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Mobilizando soluções de liderança feminina para proteção 
e recuperação em uma época de COVID-19 e TC Harold 

COVID19 colocou uma carga sem precedentes nos sistemas de saúde, sociais e 
econômicos dos Países das Ilhas do Pacífico (PICs). À medida que os governos tratam de 
respostas imediatas de saúde pública e medidas nacionais de prevenção, eles também 
precisam garantir a proteção de grupos vulneráveis e administrar os impactos sociais e 
econômicos desta pandemia. 

Este relatório baseia-se em informações da rede de mulheres líderes e pontos focais da 
Shifting the Power Coalition1, incluindo mulheres jovens e mulheres com deficiência, em 
seis países das ilhas do Pacífico. Com base em nossas fortes redes comunitárias e 
experiência vivida, sua intenção é informar e impulsionar esforços de recuperação 
localizados, liderados por mulheres, de imediato a médio prazo, por meio de advocacy 
organizado e da prestação de serviços sensíveis ao gênero. 

As descobertas e recomendações apresentadas neste relatório foram extraídas de um 
questionário online e entrevistas de grupos focais com mulheres líderes que representam 
diversos constituintes em seis países. Também se baseia em algumas fontes secundárias.2 
Como a Coalizão descobriu com a epidemia de sarampo em Samoa (2019) e agora com 
COVID-19, as desigualdades de gênero influenciam o acesso a cuidados de saúde, recursos 
e informações, os quais desempenham um papel na prevenção, desde o início intervenção 
e tratamento.  

FONTE:https://actionaid.org.au/wp-content/uploads/2018/08/STPC-AdvocacyReport2020-FINAL-
pages.pdf 



 
Agenda de ação da COVID-19: Por que os empreendedores 
sociais são mais necessários agora do que nunca 
16 de setembro de 2020 

 Conforme a escala massiva da pandemia COVID-19 se tornou aparente, 
empreendedores sociais em todo o mundo, incluindo muitos Skoll Awardees, 
estiveram na linha de frente como primeiros respondentes neste tempo de crise 
sem paralelo. Eles foram capazes de levar cuidados de saúde a preços acessíveis 
para os necessitados, proteger meios de subsistência e fornecer ajuda de 
emergência rapidamente. 

Até o momento, existem mais de 20 milhões de casos de COVID-19 relatados - um 
terço dos quais na África, Brasil ou Índia. As comunidades marginalizadas em todo o 
mundo são as mais afetadas pelos impactos econômicos e de saúde dessa crise e 
continuarão a lutar. A pandemia tem um impacto muito mais profundo nessas 
comunidades, conforme evidenciado pelos Impactos Projetados sobre a Pobreza do 
Banco Mundial : 100 milhões de pessoas adicionais podem cair na pobreza extrema 
- um número que pode facilmente subir ainda mais. 
“Estamos agora em um momento de definição como comunidade global que requer um 
rápido reforço de nossa força coletiva para fornecer apoio imediato aos mais atingidos 
pela pandemia, enquanto reinventamos um mundo próspero e sustentável para 
todos. Apelamos aos nossos parceiros financiadores para que tomem as ações ousadas e 
os riscos que a filantropia está em uma posição única para oferecer. ” 
-Don Gips, CEO, Skoll Foundation 

Para que os empreendedores sociais liderem durante esta crise, eles precisam que 
cada um de nós - financiadores, investidores, corporações, intermediários de apoio 
e governos - forneça o capital, o apoio e o ecossistema para se adaptar, continuar e 
expandir seu trabalho. 

Para tanto, a Skoll Foundation juntou-se a 60 organizações para lançar a COVID 
Response Alliance for Social Entrepreneurs , iniciada pela Schwab Foundation, em 
parceria com a GHR Foundation e Yunus Social Business. O objetivo da Aliança é 
apoiar empreendedores sociais que protegem os mais vulneráveis na crise e 
moldam a transição para um novo normal em suas consequências. 



“Como a pandemia impacta desproporcionalmente as comunidades marginalizadas em 
tempo real, os empreendedores sociais enfrentam essas desigualdades ao reimaginar os 
sistemas que funcionam para poucos de nós. Ao unir forças para promover mudanças 
usando um modelo baseado em alianças, temos uma chance real de transformar o 
mundo. ” 
-Cheryl Dorsey, presidente, Echoing Green, EUA, e membro do conselho da Skoll 
Foundation 
Hoje, a Aliança divulgou sua Agenda de Ação COVID-19 para convidar seus pares a 
apoiarem os empreendedores sociais em sua capacidade de resposta à crise de 
saúde e pioneiros de uma sociedade e sistema econômico verdes e inclusivos. Junto 
com um grupo de representantes de empresas sociais que participam da Aliança, os 
membros identificaram cinco princípios básicos de resposta COVID e áreas 
concretas nas quais diferentes atores podem agir: 

 Faça as vozes dos empreendedores sociais e de suas comunidades serem ouvidas 

 Prepare-se para responder, recuperar e reiniciar - aproveitando a oportunidade 

para moldar um novo amanhã 

 Colaborar em todos os setores em reconhecimento da complexidade e escala da 

crise 

 Vá além da saúde, visto que COVID-19 afeta todas as áreas da vida das pessoas 

 Apoie as soluções prontas para a escavação que as organizações de base já são 

capazes de fornecer hoje. 
Explore o relatório completo para percepções e recomendações personalizadas 
para apoiar intermediários, investidores de impacto, corporações, financiadores e 
instituições governamentais. Tempos sem precedentes exigem ações sem 
precedentes. Exortamos você a se juntar a nós e a outros membros da Aliança para 
tomar medidas ousadas e imediatas. 

FONTE:https://s12982.pcdn.co/wp-
content/uploads/2020/09/COVID19_SocEnt_Alliance_Report_2020.pdf 

 

Resposta global COVID-19: Estratégia de Comunicação de 
Risco e Engajamento Comunitário (RCCE) 

Uma estratégia e resposta claras e integradas de Comunicação de Risco e Envolvimento 
Comunitário (RCCE) são vitais para a compreensão da comunidade de intervenções 
biomédicas e de saúde pública essenciais para prevenir e controlar a propagação de 



doenças. Este quadro estratégico para preparação e resposta é fornecer uma visão geral 
de como os mecanismos de coordenação RCCE são configurados em nível global com 
recursos técnicos sugeridos e abordagens para interromper a transmissão de COVID-19 
em níveis global, regional, nacional e subnacional, e para mitigar o impacto do surto em 
todos os países. 

As recomendações incluem: 

1. Estabelecer uma coordenação de parceiros RCCE forte / coesa a nível global, 
regional e nacional para uma resposta mais eficaz; 

2. Comunicar informações / recomendações científicas em tempo hábil para abordar 
riscos críticos e combater a desinformação; 

3. Acelerar a pesquisa e inovação prioritárias em ciências sociais para apoiar a 
implementação de medidas de saúde pública e garantir a participação das 
comunidades em risco e afetadas; e 

4. Reforçar a capacidade ao nível do país para implementar abordagens RCCE eficazes 
e coordenadas através da identificação das necessidades de capacidade. 

FONTE:https://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/COVID%20Global%20RCCE%20
Strategy%20-%20IFRC%20WHO%20%26%20UNICEF%20pdf.pdf 

 

Pacote de comunicação de risco de emergência lançado 
pela OMS / Europa em todo o mundo 

O pacote de comunicação de risco de emergência (ERC) de 5 etapas da OMS / Europa, 
lançado pela primeira vez em 2018, foi lançado para a organização global em 2 de maio 
deste ano, após seu uso comprovado como uma ferramenta eficaz para vários países na 
Região Europeia da OMS. 

O ERC desempenha um papel vital nas emergências de saúde - desde a prevenção e 
preparação até a resposta e recuperação. Ele tem o potencial de salvar vidas em qualquer 
situação de emergência e deve ser considerado um importante investimento em saúde e 
segurança. A OMS / Europa desenvolveu sua ferramenta de capacitação em 5 etapas para 
ajudar a orientar os países da Região Europeia no estabelecimento de sistemas e planos 
para um ERC eficaz, adaptado aos seus contextos específicos. O pacote foi testado em 13 
países da Região antes do lançamento da versão final e agora está sendo implementado 
por 20 países, todos usando a ferramenta para orientar o desenvolvimento de seus planos 
ERC. 



“Desenvolvemos a ferramenta de capacitação ERC em nível regional, testamos e 
implementamos em nível de país, atualizamos e traduzimos para o lançamento em toda a 
região europeia e agora estamos muito satisfeitos em expandir para nível global”, disse o 
Dr. Dorit Nitzan , Diretor Regional de Emergência em exercício da OMS / Europa, que abriu 
o evento de lançamento. “O lançamento global desta ferramenta segue o espírito de“ 
uma OMS ”e trabalha em todos os três níveis da Organização - sempre com foco no 
impacto no país.” 

O lançamento global do pacote foi organizado pela sede da OMS, de acordo com o 
Quadro de Preparação para a Pandemia de Influenza (PIP) e o Regulamento Sanitário 
Internacional (RSI). Ocorreu durante um treinamento de 3 dias na cidade das Nações 
Unidas em Copenhague, Dinamarca, que incluiu pontos focais de Comunicação de Riscos 
da OMS e Engajamento Comunitário (RCCE) de todas as regiões da OMS. O treinamento 
incluiu várias horas dedicadas especificamente a familiarizar os pontos focais com o 
pacote de 5 etapas e dar-lhes a chance de participar de simulações e exercícios de mesa 
que os ajudarão a colocar a ferramenta em prática em suas próprias regiões. 

A Dra. Supriya Bezbaruah, Oficial Técnica para Comunicação de Risco no Escritório 
Regional da OMS para o Sudeste Asiático, estava entre os participantes do treinamento 
em Copenhagen. “Estamos desenvolvendo uma estratégia de comunicação de risco para a 
região do Sudeste Asiático”, explicou ela. “Mas cada país quer saber o que pode fazer para 
ter um sistema e capacidade adequados em funcionamento, e estão pedindo ajuda para 
desenvolver um plano. O pacote OMS / Europa cobre a maioria das necessidades, porque 
- apesar de todas as diferenças - muitos desafios, lacunas e pontos fortes na comunicação 
de risco são comuns a muitos países. O plano foi feito para a região europeia, mas com 
ajustes pode ser facilmente adaptado para outras partes do mundo, e isso é brilhante - 
muito melhor do que começar do zero. ” 

FONTE:https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/health-systems-for-
emergencies/news/news/2019/05/emergency-risk-communication-package-pioneered-by-whoeurope-
rolls-out-globally 

 

Comunicação de risco em emergências de saúde pública 

Uma diretriz da OMS para a política e prática de comunicação de risco de emergência 
(ERC) 

Essas diretrizes fornecem orientação abrangente e baseada em evidências sobre como a 
comunicação de risco deve ser praticada em uma emergência. As recomendações também 



orientam os países no desenvolvimento de capacidades para comunicar riscos durante 
emergências de saúde. 

Emergências recentes de saúde pública, como o surto de doença do vírus Ebola na África 
Ocidental (2014-2015), o surgimento da síndrome do vírus Zika em 2015-2016 e surtos de 
febre amarela em vários países na África em 2016, destacaram os principais desafios e 
lacunas em como o risco é comunicado durante epidemias e outras emergências de 
saúde. 

Os desafios incluem a rápida transformação na tecnologia de comunicação, incluindo a 
penetração quase universal dos telefones móveis, o uso generalizado e a influência cada 
vez mais poderosa da mídia digital que teve um impacto na mídia 'tradicional' (jornais, 
rádio e televisão), e mudanças na forma como as pessoas acessam e confiam nas 
informações de saúde. 

Lacunas importantes incluem considerações de contexto - os fatores sociais, econômicos, 
políticos e culturais que influenciam a percepção de risco das pessoas e seus 
comportamentos de redução de risco. Finalmente, é necessária orientação sobre as 
melhores abordagens para fortalecer a capacidade de comunicação de riscos de 
emergência (ERC) e sustentá-los para potenciais emergências de saúde. 

FONTE:https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259807/9789241550208-
eng.pdf;jsessionid=3A37B5F49BF3CA5A7D93573311C1C40E?sequence=2 

 

Aumentando a resiliência dos sistemas ao risco individual e 
sistêmico: etapas em direção a uma estrutura integrativa 

Eventos individuais podem desencadear riscos sistêmicos em muitos sistemas complexos, 
desde os naturais aos causados pelo homem. No entanto, os analistas ainda costumam 
tratar esses dois tipos de riscos separadamente. Sugerimos que, ao contrário, os riscos 
individuais e os riscos sistêmicos representam duas pontas de um continuum e, portanto, 
não devem ser analisados isoladamente, mas de forma integrativa. Essa perspectiva pode 
ainda estar relacionada à noção de resiliência e abre opções para o desenvolvimento de 
uma estrutura integrada para aumentar a resiliência dos sistemas a ambos os tipos de 
riscos simultaneamente. Os riscos sistêmicos às vezes são chamados de riscos de rede 
para enfatizar a importância das interligações, enquanto, em contraste, os riscos 
individuais se originam de eventos individuais que afetam diretamente um agente e 
acontecem independentemente do resto do sistema. As duas perspectivas diferentes 
sobre o risco têm implicações importantes para as estratégias que visam aumentar a 
resiliência e, portanto, discutimos como essas estratégias diferem entre os riscos 



individuais e os riscos sistêmicos. Ao fazer isso, sugerimos que para riscos individuais, uma 
abordagem de camadas de risco pode ser aplicada, usando distribuições de probabilidade 
e suas medidas associadas. Seguindo a abordagem de camadas de risco, os agentes 
podem identificar seus próprios pontos de inflexão, ou seja, os pontos em suas 
distribuições de perdas em que sua operação falharia e, com base nisso, determinar as 
medidas mais adequadas para diminuir o risco de tais falhas. Essa abordagem pode se 
basear em vários instrumentos de mercado bem estabelecidos, incluindo seguros e 
diversificação de portfólio. Para lidar com os riscos sistêmicos, esses pontos de inflexão 
individuais precisam ser gerenciados em sua totalidade, porque os colapsos do sistema 
são acionados por falhas individuais. Uma abordagem adicional e complementar é ajustar 
a estrutura de rede do sistema, que determina como as falhas individuais podem se 
espalhar e gerar riscos sistêmicos. Em vez de regras práticas para todos os casos, 
sugerimos que o gerenciamento de riscos sistêmicos deve ser baseado em um exame 
cuidadoso do cenário de risco de um sistema. Especialmente uma abordagem de 
criticidade do nó, que visa induzir uma reestruturação da rede com base nas contribuições 
diferenciais dos nós para o risco sistêmico, pode ser um caminho promissor para uma 
estrutura integrada. Portanto, argumentamos que abordagens transformacionais feitas 
sob medida são necessárias, que levem em consideração as especificidades da estrutura 
de rede de um sistema e, assim, o impulsionem em direção a configurações mais seguras 
para riscos individuais e riscos sistêmicos. 

FONTE:https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2212420920313704?token=45C41CCBB930D5BAC28D
36215EC528347B66EB769AA5FE919F9F33F1769A9801E5301663B2FB073AABAD53A1A2199D83 

 

UNDRR Américas e Caribe / CDEMA COVID-19 BRIEF: 
COVID-19, Risco Sistêmico e Resiliência do Setor 
Educacional na Região do Caribe 

A pandemia COVID-19 serviu para revelar a natureza sistêmica do risco e destacar a 
exposição desses sistemas a todos os perigos. Seus efeitos em cascata sem precedentes 
afetaram todos os setores e níveis de nossas economias e sociedades. O Relatório de 
Avaliação Global 2019 (GAR) e a Estrutura Sendai para Redução de Risco de Desastres 
transmitem a realidade de que em uma sociedade cada vez mais populosa, conectada em 
rede e globalizada, a própria natureza e escala do risco mudaram, a um grau que 
ultrapassa o estabelecido instituições e abordagens de gestão de risco. 

A região do Caribe está sofrendo os efeitos do risco sistêmico à medida que 
testemunhamos a interação e amplificação dos diversos efeitos de vários eventos. A 



pandemia COVID-19 teve um impacto direto nos sistemas educacionais de todos os países 
da região. Os sistemas de educação têm respondido aos efeitos da pandemia COVID-19, 
mas também estão preparando e implementando ações para mitigar as consequências 
potenciais da próxima temporada de furacões - que deve ser mais ativa do que o normal - 
e outros perigos potenciais, como terremotos e tsunamis. 

Os governos da região estão enfrentando desafios com capacidade limitada de resposta e 
agora estão usando os instrumentos de que dispõem para garantir a segurança escolar. A 
falta de medidas específicas de preparação para enfrentar pandemias durante a 
temporada de furacões levou à improvisação e a testes em tempo real de políticas e 
medidas. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/72896_covid19briefcovid19systemicriskande.pdf 

 

Mensagens de alerta de emergência: encorajando a 
prontidão para agir 

Esta é a segunda de três notas de perigo simultâneas para o projeto de incêndio florestal 
e riscos naturais CRC, Criando comunicação multicanal eficaz durante a resposta a 
desastres e recuperação, conduzida como parte do cluster de Comunicação e 
Advertências. 

Esta pesquisa adota uma abordagem de riscos múltiplos para examinar a eficácia da 
comunicação de resposta e recuperação em comunidades afetadas por riscos naturais. Ele 
aplica comunicações de risco bem estabelecidas e teoria psicológica do comportamento 
humano para determinar se as mensagens de emergência existentes podem ser revisadas 
para melhorar a compreensão. 

Esta nota de perigo detalha quais tipos de mensagens específicas encorajam a prontidão 
da comunidade. Hazard Note 79 descreve oportunidades para serviços de emergência 
para melhorar sua comunicação e mensagens. Hazard Note 81 explora se os ícones e 
gráficos ajudam a encorajar ações durante emergências.  

FONTE:https://www.bnhcrc.com.au/hazardnotes/80 

 

 



 

Pesquisa 339: projeções climáticas de alta resolução para a 
Irlanda - uma abordagem de conjunto de vários modelos 

Neste estudo, os modelos climáticos regionais foram empregados para reduzir 
dinamicamente as informações grosseiras dos Modelos Climáticos Globais para fornecer 
projeções detalhadas das mudanças climáticas regionais do século 21 na Irlanda. As 
projeções foram realizadas em alta resolução espacial (espaçamento de grade de 4 km), 
permitindo uma avaliação mais precisa dos impactos locais das mudanças climáticas. 

FONTE:http://www.epa.ie/pubs/reports/research/climate/researchreport339/Research_Report_339_Par
t1.pdf 

FONTE:http://www.epa.ie/pubs/reports/research/climate/researchreport339/Research_Report_339_Par
t2.pdf 

FONTE:http://www.epa.ie/pubs/reports/research/climate/researchreport339/Research_Report_339_Par
t3.pdf 

 

Pesquisa de resposta rápida a desastres: oportunidades e 
desafios para um novo programa de financiamento 

A pesquisa de resposta rápida conduzida por cientistas sociais após um desastre pode 
revelar descobertas importantes sobre os perigos e seus impactos nas comunidades. A 
pesquisa para coletar dados perecíveis, ou dados que mudarão ou se perderão com o 
tempo, imediatamente após o desastre, foi apoiada por décadas por dois programas nos 
Estados Unidos, acumulando uma coleção de estudos de resposta rápida e uma cultura de 
pesquisa associada. Essa cultura está sendo atualmente desafiada a lidar melhor com os 
desequilíbrios de poder entre pesquisadores e participantes afetados por desastres. Até 
recentemente, o Canadá não tinha um programa de subsídios de resposta rápida. A fim de 
fazer um levantamento do estado do conhecimento e extrair dele para ajudar a moldar o 
novo programa no Canadá, este artigo analisa sistematicamente o corpo de pesquisa 
criado pelos dois programas dos Estados Unidos. 

Os resultados revelam uma literatura abrangente: os estudos são teoricamente, 
conceitualmente, tópicos e metodologicamente bastante exclusivos uns dos outros. Essa 
diversidade pode refletir apropriadamente a natureza dos desastres, mas a descoberta de 



que muitos estudos não estão baseados em pesquisas anteriores de resposta rápida e 
outros insights indicam oportunidades de como um novo programa de subsídios no 
Canadá pode contribuir para o crescimento de uma subdisciplina robusta de pesquisa de 
desastres. 

FONTE:https://link.springer.com/article/10.1007/s13753-020-00299-2 

 

ONU: mundo precisará de US$ 428 bilhões para conectar 
todos à internet até 2030 
O mundo precisará fazer um investimento de pelo menos US$ 428 bilhões até 2030 se 
quiser levar a internet a 3 bilhões de pessoas, ainda sem acesso à rede mundial.  

O investimento caberá aos setores público e privado, segundo o secretário-geral da União 
Internacional de Telecomunicações, UIT. 

Banda larga 

Em comunicado, Houlin Zhao, afirma que encontrar a forma de tornar a internet 
disponível a cada pessoa no mundo até o final da década é o objetivo da agência.  

No estudo “Conectando a Humanidade – avaliando necessidades de investimentos para 
conectar a humanidade à internet até 2030”, a agência diz que a meta é ambiciosa e 
representa um grande desafio de infraestrutura. 

A UIT afirma que, nos últimos meses, a pandemia mostrou vários tipos de desigualdade 
dentro e fora de países e regiões incluindo a qualidade de acesso e uso da internet. 

Zhao acredita que é hora de mobilizar o financiamento necessário para levar a banda larga 
às comunidades sem o serviço. 

Objetivos Globais 

A crise global do novo coronavírus também forçou vários serviços a passarem para a 
plataforma digital, e sem o acesso à internet, existe um risco real que as pessoas fiquem 
ainda mais abandonadas e esquecidas. 

A agência da ONU ressalta que o acesso online de forma universal e barata é fundamental 
para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

Segundo a UIT, mais de 12% de toda a população global sem acesso à internet vivem em 
áreas remotas, a maioria na África e no Sul da Ásia. Essa brecha é agravada ainda pelo 



chamado fosso digital de gênero. Em todo o globo, mais homens que mulheres estão 
conectados. A rede mundial tem apenas 48% das usuárias contra 58% de homens online. 

A diretora do Departamento de Desenvolvimento da UIT, Doreen Bogdan-Martin, disse 
esperar que o estudo ajude a acelerar ações para que a banda larga chegue a essas 
comunidades desassistidas.  

Conclusões 

Algumas das conclusões do estudo são:  

 A boa qualidade da banda larga é definida pela média de velocidade para baixar 
arquivos, de pelo menos 10Mbps (esses são dados transmitidos por cabos de fibra, 
satélite, ondas de rádio e outras tecnologias). 

  A 4G é usada como um proxy para a banda larga móvel e a banda larga fixa 
aplicadas.  

 A população-alvo, de 10 anos ou mais, é usada como a base para o cálculo sobre a 
penetração da banda larga; o acesso universal à conectividade é estabelecido 
como 90% de penetração do público alvo em linha com a metodologia e a 
abordagem desenvolvidas pela Comissão de Banda Larga para o Desenvolvimento 
Sustentável, que cuida dos investimentos para toda África até 2030. 

 O modelo é baseado em estimativas de país a país contrapondo um mostruário de 
219 nações e economias, o modelo tem várias complexidades e depende de dados 
de um mostruário de “países âncoras” como explicado no estudo. 

O estudo da OIT foi compilado com o apoio da Arábia Saudita como parte do papel da UIT 
na força-tarefa sobre a economia digital da Presidência do G-20, o grupo que reúne as 20 
maiores economias do mundo.  

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2020/09/1726652?utm_source=ONU+News+-+Newsletter&utm_campaign=29d7f4473c-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_19_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-29d7f4473c-105027597 

 

Lidar com as desigualdades de gênero e outras 
desigualdades será fundamental para a recuperação do 
COVID-19 

No último de nossa série sobre as lições da pandemia de coronavírus, examinamos 
como COVID-19 aumentou a desigualdade de gênero e a necessidade de combater as 
múltiplas formas de desvantagem no Sul global 



Lamentado como um ' desastre para o feminismo ', COVID-19 ampliou e exacerbou várias 
desigualdades, incluindo a desigualdade de gênero. Os homens frequentemente 
apresentam taxas  de mortalidade e hospitalizações por COVID-19 mais altas do que as 
mulheres. Ao mesmo tempo, os impactos sociais e econômicos da pandemia foram 
particularmente terríveis para mulheres e meninas. Devido ao COVID-19,  mais 47 milhões 
de mulheres em  todo o mundo viverão na pobreza em 2021. A pandemia levou a uma 
combinação profundamente desigual de gênero de trabalho remunerado em declínio - 
as mulheres estão representadas  em empregos informais e em setores duramente 
atingidos como o turismo - com aumento da carga de cuidados e  cuidados infantis 
limitados .  

Os encargos do COVID-19 para mulheres e meninas podem diferir com base nos contextos 
locais,  intervenções de políticas e   desvantagens intersetoriais . Grupos particularmente 
vulneráveis podem incluir  trabalhadoras migrantes , mulheres  com deficiência ,  pessoas 
deslocadas e homens e mulheres mais jovens (que correm maior risco de perder seus 
meios de subsistência). As múltiplas ameaças da pandemia aos meios de subsistência  e 
bem-estar das mulheres  , conforme descrito abaixo, exigirão com urgência pesquisas 
locais e intervenções inclusivas elaboradas em conjunto com mulheres, homens, meninas 
e meninos.  

Impactos de curto e longo prazo em mulheres e meninas 

Os bloqueios foram associados a evidências alarmantes de aumento da  violência contra 
mulheres e meninas , que permanece subnotificada. Muitos ainda lutam para ter acesso 
a refúgios para mulheres  e  serviços de saúde materna que já eram subfinanciados antes 
da pandemia. Isso pode ter consequências importantes a  longo prazo , como um 
aumento nos partos inseguros e um número crescente de meninas que abandonam a 
escola precocemente.  

Há muito que ainda não sabemos sobre os impactos da COVID-19 devido à  falta de 
dados desagregados  sobre idade, sexo, raça / etnia, deficiência e fatores 
socioeconômicos. Os formuladores de políticas exigem urgentemente informações mais 
detalhadas para apoiar uma recuperação com igualdade de gênero. 

COVID-19, trabalho feminino e encargos de assistência não remunerados   

O emprego das mulheres  caiu mais acentuadamente do que o dos homens e pode se 
recuperar mais lentamente. Muitas mulheres e homens no Sul global trabalham 
na  economia informal , onde cuidados de saúde adequados, licenças médicas e outras 
proteções sociais são raras. Tanto os trabalhadores informais quanto as mulheres 
enfrentaram escolhas rígidas entre ficar em casa com o risco de  passar fome ou violar as 
restrições do coronavírus se forem trabalhar. Mas são as mulheres que normalmente se 
concentram em empregos informais altamente precários; muitas mulheres trabalham em 



setores que foram  especialmente afetados,  como varejo, hotelaria e  comércio de 
alimentos .  

As mulheres também representam mais de 70% do setor de saúde globalmente, 
incluindo  profissionais de saúde comunitários  e outros provedores de linha de frente 
com risco elevado de infecção por COVID-19. 

Além disso, as mulheres normalmente arcam com as  crescentes cargas de cuidados  (por 
exemplo, limpeza, assistência a doentes) relacionadas a bloqueios, fechamento de escolas 
e impactos do COVID-19 na saúde. Embora haja evidências de que os homens estão cada 
vez mais ajudando nos cuidados infantis (por exemplo,  de Nairóbi e nas Filipinas ), as 
mulheres e meninas ainda fornecem a grande maioria dos cuidados.  

Mulheres e meninas geralmente dependem de  fontes de energia impuras  (para cozinhar, 
bombear água, etc.), o que pode contribuir para doenças respiratórias e aumentar as 
dificuldades de cuidar dos doentes durante a pandemia. As funções de cuidado também 
são muito mais desafiadoras na ausência de água, saneamento e higiene adequados 
( WASH ). Os déficits de WASH não só resultam em pobreza de gênero com base no 
gênero e bloqueiam os esforços vitais para manter a higiene durante a pandemia, como 
também é difícil se distanciar socialmente ao fazer  fila para receber 
água  (particularmente em assentamentos densos). Mulheres e meninas podem até 
mesmo correr o risco  de violência baseada em gênero  enquanto caminham para ter 
acesso a água ou combustível, incluindo  em campos de refugiados  e outros locais 
inseguros. 

Criando oportunidades equitativas e previdentes para mulheres e meninas 

Em meio a esses desafios sobrepostos, é importante reconhecer a agência das mulheres e 
abordar as múltiplas formas de desvantagem. As organizações femininas de base já estão 
ajudando a promover a recuperação do COVID-19 e a  criar novas narrativas  para um 
'novo normal'. A proteção social sensível ao gênero e à idade  pode ajudar a amortecer os 
impactos da pandemia. Outras  prioridades para uma recuperação feminista  (PDF) 
incluem a promoção da segurança alimentar, WASH e saúde universal; combate à 
violência contra as mulheres; e medidas para enfrentar as profundas desigualdades sociais 
e econômicas. 

FONTE:https://www.iied.org/addressing-gendered-other-inequalities-will-be-central-covid-19-recovery 
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Nota de conceito - Dia Internacional para a Redução do 
Risco de Desastres 2020 

A Assembleia Geral das Nações Unidas designou 13 de outubro como o Dia Internacional 
para a Redução do Risco de Desastres para promover uma cultura global de redução do 
risco de desastres. É uma oportunidade de reconhecer o progresso que está sendo feito 
em direção à redução do risco de desastres e perdas de vidas, meios de subsistência e 
saúde, de acordo com a Estrutura Sendai para Redução do Risco de Desastres 2015-2030 
adotada na Terceira Conferência Mundial das Nações Unidas sobre Redução do Risco de 
Desastres no Japão em março 2015. A Estrutura Sendai tem sete metas estratégicas e 38 
indicadores para medir o progresso na redução do risco de desastres e perdas. Esses 
indicadores alinham a implementação da Estrutura de Sendai com a implementação dos 
ODS e do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas.  

FONTE:https://www.preventionweb.net/publications/view/73197?&a=email&utm_source=pw_email 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
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 

                    

 

 

 


