual] qualquer 
projeto de transformação que precisamos incluir a resiliência". 
Os comentários de Valdés ilustram uma tendência em que os profissionais de 
desenvolvimento estão reconhecendo cada vez mais a ligação entre a orientação de 
melhores práticas do Marco de Sendai para Redução de Riscos de Desastres - o mapa 
global para reduzir a perda de desastres - e a realização dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável. 
Embora bem avançada nesse caminho de pensamento, as evidências sugerem que 
Barcelona não é a única cidade a tomar esse caminho. Sanjaya Bhatia, falando em nome 
do Escritório das Nações Unidas para Redução de Riscos de Desastres (UNISDR), disse: 
“Quando falamos em resiliência, reduzir o risco de desastres é um componente 
chave. Muitos prefeitos agora estão perguntando como podem incluir resiliência em seu 
trabalho ”. 
Entre os palestrantes, havia um foco distinto na resiliência urbana, com o 
reconhecimento de que nosso planeta em crescimento é cada vez mais urbano. 
Lars Gronvald, chefe da Seção de Cidades da Comissão Europeia DEVCO, enfatizou que 
as cidades não são apenas onde os impactos dos desastres são sentidos. 
"As cidades são onde podemos encontrar muitas soluções", disse Gronvald. “Promover 
advocacia, ferramentas e dados - esta é a base do trabalho que precisa ser feito.” 



A Semana de Resiliência de Barcelona, organizada pela Câmara Municipal de Barcelona 
e UN-Habitat, continua com um programa de debates e visitas ao local e se funde com 
a Smart World World Expo. 
FONTE:https://www.unisdr.org/archive/61898 

 

Lançamento do número emergencial 199 da Defesa Civil 
acontecerá nesta quinta-feira 
O número 199 para emergências relacionadas à Defesa Civil será lançado amanhã em 
Patos de Minas. O lançamento será realizado durante a cerimônia de posse do Conselho 
Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec), do Comitê Cidade Resiliente (CCR) e 
da diretoria do Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres e Mudanças 
Climáticas (Ceped), que acontece nesta quinta-feira (22), às 15h no salão do Júri do 
Centro Universitário de Patos de Minas (Unipam). 
 
O lançamento oficial do número emergencial 199 da Defesa Civil de Patos de Minas tem 
por objetivo prestar um serviço especial, gratuito, não tarifado, destinado à 
comunicação de emergência com a Defesa Civil, de âmbito local, tendo como público-
alvo a população do município, funcionando 24 horas por dia. O número deverá ser 
acionado em casos como: graves desastres com vítimas e desabrigados; acidentes 
rodoviários, ferroviários, metroviários, envolvendo grande número de pessoas; 
inundações; grandes incêndios, com vítimas; acidentes com combustíveis, produtos 
perigosos (radioativos, químicos, inflamáveis, tóxicos, explosivos e corrosivos); 
explosões em depósitos de gás de cozinha; rachaduras, trincas e fissuras em edificações; 
deformações em estruturas (lajes, vigas, pilares e paredes); infiltrações graves com 
grande risco de desabamento; recalque de fundações (rebaixamentos da terra ou da 
parede). 
 
Cidade,mais,resiliente 
 
Durante a cerimônia, 75 representantes de órgãos governamentais e representantes da 
sociedade civil, sendo 39 titulares e 36 suplentes tomarão posse no Conselho Municipal 
de Proteção e Defesa Civil (Compdec) e o Comitê Cidade Resiliente (CCR). Já na diretoria 
do Comitê serão empossados um diretor-geral e um diretor acadêmico. “Precisamos 
entender melhor de uma forma científica e metodológica os fenômenos dos desastres 
e os impactos sociais, econômicos e na vida das pessoas e das comunidades, tornando 
cidades mais resilientes e sustentáveis, e que possam proporcionar melhor qualidade 
de vida para as pessoas que vivam em Patos de Minas e região”, afirmou o Diretor Geral 
do Ceped, Capitão Bombeiro Militar Arthur Fábio Ferreira. 
 



“Com a rede formada por vários órgãos unidos pela Defesa Civil junto às universidades, 
vamos desenvolver ações completas de prevenção, para evitar os desastres e minimizar 
seus efeitos. Vamos unir esforços para estudar as causas dos desastres, e não esperar 
que eles aconteçam para então tomar as providências. Assim, diminuímos os prejuízos 
e reduzimos o número de vítimas”, ressaltou o Diretor Geral do Ceped. 

FONTE:http://patosdeminas.mg.gov.br/noticias/read.php?id=7797 

 

 

 

Costa Rica: Governo anuncia plano de contingência para 
reduzir os efeitos do El Niño 

 Diretriz cria Comitê Permanente de Atenção, integrado por 12 instituições 
governamentais, sob a coordenação da CNE. 

 A medida estabelece uma atenção especial para a pequena atividade agrícola, 
incluindo a pesca e a aquicultura. 

 A seca e as inundações começarão a afetar diferentes regiões do país a partir do 
final deste ano até maio de 2019. 

 A CNE, através do Fundo Nacional de Emergência e do MAG, atribuiu um 
montante de 105,210 milhões para enfrentar este fenómeno em 2019. 

O Governo da República anunciou um Plano de Contingência interagências mitigar os 
efeitos do El Niño Oscilação Sul (ENOS) afetará secas e inundações em grande parte do 
país, a partir do final deste ano. 

Paralelamente, o Presidente da República, Carlos Alvarado Quesada e Ministro da 
Presidência, Rodolfo Piza Rocafort, assinou uma directiva em que o Comité Permanente 
de Atenção é criado, composto por 12 instituições coordenado pela Comissão Nacional 
de Emergência . 

A atividade ocorreu nesta quinta-feira na Casa Presidencial, com a participação de 
representantes de todos os setores envolvidos no atendimento desta emergência, que 
se estima ter um impacto severo em nosso país e para o qual a CNE, através do Fundo 
Nacional de Emergências e o MAG, alocou um montante de 10 5,210 milhões para 2019. 

A directiva estabelece a conformação do Comité Permanente de Atenção, presidido pela 
Comissão Nacional de Emergências, e dita a obrigação das instituições de actuarem de 
acordo com os seus recursos ordinários e o seu quadro de competências. 



Ele também estabelece a obrigação das instituições para apoiar os mais vulneráveis aos 
efeitos da população ENSO, "para assegurar alternativas de subsistência ao conseguir a 
recuperação da economia doméstica e particular atenção às pequenas atividades 
agrícolas, incluindo a pesca e aquicultura ", disse o presidente. 

Por sua parte, o presidente da Comissão de Emergência, Alex Solis, fez uma 
apresentação em que descreveu o fenômeno e os possíveis efeitos do El Niño na Costa 
Rica, a partir das próximas semanas. 

Ele também fez um balanço dos efeitos da seca entre 2014 e 2016 e especificou a 
proposta do Plano de Contingência, que foi preparada a partir das tabelas de trabalho 
criadas com esse objetivo. 

Ele especificou que as áreas que serão afetadas são as seguintes: 

 Déficit severo de chuvas (Pacífico Norte) 
 Déficit hídrico moderado (Pacífico Sul e Central) 
 Déficit e excesso de chuvas (Zona Norte) 
 Excesso de chuvas (Caribe) 
 Défice de chuvas (Vale Central) 

Solís indicou que, como parte do processo preventivo, foram elaboradas tabelas de 
trabalho que elaboraram uma estratégia de atenção em áreas vulneráveis nas áreas de 
saúde, agroalimentar, ambiental, abastecimento de água para consumo humano, 
infraestrutura rodoviária e obras pluviais. 

Posteriormente, o ministro da Agricultura, Renato Alvarado, referiu-se à seca que 
causará o fenômeno no Pacífico Norte e no Vale Central. Ele listou as cinco ações 
específicas que o setor implementará para proteger os produtores agrícolas: adaptação 
para fazendas e produtores, nutrição animal, saúde animal, assistência econômica e 
vigilância fitossanitária agrícola. 

Com a experiência adquirida com o surgimento de 2014-2015, as instituições têm vindo 
a preparar para enfrentar esta e futuras crises, definição de estratégias e prioridades de 
atendimento, entre as quais a geração de energia regular de garantia, abastecimento de 
água, vigilância epidemiológica de doenças, controle de incêndios florestais, assessoria 
a fazendeiros e pecuaristas, além do setor pesqueiro, entre outros. 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/noticias/noticias-2018/1350-gobierno-
anuncia-plan-de-contingencia-para-mitigar-efectos-fenomeno-nino 

 

 



Itália: as inundações em Veneza estão piorando - e o 
grande plano da cidade não vai salvá-lo 

 

Por  Carl Amos,  professor emérito do Centro Nacional de Oceanografia da Universidade de 
Southampton; e  Georg Umgiesser,  Pesquisador Sênior em Oceanografia, Instituto de Ciências 
Marinhas 

A peça central espetacular de Veneza, a Praça de São Marcos, agora transborda mais 
de  60 vezes por ano , acima de quatro vezes por ano em 1900. As tempestades recentes 
supostamente ajudaram a cobrir mais de  70% da cidade  em água, que subiu 156 cm 
acima do normal. nível. 

A próxima pesquisa conduzida com nossos colegas do Centro Nacional de Pesquisa de 
Veneza (CNR) mostra que, sem intervenção, dentro de 50 anos esse tipo de inundação 
poderia ocorrer com quase todas as marés altas. De fato,  alguns especialistas 
argumentam  que Veneza terá desaparecido até o ano 2100. 

O aumento das inundações em Veneza deve-se aos efeitos combinados da subsidência 
da terra, causando o afundamento da cidade, e a mudança climática causando o 
aumento do nível do marglobal  . Mas a solução escolhida pela cidade para o problema, 
um esquema inacabado de 78 portões de tempestade  conhecidos como MOSE , 
provavelmente causará danos à saúde ecológica da lagoa ao redor e, a longo prazo, não 
poderá afetar a preservação de Veneza. 

Os venezianos administram a lagoa de Veneza com engenharia  desde o século XII . A 
cidade  foi construída  em 118 pequenas ilhas drenadas por uma rede de canais e 
localizada dentro de uma lagoa de maré, entre a costa italiana e várias ilhas conhecidas 
como Murazzi. Intervenções incluíram o desvio de seis grandes rios para longe da lagoa 
para impedir que suas hidrovias se enchessem de lodo, reconstruíssem e estendessem 
os Murazzi e reduzissem as entradas entre os nove e os três originais. 



Os venezianos também combateram as inundações, levantando periodicamente 
pavimentos e passarelas e construindo aterros, mas isso não é mais possível sem 
danificar a arquitetura da cidade. Assim, em 2003, o projeto MOSE foi lançado como 
uma forma de proteger Veneza do agravamento das inundações. Mas a comunidade 
científica veneziana está dividida sobre o impacto do projeto na lagoa, dado o quão pior 
a inundação pode se tornar. 

Registros realizados na cidade mostram que  o nível do mar de Veneza aumentou 
consistentemente em 26cm desde 1870. Cerca de 12cm disso vem do fato de que as 
ilhas de Veneza estão diminuindo devido à quantidade de água retirada do aqüífero sob 
a lagoa de Veneza. Outras medições mostram que o nível do mar ainda está subindo  2,4 
mm por ano . 

Como resultado, com um aumento do nível do mar de 50cm, as comportas da MOSE 
terão de fechar quase que diariamente para proteger a cidade de inundações. O 
problema com isso vem do fato de que alguns dos esgotos não tratados de Veneza fluem 
diretamente para a lagoa através dos canais e atualmente são liberados através das 
entradas para o mar dentro de uma semana. Fechar as entradas todos os dias pode 
causar aumento da poluição microbiológica e eutrofização na lagoa. É onde a água fica 
tão cheia de nutrientes que gera crescimento excessivo de plantas e algas à custa de 
outros animais selvagens. 

Lagoa em risco 

Isso resultaria de outros danos ao ecossistema da lagoa causados pela  perda de 
pântanos salinos e planícies de maré  (e a recuperação de áreas de maré em outras 
áreas  para piscicultura). Enquanto isso, a erosão do fundo marinho da dragagem e 
coleta ilegal de amêijoas aumentou a parte central da profundidade da lagoa em 50cm 
desde 1970. Há grandes preocupações entre a  comunidade científica de Veneza  que 
cercar e restringir ainda mais a lagoa comprometerá ainda mais sua saúde ecológica. 

O outro problema com o MOSE é que ele não aborda a questão do aumento do nível do 
mar, que já está danificando os prédios da cidade com sal e umidade, apesar das 
renovações generalizadas de fundações e canais. O conservador da Catedral de São 
Marcos  mostrou  que a água do mar subiu vários metros através das paredes das 
fundações da igreja. 

Várias alternativas para o projeto MOSE foram propostas, incluindo o bombeamento de 
água de  volta ao solo  para elevar a cidade, mas nenhuma recebeu aceitação 
generalizada pela comunidade científica. Há consenso de que os pântanos salgados e os 
lodaçais que uma vez cercaram Veneza deveriam  retornar à sua extensão anterior  para 
preservar a saúde ecológica da lagoa. 

Mas isso certamente não resolverá o problema do aumento do nível do mar. Se o nível 
do mar subir acima de um nível de água sustentável, não haverá outra alternativa senão 
cortar permanentemente a lagoa do Mar Adriático. Obviamente, isso só pode ser feito 
se os problemas de poluição, esgoto e atividades portuárias tiverem sido 



resolvidos. Neste caso, teremos uma lagoa de água doce, diferente da que conhecemos, 
mas preservando a cidade de Veneza dentro dela. 

FONTE:https://theconversation.com/venice-flooding-is-getting-worse-and-the-citys-grand-plan-wont-

save-it-106197 

 

 

Suécia: estratégia nacional para as alterações climáticas 
Esta estratégia nacional de adaptação às mudanças climáticas inclui: 

As características básicas do uso pretendido de áreas terrestres e aquáticas 

A visão do município sobre como usar o ambiente construído que está sendo 
desenvolvido e preservado, 

Como o município pretende atender aos interesses nacionais relatados e cumprir com 
os padrões atuais de qualidade ambiental 

Como o município pretende levar em conta e coordenar o plano com objetivos, planos 
e programas nacionais e regionais relevantes para o desenvolvimento sustentável 
dentro do município? 

Como o município pretende atender à necessidade de moradia a longo prazo 

Áreas para o desenvolvimento rural em locais costeiros 
FONTE:https://www.preventionweb.net/files/61772_171816300webb.pdf 

 

EUA: Aumentando a resistência da Virgínia ao aumento 
do nível do mar e aos riscos naturais (Ordem Executiva 24, 
2018) 
Essa ordem executiva foi assinada pelo governador da Virgínia em 2 de novembro de 
2018. A ordem estabelece diretrizes para o fortalecimento da resiliência a desastres de 
propriedades estatais, ajudando os governos locais a reduzir o risco de inundação por 
meio do planejamento e implementação de iniciativas de proteção e adaptação contra 
enchentes em grande escala e o planejamento de mitigação de desastres. Ele descreve 
os principais objetivos para construir a resiliência do estado aos efeitos da elevação do 
nível do mar, riscos naturais e eventos climáticos extremos. 



Esta ordem permanecerá em pleno vigor e efeito até que seja corrigida ou rescindida 
por nova ordem executiva. 

FONTE:https://www.governor.virginia.gov/media/governorvirginiagov/executive-actions/ED-24-

Increasing-Virginias-Resilience-To-Sea-Level-Rise-And-Natural-Hazards.pdf 

 

Romênia: Estratégia Nacional para as Alterações 
Climáticas 2013-2020 
A estratégia nacional de mudança climática 2013-2020 aborda duas partes distintas: 

A redução das emissões de gases com efeito de estufa, a fim de atingir as metas 
nacionais e a adaptação aos efeitos das alterações climáticas, tendo em conta a política 
da União Europeia sobre os documentos relevantes em matéria de alterações climáticas 
e alterações climáticas desenvolvida a nível europeu. 

Experiência e conhecimento adquiridos em colaboração com parceiros estrangeiros e 
prestigiada instituição internacional 
FONTE:https://www.preventionweb.net/files/61769_20131001snsc.pdf 

 

EVENTOS 

 

Novembro será o mês da prevenção e resiliência 
Durante o mês de novembro a Secretaria de Estado da Defesa Civil irá promover, em parceria com 
os municípios catarinenses, uma série de atividades. O principal foco é relembrar a passagem dos 10 
anos do "Desastre de 2008", na ocasião 135 pessoas perderam a vida. A iniciativa vai fomentar o 
debate e reflexão sobre a importância das políticas nacionais e internacionais de Redução de Risco 
e Desastres (RRD). 



 

O objetivo é fortalecer a cooperação, a resiliência e o debate sobre a Proteção e Defesa 
Civil com foco na redução de risco de desastres. Da mesma forma, formalizar a rede de 
pesquisa e estudo sobre risco e desastre na foz do Rio Itajaí (REPEDfri), possibilitar a 
integração da região da AMFRI com os municípios limítrofes e fortalecer o colegiado de 
Defesa Civil e o GRAC regional. 

Durante todo o mês os municípios de Balneário Camboriú,  Balneário Piçarras,  Barra 
Velha, Bombinhas,  Brusque, Blumenau, Camboriú, Canelinha, Gaspar, Itapema, Itajaí, 
Ilhota,  Luiz Alves,  Massaranduba, Navegantes, Porto Belo, Penha, São João do Itaperiú, 
Tijucas, estarão realizando diversas atividades preventivas como Rotas de Fugas em 
escolas, caminhadas ecológicas, passeios ciclísticos, simulados, sessão solene na Câmara 
de Vereadores, exposição de fotos, inauguração de memoriais, plantio de mudas, e a 
participação no Concurso de Desenhos, entre outras, visando ampliar a consciência de 
proteção na população e junto as escolas. 

A partir do dia 19 de novembro terá início a "Semana Consciência de Proteção" com a 
realização de uma grande palestra que será transmitida para todo o Estado através da 
estrutura da Defesa Civil. Os palestrantes serão o Secretário de Estado da Defesa Civil, 
Sr. João Batista Cordeiro Junior, e o prof. Francisco Costa, da Universidade do Minho - 
Portugal, O tema será a redução de Riscos de Desastres, Resiliência e Governança: 
perspectivas no quadro de Sendai. 

Já no dia 22/11/2018 será realizado, em Itajaí, o Seminário Regional Fortalecimento da 
Cooperação e Resiliência, no Centreventos Governador Luiz Henrique da Silveira. No 
evento será realizada exposição das agências que atuam na resposta a desastres e 
organizações de ensino que produzem conhecimento a respeito de riscos e desastres. 

O seminário também contará com a presença do Promotor da ONU (Campanha Cidades 
Resilientes), Sidnei Furtado, e Moema Dutra Freire, representante do Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 

Para finalizar, será realizada uma Ação Social no Morro do Baú, em Ilhota, no dia 24 de 
novembro, envolvendo o município e a comunidade, com a participação de diversas 
agências e organizações de resposta aos desastres como CBMSC, PMSC, SAMU, Exército, 
SESC, entre outras 

FONTE:http://www.defesacivil.sc.gov.br/index.php/ultimas-noticias/6648-novembro-sera-
o-mes-da-prevencao-e-resiliencia.html 



 

             

 

 



 

          



      
                  

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

                    


