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Plataforma ajuda países a estabelecer estruturas legais 
para gerenciar pandemia 

 

A iniciativa COVID-19 Law Lab consiste em um banco de dados de leis que os países 
implementaram em resposta à pandemia. Foto: COVID-19 Law Lab 

Lançada nesta quarta-feira (22), a iniciativa COVID-19 Law Lab reúne e compartilha 
documentos legais de mais de 190 países para ajudá-los a estabelecer e implementar 
estruturas legais para gerenciar a pandemia. 

O objetivo é garantir que as leis protejam a saúde e o bem-estar de indivíduos e 
comunidades e que cumpram os padrões internacionais de direitos humanos. 



O novo laboratório (www.COVIDLawLab.org) é um projeto conjunto de Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Organização Mundial da Saúde (OMS), 
Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS) e Instituto O’Neill e 
Direito Nacional e Global de Saúde, ligado à Universidade de Georgetown. 

Leis bem projetadas podem ajudar a construir sistemas de saúde fortes; avaliar e 
aprovar medicamentos e vacinas seguros e eficazes; e impor ações para criar espaços 
públicos e locais de trabalho mais saudáveis e seguros. 

Também são essenciais para a implementação eficaz do Regulamento Sanitário 
Internacional da OMS: vigilância; prevenção e controle de infecção; gestão de viagens e 
comércio; e implementação de medidas para manter serviços essenciais de saúde. 

“Leis e políticas baseadas em ciência, evidência e direitos humanos podem permitir que 
as pessoas acessem os serviços de saúde, se protejam da COVID-19 e vivam livres de 
estigma, discriminação e violência”, disse Achim Steiner, administrador do PNUD. “A 
COVID-19 Law Lab é uma ferramenta importante para compartilhar boas práticas em 
leis e políticas.” 

A pandemia da COVID-19 registrou um grande aumento de ações legislativas urgentes 
para controlar e reduzir a emergência sanitária. 

Para o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, estruturas legais fortes são 
críticas para as respostas nacionais à COVID-19. 

“As leis que impactam a saúde geralmente ficam fora do setor de saúde. Como a saúde 
é global, as estruturas legais devem estar alinhadas aos compromissos internacionais 
para responder aos riscos atuais e emergentes de saúde pública. Uma base sólida de leis 
para a saúde é mais importante agora do que nunca”. 

No entanto, leis mal projetadas, implementadas ou aplicadas podem prejudicar 
populações marginalizadas, fortalecer o estigma e a discriminação e dificultar os 
esforços para acabar com a pandemia. 

Segundo a diretora-executiva do UNAIDS, Winnie Byanyima, leis prejudiciais podem 
agravar o estigma e a discriminação, infringir os direitos das pessoas e prejudicar as 
respostas à saúde pública. “Para garantir que as respostas à pandemia sejam efetivas, 
humanas e sustentáveis, os governos devem usar a lei como uma ferramenta para 
defender os direitos humanos e a dignidade das pessoas afetadas pela COVID-19.” 

A iniciativa COVID-19 Law Lab consiste em um banco de dados de leis que os países 
implementaram em resposta à pandemia. Inclui declarações de estado de emergência, 
medidas de quarentena, vigilância de doenças, medidas legais relacionadas ao uso de 
máscaras, distanciamento social e acesso a medicamentos e vacinas. O banco de dados 
continuará a crescer à medida que mais países e temas forem adicionados. 

Também incluirá pesquisas sobre diferentes marcos legais para a COVID-19. Essas 
análises se concentrarão nos impactos dos direitos humanos das leis de saúde pública e 



ajudarão os países a identificar as melhores práticas para orientar suas respostas 
imediatas aos esforços da COVID-19 e de recuperação socioeconômica quando a 
pandemia estiver sob controle. A iniciativa se baseia no trabalho da UHC Legal Solutions 
Network, que foi criada para ajudar os países a obter cobertura universal de saúde 
através da implementação de marcos legais baseadas em direitos. 

“Precisamos rastrear e avaliar como as leis e políticas estão sendo usadas durante a 
pandemia para entender o que funciona”, alegou Matthew M. Kavanagh, professor do 
Departamento de Saúde Internacional da Universidade de Georgetown. 

Katie Gottschalk, diretora executiva do Instituto O’Neill de Direito Nacional e Global de 
Saúde no Centro de Direito da Universidade de Georgetown, acrescentou: “Precisamos 
aprender lições desde o estágio inicial das políticas de pandemia para implementar as 
leis mais eficazes daqui para frente – a COVID-19 Law Lab nos permite fazer exatamente 
isso.” 

FONTE:https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6236:iniciativa-
covid-19-law-lab-reune-documentos-legais-de-190-paises-para-apoiar-resposta-global-a-covid-
19&Itemid=812 

FONTE:https://covidlawlab.org/ 

 

Três em cada 10 pessoas nas Américas correm maior 
risco de desenvolver a COVID-19 grave 

Nas Américas, três em cada 10 pessoas – ou quase 325 milhões de pessoas – correm um 
risco maior de ficar gravemente doentes com a COVID-19 devido a suas condições de 
saúde pré-existentes, revelou nesta terça-feira (21) a diretora da Organização Pan-
Americana da Saúde (OPAS), Carissa F. Etienne. 

Doenças crônicas pré-existentes como diabetes, doença renal e hipertensão, e doenças 
infecciosas como tuberculose e imunossupressão colocam as pessoas em maior risco de 
desenvolver a forma grave da COVID-19. 

“Infelizmente, muitas dessas condições médicas são comuns nas Américas, tornando 
nossa região mais vulnerável”, afirmou a diretora da OPAS em coletiva de imprensa. 

“Nas Américas, existem 43 milhões de pessoas em alto risco, o que poderá exigir 
hospitalização devido às suas condições de saúde pré-existentes. E dentro desse grupo, 
os homens têm duas vezes mais chances do que as mulheres de ter alto risco de 
desenvolver COVID-19 grave”, pontuou a diretora da OPAS. 



Para ajudar a resolver a situação, a OPAS desenvolveu, em parceria com a Escola de 
Higiene e Medicina Tropical de Londres, um novo modelo de dados que fornece uma 
imagem mais precisa da prevalência das condições de saúde nas Américas. 

A nova ferramenta desenvolvida junto à Escola de Higiene e Medicina Tropical de 
Londres ajudará os países com dados específicos, segundo Etienne, “para adaptar suas 
respostas à COVID-19 e proteger melhor as populações vulneráveis de doenças crônicas 
que ameaçam a saúde”. 

Estratégias para proteger as pessoas com condições subjacentes, variando do 
isolamento voluntário com assistência ao fornecimento de recursos e sistemas de apoio 
adequados, podem ajudar os países a reduzir as mortes entre grupos vulneráveis, 
achatar a curva e preservar capacidade dos serviços de saúde. 

Esta nova ferramenta permitirá aos países adaptarem suas respostas para proteger 
grupos de risco vulneráveis e implementar programas inovadores para ajudar as pessoas 
a gerenciar suas condições com segurança e consistência. Isso inclui o aumento das 
capacidades de telemedicina e o estabelecimento de novos pontos de apoio para 
atendimento, permitindo que pessoas com doenças crônicas sejam atendidas por 
profissionais de saúde longe de pacientes com suspeita da COVID-19. 

Uma situação preocupante 

“O que vemos é preocupante”, disse a diretora da OPAS. “Estamos falando de 186 
milhões de pessoas na América Latina e no Caribe. Nos Estados Unidos, Canadá e 
México, uma em cada três pessoas está em maior risco de desenvolver COVID-19 grave”. 

Pessoas com mais de 65 anos têm um risco aumentado para doenças mais graves, pois 
a probabilidade de desenvolver várias condições de saúde aumenta com a idade. “Mas 
os adultos em idade ativa (pessoas de 15 a 64 anos) não são imunes, pois muitos deles 
vivem com uma ou mais condições de saúde pré-existentes. Diabetes e doença renal 
crônica, em particular, são especialmente frequentes entre as populações adultas”, 
alertou a diretora. 

“Com o aumento de pacientes com a COVID-19, muitos sistemas de saúde carecem de 
pessoal, espaço e suprimentos para fornecer cuidados de rotina de forma adequada. 
Essas mudanças atrasaram o tratamento para pacientes com câncer e diálise para 
aqueles com doença renal crônica. As pessoas com diabetes estão ficando sem insulina 
e os pacientes com HIV precisam se preocupar em continuar seu tratamento”, afirmou 
a diretora da OPAS. 

De acordo com a diretora da OPAS, os países devem garantir que os grupos vulneráveis 
sejam aconselhados a estar em contato com seus prestadores de cuidados de saúde 
para garantir que tenham os medicamentos e suprimentos necessários e gerenciem com 
segurança suas condições. 



“Este também é o momento de confiar em seus amigos e familiares para minimizar 
saídas de casa. E, tanto quanto possível, as pessoas devem manter uma rotina saudável 
em casa, que inclui exercícios regulares e alimentos nutritivos”, acrescentou. 

A pandemia não está desacelerando 

Em 20 de julho, havia 7,7 milhões de casos notificados e mais de 311 mil mortes por 
COVID-19 nas Américas. Somente na última semana, registraram-se quase 900 mil novos 
casos e cerca de 22 mil mortes, a maioria no Brasil, México e Estados Unidos. 

Na bacia amazônica, a COVID-19 continua se espalhando com aumentos significativos 
em “zonas quentes’’ localizadas na Bolívia, Equador, Colômbia e Peru, enquanto países 
da América Central relatam seus maiores aumentos semanais nos casos de COVID-19 
desde o início da pandemia. 

FONTE:https://www.acnur.org/portugues/2020/07/21/mais-da-metade-dos-indigenas-venezuelanos-
no-brasil-ja-recebeu-apoio-do-acnur/ 

FONTE:https://r4v.info/es/documents/download/77859 

 

Região árabe tem oportunidade de se recuperar melhor 
da COVID-19, diz ONU 

A pandemia de COVID-19 expôs falhas, fissuras e fragilidades nas sociedades e nas 
economias em todo o mundo – e a região árabe não é uma exceção. 

Em um vídeo para lançar o seu mais recente relatório sobre a pandemia, o secretário-
geral das Nações Unidas, António Guterres, destacou que a região árabe é “abençoada 
com uma tremenda diversidade e potencial”. Mesmo assim, todos os países árabes – 
ricos em petróleo, de renda média ou os menos desenvolvidos – enfrentam dificuldades 
na resposta. 

“A pandemia global expôs desafios endêmicos. A economia regional sofreu vários 
choques tanto do vírus como da queda acentuada dos preços do petróleo, das remessas 
e do turismo. As previsões econômicas estão nos níveis mais baixos dos últimos 50 anos. 
A economia regional deverá cair mais de 5%, com alguns países enfrentando contrações 
de dois dígitos”, resumiu Guterres. 

Acesse o relatório clicando aqui. 

Com milhões de pessoas pressionadas pela crise econômica, um quarto da população 
árabe poderá viver na pobreza, acrescentou. “Em uma região já cheia de tensões e 
desigualdades, isso terá profundas consequências na estabilidade política e social.” 



Ele lembrou ainda que algumas comunidades são especialmente atingidas, incluindo 
mulheres e migrantes – estes representando 40% da força de trabalho –, bem como os 
55 milhões de pessoas que já contam com assistência humanitária para sobreviver. 

“Aqueles apanhados pelos conflitos armados enfrentam desafios particulares, 
especialmente os 26 milhões de refugiados e pessoas deslocadas internamente, que 
estão entre os mais expostos ao vírus.” 

António Guterres ressaltou, no entanto, que a pandemia também pode ser um 
momento para resolver conflitos de longa data e fragilidades estruturais. 

Segundo ele, quatro conjuntos de prioridades podem orientar a resposta para recuperar 
melhor e alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – o conjunto de 17 
áreas e 169 metas para acabar com a pobreza e levar sustentabilidade a todos os países. 

A primeira prioridade inclui adoção de medidas imediatas para retardar a propagação 
da doença, acabar com os conflitos e atender as necessidades urgentes dos mais 
vulneráveis. 

“Isso significa dar prioridade a cuidados de saúde que salvam vidas, respeitando o apelo 
de um cessar-fogo global; garantir assistência humanitária aos mais vulneráveis, 
incluindo refugiados, deslocados e comunidades de acolhimento; prestar apoio de 
emergência a indivíduos e famílias; e tomar medidas para aliviar a dívida, promover o 
comércio e expandir o apoio, por exemplo, através de um fundo de solidariedade 
regional.” 

A segunda prioridade destacada pela ONU é a intensificação dos esforços para combater 
as desigualdades, investindo em saúde e educação universais, proteção social e 
tecnologia. 

Guterres lembrou que a região abriga a maior lacuna de gênero do mundo em termos 
de desenvolvimento humano. “A recuperação da COVID-19 é uma oportunidade de se 
investir em mulheres e meninas, garantir igualdade de direitos e de participação, o que 
trará benefícios duradouros para todos”, disse. 

A educação e as oportunidades também são críticas para os jovens da região, 
acrescentou o chefe da ONU, que enfrentam taxas de desemprego cinco vezes maiores 
que as dos adultos. “Com os investimentos certos, a juventude árabe, que é agora a 
maior faixa etária da região, também pode ser o seu maior ativo.” 

A terceira prioridade é impulsionar a recuperação econômica, redesenhando o modelo 
da economia para favorecer economias verdes mais diversificadas. 

“Isto significa criar empregos dignos sustentáveis; introdução de medidas tributárias 
progressivas; acabar com os subsídios aos combustíveis fósseis e ter mais em conta os 
riscos climáticos.” 



A quarta prioridade é o respeito aos direitos humanos, com garantia de “uma sociedade 
civil vibrante” e meios de comunicação livres, bem como a criação de instituições “mais 
responsáveis que aumentarão a confiança dos cidadãos e fortalecerão o contrato 
social”. 

“Todas essas etapas são fundamentais para ajudar a região árabe a recuperar melhor e 
a melhorar a sua capacidade de suportar futuros choques”, disse Guterres. 

Segundo o secretário-geral da ONU, a região árabe pode ser bem-sucedida nesses 
objetivos ao aproveitar “ao máximo o notável potencial, compaixão e engenho do seu 
povo”. 

“Juntos, podemos transformar uma crise em uma oportunidade. Será bom para a região 
e para o nosso mundo”, concluiu Guterres. 

FONTE:https://www.un.org/en/coronavirus/covid-19-and-arab-region-opportunity-build-back-better 

 

O efeito mediador da liderança da comunidade nos 
elementos de resiliência da comunidade e na preparação 
da comunidade 

Desastres podem ocorrer de várias formas, com durações que variam de meras horas a 
dias, semanas ou até meses de danos e perdas prolongados. As abordagens adotadas 
para enfrentar essa situação podem criar resiliência em uma comunidade. Na falta dela, 
serão tomadas importantes decisões da comunidade sob as restrições da crise ou 
desastre. Uma comunidade com boa preparação para desastres e envolvimento da 
liderança local será mais capaz de responder e gerenciar os riscos de desastres, o que, 
por sua vez, reduzirá os danos e perdas causados por desastres. Este estudo foi realizado 
para avaliar em que medida a liderança da comunidade medeia a relação entre os 
elementos de resiliência da comunidade (envolvimento da comunidade, educação da 
comunidade e conscientização da comunidade) e a preparação da comunidade. Com 
base na análise do modelo de caminho, existem correlações significativas para provar 
que a liderança da comunidade é um mediador parcial viável entre o envolvimento, a 
educação e a conscientização da comunidade, no sentido de melhorar a preparação da 
comunidade. Isso também significa que a presença de um líder comunitário capaz pode 
muito bem ser um fator crítico de sucesso para garantir que a respectiva comunidade 
esteja melhor preparada e resiliente contra desastres. 

FONTE:https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/479/1/012009/pdf 

 

 



 

Implementando novas normas de segurança na Holanda 

O que significa a abordagem baseada em risco? 

Por Monica Lanz, Universidade de Utrecht 

Muito se falou sobre os novos padrões de segurança holandeses que foram legalmente 
implementados. Para que você saiba sobre o que é essa legislação legal, apresentamos 
uma breve introdução dividida em dois blogs. O primeiro blog lista os principais aspectos 
dos desafios técnicos da implementação, que são fundamentais para o programa de 
pesquisa Todos os Riscos. 

Desde 2017, a legislação holandesa de risco de inundação se baseia em uma abordagem 
baseada em risco (veja o visual). Nesta abordagem, o risco de inundação é formado pela 
probabilidade de uma inundação e pelas consequências de uma inundação (risco = 
probabilidade x conseqüências). O nível da água, a carga hidráulica, a resistência e a 
altura do dique são fatores que influenciam a probabilidade de uma inundação. As 
consequências consistem em danos econômicos (diretos e indiretos) e mortalidade 
(direta e indireta). As conseqüências de uma inundação são altamente afetadas pelo 
progresso e padrão da inundação e pela taxa de evacuação. Seguindo essa abordagem, 
há três aspectos principais que voltam à nova legislação holandesa de proteção contra 
inundações, importantes para a implementação técnica: nível básico de proteção contra 
inundações, valor limite e valor do sinal. 

Nível básico de proteção contra inundações 

O objetivo do programa holandês de proteção contra inundações é garantir que as 
defesas contra inundações cumpram os padrões de segurança, fornecendo um nível 
básico de proteção para a população que vive atrás do dique e evitando danos 
econômicos substanciais. O risco individual local (LIR) de fatalidades por inundação não 
pode exceder a probabilidade de 1: 100.000 por ano da seguinte maneira: 

 Esse nível básico de proteção é fornecido por lei no futuro  Omgevingswet  ou 
Lei de Meio Ambiente e Planejamento (art. 2.15, tampa 2). É o ponto de partida 
subjacente às normas de segurança incorporadas na « Bijlage III 
Waterwet  (anexo à Lei da Água) e em breve na  Bijlage II Besluit kwaliteit 
leefomgeving ou: Bkl  (anexo ao decreto sobre a qualidade do ambiente). 

 Um padrão de segurança alinhado com o nível básico de proteção foi 
estabelecido para cada segmento de dique. Além disso, riscos de grupo e danos 
econômicos fazem parte da determinação dos padrões de segurança. Quanto 
mais sérias as consequências de uma inundação, menor a probabilidade de 
inundação permitida e mais rigoroso o padrão para a seção de diques. A figura 
mostra a probabilidade máxima permitida de falhas para uma defesa contra 
inundação, também chamada como valor-limite.  



 Outro fator importante é o resultado de uma análise de custo-benefício, onde a 
redução dos danos causados pelas enchentes é comparada com os 
investimentos para uma melhor proteção contra enchentes. 

 

Probabilidade de falha máxima permitida para uma defesa contra inundações de acordo 
com os novos padrões de 
segurança. Fonte: https://waterveiligheidsportaal.nl/#/nss/nss/norm 

Valor do sinal e valor limite 

Na legislação holandesa de proteção contra inundações, o valor limite mostra o nível 
mínimo de proteção que a seção de diques deve oferecer. O 'valor limite' para cada 
segmento de dique pode ser encontrado na  Bijlage III Waterwet  (anexo da Lei da 
Água). Na  Lei Omgevingswet  (Lei de Meio Ambiente e Planejamento), o 'valor limite' 
será expresso em 'valores ambientais' (art. 2.15, cap . 1 subd , art. 2.0a ev e  Bijlage II 
Bkl ). 

Para garantir que o 'valor limite' não seja excedido, o valor do sinal mostra em que ponto 
o processo para reforçar o dique deve começar. O valor do sinal para cada segmento de 
dique pode ser encontrado no  Bijlage II Waterwet . Quando o  Omgevingswet  estiver 
em vigor, os valores do sinal serão identificados como "outros parâmetros" para sinalizar 
a segurança das defesas primárias de inundação (art. 10.8b e  Bijlage II Bkl). 

Quando a seção de diques atingir o valor do sinal, a autoridade responsável poderá 
assinar a seção de diques para que o Programa Holandês de Proteção contra 
Inundações  (Hoogwaterbescherming programma, HWBP) receba  um subsídio para 
90% do reforço (7,23 tampa 2 e 7,24  Waterwet ). 



 

Figura adaptada do  STOWA 

Desafios relacionados 

Do lado técnico, o desafio atual é desenvolver e colocar em prática códigos de projeto 
que sejam consistentes com os novos padrões de segurança: “A principal diferença com 
os códigos anteriores é que, em vez de considerar um evento de carga (por exemplo, 
tempestade, inundação de rio ou combinação com um determinado período de 
retorno), agora precisamos considerar uma ampla gama de eventos possíveis com suas 
respectivas probabilidades. Também as incertezas no lado da resistência ao dique 
precisam ser consideradas explicitamente ”(Schweckendiek e Slomp, 2018, na página 2). 

Esse desafio é a principal motivação de mais da metade do programa Todos os riscos, 
portanto, convidamos você a  ler os projetos de pesquisa relacionados (A a D) . 

FONTE:https://kbase.ncr-web.org/all-risk/updates/what-does-the-risk-approach-mean/ 

 



 

Investimento de vários bilhões de libras, à medida que o 
governo divulga novo plano de longo prazo para 
combater inundações 

Casas e empresas em todo o país estarão melhor protegidas e mais resilientes no futuro, 
depois que o governo revelar seu  plano de longo prazo para enfrentar os riscos de 
inundações e erosão costeira . 

As medidas estabelecidas no novo plano são as mais abrangentes em uma década, 
incluindo investimentos de 5,2 bilhões de libras para criar cerca de 2.000 novas defesas 
costeiras e contra inundações para melhor proteger 336.000 propriedades na Inglaterra 
até 2027, além de apoio para ajudar famílias e empresas a voltar em seus pés mais 
rapidamente após a inundação. 

Os planos também incluem £ 200 milhões para projetos inovadores, como sistemas de 
drenagem sustentáveis e soluções baseadas na natureza, como áreas de 
armazenamento temporário ou permanente de água, que também estimulam a vida 
selvagem. Eles apoiarão 25 áreas em risco de inundação para testar e demonstrar ações 
inovadoras para se adaptar às mudanças climáticas e melhorar sua resiliência. 

Além disso, serão gastos até £ 170 milhões para acelerar o trabalho em esquemas de 
defesa contra inundações prontos para escavação que começarão a ser construídos em 
2020 ou 2021. 22 áreas em todo o país se beneficiarão desse impulso imediato aos 
empregos que apoiam a economia local à medida que as comunidades se recuperam. 
do impacto do coronavírus 

O ambicioso plano de longo prazo do governo estabelece cinco compromissos principais 
- apoiados por mais de 40 ações claras - que acelerarão o progresso para proteger e 
preparar melhor o país para os próximos anos: 

1. Atualização e expansão das defesas e infraestrutura de inundações em todo o 
país; 

2. Gerenciar o fluxo de água para reduzir o risco de inundação e gerenciar a seca; 
3. Aproveitar o poder da natureza para não apenas reduzir o risco de inundação, 

mas proporcionar benefícios ao meio ambiente, natureza e comunidades; 
4. Melhor preparação das comunidades para quando ocorrem inundações e 

erosões; e 
5. Garantir que todas as áreas da Inglaterra possuam um plano local abrangente 

para lidar com inundações e erosão costeira. 

O plano prevê a entrega de defesas contra inundações e costeiras para evitar danos 
econômicos de £ 32 bilhões, a criação de áreas para armazenar água durante as 



inundações e um maior uso de soluções baseadas na natureza para reduzir o risco de 
inundação. 

O plano também estabelece mudanças propostas no esquema Flood Re, do governo e 
da indústria de seguros. Sujeito a consulta, isso permitirá que as reivindicações incluam 
uma quantia adicional para que medidas de resiliência sejam incluídas nos reparos e 
permita que as famílias que possuem medidas de resiliência à propriedade sejam 
beneficiadas com prêmios mais baixos. 

O primeiro ministro Boris Johnson disse: 

No inverno passado, vi por mim mesmo a miséria e a agitação que as inundações podem 
trazer para vidas e meios de subsistência, e eu disse que faríamos mais para ajudar as 
pessoas. 

Esse plano de longo prazo ajudará a afastar as águas das enchentes e protegerá 
centenas de milhares de casas, empresas e meios de subsistência. 

Nosso investimento recorde também estimulará o crescimento econômico em todo o 
Reino Unido à medida que recuperamos melhor. 

O secretário do Meio Ambiente George Eustice disse: 

Os impactos devastadores das inundações do inverno passado foram um lembrete 
importante da necessidade de continuar a investir e acelerar as ações para reduzir o 
impacto das inundações em nossas comunidades. 

Nosso investimento recorde e políticas ambiciosas protegerão melhor residências, 
escolas, hospitais e empresas, mas também reconhecemos que não podemos evitar 
totalmente as inundações, e é por isso que garantiremos que as comunidades de alto 
risco sejam mais resilientes. 

Trabalhando em estreita colaboração com a Agência do Meio Ambiente, as autoridades 
locais, as empresas e o terceiro setor, criaremos uma nação melhor protegida e 
preparada. 

Andy Bord, diretor executivo da Flood Re, disse: 

Congratulo-me hoje com o compromisso do governo de tornar a nação mais resistente 
a futuras inundações. 

O Flood Re permite acesso a seguros acessíveis para centenas de milhares de residências 
com alto risco de inundação. Acreditamos que é muito importante que o país seja 
reconstruído melhor e tornar as casas mais resistentes através da adoção de adaptações 
de resiliência a inundações de propriedades é uma parte essencial para enfrentar a 
crescente ameaça de inundação resultante das mudanças climáticas. 



À medida que o país se recupera do coronavírus, as medidas anunciadas hoje também 
darão garantias a longo prazo para as comunidades em todo o país - particularmente 
em áreas onde famílias e empresas tiveram que fazer grandes sacrifícios para lidar com 
o coronavírus, enquanto ainda sofrem com as consequências do inverno passado. 
inundações. 

A promessa de aproveitar o poder da natureza para reduzir o risco de inundação, 
protegendo e restaurando habitats, também contribuirá para o trabalho líder mundial 
do Reino Unido para combater as mudanças climáticas, especialmente à frente da 
COP26 em Glasgow em novembro de 2021, em Glasgow, onde a restauração da 
natureza e resiliência e adaptação serão os principais temas. 

Esses anúncios vêm antes da publicação da estratégia de longo prazo da Agência de 
Meio Ambiente para gerenciamento de riscos de inundação e erosão costeira na 
Inglaterra, que será publicada ainda hoje e define como a Agência de Meio Ambiente 
trabalhará com as comunidades para cumprir o plano do governo. 

Emma Howard Boyd, Presidente da Agência Ambiental, disse: 

Por cada £ 1 gasto na melhoria da proteção contra inundações e erosão costeira, 
evitamos cerca de £ 5 de danos à propriedade. Os compromissos de longo prazo 
anunciados hoje tornarão residências, empresas e infraestrutura mais resistentes aos 
impactos acelerados da crise climática. 

Muitas comunidades estão familiarizadas demais com as inundações e agora o risco está 
aumentando para outras também. A Agência do Meio Ambiente está se esforçando para 
conseguir o investimento do governo com esquemas de inundação melhores e mais 
ecológicos. Detalhes sobre como faremos isso estão descritos em nossa estratégia. 

Com o clima e a natureza em seu coração, a estratégia fornecerá detalhes sobre o 
compromisso da Agência Ambiental de proteger e preparar milhões de residências e 
empresas. 

Outras informações 

 O plano estabelecido hoje representa a atualização mais substantiva de nosso 
esforço nacional para combater o risco de inundação e erosão costeira em uma 
década desde a Lei de Gerenciamento de Água de Inundação de 2010. 

 Juntamente com os cinco principais compromissos políticos abrangentes, o 
plano inclui mais de 40 ações que acelerarão o progresso para melhor proteger 
e preparar melhor o país contra inundações e erosão costeira em face de 
condições meteorológicas extremas mais frequentes como resultado das 
mudanças climáticas. 

 O plano representa um compromisso abrangente entre os governos para 
aumentar nossa resiliência nacional a inundações e erosão costeira, incluindo 
propostas para alterar regulamentos e liberar mais investimentos do governo e 
de outros países. 



 O programa de financiamento de capital de 5,2 bilhões de libras esterlinas 
anunciado aqui vai de 2021 a 2027. No entanto, outros aspectos do plano 
continuarão no futuro. 

 O plano se aplica à Inglaterra, à medida que a responsabilidade pelo 
gerenciamento de riscos de inundação e erosão costeira é devolvida. O regime 
de seguro Flood Re se aplica ao Reino Unido. 

Mais detalhes dos principais compromissos e ações do plano do governo 

Atualização e expansão das defesas e infraestrutura de inundações em todo o país 

 Construir 2.000 novos esquemas de defesa contra inundações e litoral até 2027, 
fornecendo melhor proteção a 336.000 propriedades, incluindo 46.000 locais 
importantes, incluindo escolas e hospitais, além de garantir que as defesas 
existentes continuem sendo bem mantidas. 

 Isso evitará £ 32 bilhões em danos econômicos mais amplos - proporcionando 
economia a empresas, famílias e ao tesouro. 

 Garantir que nossas defesas de inundação existentes sejam bem mantidas e 
resilientes ao clima. 

 Consideraremos expandir os poderes das autoridades locais para garantir que 
eles possam obter financiamento adicional para os esquemas de inundação e 
revisar o financiamento do governo local para funções estatutárias para garantir 
que ele corresponda às necessidades das comunidades. 

Gerenciamento do fluxo de água para reduzir o risco de inundação e gerenciar a seca 

 Como a mitigação de inundações e o gerenciamento da água andam de mãos 
dadas, garantiremos uma abordagem integrada, por exemplo, armazenando a 
montante para evitar inundações durante chuvas fortes e capturando essa água 
para uso em clima seco. 

 Ofwat já permitiu que as empresas de água investissem 469 milhões de libras 
para desenvolver esquemas de gestão da água, com a mitigação de inundações 
sendo examinada como parte disso. 

Aproveitar o poder da natureza para não apenas reduzir o risco de inundação, mas 
proporcionar benefícios para o clima, a natureza e as comunidades 

 O plantio de árvores, a restauração de turfeiras e áreas úmidas e o 
gerenciamento adequado do solo podem contribuir para reduzir o risco de 
inundação, além de proporcionar benefícios ao clima, natureza e sociedade. 

 Compromisso de dobrar o número de projetos financiados pelo governo, que 
incluem “soluções baseadas na natureza” como essas. 

 O esquema de Gerenciamento Ambiental da Terra, o Fundo Natureza para o 
Clima e a Estratégia da Árvore Inglesa desempenharão um papel importante na 
redução do risco de inundação para as comunidades locais, proporcionando a 
eles espaços verdes para desfrutar e habitats para a vida selvagem. 

Preparar melhor as comunidades para quando ocorrem inundações 



 Um inovador programa de resiliência de £ 200 milhões 
 Alterações no esquema Flood Re aumentarão a resiliência das residências, 

permitindo uma recuperação mais rápida e menos dispendiosa quando ocorrer 
uma inundação. 

 Revisão da política de construção em áreas com risco de inundação, garantindo 
que desenvolvimentos futuros estejam protegidos contra inundações. 

 Revisão da abordagem atual do projeto resiliente a inundações para ajudar a 
manter a água afastada e limitar os danos se a água entrar. 

 O sistema de alerta de inundação será expandido para garantir que todas as 
propriedades com alto risco de inundação estejam cientes de quando a 
inundação pode ocorrer e tomar medidas. 

 Apoio ao setor voluntário para melhorar sua capacidade e capacidade de ajudar 
as comunidades locais durante as inundações. 

Garantir que todas as áreas da Inglaterra possuam um plano local abrangente para 
lidar com inundações e erosão costeira. 

 Todas as áreas da Inglaterra terão um plano estratégico e abrangente para lidar 
com inundações e erosão costeira da fonte ao mar, levando em consideração as 
mudanças demográficas e os desafios futuros das mudanças climáticas. 

£ 170 milhões para acelerar a construção de defesa contra inundações 

O trabalho começará em 22 novos projetos de defesa contra enchentes prontos para 
escavadeiras em 2020 e 2021, que impulsionarão o crescimento e liberarão uma série 
de benefícios para as economias locais. 

Os esquemas de inundação que receberão financiamento têm fortes benefícios 
econômicos locais, incluindo melhor proteção a mais de 10.000 empresas locais e 
salvaguarda de cerca de 100.000 empregos: 

 Em Leeds, o governo fornecerá até 21 milhões de libras para o Esquema de Alívio 
à Inundação da Fase 2 de Leeds, que protegerá mais de 370 empresas e 3.300 
empregos, além de permitir o desenvolvimento de terras para a criação de casas 
e empregos. Isso está sujeito a um caso de negócios satisfatório aprovado pela 
Defra e HMT. O governo também fornecerá £ 1.320.000 para o esquema de 
gerenciamento de inundações naturais de Leeds. Isso eleva o investimento total 
do governo em Leeds a mais de 100 milhões de libras para ajudar a evitar a 
repetição das inundações do Boxing Day de 2015. 

 Em Sheffield e Upper Don Valley, o esquema de inundação protegerá mais de 
650 empresas e contribuirá para a entrega de 70.000 novos empregos na cidade  

 Em Tenbury Wells e no Severn Valley, dois esquemas de inundação protegerão 
quase 3.000 casas em áreas que foram gravemente afetadas pelas inundações 
do inverno passado, além de proteger e criar mais de 22.000 empregos ao longo 
do Severn Valley. Isso será complementado por um esquema adicional que 
combina gerenciamento natural de risco de inundação, plantio de árvores e 
criação de habitat para reduzir o risco de inundação e capturar carbono em todo 
o vale de Severn. 



 Em Hebden Bridge, o financiamento fornecerá melhor proteção para uma área 
que foi gravemente afetada pelas inundações do inverno passado, incluindo 
quase 1.000 empresas, mantendo a importância do acesso ao rio na pitoresca 
cidade. 

 Em Lowestoft e na costa de Suffolk, o financiamento fornecerá uma barreira de 
maré e paredes de inundação para proteger a infraestrutura e os negócios 
principais, além de impulsionar os setores offshore de energia e turismo.  

 Em Derby, o esquema de inundações protegerá mais de 1.000 empresas e 7.000 
empregos, atuando como um catalisador para a regeneração na cidade.  

 Em Brighton, Hove e Shoreham, US $ 2 milhões serão gastos para proteger a 
infraestrutura crítica na costa sul, incluindo uma usina que atende 300.000 
residências e um dos maiores portos de carga do sul da Inglaterra. 

 Em Falmouth, o esquema de inundações reduzirá os riscos associados às 
inundações de águas superficiais e permitirá um maior crescimento em um local 
à beira-mar no centro da cidade.  

 Em Bude, o esquema de inundações manterá a proteção existente, preservando 
o funcionamento de uma parte essencial da cidade e, assim, permitindo o 
crescimento contínuo da indústria do turismo local.  

 Em East Cowes, será fornecido financiamento para reduzir o risco de inundações 
das marés e aumentar a resiliência para propriedades e empresas, incluindo o 
terminal de balsas. 

 Em Padiham, o esquema de inundações protegerá mais de 2.000 empregos e 
cerca de 300 empresas, oferecendo 30 milhões de libras em benefícios 
econômicos.    

 Em Lowdham, o armazenamento de água nos reservatórios ajudará a reduzir o 
risco de inundações em uma vila que inundou três vezes nos últimos 12 meses. 

 Em Ponteland, o esquema de inundações permitirá a proteção contínua da 
cidade, as empresas locais continuarão a negociar (quase 500 serão melhor 
protegidas) e fornecerão confiança para crescimento e investimento futuros.  

Programa Inovador de Resiliência de £ 200 milhões 

Este novo programa, anunciado pela primeira vez no Orçamento, oferecerá ações 
inovadoras em 25 áreas locais, como soluções baseadas na natureza, sistemas de 
drenagem sustentáveis, abordagens proativas para tornar as propriedades existentes 
mais resistentes a inundações, incentivando as empresas locais a melhorar sua 
resiliência e capacitação do setor voluntário para responder e se recuperar. Ele 
demonstrará como ações inovadoras podem funcionar individualmente e em conjunto 
para melhorar a resiliência a inundações e erosão costeira e incentivar o pensamento 
estratégico e o trabalho além das fronteiras administrativas. 

O financiamento será de cerca de £ 6 milhões por área durante 2021-27. A Agência 
Ambiental convidará as principais autoridades locais de inundação e as autoridades de 
proteção costeira a trabalhar com parceiros locais em manifestações de interesse ainda 
este ano. Publicaremos um prospecto que incluirá um menu de ações a partir das quais 
cada área pode selecionar aquelas que serão implementadas. Uma vez selecionadas, as 
25 áreas elaborarão suas propostas com mais detalhes, antes do início do programa em 



abril de 2021. Forneceremos algum financiamento de preparação para as 25 áreas em 
2020-21. 

O programa também apoiará o trabalho nos estuários do Tamisa e Humber, Severn 
Valley e Yorkshire, para testar e desenvolver maneiras de planejar o futuro e fazer 
escolhas sábias de investimento para as próximas décadas, diante das incertezas de 
longo prazo trazidas pelas mudanças climáticas. No Tamisa e no Humber, 
continuaremos e desenvolveremos trabalhos anteriores, analisando os principais 
investimentos para gerenciar as inundações das marés. No Vale do Severn e Yorkshire, 
este será um novo trabalho para explorar como a abordagem pode ser aplicada a outras 
situações em que grandes investimentos em risco de inundação e erosão costeira 
provavelmente serão necessários nas próximas décadas. 

As evidências obtidas com este programa permitirão identificar e implementar 
abordagens bem-sucedidas mais amplamente. 

Alterações no esquema de seguro Flood Re 

Também estamos anunciando algumas mudanças específicas no esquema Flood Re que, 
sujeitas a consulta, ajudarão a implementar a visão definida no plano de longo prazo. O 
objetivo é melhorar a eficiência e a eficácia do esquema Flood Re e incentivar uma maior 
aceitação da Resiliência a Flood Property entre famílias com alto risco de inundação em 
todo o Reino Unido. 

Pretendemos consultar no final deste ano uma série de propostas, incluindo algumas 
que vão além das propostas de Revisão Quinquenal da Flood Re, a fim de acelerar a 
aceitação da Resiliência à inundação de propriedades e apoiar melhor os clientes e as 
seguradoras a reconhecerem os benefícios. Esses são: 

 A capacidade da Flood Re de oferecer prêmios com desconto a famílias que 
adotaram medidas de resiliência a inundações de propriedades, como 
coberturas de tijolos de ar ou válvulas de retenção. 

 Permitir que o pagamento de reivindicações inclua um valor adicional para 
recuperar melhor, de maneira mais resistente a inundações. 

 Acelerar residências resilientes através do trabalho com a Flood Re e o setor de 
seguros para explorar se seria benéfico para as seguradoras compartilharem 
mais informações com os clientes sobre seu risco de inundação - incentivando 
todos a assumir a responsabilidade de incentivar uma maior aceitação. 

 Explorar se há mais que o esquema Flood Re poderia fazer para acelerar a adoção 
de PFR, incluindo se o financiamento atualmente disponível do esquema poderia 
contribuir. 

Alterações técnicas para permitir que a Flood Re altere a quantia cobrada das 
seguradoras do Reino Unido e a quantia máxima que a Flood Re deve pagar a cada ano 
financeiro para oferecer uma melhor relação custo-benefício. 

FONTE:https://www.gov.uk/government/news/multi-billion-pound-investment-as-government-
unveils-new-long-term-plan-to-tackle-flooding 



 

EUA: Como uma agência governamental está protegendo 
contra super tempestades 

Milhões de pessoas e contêineres de carga passam pelos aeroportos, pontes, túneis, 
ferrovias e portos marítimos que conectam Nova Jersey e Nova York a cada ano. Seja 
por via aérea, terrestre, ferroviária ou marítima, a região conta com  a Autoridade 
Portuária de Nova York e Nova Jersey , uma agência governamental com dois estados, 
para transportar essas pessoas e cargas de e para seus destinos com segurança - apesar 
da chuva ou do sol , neve ou granizo. 

Mas alguns eventos climáticos são tão extremos que a Autoridade Portuária precisa 
adaptar suas instalações e operações para atender com segurança seus clientes. 

A Agência experimentou em primeira mão os impactos diretos das mudanças 
climáticas. Em outubro de 2012, a Autoridade Portuária sofreu um duro golpe: 
o  furacão Sandy chegou a Nova York , devastando a região. Essa tempestade, 
exacerbada pelas mudanças climáticas, resultou em danos e perdas de US $ 2,2 bilhões 
para a Autoridade Portuária, que supervisiona o transporte na região metropolitana de 
Nova York. Essas perdas incluíram vôos atrasados ou cancelados para 900.000 
passageiros de companhias aéreas, 25.000 contêineres desviados para outros portos e 
125 milhões de galões de água do mar que inundaram completamente o local do World 
Trade Center (ainda em construção após o 11 de setembro) e muitos os tubos 
ferroviários PATH de Nova York a Nova Jersey. 

"Sandy foi um grande alerta",  disse Christine Weydig, diretora do Escritório de 
Programas Ambientais e Energéticos da Autoridade Portuária de Nova York e Nova 
Jersey. 

A Agência  praticava a gestão ambiental  antes de 2012, mas a experiência da 
Autoridade Portuária durante o furacão Sandy acelerou esse trabalho. Eles se tornaram 
a primeira agência de transporte público nos EUA a assinar o Acordo de Paris, 
começaram a divulgar ao CDP em 2016 e adotaram uma meta provisória agressiva que 
comprometeu a Agência a reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 35% até 
2025. 

Hoje, a Autoridade Portuária procura liderar pelo exemplo - adotando ações sobre as 
mudanças climáticas por meio de medidas inovadoras de sustentabilidade e 
incentivando outras organizações em seu espaço a se unirem a elas neste trabalho 
crítico. Conversamos com Christine Weydig para saber mais sobre a jornada única de 
sustentabilidade da Autoridade Portuária e por que ela está pedindo a mais agências 
governamentais que aumentem sua própria transparência e ação. 

Resiliência contra tempestades futuras 



O aumento de eventos de tempestades é o maior risco relacionado ao clima que a 
Autoridade Portuária enfrenta, com o maior potencial de interromper seus 
negócios. “Tempestades relacionadas ao clima representam um verdadeiro desafio 
para a Agência em termos de impacto para nossos clientes, inquilinos e funcionários, 
porque quase todos os nossos ativos estão concentrados na região de Nova York-Nova 
Jersey, densamente povoada e com tráfego intenso, e por causa da devastadora 
impacto que esses eventos podem ter na disponibilidade e no comércio da força de 
trabalho ”,  afirmou Weydig. 

Depois de Sandy, a Autoridade Portuária passou por extensos reparos na infraestrutura 
para garantir que esses ativos estivessem protegidos contra futuros eventos de 
tempestades. Além disso, a Autoridade Portuária garante proativamente que a nova 
infraestrutura seja protegida dos impactos dos riscos relacionados ao clima antes 
mesmo de serem construídos através de suas Diretrizes de design de resiliência 
climática. As diretrizes garantem que "o design de todos os novos projetos de 
construção e reabilitação seja avaliado com base em ... variáveis de mudança climática", 
incluindo temperatura, precipitação e elevação do nível do mar. 

A Autoridade Portuária diz que esses padrões vão muito além dos requisitos de código 
e representam uma abordagem informada sobre riscos e apoiada pela ciência para 
construir e manter a infraestrutura crítica da região agora e no futuro. 

"Na próxima vez que ocorrer um evento dessa natureza - induzido pelas mudanças 
climáticas ou não - a Autoridade Portuária estará melhor preparada para operar suas 
instalações com tempo de inatividade mínimo",  acrescentou Weydig. 

Configuração de destino 

Alinhada ao seu compromisso com o Acordo de Paris, a Autoridade Portuária anunciou 
12 importantes programas de redução de gases de efeito estufa, conhecidos como 
"Dúzia Limpa", que formam grande parte do plano de ação climática da Autoridade 
Portuária. O Clean Dozen abrange uma variedade de programas, incluindo eletrificação, 
eficiência energética e esforços de energia renovável. Para demonstrar que o 
compromisso é fundamental para os negócios da operação, a sustentabilidade (e, 
portanto, a ação climática) se tornou um dos seis pilares principais da agência que 
apóiam sua missão abrangente de "manter a região em movimento". 

O rastreamento de emissões e reduções através da divulgação tem sido essencial para 
o cumprimento de sua meta. 

"Temos usado a divulgação do CDP para nos ajudar a alinhar nossas práticas de 
mitigação das mudanças climáticas com as melhores práticas globais, além de 
entender os processos internos necessários para fortalecer e institucionalizar o sucesso 
a longo prazo da Agência em responder às mudanças climáticas",  disse Weydig. 

“Sempre aprimoramos nossas práticas e frequentemente utilizamos relatórios e dados 
de pesquisa do CDP para acompanhar os esforços climáticos de várias indústrias e 
organizações de pares para determinar áreas em que podemos melhorar. Por 



exemplo, a Autoridade Portuária usou recentemente relatórios públicos do CDP para 
entender o que nossos pares e partes interessadas do setor consideravam seus riscos 
climáticos para nos ajudar a identificar outros riscos climáticos que poderíamos 
rastrear. ” 

Energia renovável e eficiência energética 

A energia renovável apresenta uma enorme área de oportunidade para a Autoridade 
Portuária - em termos de economia de custos, diversificação do suprimento de energia, 
valor para as comunidades vizinhas e muito mais. 

“A economia monetária é sem dúvida importante; por exemplo, vimos taxas de 
contratos de compra de energia (PPAs) para projetos solares no local que representam 
economias significativas em comparação com as tarifas de linha de base da 
concessionária e conservam o capital da agência. A Autoridade Portuária também 
está focada em oportunidades para projetos de 'energia solar comunitária' para 
fornecer energia limpa para nossas comunidades locais ”,  disse Weydig. 

Ao implantá-las por meio de PPAs e trabalhar com partes interessadas e parceiros locais, 
a Autoridade Portuária conseguiu evitar as despesas iniciais de capital dos sistemas, 
deslocando as compras de energia da rede e se isolando da volatilidade dos preços no 
mercado de energia. 

"Pela nossa experiência, a eficiência energética vale o esforço, tanto pela nossa 
estratégia de redução de emissões quanto pelo benefício financeiro". 

Weydig forneceu um exemplo atual: um novo projeto de eficiência energética em 
aeroportos, que a Autoridade Portuária tem agora como escopo preliminar, tem um 
custo inicial estimado em US $ 10 milhões e é projetado para reduzir as emissões em 
2.500 toneladas métricas de CO2e anualmente. Porém, quando todos os benefícios são 
computados ao longo da vida útil do projeto, as reduções cumulativas de emissões 
projetadas da Autoridade Portuária aumentam para 50.000 toneladas métricas de CO2e, 
e estima-se que o projeto tenha um valor presente líquido positivo - incluindo custos 
iniciais - de quase US $ 7 milhões . 

"Ainda está em fase de planejamento, mas esse é o tipo de impacto que pretendemos 
alcançar", disse Weydig. "Vale a pena prosseguir com esses programas, e é por isso 
que investimos mais de US $ 100 milhões em nossos projetos de eficiência energética 
até o momento e planejamos investir US $ 100 milhões a mais". 

Em todo o quadro, a Autoridade Portuária está buscando implementar novas formas de 
energia renovável. Os esforços de eletrificação de veículos exigiram investimentos 
iniciais significativos, de acordo com Weydig. Mas a economia de combustível e a 
manutenção dos próprios veículos elétricos têm custos operacionais mais baixos ao 
longo da vida útil, tornando o investimento valioso a longo prazo. 

Benefícios para o público 



Como uma agência governamental, a Autoridade Portuária está comprometida em 
ajudar as empresas e comunidades que atende. Além de beneficiar diretamente a 
Agência, seus projetos de sustentabilidade criam um efeito cascata de positividade na 
região metropolitana de Nova York. 

Esses incluem: 

 Apoiar empregos verdes locais na região através do desenho, desenvolvimento 
e implementação de ações climáticas; 

 Melhorias na qualidade do ar local, concentrando-se nos esforços de 
eletrificação e nos requisitos de combustível mais limpo; 

 Fornecer modos alternativos de transporte mais limpo e acessível para conectar 
comunidades a empregos e reduzir a dependência de carros por meio do 
fornecimento de opções de transporte em massa; e 

 Fornecer infraestrutura e instalações resilientes a clientes e inquilinos para 
garantir que o impacto nas comunidades locais e na economia seja minimizado 
durante os eventos climáticos. 

O melhor exemplo de benefícios públicos para projetos de sustentabilidade é o projeto 
solar comunitário e local da Autoridade Portuária no Aeroporto Internacional John F. 
Kennedy. A maior instalação de geração solar da cidade de Nova York fornecerá 13 
megawatts (MW) de energia limpa, incluindo 7,5 MW de capacidade de armazenamento 
de bateria de ponta. Mais importante, quase metade da energia do sistema é solar da 
comunidade, fornecendo energia sem carbono aos seus vizinhos. Ao usar um ativo 
subutilizado (neste caso, um estacionamento de longo prazo), a Autoridade Portuária 
está reduzindo as emissões em mais de 6.500 toneladas de CO2e. Além disso, está 
apoiando empregos verdes, melhorando a qualidade do ar local e dando à comunidade 
acesso a energia renovável limpa, permitindo que seus vizinhos se juntem a eles na 
transição verde. 

Trazendo outras pessoas a bordo 

A Autoridade Portuária acredita que, à medida que a ambição ambiental aumenta no 
setor privado, as agências governamentais, em nível estadual e local, também devem 
fazer sua parte. 

"Nossas agências do governo devem considerar fortemente a divulgação ao CDP - 
especialmente se elas já estabeleceram e comunicaram fortes ambições climáticas, 
estabelecidas como sua própria iniciativa ou impulsionadas por várias partes 
interessadas do setor público e privado",  disse Weydig. 

“Embora o questionário possa parecer assustador durante o seu primeiro ciclo de 
relatórios, ele ajudará sua organização a melhorar seu desempenho em 
sustentabilidade ao longo do tempo e a elevar as ambições de sua organização. Fica 
mais fácil a cada ano. Você precisará priorizar os processos de gerenciamento de 
dados e estabelecer as conexões corretas em sua organização, mas, eventualmente, 
terá um processo de relatório mais otimizado e eficiente nos próximos anos, para 



poder continuar mostrando aos investidores que está causando um impacto positivo. 
" 

Weydig diz que essas informações são importantes para os cidadãos, a comunidade 
acadêmica e os investidores entenderem como as organizações estão lidando com as 
mudanças climáticas e protegendo a si mesmas e seus stakeholders dos riscos 
climáticos. Afinal, a pesquisa de mercado independente do CDP em 2019 mostra que os 
investidores acreditam predominantemente que a divulgação é uma ferramenta 
inestimável para gerenciar riscos e informar as decisões de investimento. Mais 
investidores em títulos municipais estão começando a pedir informações sobre riscos 
climáticos e estão utilizando cada vez mais a divulgação do CDP para avaliar melhor os 
riscos de seus investimentos e entender os impactos e ambições de vários emissores. 

"A transparência na divulgação ao CDP demonstra que uma organização tomou as 
medidas para implementar planos robustos e de longo prazo que visam além do 
crescimento econômico e, por sua vez, consideram uma série de fatores externos que 
podem afetar o desempenho",  disse Weydig. "A divulgação reflete que uma 
organização está confiante em sua resposta às mudanças climáticas e deseja 
demonstrar publicamente seus compromissos". 

Além disso, Weydig diz que a divulgação ajuda os profissionais de sustentabilidade a 
defender sua liderança, demonstrando áreas que podem precisar de aprimoramento ou 
onde a organização possui pontos fortes. 

Como um coletivo, as agências governamentais podem aumentar a transparência e, 
finalmente, ampliar sua ação ambiental. É por isso que a Autoridade Portuária espera 
ver mais organizações de pares divulgadas ao CDP nos próximos anos. 

"A capacidade de comparar as divulgações das organizações com os do setor ajuda 
todas as organizações a se esforçarem para continuar melhorando suas 
práticas",  disse Weydig. 

FONTE:https://www.cdp.net/en/articles/climate/case-study-how-a-government-agency-is-
safeguarding-against-super-storms 

 

EUA: O líder de sustentabilidade de Milwaukee avança 
uma estratégia de volta à natureza para reduzir o risco de 
inundação 

Matthew Fuchs, Oficial, Comunidades Preparadas para Cheias 

Mesmo após uma série de sucessos, a cidade planeja melhorar a resiliência 



Como diretor do Escritório de Colaboração Ambiental de Milwaukee, Erick Shambarger 
trabalha para orientar a abordagem da cidade para melhorar a sustentabilidade e a 
resiliência a tempestades. Conforme destacado em um recente resumo da questão 
“Mitigation Matters” do The Pew Charitable Trusts,  Milwaukee obteve sucesso  no uso 
de regulamentos para aprimorar a mitigação de inundações e reduzir os riscos de 
inundação na cidade. Esses sucessos incluem a instalação de infraestrutura verde capaz 
de lidar com mais de 10 milhões de galões de águas pluviais, com uma meta de 50 
milhões de galões de capacidade até 2024. Pew conversou com Shambarger para refletir 
sobre o progresso de Milwaukee - e planos para o futuro. 

P: Como Milwaukee é impactado pelas inundações e houve desafios específicos que 
levaram a novos esforços para reduzir esses riscos? 

A: sim Milwaukee sofreu as chamadas tempestades de 100 anos em 2008 e 2010 que 
levaram a extensos backups de inundações e porões. Tivemos inundações localizadas 
em maio deste ano. Também reconhecemos que, com as mudanças climáticas, o risco 
de tempestades extremas e inundações aumentará ainda mais. Nosso objetivo é reduzir 
o número de transbordos combinados de esgoto durante fortes chuvas. 

P: A pesquisa “Mitigation Matters” da Pew mostrou que a cidade está incentivando o 
uso de infraestrutura verde para capturar águas pluviais e escoamento de águas 
residuais. Conte-nos mais sobre isso, incluindo como o Plano Regional de 
Infraestrutura Verde e as políticas relacionadas estimularam projetos importantes. 

A: Isso mesmo. O Distrito Metropolitano de Esgotos de Milwaukee (MMSD) fornece 
serviços de recuperação de água e gerenciamento de inundações para a cidade de 
Milwaukee e mais 28 comunidades em nossa área metropolitana. A MMSD desenvolveu 
um Plano Regional de Infraestrutura Verde em 2013. Em 2019, a cidade de Milwaukee 
adotou seu próprio plano de infraestrutura verde que complementa o plano 
regional. Também adotamos políticas para exigir infraestrutura verde em grandes 
reformas, estabelecemos um padrão para incluir infraestrutura verde em projetos de 
reconstrução de estradas e becos e estabelecemos compromissos de financiamento 
para adicionar infraestrutura verde aos pátios das escolas públicas de Milwaukee, bem 
como a outros estacionamentos municipais e comerciais. 

P: Como você e a cidade conquistaram apoio e envolvimento dos residentes nos 
esforços de mitigação? 

R: Para criar apoio, é importante falar sobre os muitos benefícios da infraestrutura verde 
além do gerenciamento de águas pluviais. Em Milwaukee, falamos sobre remover o 
excesso de pavimento e adicionar espaços verdes funcionais como estratégia de saúde 
e embelezamento. Isso realmente impressiona quando você pensa em jardins 
verdes. Escolas, pais, professores e crianças todos entendem que os pátios verdes - que 
também podem gerenciar águas pluviais - são muito melhores e mais saudáveis do que 
os pátios exclusivos do asfalto. 

P: Como Milwaukee coordena a redução do risco de inundação com outras 
localidades, principalmente em hidrovias que abrangem várias jurisdições? 



R: Ter um serviço regional de águas pluviais e águas residuais é muito útil para gerenciar 
nossos recursos hídricos em todas as jurisdições. O MMSD e seu líder, Kevin Shafer, 
fizeram um excelente trabalho de construção de apoio e de escuta dos respectivos 
engenheiros da cidade dos vários municípios, além de promover uma forte visão de 
proteção contra inundações e restauração de rios. Nos anos 60, Milwaukee literalmente 
pavimentou - ou canalizou - muitos rios e afluentes, e o MMSD está agora trabalhando 
para restaurar a hidrologia mais natural de nossos rios. Isso fornece melhor proteção 
contra inundações e é melhor para os ecossistemas. Como a maior das 28 comunidades 
do MMSD, Milwaukee também desempenha um importante papel de 
liderança. Quando o prefeito Tom Barrett e a cidade apoiam planos eficazes de 
mitigação de enchentes, isso ajuda outras comunidades a adotar políticas semelhantes. 

P: Quais são as principais etapas necessárias nos próximos cinco anos para reduzir o 
risco de inundação? Além do aumento do financiamento, a cidade está considerando 
avançar com outros programas ou políticas? 

R: Em 2019, a cidade revisou suas leis de gerenciamento de águas pluviais, por isso 
estamos implementando e avaliando essas mudanças. Planejamos adicionar 
infraestrutura verde a quatro a cinco pátios por ano através do Green Schools 
Consortium de Milwaukee. Estamos pensando em adicionar infraestrutura verde a áreas 
subutilizadas sob viadutos de rodovias e continuamos a procurar oportunidades para 
pavimentar estacionamentos. Também estamos trabalhando para repensar nossa 
abordagem ao meio ambiente em nossos planos de uso da terra. O Distrito do Porto de 
Milwaukee  , por exemplo, criou um plano de uso da água e da terra para destacar as 
conexões entre o uso da terra e a qualidade da água. Esse plano inclui restauração de 
áreas úmidas e infraestrutura verde. 

P: Que conselho você daria a funcionários de outras cidades que estão trabalhando 
para desenvolver planos de mitigação de inundações? 

R: No Centro-Oeste, as inundações são uma das maiores ameaças das mudanças 
climáticas. Com base na melhor ciência disponível, o risco e a frequência de 
tempestades extremas aumentarão; portanto, precisamos ter alguma urgência no 
desenvolvimento e atualização de planos de mitigação de inundações. A implementação 
desses planos pode criar empregos locais, para que os funcionários possam ser 
intencionais sobre o uso de infraestrutura verde para apoiar os trabalhos nas 
comunidades que mais precisam deles. E, finalmente, as autoridades devem reconhecer 
que as pessoas escolhem viver em cidades que efetivamente incorporam a natureza e 
as árvores em suas ruas. As pessoas querem acesso à natureza, trilhas, parques, rios e 
corpos d'água. As cidades terão sucesso se encontrarem maneiras criativas de substituir 
estacionamentos e calçadas feias por espaços naturais funcionais que também ajudam 
a mitigar o risco de inundações. 

FONTE:https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/articles/2020/07/20/milwaukees-
sustainability-leader-advances-a-back-to-nature-strategy-to-lower-flood-risk 

 



 

Comparando o risco urbano de inundação costeira em 
136 cidades sob duas projeções alternativas do nível do 
mar: RCP 8.5 e um cenário de alto nível com base em 
opiniões de especialistas 

O alto grau de incerteza associado à extensão futura do nível do mar decorre 
principalmente da potencial perda de massa dos mantos de gelo da Groenlândia e da 
Antártica. Este estudo explora o impacto dessa incerteza sobre os danos econômicos 
devido ao aumento do nível do mar em 136 grandes cidades costeiras. Comparamos a 
distribuição de probabilidade de danos sob o pressuposto de que não há adaptação para 
duas projeções relativas ao nível do mar: o cenário RCP 8.5 e um cenário avançado que 
incorpora opinião de especialistas sobre o derretimento adicional de placas de gelo. O 
dano esperado agregado até 2050 sob o RCP 8.5 é de US $ 1.600 bilhões, enquanto a 
medida de risco agregado é quase o dobro do dano médio de US $ 3.082 bilhões. No 
cenário sofisticado, os números em Guangzhou e Nova Orleans até 2050 são duas vezes 
mais altos que o dano esperado. A cidade de Guangzhou lidera o ranking nos dois 
cenários, seguida por Mumbai e Nova Orleans. É essencial incorporar a possibilidade de 
cenários sofisticados ao planejamento de adaptação costeira para futura elevação do 
nível do mar, especialmente para tomadas de decisão avessas a riscos. 

FONTE:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0964569120301599?via%3Dihub 

 

Explicando as estratégias de adaptação das comunidades 
ao risco de inundações costeiras: vulnerabilidade e 
fatores institucionais 

Este artigo investiga quais tipos de ferramentas os governos locais tendem a adotar para 
gerenciar o risco de inundação costeira e os fatores que podem estar influenciando 
essas escolhas; em particular, fatores relacionados à vulnerabilidade a riscos e 
capacidade institucional. Focalizando 40 comunidades costeiras diversas em uma região 
de estudo no Canadá, o estudo utilizou dados dos Planos Comunitários Oficiais das 
comunidades para caracterizar suas abordagens para gerenciar o risco de inundação 
costeira em termos de regulamentos de uso da terra, especificações de construção e / 
ou ferramentas estruturais de proteção contra inundações . 

Os dados revelaram uma diversidade considerável no portfólio de ferramentas que as 
comunidades adotaram. Verificou-se que a adoção de ferramentas está fortemente 



correlacionada à vulnerabilidade a riscos; isto é, comunidades com condições 
semelhantes de vulnerabilidade física e socioeconômica tendem a tomar ações de 
adaptação semelhantes. Por exemplo, comunidades estabelecidas com costas 
altamente urbanizadas tendiam a confiar na proteção estrutural contra inundações, 
enquanto comunidades suburbanas com costas semi-desenvolvidas 
predominantemente utilizavam regulamentos de uso da terra. 

FONTE:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jfr3.12646 

 

Maiores riscos de seca e inundação e impactos adversos 
na população e na produtividade econômica abaixo de 
2,0 a 1,5 ° C 

Neste estudo, os pesquisadores fornecem uma avaliação abrangente e sistemática das 
mudanças no escoamento, mudança na Retenção de Água no Ecossistema Terrestre 
(TEWR), mudança extrema no escoamento alto e baixo e nos impactos adversos na 
população e no Produto Bruto de Desenvolvimento (PIB) abaixo de 1,5 e 2,0 ° C cenários 
de aquecimento por meio de um modelo hidrológico bem estabelecido Variable 
Infiltration Capacity (VIC). Prevê-se que os perigos e impactos adversos aumentem 
abaixo do cenário de aquecimento de 2,0 a 1,5 ° C. O escoamento anual é projetado para 
aumentar mais abaixo do cenário de aquecimento de 2,0 a 1,5 ° C. O TEWR anual é 
projetado para diminuir mais do que o cenário de aquecimento de 2,0 a 1,5 ° C. 

Além disso, são projetadas mais secas e inundações em potencial abaixo do cenário de 
aquecimento de 2,0 a 1,5 ° C. Prevê-se que potenciais riscos de seca ocorram em 
grandes partes do Hemisfério Sul, Europa Meridional. Prevê-se que os riscos potenciais 
de inundação ocorram em muitas áreas da Ásia e da parte norte da América do Norte 
nos dois cenários de aquecimento. Estima-se que cerca de 44,6% (45,1%), 56,1% 
(61,0%), 15,3% (20,2%) da população sejam afetados por secas, inundações, secas e 
inundações simultaneamente sob o cenário de aquecimento de 1,5 ° C (2,0 ° C) . Da 
mesma forma, projeta-se que cerca de 43,7% (48,3%), 57,1% (59,5%), 16,2% (21,9%) do 
PIB sejam afetados por secas, inundações, secas e inundações simultaneamente sob 
aquecimento de 1,5 ° C (2,0 ° C) cenário. 

FONTE:https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1029/2019EF001398 

 

 

 

 



 
 
INFORMAÇÕES 

        PROMOTOR BRASIL 

          http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/Home/viewalladvocates#page-3 

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

          https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio 

          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 

                    

 

 


