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Reunião de Trabalho entre Portugal e Brasil
27 de novembro de 2018 - Lisboa
Encontro entre AI Systems Research (AISR), Defesa Civil de Campinas Brasil, Proteção
Civil da Amadora, Proteção Civil de Cascais, Proteção Civil de Odivelas e Proteção Civil
Nacional de Portugal com foco em ações conjuntas entre a iniciativa privada, cidades
brasileiras e cidades portuguesas no contexto da Making Cities Resilient e também a
expansão dessas ações para a comunidade de países de língua portuguesa.
- Abertura ANPC e apresentação da PNRRC;
- Apresentação do GT Cidades Resilientes;
- Apresentação Campanha Cidades Resilientes no Brasil e Campinas;
- Apresentação Setor Privado na UNISDR ;
- Apresentação Making Smart Cities e CRIMEDIM ;
- Discussão atividades conjuntas.

Defesa Civil utilizará software para elaborar Plano Municipal
de Resiliência
Qui, 22 de Novembro de 2018 09:46

Cinco municípios participaram da apresentação do software, que ajudará na
elaboração do Plano Municipal de Resiliência
Representantes de cinco municípios paulistas estiveram na tarde de segunda-feira (12)
no Palácio dos Bandeirantes para a apresentação de um software, que deverá ser
utilizado para a criação de um Plano Municipal de Resiliência.
O documento é parte do terceiro ciclo do projeto "Construindo Cidades Resilientes",
da Organização das Nações Unidas. Itatiba é uma das sete cidades no Brasil aptas a
participar dessa etapa e esteve representada no encontro pela Coordenadora da
Defesa Civil, Leila Cavallaro.
O software é baseado no Plano Municipal de Resiliência de Campinas e auxiliará os
demais municípios a incluírem os principais dados que devem ser analisados nesse
trabalho, que é considerado complexo e detalhado. Fernando Perez de Britto, Diretor
da AI Systems Research, empresa que elaborou a ferramenta, destacou os principais
pontos de utilização, confirmando que as Prefeituras poderão fazer uso do programa
sem custos.

Ferramenta será disponibiliza gratuitamente para utilização e documento já terá o
padrão estabelecido pela ONU
Sidnei Furtado, Coordenador Regional de Defesa Civil, pontuou a participação de
Itatiba no projeto. "O Plano Local de Resiliência preconizado pela ONU, é uma das
demandas estabelecidas pelo Marco de Sendai, com implementação até 2020 e, sendo
elaborado via software, já estará dentro de um padrão estabelecido pela ONU. A
cidade de Itatiba tem colaborado e participado, foi a segunda cidade a aderir ao
programa na RMC e esperamos que seja a segunda ou a terceira a criar o plano local",
destacou.
Para Leila Cavallaro, os próximos passos serão dados em conjunto com outras
secretarias municipais. "Já temos o Comitê Municipal, fizemos o scorecard e agora
usaremos a ferramenta para dar andamento efeito ao Plano Municipal. É mais amplo
que a questão de alagamentos e deslizamentos. Temos vários riscos e vamos avaliar
globalmente, trabalhando em conjunto com as secretarias", afirmou.
EXERCÍCIO SIMULADO
Em fevereiro, a Defesa Civil de Campinas realizou um primeiro exercício para testar a
reação da Prefeitura de Itatiba a um evento de catástrofe. Cerca de 50 servidores
participaram da prática.
O auditório do Centro Administrativo transformou-se em um Centro de Operações de
Emergência (COE). Os secretários municipais assumiram uma pasta diferente daquelas

que estão habituados, para que entendessem as dificuldades e desafios de outros
setores.
O objetivo é que o município esteja preparado para atuar em eventuais situações de
catástrofe diversas, como enchentes, deslizamentos, incêndios e outros.
FONTE:http://www.itatiba.sp.gov.br/noticias/defesa-civil-utilizara-software-para-elaborar-planomunicipal-de-resiliencia.html
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Resiliência urbana em ação: Lições do Fórum das Cidades
Resilientes dos Governos Locais pela Sustentabilidade
De Matteo Bizzotto
Uma cidade costeira situada predominantemente abaixo do nível do mar, a cidade de
Quelimane, Moçambique está fortemente exposta a inundações e marés
marinhas. Seus 450.000 habitantes são, portanto, extremamente vulneráveis ao risco
climático.
Com o apoio da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional
(USAID), os líderes municipais de Quelimane e a comunidade trabalharam juntos para
enfrentar os desafios através do CCAP (Coastal City Adaptation Project), uma iniciativa
de adaptação às mudanças climáticas centrada em dois elementos principais:
ecossistema adaptação baseada em e habitação inteligente e resistente. No primeiro
caso, a cidade restaurou a linha de mangue original, que agora é a linha principal de
defesa contra inundações e ajuda a combater a erosão do solo. As medidas de
restauração dos manguezais alavancaram o envolvimento e a participação ativa da
comunidade, que por sua vez fortaleceu as associações comunitárias, promoveu
metodologias de restauração e serviços ecossistêmicos e viu a adesão política e a
mobilização de diferentes grupos etários e de gênero.
“Há um compromisso político, dado que os membros e líderes da comunidade estão
envolvidos em todas as fases do processo de restauração… Isto é muito importante, pois
traz a propriedade para o povo” - Manuel Araujo, Presidente do Município de
Quelimane, Moçambique
No que diz respeito à habitação, Quelimane promoveu a construção de edifícios que
incorporam intencionalmente a resiliência no seu design, tais como elementos que
ajudam a resistir a desastres e a perturbar a vida normal. Exemplos das características
de tais edifícios apontam para seus locais de baixo risco, tetos seguros e estáveis,
fundações mais altas e armazenamento de água de chuva. Todas essas técnicas
inovadoras estão ligadas por um fio de prata: custo acessível, que capacitou a
comunidade local a construir casas baratas, mas à prova de desastres.
Plano de gestão do cloudburst em Copenhaga
Com uma população de mais de 783.000 habitantes, Copenhague é a cidade mais
populosa da Dinamarca. Em 2011, a cidade foi atingida por uma forte nuvem - 150 mm
de chuva torrencial em duas horas - causando prejuízos superiores a US $ 1 bilhão e um
aumento acentuado nos pedidos de indenização e indenizações por prejuízos causados
pela explosão, que por sua vez aumentaram os preços da cobertura de seguro para
ativos semelhantes de um ano para outro.

Após a chamada de alerta de 2011, Copenhague desenvolveu um Plano de
Gerenciamento de Cloudburst específico , primeiramente apresentando-se em Resilient
Cities 2012. A cidade retornou cinco anos depois para acompanhar os avanços e desafios
de sua implementação: medidas de proteção contra águas pluviais combinaram
infraestrutura verde e cinza, explorando inteligentemente a topografia e os túneis para
desviar água de alto risco para baixa áreas de risco (por exemplo, o porto, lagos). Por
exemplo, a Sankt Annae Square, uma das primeiras ruas em nuvem de Copenhague, foi
transformada em uma área de lazer que pode servir como uma grande bacia de retenção
de águas pluviais. Tais métodos de administrar a água da chuva na superfície, e não
apenas através da drenagem tradicional, também permitiram que a cidade
economizasse dinheiro, ao mesmo tempo em que proporcionava espaços verdes e
multifuncionais. Com efeito, os benefícios econômicos e socioeconômicos do Plano
acabaram por ajudá-lo a conquistar a aprovação do Conselho da Cidade e do governo
nacional.
Outros projetos estão atualmente sendo promovidos ou implementados, estabelecendo
novas parcerias e expandindo para o setor privado, bem como para superar restrições
financeiras.
"Partilha e abertura é realmente importante. Supere o medo de trabalhar com o setor
privado que está à procura de lucro, pare de ter medo!" - Lykke Leonardsen, Chefe do
Programa, Soluções para Cidades Resilientes e Sustentáveis, Cidade de Copenhague,
Dinamarca
Bolonha, Itália: Fortalecendo a resiliência enquanto protege o patrimônio
O patrimônio cultural e natural é o nosso legado do passado, o que vivemos hoje e o
que vamos passar para as futuras gerações. Em Resilient Cities 2018, a cidade
de Bolonha, na Itália, apresentou sua abordagem para promover a resiliência urbana,
preservando seu legado.
Através do projeto ROCK financiado pela UE , Bolonha transformou a área universitária
de 350.000 m2 (ZONA-U) do seu centro histórico com um duplo objetivo: reforçar o
reconhecimento do património cultural existente e estimular a formação diária de
um novo património, um produto das culturas urbanas contemporâneas. A área foi de
fato escolhida devido à diversidade de seus moradores, como estudantes, idosos e
famílias.
Bolonha co-desenhou iniciativas culturais e sustentáveis (laboratórios vivos, mobilidade
verde); aumentou os fluxos de pedestres e a mobilidade lenta com novas rotas
culturais; e melhorou os pórticos como pontos de encontro únicos. Medidas físicas
temporárias, como vasos de flores e jardins suspensos, foram elaboradas em estreita
consulta com a população, que por sua vez sentiu um senso de propriedade sobre o
projeto. Uma vez que essas instalações foram removidas, a cidade - e a comunidade começaram a procurar soluções mais permanentes e novas parcerias, particularmente
com o setor privado.

A versatilidade - e o sucesso - do ROCK situavam-se na comparação contínua entre
diferentes identidades culturais, sociais e econômicas em perspectivas locais, nacionais
e internacionais. Isso catalisou ações compartilhadas entre aqueles que vivem,
frequentam e animam a ZONE-U, misturando visões, conhecimentos e habilidades. Por
sua vez, o projeto beneficiou a cidade como um todo, melhorando a segurança,
mitigando os conflitos sociais e atraindo turistas, empresários e investimentos privados.
Último recurso: reassentamento comunitário
A área costeira do estado de Louisiana, EUA, está cada vez mais dando lugar à água
devido a uma combinação de fatores, tais como o aluimento de terras no delta do rio
Mississippi, o aumento do nível do mar e os furacões. Este fato indubitável da perda
anual de terras, incluindo a maioria da ilha de Jean, e o naufrágio levou a preocupações
econômicas, sociais e culturais sobre o futuro de uma área vibrante.
"É como um membro da família com câncer: ele foi comido ... pouco a pouco, sendo
destruído. A única coisa [diferente] é que o pedaço de terra dura mais tempo que o corpo
humano" - Albert Naquin , Chefe da Ilha de Jean Charles Band de índios BiloxiChitimacha-Choctaw
Com uma doação de US $ 48 milhões concedida pelo Departamento de Habitação e
Desenvolvimento Urbano dos EUA, o Escritório de Desenvolvimento Comunitário da
Luisiana - Unidade de Recuperação de Desastres (OCD-DRU) iniciou um plano de
reassentamento para a ilha. Este foi o primeiro projeto de reassentamento induzido por
mudanças climáticas, financiado publicamente, na história dos EUA.
Centrado na participação do cidadão, reuniões abertas, envolvimento constante e
consulta às comunidades locais têm sido cruciais para os esforços de adaptação. Essa
abordagem garante que os planos para a gestão integrada de água ou a realocação e
redefinição do novo lar de uma comunidade sejam práticas viáveis e sustentáveis.
Apesar do sucesso da operação, o reassentamento deve sempre ser considerado como
um último recurso, especialmente nos casos em que ele divide comunidades, pois pode
perturbar culturas e tradições.
FONTE:http://haznet.ca/urban-resilience-action-lessons-iclei-resilient-cities-forum/

Secas graves no Caribe podem aumentar a insegurança
alimentar
De Blaine Friedlander

A mudança climática está afetando o Caribe, com milhões de pessoas enfrentando
insegurança alimentar crescente e diminuindo a disponibilidade de água doce à medida
que as secas se tornam mais prováveis em toda a região, de acordo com a nova pesquisa
da Cornell em Geophysical Research Letters .
“A mudança climática - onde a temperatura média aumenta - já afetou o risco de seca
no Caribe. Embora nossa pesquisa tenha focado no papel das causas humanas para a
forte seca de 2013-16, nossas descobertas e projeções de modelos climáticos mostram
que a seca na região provavelmente se tornará mais grave com o tempo ”, disse o
principal autor Dimitris Herrera, pós-doutorado. associar em ciências da terra e
atmosféricas.
Desde 1950, a região do Caribe tem visto uma tendência de secagem e secas dispersas
por vários anos. Mas a recente seca pan-caribenha de 2013-16 foi excepcionalmente
severa e colocou 2 milhões de pessoas em risco de insegurança alimentar.
No Haiti, por exemplo, mais da metade das colheitas foram perdidas em 2015 devido à
seca, que levou cerca de 1 milhão de pessoas à insegurança alimentar, enquanto mais 1
milhão de pessoas sofreram escassez de alimentos em toda a região, segundo o
Escritório das Nações Unidas para a Coordenação. dos Assuntos Humanos.
Examinando dados climatológicos da seca pan-caribenha de 2013-16, o aquecimento
antropogênico foi responsável por um aumento de 15% a 17% na severidade da seca,
disse Herrera.
Simulações do modelo climático indicam que a redução mais significativa da
precipitação no Caribe pode ocorrer de maio a agosto - a estação chuvosa. Uma estação
chuvosa fracassada na primavera e no verão, somada a uma estação seca normal no
final do outono e no inverno, prolonga a seca.
Além do cultivo, o Caribe também enfrenta recursos hídricos cada vez menores, devido
à intrusão de água salgada causada pela elevação dos mares e à pressão dos setores
agrícola e municipal.
"Este documento documenta que a atividade humana já está afetando as estatísticas de
seca da região", disse Toby Ault, professor assistente de ciências da terra e da atmosfera,
e pesquisador do Atkinson Centre for Sustainable Future da Cornell . "As temperaturas
quentes no futuro provavelmente continuarão a desempenhar um papel cada vez mais
importante em exacerbar as secas".
Embora o Caribe tenha sido afetado recentemente por furacões catastróficos - como
Maria e Irma - que causaram danos significativos e rápidos, as secas persistentes podem
lentamente causar estragos em países caribenhos vulneráveis, disse Herrera: “Isso é
especialmente verdadeiro para os setores de agricultura e turismo. esta região, que são
os contribuintes mais importantes para o produto interno bruto na maioria das nações
caribenhas. ”

Outros autores são da “ Exacerbação da seca pan-caribenha 2013-2016 pelo
aquecimento antrópico ”, são John Fasullo, Centro Nacional de Pesquisa
Atmosférica; Sloan Coats, Instituição Oceanográfica de Woods Hole; Carlos Carrillo,
Cornell; Benjamin Cook, Instituto Goddard da NASA para Estudos Espaciais; e A. Park
Williams, Observatório Terrestre Lamont Doherty, Universidade de Columbia.
A pesquisa foi apoiada pelo Centro Nacional de Pesquisa Atmosférica, pela National
Science Foundation e pela NASA.
FONTE:http://news.cornell.edu/stories/2018/11/severe-caribbean-droughts-may-magnify-foodinsecurity
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