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Construindo Cidades Resilientes, minha cidade está se
preparando.
A sua cidade é resiliente? Sua resiliência ajuda seus cidadãos a prosperar? Junte-se a
outras cidades, governos locais e parceiros que tomam medidas no caminho da resiliência
- tornando a cidade mais segura, prevenindo riscos e promovendo inovação e
investimentos.
Making Cities Resilient 2030 (MCR2030) é uma iniciativa única entre as partes
interessadas para melhorar a resiliência local por meio da defesa, compartilhamento de
conhecimentos e experiências, estabelecimento de redes de aprendizagem cidade a
cidade que se reforçam mutuamente, injetando conhecimento técnico, conectando várias
camadas de governo e construindo parcerias.
Ao fornecer um roteiro claro para a resiliência urbana e fornecer acesso à gestão do
conhecimento e ferramentas de monitoramento e relatórios, o MCR2030 apoiará as
cidades em sua jornada para reduzir o risco e construir resiliência. O MCR2030 visa
garantir que as cidades se tornem inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis até 2030,
contribuindo diretamente para o cumprimento da Meta de Desenvolvimento Sustentável
11 (ODS11) e outras estruturas globais, incluindo a Estrutura de Sendai para Redução do
Risco de Desastres, o Acordo de Paris e a Nova Agenda Urbana .
FONTE:https://mcr2030.undrr.org/

Plano de Resposta Humanitária Global Relatório de Progresso
COVID-19: Quarta Edição, 17 de novembro de 2020
Nos oito meses desde que a comunidade humanitária se reuniu no Plano de Resposta
Humanitária Global COVID-19 (GHRP), o vírus se espalhou pelo mundo e afetou
economias e sociedades inteiras. Milhões de pessoas foram empurradas à beira da
sobrevivência. A extensão dos efeitos ainda está se revelando.
Em 16 de novembro, havia mais de 15,7 milhões de casos confirmados de COVID-19 em
países GHRP e 518.000 mortes. Isso representa mais de 31 por cento dos casos globais
e mais de 41 por cento das mortes globais. Felizmente, o número de casos e mortes
relatados foi menor do que se temia originalmente em muitos dos países com
necessidades humanitárias, mas são os impactos secundários que foram - e continuarão
a ser - devastadores para muitas das pessoas que vivem nesses países.
No início do ano, os parceiros humanitários tinham como objetivo prestar assistência
humanitária a 109 milhões de pessoas. Hoje, esse número atingiu níveis recordes em
mais de 260 milhões de pessoas. Isso representa o maior aumento registrado em um
único ano. A pandemia exacerbou os impulsionadores pré-existentes e contínuos da
necessidade humanitária, principalmente ao causar o declínio das atividades
econômicas, reduzindo o poder de compra das famílias e causando uma série de
choques no sistema alimentar. As últimas evidências mostram que, entre março e
setembro de 2020, a insegurança alimentar aguda se agravou em muitos países. A
recente análise de risco de alerta precoce da FAO-PMA soou o alarme para 20 países e
situações que provavelmente enfrentarão aumentos potenciais de insegurança
alimentar aguda e que requerem atenção urgente. Em particular, Iêmen, Sudão do
Sul, O nordeste da Nigéria e Burkina Faso têm áreas de extrema preocupação, e uma
maior deterioração nos próximos meses pode levar a um risco de fome.1 Fatores
comuns que impulsionam o aumento da insegurança alimentar aguda incluem
aumentos na insegurança e violência, incluindo por grupos extremistas, perturbações
econômicas e comerciais, deslocamento e aumentos nos preços dos alimentos. Por
exemplo, a República Democrática do Congo (RDC) enfrenta crises múltiplas e
complexas em grande escala, incluindo insegurança prolongada, deslocamento em
massa e o ressurgimento do vírus Ebola e outras doenças. perturbações econômicas e
comerciais, deslocamento e aumentos nos preços dos alimentos. Por exemplo, a
República Democrática do Congo (RDC) enfrenta crises múltiplas e complexas em
grande escala, incluindo insegurança prolongada, deslocamento em massa e o
ressurgimento do vírus Ebola e outras doenças. perturbações econômicas e comerciais,
deslocamento e aumentos nos preços dos alimentos. Por exemplo, a República
Democrática do Congo (RDC) enfrenta crises múltiplas e complexas em grande escala,

incluindo insegurança prolongada, deslocamento em massa e o ressurgimento do vírus
Ebola e outras doenças.
A RDC tem o maior número de pessoas (21,8 milhões) com alta insegurança alimentar
aguda já registrada em um único país. O Zimbábue enfrenta vulnerabilidades múltiplas,
incluindo safras agrícolas consecutivas ruins, desafios macroeconômicos contínuos e
impactos do COVID-19. No Afeganistão, conflitos armados e fatores econômicos
estressantes, como desemprego generalizado e inflação, provavelmente continuarão a
causar insegurança alimentar e agravar a situação do COVID-19. Nos próximos meses,
esses fatores, combinados com restrições de acesso humanitário, podem agravar ainda
mais a situação nas áreas de risco, causando mortes generalizadas, desnutrição aguda e
fome, e uma perda irreversível de meios de subsistência.
COVID-19 exacerbou os desafios de proteção, especialmente para migrantes,
refugiados, pessoas deslocadas, pessoas idosas, pessoas com deficiência, crianças e
outros grupos vulneráveis. Cerca de 149 países fecharam total ou parcialmente as
fronteiras. Pelo menos 72 países não abrem exceção para as pessoas que buscam asilo,
limitando seriamente os direitos das pessoas que precisam de proteção
internacional. O impacto de gênero da pandemia também é claro - mulheres e meninas
são afetadas de forma desproporcional e a violência de gênero (VBG) aumentou. No
entanto, o financiamento necessário para ajudar a mitigar ainda mais o sofrimento de
mulheres e meninas não foi disponibilizado.
FONTE: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GHRP_ProgressReport_17NOV.pdf

Declaração conjunta sobre proteção
privacidade na resposta COVID-19
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Uma Declaração Conjunta sobre Proteção de Dados e Privacidade na resposta COVID-19 foi
emitida hoje, após o endosso pelas abaixo assinadas Organizações do Sistema das Nações
Unidas. Desenvolvido pelo Grupo de Política de Privacidade da ONU, um grupo interagências
sobre privacidade e proteção de dados, a declaração apóia o uso de proteção da privacidade
de dados e tecnologia pela ONU no combate à pandemia atual.
A declaração conjunta é baseada nos Princípios de Proteção e Privacidade de Dados
Pessoais da ONU , bem como nas recomendações da Estratégia de Dados do Secretário-Geral
sobre proteção de dados, privacidade e direitos humanos.
“Só podemos derrotar a Covid-19 com confiança, ciência e solidariedade. Com a Declaração
Conjunta, a ONU reforça seu compromisso de usar dados e novas tecnologias de maneira que
respeite o direito à privacidade e outros direitos humanos e promova o desenvolvimento

econômico e social sustentável. À medida que continuamos nosso trabalho para implementar
a Estratégia de Dados do Secretário-Geral , esta declaração esclarece como os Princípios da
ONU sobre Proteção de Dados e Privacidade podem ser aplicados no contexto da Covid-19.
” disse Robert Kirkpatrick, Diretor da UN Global Pulse e co-presidente do Grupo de Política de
Privacidade da ONU.
“Durante emergências de saúde pública, a coleta, processamento e uso de dados devem
proteger os direitos de todas as pessoas. A OMS emitiu orientações sobre o uso de
ferramentas digitais para rastreamento de contatos e considerações éticas para informar o
rastreamento de proximidade digital e continua a atualizar seu trabalho sobre governança e
compartilhamento de dados . Esta Declaração Conjunta deve servir como uma referência para
proteção de dados e privacidade no contexto da pandemia COVID-19 e além. A OMS tem
orgulho de se juntar a outras Organizações do Sistema das Nações Unidas e espera continuar
criando um ecossistema de governança de dados que protege os direitos à privacidade ”, disse
a Dra. Samira Asma, Diretora Assistente-Geral, Divisão de Análise e Distribuição de Dados,
Organização Mundial da Saúde.
“Esta declaração aumenta a consciência sobre os benefícios e os desafios que as práticas de
dados e tecnologia podem representar durante uma resposta a emergências. Pretende ser
uma orientação para garantir que os direitos humanos e as liberdades fundamentais sejam
preservados, durante e após o fim desta pandemia. ” observou o Sr. Patrick Carey, SecretárioGeral Adjunto Interino, Escritório de Tecnologia da Informação e Comunicação e co-presidente
do Grupo de Política de Privacidade da ONU e da Rede Digital e de Tecnologia do Sistema das
Nações Unidas.
FONTE:https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/joint_statement_on_data_protection_and_privacy_in
_covid-19_response.pdf

Folhas de dados da gestão de resíduos COVID-19
Em resposta ao COVID-19, hospitais, instalações de saúde e indivíduos estão produzindo
mais resíduos do que o normal, incluindo máscaras, luvas, aventais e outros
equipamentos de proteção que podem estar infectados com o vírus. Há também um
grande aumento na quantidade de plásticos descartáveis produzidos. Quando não
gerenciados de forma adequada, os resíduos médicos infectados podem estar sujeitos a
descarte descontrolado, levando a riscos para a saúde pública, e à queima a céu aberto ou
incineração descontrolada, levando à liberação de toxinas no meio ambiente e à
transmissão secundária de doenças aos humanos. Outros resíduos podem atingir fontes
de água e aumentar a poluição ribeirinha e marinha.

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/32282/FS1PT.pdf?sequence=11&isAllowed=y

Folha de dados 1 - Introdução à gestão de resíduos COVID-19:
As folhas de dados de gestão de resíduos COVID-19 do PNUMA descrevem os conselhos
do PNUMA para mitigar os impactos adversos da pandemia no meio ambiente global:
desde como gerenciar com segurança o aumento de resíduos produzidos em resposta à
crise, sobre como controlar a liberação de produtos químicos nocivos na atmosfera, na
terra e na água.
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/32282/FS1PT.pdf?sequence=11&isAllowed=y

Folha de dados 2 - Avaliação nacional da capacidade de resíduos médicos:
A gestão ambientalmente correta de resíduos médicos é um dos principais desafios
durante tempos normais em muitos países. Durante emergências como a pandemia de
COVID-19, esses desafios são ampliados porque a quantidade de resíduos produzidos
aumenta. Esta ficha técnica ajudará os países a avaliar a quantidade de lixo infectado que
é potencialmente produzido e as tecnologias disponíveis que eles podem usar para tratar
o lixo.
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/32776/FS2PT.pdf?sequence=8&isAllowed=y

Factsheet 3 - Como escolher sua tecnologia de gestão de resíduos para tratar resíduos
COVID-19 :
À medida que os países desenvolvem um inventário das instalações nacionais de gestão
de resíduos existentes, eles selecionam opções ambientalmente saudáveis para o
tratamento de resíduos usando a orientação da Avaliação de Tecnologias de
Sustentabilidade do PNUMA (SAT) Melhor Tecnologia Disponível e Melhores Práticas
Ambientais (BAT / BEP).
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/32778/FS3PT.pdf?sequence=8&isAllowed=y

Folha de dados 4 - Política e legislação associada a pandemias COVID-19:
orientações sobre políticas e legislação ajudarão os países a ter uma base legal e
institucional estável para responder melhor a futuras emergências de resíduos, como a
COVID-19,
e
para
esclarecer
medidas
a
serem
tomadas
.
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/32777/FS4PT.pdf?sequence=14&isAllowed=y

Informativo 5 - Links para circularidade - Resíduos não relacionados à saúde:
COVID-19 levará a uma maior produção e consumo de produtos domésticos e pessoais
relacionados à saúde, que podem ser de uso único e conter recursos valiosos como
plásticos, têxteis, metais, eletrônicos. Os resíduos COVID-19, e quaisquer outros resíduos,
devem ser coletados e tratados de forma adequada para evitar lixo ou incineração
descontrolada causando impactos à saúde humana, qualidade do ecossistema,
biodiversidade, incluindo impactos no solo, rios, linhas costeiras e no sistema marinho.
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/32773/FS5PT.pdf?sequence=8&isAllowed=y

Folha
de
dados
6 - Vínculos
da
qualidade
do
ar
e
COVID-19:
A qualidade do ar é afetada negativamente por práticas prejudiciais ao meio ambiente,
como queima a céu aberto ou outros métodos de gestão de resíduos. É essencial aderir a

práticas ambientalmente saudáveis para a gestão de resíduos, especialmente resíduos
COVID-19,
e
manter
altos
padrões
ambientais
e
fiscalização.
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/32774/FS6PT.pdf?sequence=11&isAllowed=y

Folha de dados 7 - Estratégias de gestão de resíduos médicos domésticos:
À medida que o COVID-19 se espalha para o mundo em desenvolvimento, com acesso
limitado a suporte médico, um número maior de casos terá que se automedicar em
casa. O gerenciamento adequado de resíduos médicos domésticos se tornará, portanto, a
chave para interromper a propagação do vírus COVID-19 e evitar colocar outras pessoas,
incluindo trabalhadores de resíduos, em risco.
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/32775/FS7PT.pdf?sequence=8&isAllowed=y

Folha de dados 8 - Desastres e conflitos:
países afetados por desastres e conflitos e operações humanitárias vulneráveis com
capacidade limitada, infraestrutura e recursos deficientes provavelmente enfrentarão
enormes problemas no caso de disseminação do COVID-19 e a necessidade de soluções
seguras, eficientes e adequadas para gestão de resíduos contaminados sólidos e
perigosos. Este folheto informativo descreve como gerenciar esse tipo de lixo no contexto
de acampamentos e configurações semelhantes a acampamentos, bem como em
assentamentos informais.
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/32801/FS8PT.pdf?sequence=6&isAllowed=y

Folha de dados 9 - COVID-19, águas residuais e saneamento:
Esgoto bruto e águas residuais parcialmente tratadas são um veículo para a propagação
de doenças e um meio potencial para o COVID-19 se espalhar mais rapidamente, por
exemplo em áreas onde o saneamento é deficiente ou onde as comunidades estão
expostas a esgotos a céu aberto e água negra. COVID-19 traz desafios adicionais com o
aumento do uso de produtos médicos, máscaras e luvas de plásticos, têxteis e outros
produtos descartáveis que são descartados em ambiente aberto ou em sistema de
drenagem existente, contribuindo para as já alarmantes quantidades de plásticos , e
poluição de microfibras em águas residuais.
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/32802/FS9PT.pdf?sequence=5&isAllowed=y

Histórias, dados e planos: Preparando-se para a próxima
pandemia
Por Abhas Jha

Mesmo antes do atual surto de COVID-19, um relatório de setembro de 2019 compilado a
pedido do Secretário-Geral das Nações Unidas alertou que há uma "ameaça muito real"
de uma pandemia que se espalha pelo mundo e pode aniquilar quase 5% da economia
global.
O falecido biólogo molecular ganhador do Prêmio Nobel Joshua Lederberg já havia
alertado que os vírus representam "a maior ameaça à contínua dominação do
homem neste planeta". No contexto da atual epidemia COVID-19, em 15 de fevereiro, o
diretor-geral da OMS, Dr. Tedros Ghebreyesus, falando na Conferência de Segurança de
Munique, disse que "Por muito tempo, o mundo tem operado em um ciclo de pânico e
negligência".
Para aqueles de nós que trabalham em desastres e preparação, esse ciclo de pânico e
negligência é familiar. Temos até um nome para isso: NIMTOF, que significa Não No Meu
Mandato. Políticos são seres racionais. Digamos que você é um prefeito ou algum outro
funcionário eleito. Você enfrenta uma escolha de investir em preparação para um
desastre ou pandemia que pode ou não acontecer sob sua vigilância. Ou você pode usar
esse dinheiro para outras prioridades urgentes e mais visíveis. Infelizmente, as evidências
mostram que os eleitores "recompensam o partido incumbido por fornecer gastos com
auxílio a desastres, mas não por investir em gastos de preparação para desastres". Então,
sem prêmios para adivinhar onde as prioridades de investimento estarão.
Em qualquer base racional de custo-benefício, investir em preparação, seja para
pandemias ou riscos naturais, é possivelmente um dos melhores investimentos que
qualquer país pode fazer. Um dólar gasto em preparação para desastres vale cerca de US
$ 15 em termos dos danos futuros que ele mitiga. No caso das pandemias, um relatório do
Banco Mundial de 2017 constatou que anualmente seria necessário menos de US$ 1 por
pessoa globalmente para colocar em prática mecanismos robustos para se preparar para a
próxima (inevitável) pandemia.
Então, que lições aprendemos com grandes desastres sobre lidar com a "maldição do
NIMTOF"?
A primeira lição é que você nunca deve deixar uma crise séria ir para o lixo. A pesquisa
sobre grandes desastres mostra que o potencial para grandes reformas políticas e
investimentos em preparação está nas semanas e meses logo após o desastre. Esta é a
estreita janela de oportunidade em que se pode colocar em prática as estruturas
institucionais que permitem o planejamento multi-stakeholder de longo prazo que é
essencial para a preparação. Após o furacão Sandy, a administração da cidade de Nova
York e o Painel de Mudanças Climáticas da cidade de Nova York trabalharam com um
grupo multidisciplinar de especialistas técnicos para desenvolver a próxima versão do
plano de sustentabilidade de longo prazo da PlaNYC-Nova York. Com relação à preparação
da pandemia, após o SARS, Cingapura colocou em prática uma resposta nacional integrada

"inteira de Cingapura", onde agências públicas, organizações privadas e a comunidade
trabalham de forma coordenada para lidar com questões de saúde e não-saúde.
Curiosamente, estudos têm consistentemente constatado que grandes desastres têm uma
"memória meia-vida" de cerca de uma geração e meia, após a qual a lembrança do
impacto do desastre começa a desaparecer da memória do público em geral, assim como
a prioridade de investir na preparação. Infelizmente, mesmo as memórias bastante
recentes de SARS e MERS parecem ter desaparecido da memória pública muito
rapidamente. Assim, as comunidades devem investir em estruturas e histórias para
manter viva a memória coletiva de desastres passados. O Japão, por exemplo, investiu no
que foi descrito como "herança de desastres" – monumentos e narrativas tradicionais
para manter vivas memórias de desastres de séculos atrás dentro das comunidades. A
costa do Japão é pontilhada com tábuas de pedra referidas localmente como "pedras de
tsunami" denotando terremotos e tsunamis passados. Algo tão simples como uma linha
vermelha brilhante no centro da cidade denotando a alta marca de água de inundação
pode ser um dispositivo de memória extremamente útil. No caso das pandemias, isso
seria, por exemplo, celebrar "dias de preparação pandemia" anual, conversar com
pacientes que foram curados ou honrar os esforços heroicos dos prestadores de serviços
de saúde individuais.
Uma segunda lição relacionada é a importância de exercícios e simulações. No caso do
Grande Terremoto do Japão e tsunami de 2011, as escolas que praticavam regularmente
exercícios de terremotos tinham taxas de sobrevivência surpreendentemente mais altas.
Todos os anos, em 19 de setembro, o México realiza uma simulação pública para marcar o
aniversário do terremoto devastador de 1985. Novas ferramentas tecnológicas como
realidade virtual e jogos sérios podem servir como ferramentas educacionais e de
engajamento para comunidades afetadas, formuladores de políticas e outras partes
interessadas. As ferramentas de visualização são uma maneira especialmente eficaz de os
formuladores de políticas avaliarem as trocas entre diferentes cenários e escolhas
políticas. Uma ferramenta de mapeamento de risco de código aberto, o INASAFE, que o
Banco Mundial desenvolveu com os governos da Indonésia e Austrália, permite que os
tomadores de decisão sobreponham desastres passados com ativos atuais para ver o
impacto nas escolas e hospitais.
Finalmente, não podemos enfatizar o suficiente a importância de criar sistemas com
antecedência para o compartilhamento rápido e eficiente de dados. Um dos aspectos
mais positivos da resposta ao surto de COVID-19 tem sido a ampla cooperação
internacional no compartilhamento de dados. No início de janeiro, os cientistas não
sabiam nada sobre o vírus. Dentro de duas semanas, graças à rápida liberação pública da
China do genoma inicial do vírus, existem agora 18 genomas conectados ao vírus COVID19 que estão sendo compartilhados e estudados por cientistas de todo o mundo. Nesta
era de big data, onde fontes de dados "não tradicionais" podem fornecer insights
preditivos valiosos, é essencial ter sistemas em vigor que permitam o compartilhamento
de dados não apenas entre agências e ministérios, mas através das fronteiras

internacionais. Após o terremoto de 2015 no Nepal, a operadora móvel, Ncell,
compartilhou seus dados de localização que acompanharam o movimento de pessoas com
a organização sueca Flowminder e o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de
Assuntos Humanitários, a fim de mapear os movimentos populacionais em todo o país.
Esses mapas em tempo real permitiram que o governo e as organizações humanitárias
melhor visassem a ajuda e o socorro. A Ncell e a Flowminder ganharam o Global Mobile
Award por colaboração de ajuda humanitária em 2016.
Com a urbanização explosiva, rápida e principalmente não planejada em andamento na
maior parte do mundo em desenvolvimento, pandemias e desastres são, infelizmente,
inevitáveis. Há, no entanto, muito que podemos fazer para diminuir seu impacto nas
comunidades.
FONTE:Stories, data, and plans: Preparing for the next pandemic (worldbank.org)
FONTE:GPMB_annualreport_2019.pdf (who.int)

OIM quer inclusão de migrantes na imunização contra
Covid-19
Qual é o impacto desta pandemia sobre os migrantes em todo o mundo?
A pandemia teve um impacto enorme junto dos migrantes, não apenas do ponto de vista
da saúde porque muitas vezes os migrantes vivem em ambientes, em casas, em zonas do
país extremamente povoadas, mas também do ponto de vista da sua mobilidade. Nós
temos cerca de 3 milhões de imigrantes bloqueados em virtude do fecho das fronteiras e
das restrições impostas à movimentação e aos processos de confinamento. Portanto, a
pandemia veio sublinhar vulnerabilidades dos imigrantes que são específicas dos
imigrantes e que exigem soluções adequadas. As doses de vacina, num primeiro
momento, não devem ser suficientes para todos.

Qual é a recomendação da Organização Internacional para Migrações sobre inclusão dos
migrantes e como eles devem ser priorizados junto a outros grupos?
O princípio básico é de acesso universal aos cuidados de saúde incluindo as vacinas. O que
nós defendemos é que os governos devem incluir os imigrantes nos seus planos nacionais
de vacinação. E não discriminar, mas também não criar nenhum sistema de privilégio em
relação aos imigrantes. Trata-se de aplicar aos imigrantes presentes no seu território os
mesmos critérios, que são usados a nível nacional para os seus próprios cidadãos, em
termos de riscos, de idade, de vulnerabilidades médicas, para garantir que o conjunto da

comunidade é protegido. Como disse o secretário-geral das Nações Unidas, ninguém está
seguro enquanto todos não estiverem seguros.
O sr. sente que os governos estão lhe ouvindo em seu apelo para tomar as decisões
corretas?
Nós temos vários exemplos de países que já adotaram medidas no sentido de incluir os
imigrantes, independentemente de seu estatuto legal, na cobertura de saúde
inclusivamente nos planos de vacinação. É o caso do Texas, nos Estados Unidos, ou o caso
de Portugal, ou o caso do Chade, ou o caso da Alemanha ou do Equador. Em vários países
do mundo, essas decisões já foram tomadas. Mas nós reconhecemos também que ainda
há países que não se compenetraram da importância que têm em incluir os imigrantes na
proteção de saúde e na vacinação. Não apenas porque se trata do interesse fundamental
da pessoa, mas também porque é do interesse do conjunto da comunidade que toda a
gente esteja segura para que o conjunto da população esteja também seguro.
Muitos migrantes têm receio de buscar a vacina por terem medo de serem detidos ou
deportados caso eles se apresentem numa instalação hospitalar. O que os governos
podem fazer?
Um dos obstáculos com os quais nós nos confrontamos é uma certa relutância, uma certa
desconfiança dos imigrantes em relação aos mecanismos de saúde, ao acesso à proteção,
à saúde porque receiam ser detidos ou até mesmo reportados em virtude do seu estatuto
irregular. O que é necessário é criar esta relação de confiança mútua com os imigrantes e
adotar os mecanismos necessários que tornam claro que a vacinação e o acesso aos
cuidados de saúde não serão usados para aplicação de leis de imigração.
Existem muita informação falsa sobre as vacinas, desconfiança sobre as vacinas não
somente contra a Covid-19, mas vacinas em geral. Qual é a sua mensagem a migrantes,
requerentes de asilo, sobre isso?
Ninguém pode negar que vacinas comportam sempre alguns riscos. Mas eu creio que
hoje, no momento em que estamos a falar, além das medidas de proteção que cada um
deve adotar: o uso da máscara, o lavar das mãos, o garantir a distância social, existem
evidências suficientes, do ponto de vista médico e do ponto de vista científico, de que as
vacinas, que estão a ser disponibilizadas, são seguras. E portanto, cada um deve cuidar de
si próprio. E a vacinação é uma parte desta autoproteção que é absolutamente
imprescindível. Portanto, a minha mensagem é muito clara: eu encorajo as pessoas a
serem efetivamente vacinadas contra esse vírus extremamente destrutivo.
O que a OIM tem feito para apoiar os governos em seus planos de vacinação?
A OIM tem um conjunto de clínicas, mais de 70 clínicas em 56 países, gere mais de 20
laboratórios no mundo inteiro. Na primeira fase da pandemia, nós estivemos muito
envolvidos em apoiar os governos na testagem das pessoas em relação à contaminação.
Estamos preparados para continuar a apoiar os governos, os Estados-membros da OIM,

quer na definição das regras de seus planos nacionais de vacinação, quer na garantia do
apoio ao acesso dos migrantes ao processo de vacinas.
Como falar português lhe ajuda no seu trabalho? O sr. está em Genebra, que concentra
uma das maiores diásporas de língua portuguesa no mundo, mas como o sr. utiliza a
língua quando viaja ao terreno? É algo útil?
Bom, naturalmente que aqui em Genebra quando quase 20% da população do Cantão é
portuguesa ou de origem portuguesa, falar português é muito comum e muito correto.
Mas o português é uma língua universal. É uma língua que é falada em todos os
continentes. E sem dúvida alguma que a capacidade de nos dirigirmos nessa própria língua
de comunicação mais fácil é um ativo na ação da OIM sobretudo nos países de língua
oficial portuguesa.
FONTE:OIM quer inclusão de migrantes na imunização contra Covid-19 | ONU News

CDC da África traça estratégia de armazenamento ultracold
para vacinas COVID-19
Por Sara Jerving // 21 janeiro 2021
Durante uma coletiva de imprensa na quinta-feira, o diretor do Centro de Controle e
Prevenção de Doenças da África, John Nkengasong, traçou uma estratégia que permitirá
que todas as nações africanas implementem vacinas que exijam armazenamento de
temperatura ultracold.
"Todos os países africanos, todos os 55, podem receber qualquer vacina agora", disse ele,
acrescentando que deseja dissipar a ideia de que algumas nações africanas não estão
prontas para iniciar campanhas de vacinação.
A vacina Pfizer-BioNTech COVID-19 atualmente tem as necessidades de armazenamento
mais difíceis de qualquer uma das vacinas, com uma temperatura de armazenamento
recomendada de menos 70 graus Celsius (menos 94 graus Fahrenheit), o que levantou
preocupações de que não será um ajuste realista para uma implantação na maioria das
configurações africanas.
A vacina Moderna também precisa de temperaturas ultra baixas, mas o uso desta vacina é
limitado aos Estados Unidos, disse Nkengasong. A vacina AstraZeneca só precisa de
temperaturas padrão de refrigeração.

Nkengasong pediu aos países que usassem uma abordagem centrada no urbano, na qual o
governo compra freezers de armazenamento ultracold para um punhado de hospitais ao
redor de uma capital.
Cada freezer custa cerca de US$ 15.000, o que é "muito, muito factível", de acordo com
Nkengasong. Estes freezers estão disponíveis para os países através da Plataforma de
Suprimentos Médicos da África. Tanto o COVAX Facility quanto o Banco Mundial estão
trabalhando com os países para financiar seus lançamentos de vacinas.
Usando a Etiópia como exemplo, ele disse que o primeiro passo seria criar uma unidade
de coordenação de vacinação no Instituto de Saúde Pública da Etiópia, que já tem
capacidade para cadeias frias.
O governo poderia então criar cerca de 10 pontos de vacinação em hospitais e clínicas em
toda a capital, Addis Ababa, com um ou dois freezers ultracold disponíveis em cada local.
Cerca de 20 profissionais de saúde de cada local poderiam então ser treinados em áreas
como registro e injeção de vacinas, enquanto o governo mobiliza comunidades em torno
da importância do recebimento de vacinas.
Essa estratégia é benéfica porque os casos de COVID-19 em todo o continente tendem a
se concentrar em áreas urbanas.
"Se fizermos isso, então começaremos a quebrar a espinha dorsal da infecção", disse
Nkengasong, acrescentando que levaria cerca de dois meses para atingir 60% da
população com vacinas em uma cidade de cerca de 5 milhões, como Adis Abeba.
As principais companhias aéreas do continente, incluindo a Ethiopian Airlines e a Kenya
Airways, estão agora equipadas para transportar vacinas a temperaturas ultracoladas,
disse ele.
Nkengasong aconselhou os países a não distribuir freezers ultracold em seus territórios,
especialmente em áreas rurais. "Não seria estratégico, e não seria prudente", disse ele.
"Devemos começar com uma abordagem em fases onde você começa com capitais, e você
pode equipá-las com cadeias ultracold ... e, em seguida, arrastar a população para esses
centros de vacinação e, posteriormente, à medida que novas versões de vacinas surgirem,
espalhamos por todo o país", disse ele, acrescentando que vacinas que requerem
condições de armazenamento menos rigorosas, como a vacina AstraZeneca, poderiam ser
distribuídas em todo o país.

Uma estratégia como essa é importante para que o continente se mova rapidamente,
usando uma combinação de vacinas onde elas são viáveis, disse o diretor regional da
Organização Mundial da Saúde da África, Matshidiso Moeti, durante uma coletiva de
imprensa.
No entanto, Thabani Maphosa, diretor-gerente de programas de países da Gavi, a Aliança
de Vacinas,alertou que, ao utilizar essa estratégia, é importante garantir que a lacuna
entre a vacinação das populações urbanas e rurais não seja muito grande.
"A agenda de equidade não deve ser esquecida nesse processo", disse ele.
Na semana passada, a União Africana anunciou que garantiu 270 milhões de doses de
vacinas para as nações africanas comprarem, incluindo a vacina da Pfizer. As préencomendas já começaram. Na sexta-feira, a OMS anunciou um acordo com a PfizerBioNTech para que 40 milhões de doses de sua vacina sejam fornecidas à unidade covax a
um preço sem fins lucrativos.
Também estão em curso discussões globais para a doação de vacinas por países mais ricos
que reservaram quantidades extras.
Jenny Lei Ravelo contribuiu com a reportagem.
Atualização, 22 de janeiro de 2021: Este artigo foi atualizado com informações sobre o
acordo entre a Pfizer-BioNTech e a instalação covax.
FONTE:Africa CDC outlines ultracold storage strategy for COVID-19 vaccines | Devex

Perguntas e respostas: Como a integração do setor privado
nos sistemas de saúde pode melhorar a eficiência
Por Devex Editor // 23 janeiro 2021
A integração do setor privado é uma parte fundamental para a criação de sistemas de
saúde mais eficientes e equitativos, segundo Monique Vledder, chefe do secretariado
do Global Financing Facility, uma parceria global do Banco Mundial que está

comprometida em garantir que todas as mulheres, crianças e adolescentes possam
sobreviver e prosperar.
"Vemos o setor privado como um grande contribuinte para a agenda de eficiência, o que
significa que acreditamos que os recursos disponíveis para a saúde da mulher e da criança
podem ser usados em conjunto para ampliar o acesso a cuidados acessíveis e de qualidade
e alcançar melhores resultados de saúde mais sustentáveis", disse Vledder.
Ao facilitar uma maior colaboração público-privada, a GFF está ajudando a construir
compreensão, confiança e o ambiente de capacitação necessário para que os dois setores
trabalhem juntos e alcancem maior impacto na oferta de cuidados de saúde e
mercadorias acessíveis e de qualidade, disse ela.
Por exemplo, em colaboração com a MSD for Mothers, a Fundação Bill & Melinda Gatese
a Ups Foundation, a GFF está aproveitando a expertise do setor privado em gestão da
cadeia de suprimentos e logística para melhorar o acesso de mulheres, crianças e
adolescentes a medicamentos e produtos de saúde — incluindo o planejamento familiar
— em países de baixa e média renda. Isso é garantir uma prestação mais eficiente e eficaz
dos cuidados de saúde onde é mais necessário.
No total, 270 milhões de mulheres em idade reprodutiva têm uma necessidade não
atendida de contracepção.
Embora existam outras parcerias público-privadas no espaço de saúde reprodutivo,
materno, neonatal, infantil e adolescente para trazer sistemas de saúde mais eficientes,
Vledder disse acreditar que mais deve ser feito para acompanhar esse engajamento para
que iniciativas bem-sucedidas possam ser mais conhecidas e potencialmente
dimensionadas para maior impacto.
Falando à Devex, ela discutiu como a GFF trabalha com os países para engajar o setor
privado, quais medidas são necessárias para acompanhar o engajamento e as lições que
aprendeu em suas parcerias até agora.
Qual é o nível de investimento do setor privado da GFF na RMNCAH?
No geral, quando olhamos para o que foi alcançado nos últimos anos na saúde das
mulheres, crianças e adolescentes, uma coisa é clara: não podemos alcançar a cobertura
universal de saúde e alcançar as mulheres, crianças e adolescentes mais pobres sem
aproveitar os recursos e capacidades do setor privado para complementar o que o setor
público está fazendo.

O setor privado desempenha um papel muito importante no desenho da abordagem GFF.
Eles fazem parte do planejamento empresarial e da nossa estrutura de governança, temos
representação do setor privado, mas o mais importante é que abordamos o trabalho da
saúde materno-infantil em países a partir do que chamo de perspectiva de "sistema
misto".
Estamos trabalhando em nossos países parceiros para engajar o setor privado através das
plataformas de países GFF para desenvolver prioridades para garantir que possamos
fornecer os serviços essenciais para mulheres e crianças, seja através de serviços públicos
ou serviços privados. Essa parte de prestação de serviços é uma âncora que começa
apoiando os governos na realização de avaliações para entender o papel e o escopo do
setor privado, e a qualidade do cuidado que está sendo prestado e, em seguida, integrar
esses achados nos casos de investimento do país.
Quais os desafios que a GFF enfrentou para trabalhar com o setor privado na área da
RMNCAH?
Em nível nacional, na fase inicial — especialmente quando começamos a nos envolver
com um país — um dos nossos principais desafios é a falta de dados. Sabemos que o setor
privado desempenha um papel importante, mas muitas vezes não há dados para ver quais
serviços [são necessários], [em] quais áreas do país, quem são eles atingindo, quais são os
preços, qual é a qualidade do atendimento.
Investimos muito quando nos envolvemos em países pela primeira vez — garantindo que
façamos avaliações abrangentes para seus ministérios da saúde — para que estejamos
bem posicionados para entender e avaliar as melhores áreas para melhoria.
Disponibilizamos essas avaliações publicamente em nosso site e compartilhamos com
stakeholders relevantes através de nossas plataformas de país.
Em segundo lugar, estamos muito interessados que o setor privado tenha um papel na
coordenação e alinhamento das prioridades com o setor público. Em muitos países, esse
engajamento é carente, por isso é muito importante apoiar os países a trazer o setor
privado nas discussões em torno das prioridades como parte de seu caso de investimento.
Essa é definitivamente uma área onde muito do progresso precisa acontecer.
A GFF está fornecendo financiamento e assistência técnica para fortalecer o diálogo
público-privado e construir confiança entre os dois setores. Em alguns países, ajudamos o
setor privado a formar associações com objetivos comuns para servir como uma
contrapartida mais eficaz para o governo.

Finalmente, em um engajamento mais regulado do setor privado em nível nacional, o
Ministério da Saúde desempenha o papel de administrador e define as prioridades. É
importante que realmente garantamos que, se não estiver lá, apoiamos os governos na
capacidade de negociar bem com o setor privado para que a contratação esteja alinhada
com as prioridades do país e também com um bom valor para o dinheiro.
Que lições a GFF aprendeu com projetos anteriores em torno da colaboração com o setor
privado que poderiam ser aplicados a projetos futuros, e como você compartilha
quaisquer lições aprendidas entre países e parceiros?
Trabalhamos com muitos países para construir capacidade governamental para gerenciar
contratos com instalações privadas e públicas para fornecer um pacote abrangente e de
alta qualidade de serviços de saúde materno-infantil. O apoio ajuda a fortalecer a
transparência porque os contratos têm um foco claro e mecanismos para medir
resultados antes de pagar prestadores de serviços, o que traz muita prestação de contas.
Ajuda a garantir que o financiamento seja direcionado às mulheres e crianças mais
vulneráveis, que recebam os serviços de que precisam com realmente alta qualidade.
Penso que este é um bom exemplo de como podemos trabalhar efetivamente com o setor
privado, bem como com o setor público, para prestar serviços essenciais. Alguns desses
exemplos estão disponíveis em nosso último relatório anual, e também estamos no
processo de capturar sistematicamente experiências e lições aprendidas com esses
compromissos.
Em nível global, trabalhar com parceiros para desenvolver mecanismos inovadores de
financiamento para atrair investidores privados que querem investir em áreas onde
sabem que seu dinheiro teria impacto social. Há dois anos, há dois anos, colaboramos com
o Tesouro do Banco Mundial para criar um vínculo de desenvolvimento sustentável para a
saúde da mulher e da criança. A fiança mobilizou US$ 2 bilhões em novos financiamentos.
Essa era uma área nova e excitante para nos envolvermos com uma parte diferente do
setor privado em uma agenda realmente ambiciosa.
Como você está acompanhando o engajamento da GFF com o setor privado na área da
RMNCAH?
A medição dos dados e o monitoramento que fazemos é abrangente dos serviços no setor
público e privado. Temos muitas outras áreas em que nos envolvemos com o setor
privado que fazem parte de nossa teoria geral da mudança e do nosso quadro de
resultados, conforme descrito em nosso relatório anual. Estamos fazendo um monte de
trabalho para garantir que tenhamos dados regulares de monitoramento, que façamos
avaliações, e que acompanhemos o impacto desse trabalho, incluindo o que algumas
dessas inovações e parcerias trazem para a agenda.

[Isso ajuda a] garantir que [iniciativas] privadas efetivas e de menor escala que
desenvolvemos em parceria com outras pessoas possam ser ampliadas com o apoio do
Banco Mundial e de outros financiadores. Então, para nós, o monitoramento, a agenda de
implementação, pesquisa e avaliação é uma parte incrivelmente importante da nossa
estratégia.
A Devex e a MSD for Mothers co-sediaram uma mesa redonda virtual no ano passado para
discutir o papel das soluções do setor privado local para prestar assistência em países de
baixa e média renda, tanto durante o COVID-19 quanto em um cenário póspandemia. Assista aqui.
A série Funding the Future é apoiada por financiamento da MSD, por meio de seu
programa MSD for Mothers e é de responsabilidade exclusiva dos autores. MSD for
Mothers é uma iniciativa da Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, EUA.
FONTE:Q&A: How private sector integration in health systems can improve efficiency | Devex

Nacionalismo de vacinas pode custar até US$ 9,2 trilhões à
economia global
O nacionalismo de vacinas contra a Covid-19 pode custar até US$ 9,2 trilhões à economia
global. Quase metade desse prejuízo, US$ 4,5 trilhões, seria registrado nas economias
mais ricas. A expressão foi criada para descrever quando um país financia somente da
imunização de seus cidadãos sem cooperar com a vacinação em outras partes do mundo.
A informação faz parte de um estudo destacado esta segunda-feira pelo diretor-geral da
Organização Mundial da Saúde, OMS.
Investimento
Falando a jornalistas em Genebra, Tedros Ghebreyesus lembrou que o déficit de
financiamento para o acelerador de acesso às ferramentas contra a Covid-19, Acelerador
ACT, é cerca de US$ 26 bilhões.
Segundo Tedros, “se totalmente financiado, o Acelerador ACT retornaria até US$ 166 para
cada dólar investido.”
O diretor-geral afirmou que “o nacionalismo de vacinas pode servir a objetivos políticos de
curto prazo, mas é do interesse econômico de médio e longo prazos de cada nação apoiar
a equidade da vacina.”

O chefe da OMS disse ainda que “a pandemia lembrou a todos que saúde e economia
estão intimamente conectadas.”
O estudo foi encomendado pela Fundação de Pesquisa da Câmara Internacional de
Comércio, que representa mais de 45 milhões de empresas em mais de 100 países.
Emprego
Tedros destacou ainda um relatório da Organização Internacional
OIT, que analisa o impacto da pandemia no mercado de trabalho global.

do

Trabalho,

A pesquisa conclui que 8,8% das horas de trabalho globais foram perdidas no ano
passado, resultando em uma queda na renda global do trabalho equivalente a US$ 3,7
trilhões.
O relatório projeta que a maioria dos países se recuperará no segundo semestre de 2021,
dependendo da implementação da vacinação.
Para Tedros, essas duas pesquisas mostram que o nacionalismo de vacinas “não seria
apenas um fracasso moral, seria também um fracasso econômico.”
Concurso
Há um ano, menos de 500 casos de Covid-19 tinham sido notificados à OMS, incluindo
apenas 23 casos fora da China. Essa semana, o mundo deve atingir 100 milhões de casos.
Tedros disse que “os números podem ser desumanos, mas atrás de cada dígito está uma
pessoa, uma história.”
A OMS quer ajudar a retratar essas vidas por meio do Festival de Cinema Saúde para
Todos. No ano passado, quase mil 300 filmes foram enviados de todo o mundo.
Este ano, a agência abriu inscrições em três categorias: cobertura universal de
saúde, emergências de saúde e melhor saúde e bem-estar.
Os candidatos têm até 30 de janeiro para enviar seus vídeos.
FONTE:Nacionalismo de vacinas pode custar até US$ 9,2 trilhões à economia global | ONU News

Permitindo o acesso equitativo ao resumo das vacinas
COVID-19

CEPI é uma Associação Norueguesa. O principal órgão de governo é o Conselho, que tem
12 membros votantes (quatro investidores e oito membros independentes
representando competências, incluindo indústria, saúde global, ciência, mobilização de
recursos, finanças) e cinco observadores. Todos os investidores são convidados a
participar do Nosso Conselho de Investidores, que nomeia representantes
de investidores para o Conselho e tem alguns direitos, incluindo a aprovação de
quaisquer investimentos individuais acima de US$ 100 milhões. Dois órgãos adicionais
apoiam e orientam o trabalho do CEPI: o Comitê Consultivo Científico é o principal grupo
de assessoria científica do Conselho e Secretariado e o Grupo de Coordenação Conjunta
trabalha com partes interessadas externas críticas para avançar no portfólio de vacinas
do.CEPI.
FONTE:Enabling-equitable-access-to-COVID19-vaccines_26Jan-2021.pdf (cepi.net)

Vídeo de sensibilização sobre a importância da Educação
em Situações de Emergência
Consulte a compilação de vídeos, fotografias e histórias recebidas das e dos membros da
INEE por ocasião do 20º aniversário da INEE, em novembro de 2020.
FONTE:Filme do 20º Aniversário da INEE - YouTube

Estrutura de Habilidades de Educação de Emergência
O quadro de competência do EIE baseia-se nas Normas Mínimas do INEE para formular
um conjunto de competências necessárias, valiosas e reconhecidas para os setores de
educação humanitária e emergencial. Descreve em termos gerais o desempenho
esperado, através de uma série de competências que podem ser aplicadas a diferentes
funções. O quadro fornece um léxico comum para habilidades humanitárias e técnicas
básicas e define os conhecimentos, habilidades e atributos previstos para cada uma delas.
A estrutura tem como objetivo informar recrutamento, desenvolvimento profissional e
aprendizagem, gestão de desempenho, planejamento e design organizacional. É uma
orientação setorial para promover a responsabilização, eficiência e previsibilidade da
preparação educacional, resposta e recuperação das populações afetadas.

O quadro destina-se principalmente ao uso dos profissionais do EI em contextos
humanitários. No entanto, também é de interesse global e em ambientes de
desenvolvimento apoiar o planejamento e a preparação de emergências. A melhor
maneira de usá-lo é em conjunto com o Quadro de Competências Humanitárias Essenciais
(CHCF) e, se for o caso, o Quadro de Habilidades para a Proteção da Criança e do
Adolescente em Ação Humanitária (CPHA) (especificamente concorrência 5.4 sobre
integração e educação do CPHA). Pode ser transferido através de indivíduos, países e
culturas e pode ser uma ferramenta valiosa para o desenvolvimento profissional de nível
inicial, médio e superior.
O quadro de competências foi atualizado com um anexo destacando sua
complementaridade com o Quadro de Competência da Aliança para a Proteção da
Criança em Ação Humanitária. O Anexo apoia a colaboração entre os dois setores e ajuda
a garantir o fornecimento de pessoal treinado que possa realizar programação conjunta e
integrada
FONTE:EiE_Competency_Framework_CPHA_Annex_PT.pdf (inee.org)

Quadro de Competência de Proteção à Criança em
Emergências
Em 2010, o antigo Grupo de Trabalho de Proteção à Criança (CPWG) desenvolveu o
primeiro Quadro de Competência de Proteção à Criança em Emergências (CPiE). Ele
forneceu uma abordagem harmonizada e interagências para a proteção da criança em
atores de ação humanitária (CPHA) para desenvolver capacidade de proteção à criança,
medir o desempenho individual e organizacional e ajudar no recrutamento de uma força
de trabalho adequada.
Em 2018, o Grupo de Trabalho de Aprendizagem & Desenvolvimento (L&D WG) da Aliança
começou a revisar o quadro de competências de 2010. O processo incluiu uma revisão
abrangente de 93 fontes e entrevistas com 53 informantes-chave. Os entrevistados
incluíram especialistas em recursos humanos e profissionais de proteção à criança de
organizações não governamentais internacionais e nacionais, agências da ONU,
universidades e setor privado e abrangeram 26 países da África, Ásia, Europa, América
Latina e Oriente Médio. Um relatório revisou os resultados e forneceu recomendações.
Antes do lançamento da versão revisada de 2019 das Normas Mínimas para Proteção à
Criança em Ação Humanitária, foi lançada uma versão provisória do quadro de
competências. Esse período antes do lançamento do CPMS proporcionou uma janela de
oportunidade para testar o quadro de competência atualizado, permitindo uma melhor
adaptação às necessidades dos profissionais.

Esta versão final do Quadro de Competência de Ação Humanitária da Aliança para a
Proteção à Criança está totalmente alinhada com as Normas Mínimas para a Proteção da
Criança em Ação Humanitária de 2019 e se baseia nas Normas para articular um conjunto
de competências técnicas reconhecidas para a proteção da criança na ação humanitária.
Descreve amplamente os padrões de desempenho esperados em uma série de
competências técnicas que podem ser aplicadas a diferentes funções dentro do setor.
O quadro visa informar o recrutamento, aprendizado e desenvolvimento profissional da
equipe, gestão de desempenho, planejamento e design organizacional. É uma orientação
setorial para avançar na prestação de contas, eficácia e previsibilidade da programação de
preparação, resposta e recuperação da CP para as populações afetadas.
O quadro de competência do CPHA deve ser considerado um documento ao vivo. O
Grupo de Trabalho de L&D pretende revisar todo o documento a um ano do seu
lançamento. Por essa razão, solicitamos gentilmente que você forneça feedback sobre sua
experiência usando a estrutura.
Por favor, considere as seguintes perguntas em seu feedback:






Para que propósitos você usou o quadro de competência cpha?
Quais partes do quadro foram mais relevantes para o seu trabalho?
Ao usar a estrutura, o que funcionou bem?
Da mesma forma, o que era desafiador em usar a estrutura?
Algum feedback geral sobre conteúdo, terminologia, idioma ou layout?

FONTE:alliance_competencyframework_1dic_1.pdf (alliancecpha.org)

Aumenta número de processos na justiça motivados por
mudança climática
Um novo relatório do Programa das Nações
Ambiente, Pnuma, indica que o número de processos
climática quase dobrou nos últimos quatro anos.

Unidas para o Meio
judiciais sobre mudança

Já são 1.550 ações em 38 países. A maioria dos casos ocorre nos Estados Unidos. Em
2017, eram 884 processos em 24 nações.
Crescimento

Segundo o Relatório Global de Litígio Climático, em 2017, 654 tramitavam pelos tribunais
norte-americanos e 230 em outras nações. Hoje, são 1,2 mil ações nos Estados Unidos e
350 no resto do mundo.
De acordo como a pesquisa, “cada vez mais pessoas, incluindo crianças e comunidades
indígenas, estão recorrendo aos tribunais para obrigar governos e empresas a respeitar e
acelerar os compromissos sobre mudança climática.”
A diretora-executiva do Pnuma, Inger Andersen, disse que “esta onda de casos climáticos
está gerando uma mudança muito necessária.”
Para ela, “o relatório mostra como os estão obrigando governos e atores corporativos a
buscar metas mais ambiciosas de mitigação e adaptação à mudança climática.”
Brasil
Desde 2017, Brasil, Colômbia, Indonésia, Paquistão e África do Sul têm recebido mais
casos de processos ligados à mudança climática.
No Brasil, foram impetradas pelo menos três ações judiciais contestando a anulação de
regulamentos sobre exploração de madeira e buscando reativar recursos reservados para
combater o desmatamento na Amazônia e a mudança climática.
Já na Colômbia, um grupo de jovens ganhou uma decisão da Suprema Corte que obrigou
o Estado a desenvolver um plano para conter o desmatamento da Amazônia.
Direitos
A maioria das ações sobre mudança climática no mundo ocorre contra governos, incluindo
autoridades nacionais e locais, mas as empresas também são visadas.
Um grande número de processos baseia-se em leis nacionais e internacionais que
garantem aos cidadãos o direito fundamental a um meio ambiente saudável. Os
defensores
têm
usado
essas
leis
para
forçar mudanças
em
companhias petrolíferas, responsabilizar empresas por poluição e obrigar governos a
adotar novas políticas.
O relatório destaca o exemplo do caso Urgenda, na Holanda, onde a Suprema
Corte decidiu que a Convenção Europeia sobre Direitos Humanos obriga o Estado a
proteger o direito de seus cidadãos à vida. Para cumprir essa obrigação, o tribunal deve
tomar medidas para reduzir as emissões de carbono e limitar o aquecimento global.
Risco
Cidadãos, empresas, organizações não-governamentais e até mesmo governos locais
também estão processando empresas e governos federais por não serem protegidos dos
efeitos de enchentes, incêndios florestais e outros desastres relacionados ao clima.

Até o momento, nenhum tribunal ordenou pagamento de indenização por mudança
climática. Mas o relatório alerta que as empresas estatais e do setor privado
correm um risco significativo de multa se ignorarem os efeitos do aquecimento global em
suas operações.
O relatório concluiu que o litígio está sendo usado para forçar as empresas a divulgar os
riscos relacionados ao clima e impedir governos de enfraquecer a legislação ambiental
existente.
FONTE:GCLR.pdf (unep.org)

Plano de Ação de Resiliência Florestal da Califórnia
O Plano de Ação de Resiliência Florestal e Florestal foi projetado para acelerar
estrategicamente os esforços para:


Restaurar a saúde e a resiliência das florestas, pastagens e lugares naturais da
Califórnia;



Melhorar a segurança contra incêndios de nossas comunidades; E



Sustentar a vitalidade econômica das áreas florestadas rurais.

FONTE:California’s Wildfire and Forest Resilience Action Plan: Recommendations of the Governor’s Forest
Management Task Force

Estratégia de Adaptação e Plano de Ação de Ecossistemas
Resilientes de Santa Lúcia (REASAP) 2020-2028
Este documento é a quarta estratégia do Plano Nacional de Adaptação (NAP) priorizada
em 2017. Foi projetado em um quadro temporal semelhante para o início das ações para
salvaguardar o capital natural de Santa Lúcia dos impactos das mudanças climáticas, ao
mesmo tempo em que aproveita a biodiversidade, os ecossistemas e os serviços
ecossistêmicos do país para reduzir a vulnerabilidade e construir resiliência.
A Estratégia de Adaptação e Plano de Ação de Ecossistemas Resilientes 2020-2028
(REASAP) é o produto de uma análise contextual aprofundada para definir as soluções

mais eficazes para os desafios de biodiversidade, ecossistemas e gestão de ecossistemas
do país sob um clima em mudança. Consiste em 58 medidas de adaptação consideradas
fundamentais para fortalecer a resiliência dos sistemas naturais e acelerar a
implementação de abordagens de adaptação baseadas no ecossistema para construir
resiliência climática em toda a sociedade de Santa Lúcia.
FONTE:napgn-en-2020-saint-lucias-reasap-2020-2028.pdf (napglobalnetwork.org)

Livro de dados sobre desastres naturais 2019: Uma visão
geral analítica
O Asian Disaster Reduction Center (ADRC) Natural Disasters Data Book 2019 fornece
perspectivas estatísticas em números e tabelas para 2019, bem como para o período
1990-2019 com base em dados obtidos pelo EM-DAT.
De acordo com o EM-DAT, 440 desastres naturais ocorreram em 2019 em todo o mundo,
matando 24.112 pessoas e afetando cerca de 100 milhões de pessoas. O prejuízo
econômico estimado foi de mais de US$ 102 bilhões.
Em 2019, as epidemias na República do Congo e na República Democrática do Congo
causaram sérios danos a esses países, causando 5.400 e 3.559 pessoas mortas,
respectivamente. A Índia sofreu uma grave inundação durante a estação das monções
neste ano, causando 1.900 mortes, além de cerca de 3 milhões de pessoas afetadas. Além
disso, a Europa sofreu ondas de calor no verão de 2019 e a França registrou 868 mortes. O
ciclone Idai, que trouxe devastações no leste da África, causou 628 e 603 mortes no
Zimbábue e em Moçambique, respectivamente, além de cerca de 270.000 e 1,5 milhões
de pessoas afetadas.
O ciclone Fani causou 20 milhões de pessoas afetadas na Índia e a seca na Coreia do Norte
afetou 10,1 milhões de pessoas em 2019.
Por região, a Ásia foi classificada como a mais alta em ocorrências de desastres, número
de pessoas afetadas e quantidade de danos econômicos com 38,2% em ocorrências;
número de pessoas afetadas, 74,4%; e quantidade de danos econômicos, 60,6%. A África
tem a maior participação no número de pessoas mortas, com 52,5%.
Por tipos de desastres, inundações e tempestades foram responsáveis por altos
percentuais na maioria dos índices em 2019. No entanto, a epidemia classificou o primeiro
em número de pessoas mortas no mundo, com 51,3%.

O Data Book 2019 também contém tabelas dos 25 piores desastres por número de
pessoas mortas e afetadas, danos econômicos e suas respectivas proporções por
população e Produto Interno Bruto (PIB). Também inclui tabelas de desastres de 2019 em
países asiáticos classificados por país e tipo de desastre.
FONTE:DataBook2019.pdf (adrc.asia)

Mapeamento participativo e visualização do conhecimento
local: Um exemplo de Eberbach, Alemanha
Durante um estudo de campo em Eberbach (Baden-Wuerttemberg, Alemanha) foram
utilizados mapas e questionários para capturar o conhecimento local sobre inundações.
Com base em um estudo anterior sobre inundações urbanas em Santiago do Chile, as
ferramentas foram adaptadas e aplicadas às inundações de rios na cidade de Eberbach,
que é regularmente inundada pelo rio Neckar, um dos principais rios do sudoeste da
Alemanha. A base de dados empírica do estudo compreende 40 participantes na área de
estudo e 40 em área de controle. Metade dos participantes de cada grupo são residentes
e metade são pedestres. Foram utilizados os questionários destinados a coletar
informações demográficas e explorar quais fatores, como a propriedade, influenciam a
percepção de risco dos participantes do estudo.
Os resultados mostram que os moradores identificam uma área espacial maior como em
risco do que os pedestres, e possuir propriedades leva a uma maior conscientização sobre
o risco. O tipo de inundação influenciou a escolha dos mapas base para os mapas de
esboço. Para a inundação de rios, um mapa com visão geral da área foi suficiente,
enquanto para inundações urbanas um segundo mapa com mais detalhes da área
também permite a marcação de pequenas ruas. As informações coletadas podem
complementar dados autoritários, como de modelos de inundação. Essa abordagem
participativa também aumenta a comunicação e a confiança entre governos locais,
pesquisadores e cidadãos.
FONTE:Participatory Mapping and Visualization of Local Knowledge: An Example from Eberbach, Germany |
SpringerLink

Empresa de seguros oferece suporte à saúde mental à
medida que o risco de inundação no Reino Unido aumenta
Por Laurie Goering
LONDRES - À medida que as mudanças climáticas aumentam o risco de inundações na
Inglaterra, agora sendo inundada pela tempestade Christoph, a empresa de seguros Zurich
UK começou a oferecer aconselhamento em saúde mental para clientes, dizendo que
reparar casas inundadas não é mais uma resposta suficiente.
"Com cinco milhões de pessoas na Inglaterra em risco de inundações, e as mudanças
climáticas intensificando a frequência e a gravidade do clima extremo, uma crise de saúde
mental está se aproximando", alertou David Nichols, diretor de reivindicações do Reino
Unido de Zurique.
O trabalho da empresa ajudando proprietários atingidos por enchentes a consertar suas
propriedades mostrou que algumas das consequências emocionais dos danos - desde
fotos e lembranças de famílias arruinadas até sentimentos persistentes de insegurança não estavam sendo abordadas, disse ele.
"É uma experiência altamente traumática. Você perde tantas memórias valiosas e bens
pessoais que o seguro simplesmente não pode substituir", disse Nichols à Thomson
Reuters Foundation.
Pessoas forçadas a sair de suas casas por longos períodos muitas vezes também estão
ansiosas ou deprimidas, particularmente durante a pandemia do coronavírus, à medida
que mais pessoas trabalham em casa ou passam mais tempo lá.
Hoje em dia, para muitas pessoas, o lar é "provavelmente seu único espaço de proteção",
disse Nichols.
No ano passado, a empresa começou a experimentar oferecer até cinco horas de
aconselhamento para famílias seguradas atingidas por enchentes, um serviço que também
disponibilizou às vítimas de roubos de arrombamentos e incêndios domésticos,
acrescentou.
Apenas cerca de 15% das pessoas ofereciam apoio à saúde mental para qualquer tipo de
reivindicação e a maioria eram mulheres, disse ele.

Mas a empresa - uma subsidiária do Zurich Insurance Group, com sede na Suíça - tornou o
serviço de aconselhamento gratuito uma parte padrão de suas políticas de inundação e
acredita que é a primeira na Grã-Bretanha a fazê-lo, disse Nichols.
"À medida que mais pessoas são impactadas, acho que veremos os impactos a longo
prazo na saúde mental das inundações", disse ele.
Um estudo de 2019 da Universidade de York e do Centro Nacional de Pesquisas Sociais,
após inundações severas em 2013-2014 que inundaram 10.000 casas na Grã-Bretanha,
descobriu que as inundações eram 50% mais propensas a serem ansiosas, deprimidas ou
de outra forma em má saúde mental.
E com chuvas fortes e tempestades ameaçando mais inundações neste inverno, dezenas
de milhares de pessoas que já lutam com a pandemia COVID-19 enfrentam um duplo
desastre.
"Se alguma vez houve um momento para acordar para o mental, bem como a devastação
física causada pelas inundações, é agora", disse Nichols.
O nível do mar subiu cerca de 16 cm na Grã-Bretanha desde 1990, tornando as áreas
costeiras mais vulneráveis a tempestades, de acordo com Julie Foley, diretora de
estratégia de risco de inundação da Agência Britânica de Meio Ambiente.
Chuvas mais fortes também estão piorando as inundações superficiais longe de rios e
margens, em lugares "onde nunca esperávamos antes", já que a chuva não pode correr
rápido o suficiente, disse Sean Walkden, gerente de sinistros de propriedades da
seguradora britânica NFU Mutual.
Nichols, de Zurique, disse que uma maneira de conter os crescentes riscos físicos e
mentais causados pelas inundações seria expandir o acesso a uma concessão de resiliência
de inundações do governo de 5.000 libras (US$ 6.800).
Atualmente, o governo só fornece o financiamento - para pagar medidas como a
instalação de barreiras de inundação - para pessoas cujas casas já foram atingidas por
inundações, acrescentou.
"Isso é semelhante a fechar a Barreira do Tâmisa depois de uma onda de tempestade",
disse ele.
"Precisamos dar às comunidades mais em risco de inundação a chance de defender suas
casas antes de greves climáticas extremas", enfatizou.
FONTE:Insurance firm offers mental health support as UK flood risk rises (trust.org)

FONTE:Study reveals links between extreme weather events and poor mental health - News and events, The
University of York

Um número crescente de residentes dos EUA vive em
zonas de incêndio e inundação de alto risco. Porque?
Por Anuradha Varanasi
A Agência Federal de Gerenciamento de Emergências dos EUA (FEMA) estima que cerca
de 13 milhões de americanos vivem dentro de uma zona de inundação de 100 anos. Mas
nos últimos anos, pesquisadores descobriram que as estimativas do governo são muito
inferiores às realidades do solo.
Um estudo de 2018 publicado na revista Environmental Research Letters afirma que,
levando em conta o risco de inundações dos rios, cerca de 41 milhões de pessoas estão
expostas ao risco de inundação. Isso equivale aproximadamente três vezes mais do que as
estimativas da FEMA de residentes que vivem em áreas com 1% de chance de inundações
atingirem durante qualquer ano.
Um cálculo em meados de 2020 estimou que pelo menos 14,6 milhões de propriedades
estão localizadas na zona de inundação de 100 anos, de acordo com a First Street
Foundation, um grupo de acadêmicos e especialistas com sede em Nova York.
A ameaça de eventos frequentes de inundação está crescendo, graças às mudanças
climáticas. E o número de pessoas e propriedades em risco de desastres relacionados às
mudanças climáticas - não apenas inundações - também está crescendo. Durante
um webinar recente organizado pela Iniciativa de Comunicação e Sustentabilidade do
Instituto Terra, pesquisadores exploraram o porquê. State of the Planet acompanhou
alguns dos participantes do painel, bem como outros especialistas para saber mais.
Preso em um ciclo vicioso
"Na América, tendemos a dizer que as pessoas não deveriam estar vivendo nessas zonas
em primeiro lugar", disse Alexander de Sherbinin, cientista sênior do Centro de
Informações Internacionais de Ciência da Terra do Instituto Terra. "Não acho que
podemos culpar as pessoas que vivem em planícies de inundação ou aquelas que se
mudaram para áreas remotas em florestas que estão em alto risco de incêndios florestais.
Isso é muito simplista.
Por exemplo, disse De Sherbinin, seu amigo (que não é cientista) sempre quis viver em
uma área costeira. Então, ela comprou uma casa ao lado da baía em Nova Jersey que foi

separada da água apenas por uma estreita faixa de terra. Ela estava ciente de que havia
inundado durante o furacão Sandy e que a casa provavelmente seria inundada
novamente. Mas ela tinha certeza de que custaria apenas US$ 15.000 para construir
palafitas que elevariam a casa do solo e reduziriam o risco de inundações.
Mais tarde, quando ela se mudou, ela descobriu que custaria cerca de US $ 100.000 a US $
150.000 para levantar sua casa em palafitas - que era quase tanto quanto ela pagou para
comprar esse imóvel.
"Casas são vendidas por interesse próprio. Esse é o tipo de coisa que está acontecendo em
inúmeras comunidades", disse de Sherbinin. "A questão da transparência em relação ao
risco de inundação é crítica."
Em alguns casos, pessoas ricas podem exercer influência para resistir ao mapeamento de
riscos que afetaria negativamente seus valores de propriedade. Além disso, os urbanistas
e prefeitos podem hesitar em declarar grandes áreas de sua cidade fora dos limites para
novas construções, disse de Sherbinin. Afinal, isso reduz sua base de impostos.
Para piorar as coisas para os proprietários, o custo do seguro federal de inundações está
aumentando à medida que as mudanças climáticas aumentam os danos às casas. Isso
significa que os pagamentos do seguro do proprietário podem passar de US$ 600 por ano
para até US$ 3.000 a US$ 6.000 até 2022. "Isso vai afetar particularmente as pessoas de
baixa renda. Eles podem estar potencialmente em risco de perder suas propriedades", diz
de Sherbinin.
A necessidade de mais transparência e regulamentos
Nos últimos 20 anos, desastres relacionados a inundações custaram aos Estados Unidos
mais de US$ 845 bilhões em danos a casas, escritórios e outras infraestruturas.
Embora, em muitos casos, os programas de compra de casas financiados pela FEMA sejam
a única maneira de ajudar as comunidades vulneráveis a se moverem mais para o interior,
especialistas dizem que também há necessidade de informações mais confiáveis e de risco
de inundação sem jargões para os compradores.
No entanto, sites imobiliários como Zillow, Redfin e Trulia se recusaram a compartilhar
informações sobre o risco de inundação com os usuários, de acordo com a NPR. Mas em
agosto de 2020, Realtor.com se tornou o primeiro site a informar os usuários sobre o risco
de inundação de cada casa e como as mudanças climáticas podem aumentar esse risco
nas próximas décadas.
"Isso ocorre porque os modelos estão ficando mais precisos em termos de quais áreas são
mais propensas a estar em risco de inundação", disse de Sherbinin.

Laura Lightbody, diretora de projetos da iniciativa de comunidades preparadas por
enchentes do Pew Charitable Trusts, disse que o desenvolvimento insustentável
continuará sem regulamentações governamentais para construção em planícies de
inundação.
Alguns governos municipais estão liderando a criação e implementação dessas
regulamentações. Em Fort Collins, Colorado,as autoridades da cidade decidiram aprovar
regulamentos rigorosos em 2000 que proibiam a construção na planície de inundação do
rio Cache la Poudre.
As autoridades da cidade tomaram essa decisão depois que fortes chuvas em 1997
causaram enchentes que resultaram em danos de mais de US$ 200 milhões. O desastre
também ceifou a vida de cinco moradores.
As regulamentações resultantes proibiam a construção residencial em planícies de
inundação de 100 anos, e empreendimentos não residenciais só eram permitidos se
estivessem pelo menos dois metros acima dos níveis de inundação projetados. Essas
intervenções provaram ser eficazes. Em setembro de 2013, enquanto inundações
causavam estragos em muitas outras partes do Colorado, a nova política protegia Fort
Collins de quaisquer grandes danos estruturais ou baixas. Das 14.000 estruturas
construídas desde a inundação de 1997, apenas oito foram danificadas.
Em 2004, a cidade de Brevard,Carolina do Norte, também impôs fortes regulamentos
contra a construção em sua planície de inundação após os furacões Frances e Ivan em
2004.
"Tais iniciativas proativas são importantes porque enviam uma mensagem para a
comunidade de desenvolvimento maior", diz Lightbody.
Por que a crescente ameaça de incêndios florestais nos EUA é desafiadora para enfrentar
Em um estudo publicado na revista Land Use Policy, pesquisadores estimaram que até
2050, o número de casas em zonas de incêndio silvestre de alto risco pode aumentar em
quase um milhão apenas na Califórnia.
À medida que as populações crescem e se espalham, o risco para as pessoas e a
propriedade cresce, criando um "efeito de olho de touro em expansão", disse Stephen
Strader, professor assistente do departamento de geografia e meio ambiente da
Universidade de Villanova, durante o webinar.
Em 2020, 57.000 incêndios florestais queimaram mais de 10,3 milhões de hectares de
terra na Califórnia, Oregon, Estado de Washington e Idaho. Na Califórnia, 31 pessoas
perderam a vida e 10.500 estruturas foram danificadas.

Lisa Dale, pesquisadora que se concentra nas políticas de adaptação às mudanças
climáticas no Instituto Da Terra, disse que, nas partes ocidentais dos EUA, tentar entender
as gradações de risco é um desafio. Isso porque todos que vivem fora das cidades
provavelmente estão em uma zona de risco de incêndio.
"Por definição, uma floresta é inflamável. O maior desafio para pesquisadores e
formuladores de políticas é atribuir significativamente gradações de risco aos milhões de
residentes em todo o Ocidente. E também, para os muitos milhões de hectares de
propriedade privada ainda disponíveis para venda nessas áreas", acrescentou.
Antes de Dale se juntar ao Instituto terra, ela trabalhou com o Estado do Colorado para
lidar com os riscos de incêndios florestais entre as comunidades. Ela descobriu que houve
um recuo do setor imobiliário quando o legislador considerou requisitos mais rigorosos de
divulgação para que uma pessoa que comprasse uma casa nova pudesse ser informada
sobre o risco de incêndio naquela propriedade.
Para tornar a política de divulgação eficaz, Dale disse que eles precisariam de dados
específicos para cada propriedade, o que é "caro, demorado e, potencialmente, também
uma violação de privacidade para os proprietários".
Isso porque exige que alguém bata nas portas e peça permissão para avaliar a propriedade
a fim de estimar a densidade relativa da floresta próxima à casa, e depois considerar o
comportamento histórico do fogo, terreno, trabalho de paisagismo feito no bairro,
incêndios recentes na área e outros fatores que contribuem para o risco de incêndios
florestais.
"Os incêndios florestais são confusos e podem assumir uma vida própria", disse Dale. "Eles
estão desafiando nossos modelos históricos que nos permitiram prever o risco. Uma vez
que um fogo da coroa - aquele que viaja da copa da árvore para a copa das árvores ganha força, há pouco que pode ser feito no chão para pará-lo."
Um dos maiores desafios, disse Dale, é criar preocupações suficientes no nível do bairro
para que as comunidades se unam para elaborar estratégias de redução de risco de
incêndios florestais em todo o bairro.
Em alguns casos, bairros inteiros podem ser elegíveis para solicitar financiamento para
reduzir o combustível de incêndio em várias parcelas de propriedade privada naquela
comunidade, acrescentou.
Falando com o Estado do Planeta, Carolynne Hultquist, cientista de pesquisa de pósdoutorado no Centro Internacional de Informação em Ciência da Terra da Universidade de
Columbia e afiliada do Instituto Internacional de Pesquisa para Clima e Sociedade, disse:
"Os cientistas também estão se tornando mais conscientes e percebendo que não basta

apenas fazer uma boa ciência. Também é importante que nos envolvamos com
comunidades e partes interessadas para tentar enfrentar eventos climáticos extremos."
FONTE:Increasing Numbers of U.S. Residents Live in High-Risk Wildfire and Flood Zones. Why?
(columbia.edu)
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