
 

                       

PUBLICAÇÃO: 23/04/2018 

 

Uma estrutura de acessibilidade para o Programa 
Nacional de Seguro contra Inundações 

FONTE:  DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA INTERNA DOS EUA  

O objetivo deste estudo é responder à direção da Affordability Insurance Act (HFIAA) 
dos EUA para a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências (FEMA) 
desenvolver uma estrutura de acessibilidade propondo mudanças programáticas e 
regulatórias que abordem a acessibilidade do seguro contra inundações através do 
Programa Nacional de Seguro contra Inundações ( NFIP). Como tal, a FEMA 
concentrou-se principalmente nas partes (1), (2) e (3) das considerações estatutárias 
da HFIAA. A FEMA mantém um corpo de trabalho significativo, com foco nas 
considerações (4) e (5), e o conhecimento adquirido com esse trabalho anterior foi 
incorporado ao longo da estrutura.  

Além disso, para os propósitos desta estrutura, a FEMA não considerou o efeito de 
mudanças futuras nas tarifas sobre acessibilidade, já que a FEMA está geralmente 
reconsiderando a estrutura de rating do NFIP sob seu esforço de Redesign de 
Risco. Após a implementação do Redesenho do Rating de Risco, o NFIP poderá 
determinar os prêmios com base no risco com mais precisão; algumas taxas 
aumentarão enquanto outras podem diminuir. O aumento da taxa pode causar 
desafios adicionais de acessibilidade para os segurados que já estão sobrecarregados 
com o custo de seu seguro de inundação, bem como para potenciais segurados. Esses 
desafios serão particularmente importantes para os segurados que atualmente 
recebem descontos e subsídios.  



A FEMA administra o NFIP, um programa federal de seguros operado pelo National 
Flood Insurance Act de 1968. O NFIP é um programa voluntário que permite que os 
proprietários das comunidades participantes comprem proteção de seguro contra 
prejuízos causados por inundações. O NFIP cobra prêmios e taxas de seus segurados e 
paga reivindicações a esses segurados por custos associados a danos por inundação 
cobertos. O NFIP oferece descontos para algumas casas seguradas e os descontos 
visam tornar o seguro de inundação mais acessível, mas esses descontos não são 
entregues com base na necessidade ou capacidade de pagamento. Esses descontos, 
combinados com vários anos de grandes prejuízos, contribuíram para as deficiências 
de receita e resultaram em empréstimos do NFIP para pagar indenizações em vários 
casos. Esses fatores fizeram com que o NFIP atingisse US $ 20,525 bilhões em dívidas 
com os EUA. 

FONTE:https://www.eenews.net/assets/2018/04/17/document_gw_06.pdf 

 

Medindo o progresso de um processo de recuperação 
após um terremoto: o caso de L'Aquila, Itália 

Após o terremoto de 2009, L'Aquila (Itália) iniciou um processo de recuperação 
caracterizado por um atraso na reconstrução do centro da cidade. Entre 2010 e 2014, 
um índice de recuperação foi formulado com base em indicadores espaciais, como 
condição de construção e uso predial, para medir o progresso do processo de 
recuperação em L'Aquila. Oito anos após o terremoto, o trabalho apresentado neste 
artigo foi usado para atualizar o índice de recuperação, não apenas medindo o 
progresso da recuperação em L'Aquila, mas também validando a utilidade do índice de 
recuperação proposto. 

Para alcançar este objetivo, a pesquisa atual considerou o mesmo conjunto de 
indicadores espaciais que foram usados para determinar o progresso da recuperação 
em L'Aquila até 2010, 2012 e 2014 na reavaliação dos critérios de 
especialistas. Verificou-se que, em 2016, o número de edifícios e edifícios 
reconstruídos em construção aumentou significativamente e o número de edifícios 
com uso residencial e comercial aumentou ao longo das estradas principais. Embora o 
progresso tenha sido observado na condição geral da construção, não houve progresso 
significativo no uso da construção. 

Isto coloca várias questões sobre como o processo de recuperação pode contribuir 
para o retorno dos habitantes ao centro da cidade de L'Aquila. O artigo conclui que o 
índice de recuperação proposto é útil para identificar o padrão espacial do processo de 
recuperação em uma área urbana afetada por um terremoto. Ao mesmo tempo, esse 
índice de recuperação permite quantificar o progresso da recuperação com base em 
indicadores. 



FONTE:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212420917302868 

 

Guia de Boas Práticas: inclusão de pessoas idosas e 
pessoas com deficiência na política e prática humanitária 

Lições Aprendidas do Programa ADCAP 

Este guia compartilha boas práticas e desafios que surgiram através da experiência dos 
parceiros implementadores do Programa de Capacitação para a Idade e Deficiência 
(ADCAP), na inclusão de pessoas idosas e pessoas com deficiência dentro de suas 
políticas e práticas humanitárias. Todas as organizações principais e especializadas 
engajadas em respostas humanitárias podem aprender e se beneficiar dessa 
experiência. Este guia complementa os “Padrões de inclusão humanitária para pessoas 
idosas e pessoas com deficiências” (ver Apêndice 4), documentando práticas que 
ajudarão as organizações humanitárias a incluir sistematicamente pessoas idosas e 
pessoas com deficiências.  

FONTE:https://www.preventionweb.net/publications/view/57833?&a=email&utm_source=pw_email 

 

 

SmarterSafer: Proposta de reforma do programa 
nacional de seguro contra inundações, fevereiro de 2017 

Este documento fornece recomendações para reformas no Programa Nacional de 
Seguro contra Inundações dos EUA (NFIP), que fornece cobertura de seguro essencial 
para aqueles em risco. O documento destaca que o programa deve ser reautorizado e 
reformado para garantir que seja financeiramente sustentável, que haja incentivos 
suficientes para reduzir futuros danos e vulnerabilidades às enchentes, que 
proporcione melhor proteção aos contribuintes que repetidamente impediram o 
programa e que proteja melhor meio ambiente e promove o uso de soluções de 
mitigação baseadas na natureza. 

O documento recomenda que uma nova autorização do NFIP pelo Congresso dos EUA 
priorize o seguinte: 

• Mapeamento mais preciso 
• Taxas baseadas em risco com suporte para redução de risco 
• Concentre-se na resiliência 
• Participação do setor privado e escolha do consumidor 



• Maior compra de seguro de inundação 
• Ações ambientais e outras para reduzir o risco 

FONTE:http://www.smartersafer.org/wp-content/uploads/SmarterSafer-NFIP-Policy-

Proposal_February-2017.pdf 

 

Avaliação da capacidade de monitorização das 
inundações e de alerta precoce no alargamento e nos 
países vizinhos a leste e meridionais da União Europeia 

Este relatório apresenta uma avaliação da capacidade de monitorização das 
inundações e aviso prévio de inundações em 17 dos 22 países que pertencem à 
política de vizinhança a nível oriental e meridional da União Europeia e dos países 
candidatos ao alargamento. Muitos deles recebem financiamento externo para 
melhorar seus sistemas, mas isso geralmente ocorre de forma ad hoc e por meio de 
projetos individuais. 

A inundação é um desastre natural que pode danificar grandes áreas nas proximidades 
dos rios e, no caso de inundações repentinas, também nas proximidades de riachos 
menores. O Relatório Global de Riscos 2017 lista eventos climáticos extremos, dos 
quais a inundação é o principal risco na maioria dos países, como o risco com o 
segundo maior impacto potencial e a maior probabilidade de ocorrência. Além disso, 
parece provável que as alterações climáticas irão agravar os impactos das cheias em 
muitas regiões. 

FONTE:http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC108843/online_version.pdf 

 

 

Financiamento inovador para infraestrutura resiliente: 
descobertas preliminares 

Este documento fornece uma visão geral dos instrumentos financeiros, como seguros, 
que podem ser usados para fortalecer a resiliência e acelerar a recuperação de 
desastres. Isso é resultado do trabalho feito pelo Centro DFID de Proteção Global 
contra Desastres, em parceria com o Lloyd's de Londres, para reunir especialistas das 
comunidades de serviços financeiros, desenvolvimento, humanitária e engenharia para 



catalisar novas idéias sobre como instrumentos financeiros inovadores podem 
construir resiliência. .  

O Innovation Lab reuniu especialistas do setor público e privado, em formato aberto, 
para gerar e incubar novas soluções para atender a problemas identificados. O 
primeiro Laboratório do Centro foi realizado em janeiro de 2018 para investigar 
produtos financeiros e estruturas que incentivam a redução de riscos e a reconstrução 
resiliente, reunindo elementos de financiamento de projetos e transferência de risco. 

Quatro grandes ideias surgiram do Laboratório de Inovação. Estas vão desde ideias que 
já foram desenvolvidas, mas que podem ser re-propostas para estes desafios, que 
podem ser introduzidas no mercado de forma relativamente rápida, através de ideias 
que, embora longe da prática atual, têm um potencial significativo. Essas ideias serão 
desenvolvidas nos próximos meses e um relatório completo será publicado no verão 
de 2018. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/publications/view/57872 

 

Avaliação de sistemas de aviso prévio de segurança 
alimentar para a África Oriental e Austral 

Este relatório avalia os sistemas de aviso prévio de segurança alimentar (EWS) para 
melhorar a segurança alimentar e resiliência na África Oriental e Austral. Destina-se a 
avaliar os pontos de estrangulamento e as oportunidades para melhorar o EWS de 
segurança alimentar para uma maior resiliência na África Oriental e Austral (ESA). 

Desastres causados por extremos climáticos como ciclones tropicais e tempestades 
severas, inundações, ondas de calor e secas estão colocando em risco as conquistas do 
desenvolvimento duramente conquistadas pela África em direção a um maior 
crescimento, segurança alimentar e redução da pobreza. Em 2016, a situação da 
segurança alimentar deteriorou-se acentuadamente na África - especialmente na 
África Oriental e Austral, como resultado de secas e inundações ligadas em parte a 
fenômenos relacionados ao El Niño / La Niña. O risco da insegurança alimentar 
induzida pelo El Niño na África Austral em 2016, o risco recente de fome no norte do 
Quénia, Somália, Etiópia e Sudão do Sul, e o recente surto de Exército do Outono 
(FAW) na ESA demonstram que as respostas ainda são amplamente reativos do que 
proativos. EWS inadequado, associado a investimentos limitados e fraca capacidade 
institucional e técnica, 

FONTE:http://documents.worldbank.org/curated/en/195261520889090479/pdf/RevisedOutput.pdf 

 



 

Sul da Ásia - Riscos das mudanças climáticas na gestão 
da água 

Riscos Climáticos e Soluções: Estruturas de Adaptação para o Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão de Recursos Hídricos no Sul da Ásia 

Este relatório resumido é parte da primeira fase de um projeto de assistência técnica 
(SA) da Iniciativa de Água da Ásia do Sul (SAWI) - Riscos Climáticos e Soluções: Quadros 
de Adaptação para o Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos no Sul da Ásia - para 
avaliar oportunidades de adaptação a alterações climáticas no sector da água no 
Afeganistão, Bangladesh, Butão, Índia, Nepal, Paquistão e Sri Lanka.  

Ao avaliar as evidências disponíveis e mapear o panorama do conhecimento existente 
e as abordagens políticas no Sul da Ásia, embora tendo em mente os principais 
contextos socioeconômicos e institucionais, este relatório resumido informa o debate 
público sobre mudanças climáticas e gestão de recursos hídricos no sul da Ásia e 
fornece insumos valiosos para tomada de decisão eficaz. A esperança é que as 
orientações e recomendações oferecidas pelo projeto mais amplo permitirão que os 
governos e sociedades do sul da Ásia aumentem suas capacidades para fortalecer a 
resiliência às mudanças climáticas e garantir um futuro mais sustentável e seguro para 
toda a região. 

FONTE:http://documents.worldbank.org/curated/en/847951522835210828/pdf/124894-WP-

P153431-PUBLIC-Climate-Change-and-WRM-Summary-Report-FINAL-web-version.pdf 

 

Fazendo valer cada gota: uma agenda para a ação da 
água 

Painel de alto nível sobre o documento final sobre a água, 14 de março de 2018 

Este relatório é o documento final do Painel de Alto Nível sobre a Água (HLPW), que foi 
convocado pelas Nações Unidas e pelo Grupo do Banco Mundial para liderar o 
enfrentamento de um dos desafios mais prementes do mundo - uma crise global da 
água que se aproxima. O HLPW articula uma agenda em três níveis: 

• Uma base de ação: investimento em dados aprimorados e fortalecimento dos 
mecanismos de governança da água 



• Liderando uma agenda integrada nos níveis local, nacional e regional: o Painel 
apela para uma abordagem integrada, incluindo acesso universal e sustentável 
a água potável e saneamento, construção de sociedades e economias mais 
resilientes, incluindo a redução do risco de desastres, investindo mais e mais 
efetivamente em infraestrutura relacionada à água, valorizando a centralidade 
das questões ambientais e construindo cidades e assentamentos humanos 
sustentáveis.  

• Catalisar mudanças, construir parcerias e cooperação internacional em nível 
global: o Painel recomenda avanços no incentivo à inovação, promoção de 
parcerias, aumento de financiamento, aumento do apoio institucional, 
fortalecimento da cooperação global e internacional da água e aproveitamento 
da oportunidade de ação. 

Como parte das recomendações para enfrentar esses desafios, o Painel está 
defendendo políticas baseadas em evidências e abordagens inovadoras nos níveis 
global, nacional e local para tornar a gestão da água e os serviços de água e 
saneamento atraentes para investimentos e mais resilientes a desastres. O Painel 
também pede políticas que permitam pelo menos dobrar o investimento em 
infraestrutura hídrica nos próximos cinco anos. 

O relatório do Painel estabelece uma nova abordagem para catalisar mudanças e 
construir parcerias e cooperação, delineando por que uma abordagem integrada e 
inclusiva que atrai setores como a agricultura e outras partes interessadas, como 
prefeitos municipais, é necessária. O relatório afirma que as formas de trabalhar entre, 
por exemplo, governos, comunidades, setor privado e pesquisadores, são essenciais. 

FONTE:https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/17825HLPW_Outcome.pdf 
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Fundo de População da ONU lança campanha por saúde 
sexual e reprodutiva no Brasil

 

A campanha ‘Ela Decide Seu Presente e Seu Futuro’ mobilizará ações de 
empoderamento para que brasileiras possam tomar decisões autônomas sobre sua 
sexualidade – sobre engravidar ou não, sobre quando e quantos filhos ter e sobre 
como vivenciar a maternidade

Inspirada na ação global ‘She Decides’, a iniciativa será lançada em 26 de abril, em São 
Paulo, em evento gratuito e aberto ao público.

A campanha é a primeira realizada pela Aliança pela Saúde e pelos Direitos Sexuais e 
Reprodutivos no Brasil, formada p
a Embaixada dos Países Baixos, instituições privadas e filantrópicas.

Campanha ‘Ela Decide Seu Presente e Seu Futuro’ será lançada em São Paulo em evento 

gratuito. Imagem: UNFPA/Ela Decide
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Organizações do setor privado e instituições filantrópicas, em parceria com o Fundo de 
População das Nações Unidas (UNFPA) e o apoio da Embaixada dos Países Baixos, 
lançam em 26 de abril, em São Paulo, um movimento pela saúde sexual e reprodutiva 
que coloca as mulheres e adolescentes no centro do debate sobre seus direitos. 

A campanha Ela Decide Seu Presente e Seu Futuro mobilizará ações de 
empoderamento para que brasileiras possam tomar decisões autônomas sobre sua 
sexualidade – sobre engravidar ou não, sobre quando e quantos filhos ter e sobre 
como vivenciar a maternidade. O evento de lançamento é gratuito e aberto ao público. 

Inspirada na ação global “She Decides”, a iniciativa visa ampliar e qualificar o debate 
público sobre o assunto e angariar contribuições técnicas e financeiras de cada um dos 
apoiadores. A campanha nacional é a primeira realizada pela Aliança pela Saúde e 
pelos Direitos Sexuais e Reprodutivos no Brasil. 

Os altos índices de gestações não planejadas, de mortes em decorrência de 
complicações durante a gravidez, o parto e o pós-parto (morte materna) e o aumento 
de infecções sexualmente transmissíveis demonstram a urgência do envolvimento de 
toda a sociedade para fazer frente ao problema. 

Dados da pesquisa Nascer no Brasil, da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), revelam 
que aproximadamente 30% das mulheres que deram à luz em hospitais selecionados 
disseram que não desejaram a gestação atual. Ainda conforme a instituição de 
pesquisa, a cada 100 mil bebês nascidos vivos, 143 mães morriam antes de 1990. Esse 
número caiu consideravelmente entre 1990 e 2015, mas, seguiu elevado e 
preocupante: para o mesmo número de bebês nascidos vivos, 61 mulheres vieram a 
óbito em 2015. 

“As mulheres são centrais nesse debate porque é sobre o corpo delas que os efeitos da 
desinformação e da discriminação de gênero recaem de forma muito mais impactante 
e com consequências para toda a sociedade. Por isso, é fundamental que as mulheres 
brasileiras decidam seu presente e seu futuro”, afirma Jaime Nadal, representante do 
UNFPA no Brasil. 

Para o dirigente, o desenvolvimento do país não é apenas uma responsabilidade do 
Estado, mas de vários diferentes setores, entre eles o setor privado. Por isso, o Fundo 
da ONU busca parcerias amplas, como a Aliança pela Saúde e pelos Direitos Sexuais e 
Reprodutivos no Brasil. 

A campanha Ela Decide Seu Presente e Seu Futuro busca também promover 
especialmente três dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações 
Unidas — o ODS 3, que visa assegurar vida saudável e promover o bem-estar para 
todas as pessoas, em todas as idades; o ODS 5, que defende a igualdade de gênero e o 
empoderamento de todas as mulheres e jovens; e o ODS 17, que determina o 
fortalecimento de parcerias globais para o desenvolvimento sustentável. 



Sobre a Aliança pela Saúde e pelos Direitos Sexuais e Reprodutivos no Brasil 

A Aliança é uma iniciativa dos setores privado e filantrópico em parceria com o Fundo 
de População das Nações Unidas (UNFPA) e apoio da Embaixada dos Países Baixos, 
para a promoção da saúde e garantia dos direitos sexuais e reprodutivos. A primeira 
grande ação da aliança é a campanha Ela Decide, que tem como objetivo promover o 
empoderamento e os direitos das mulheres para que alcancem seu pleno potencial e 
possam fazer valer suas decisões sobre sua sexualidade e reprodução. Em outras 
palavras, para que as mulheres no Brasil possam decidir livremente sobre sua 
sexualidade e, também, sobre quando e quantos filhos desejam ter ou não ter. 

Fazem parte da Aliança o Fundo de População das Nações Unidas e as empresas Bayer, 
MSD, Reckitt Benckiser, Semina e o Instituto Ethos. 

Serviço 
Lançamento da campanha Ela Decide Seu Presente e Seu Futuro e apresentação 
pública da Aliança pela saúde e pelos direitos sexuais e reprodutivos no Brasil 
Data: 26 de abril de 2018 
Horário: a partir das 18h 
Local: Auditório do 3º andar do Rooftop 5/Complexo do Instituto Tomie Ohtake (Rua 
Coropés, 88, Pinheiros, São Paulo) 

Entrada gratuita com vagas limitadas, mediante inscrição prévia. 
Para saber mais e fazer a inscrição para o evento, 
acesse www.eladecide.org/lancamento 

FONTE:http://www.eladecide.org/lancamento/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

           

 

 


