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EGDS, Defesa Civil e Unicamp promovem curso para 27
agentes

A Defesa Civil de Campinas, a Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor (EGDS)
e o Instituto de Geociências (IG) da Unicamp concluíram na última sexta-feira, 26 de
outubro, o 11º Curso de Formação de Agentes de Proteção e Defesa Civil. Essa é a
primeira vez que o IG é parceiro da capacitação, que deve ocorrer novamente, em
formato ainda mais ampliado, em 2019.
Esta edição do curso contou com a participação de 27 agentes de Campinas e cidades
da região.
De acordo com os organizadores, a parceria surgiu a partir de um vínculo estabelecido
entre a Defesa Civil com os docentes do IG e da Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo (FEC) e com o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas
Aplicadas em Agricultura (Cepagri) da Unicamp.
De acordo com a coordenadora da Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor
de Campinas, Marisa Córdoba Amarantes, o curso é referência no Estado e atende a

agentes de vários municípios, não apenas da região metropolitana de Campinas. “Tratar
de proteção e Defesa Civil é algo complexo e merece preparo técnico, atenção a
aspectos da legislação e muita estrutura comportamental. Daí nosso foco em tornar a
grade do curso cada vez mais ampliada como forma de atender ao perfil demandado
para a Defesa Civil com o foco em cidades resilientes, que é o projeto de nosso
município e uma questão mundial”.
Além de capacitar servidores públicos municipais que atuam ou irão atuar como
agentes em trabalhos internos ou de campo, o curso buscou assegurar a qualificação
nas ações de proteção e defesa civil e na construção de cidades resilientes, Procurou
consolidar os conceitos de cidade e comunidade resilientes, enfatizando a relação das
pessoas com o território, sua percepção dos riscos locais e a preparação sobre seu
enfrentamento. Vale lembrar que Campinas compõe o grupo de municípios cadastrados
como cidades resilientes, na ONU, para o Projeto “Cidades Resilientes”.
Para o diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado, o curso tem uma grande
procura não só por agentes da região de Campinas. Tivemos a adesão de 17 municípios,
além de Campinas."É um curso para a formação de gestores e esse treinamento já faz
parte da história de Campinas, tanto que já estamos na 11º edição, em parceria estreita
com a Escola de Governo e esse ano tivemos a ampliação com a parceria da Unicamp",
afirmou.
De acordo com Sueli Yoshinaga, as disciplinas são parte das atividades acadêmicas e de
extensão do Grupo Estudos sobre o Ordenamento Territorial, Resiliência e
Sustentabilidade (GEOTRES), que reúnem professores e pesquisadores da Unicamp e
profissionais da Defesa Civil.
Para André Evangelista, de Indaiatuba, o curso foi uma forma de crescimento
profissional. “O curso é uma possibilidade que a gente tem de levar a instituição até as
pessoas que necessitam do órgão público na hora de um desastre, e também nas horas
boas, do convívio com a cidade. Ajuda a promover um estreitamento entre as partes
como cidadão e como o órgão público atuando junto com a sociedade”, afirmou.
Outro participante do curso, Giovanni Rossi, de Holambra, falou da importância do
curso para quem está iniciando a carreira na Defesa Civil. “Nessa parte de transições de
funções é de extrema importância para termos uma visão diferenciada da área de risco
da nossa cidade, mapeamento, sabendo do risco de todos os moradores daquele local
estão correndo. Então nós temos que trabalhar em cima disso, visando sempre a
segurança dos moradores”, afirmou.
Os agentes tiveram aulas com profissionais da Unicamp e de órgãos públicos como a
própria Defesa Civil, Emdec, Samu. EGDS e Corpo de Bombeiros.
FONTE:http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=35229

Austrália: especialista alerta sobre nova lei de
cibersegurança ‘extrema’
O governo australiano deve desistir de sua “fatalmente equivocada” proposta de
legislação sobre cibersegurança, declarou o relator especial da ONU sobre o direito à
privacidade.
A nova lei forçaria empresas de tecnologia a prestar auxílio em trabalhos de
espionagem. Essas investigações ocorreriam de diferentes formas, como com a garantia
de acesso a telefones e outros dispositivos.
Joseph Cannataci afirmou que a emenda se caracteriza como uma “medida de
segurança nacional mal concebida com potencial de pôr a segurança em perigo”.
“É difícil ver como o governo australiano pode alcançar seus objetivos sem enfraquecer
a criptografia e, portanto, a cibersegurança australiana. A legislação estabelecida na
Austrália é importante internacionalmente devido ao risco com que um vírus
introduzido em um dispositivo poderia se espalhar posteriormente para outros
ambientes virtuais – um risco que vem crescendo com a convergência de eletrônicos, e
[é fonte] de grande preocupação para as comunidades de segurança virtual.”
O relator especial afirmou que é “tecnologicamente questionável” se a legislação
poderia atingir seus objetivos e evitar a introdução de vulnerabilidades para a
cibersegurança de dispositivos, sejam estes telefones celulares, tablets, relógios ou até
mesmo carros.
“[A legislação] também indevidamente afeta os direitos humanos”, disse Cannataci. “Ela
está fora de sintonia com o direito internacional, trazendo à tona a questão de como o
governo australiano aplicaria essa lei em companhias de tecnologia transnacionais.”
O relator também condenou a falta de fiscalização judicial independente sobre o uso
desses poderes e questionou o contexto da legislação, assim como a rapidez com a qual
a lei foi apresentada ao parlamento e o aparente fracasso na consideração de outras
possíveis alternativas.
“Requerer que empresas instalem qualquer tipo de software, incluindo sistemas
operacionais modificados, em qualquer dispositivo, é um excesso legislativo e é
improvável que [a medida] cumpra com os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade”, afirmou Cannataci.
“Como o tribunal europeu dos direitos humanos afirmou recentemente, embora seja
importante que os Estados possam realizar vigilância secreta para combater o
terrorismo e outras ameaças, ir longe demais também pode representar uma ameaça à

liberdade dos cidadãos. Os regimes de vigilância têm o potencial de se excederem, com
sérias consequências para os indivíduos e a sociedade”, completou.
FONTE:https://www.ohchr.org/Documents/Issues/privacy/O_LAUS_6.2018.pdf

UNESCO e Secretaria de Educação lançam currículo digital
da cidade de São Paulo
A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e a
Secretaria Municipal de Educação (SME) lançaram na sexta-feira (19) da capital paulista
a plataforma online Currículo Digital da Cidade de São Paulo.
O lançamento foi feito durante uma cerimônia realizada na Casa do Pátio Digital,
iniciativa da Secretaria Municipal de Educação que, por meio do fortalecimento da
transparência e da participação social, aproxima diferentes grupos da sociedade civil
para melhorar a educação na cidade.
O currículo foi desenhado por meio de um processo colaborativo com o apoio de
professores da rede municipal. O material está disponível online para consulta,
inspiração e aplicação em sala de aula.
A plataforma está disponível no endereço http://curriculo.prefeitura.sp.gov.br. Por
meio dela é possível conhecer e explorar o currículo, buscar sequências didáticas
referentes a Matemática, Língua Portuguesa e Ciências Naturais e encontrar sequências
relacionadas aos objetivos do currículo, à matriz de saberes e aos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS).
“Quem ganha com essa iniciativa são os estudantes de nossa rede, que terão
professores ainda mais equipados para fazer o seu trabalho da melhor forma possível”,
ressaltou o secretário municipal de Educação, Alexandre Schneider. “Além disso, tanto
os recursos educacionais quanto a plataforma são abertos, ou seja, qualquer outro
município ou estado pode utilizar e customizar para a sua própria realidade, sem
custos”, completou.
Ainda estão previstas as inclusões, na plataforma, de buscas textuais, criação de perfis,
planejamento do uso de sequências, a possibilidade de envio de comentários e
sugestões e a disponibilização de novas sequências de atividades dos demais
componentes do Ciclo de Alfabetização e, também, do Ciclo Autoral e Interdisciplinar.
Para adição dessas novas funcionalidades, a SME receberá apoio da Fundação Lemann.
Sobre o Currículo da Cidade

O Currículo da Cidade de São Paulo foi criado a muitas mãos a partir dos conhecimentos
produzidos e das práticas realizadas por professoras e professores da Rede Municipal
de Ensino ao longo dos últimos anos.
Fruto de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo com a
UNESCO no Brasil, o novo currículo do Ensino Fundamental, publicado em dezembro de
2017, integra de forma inédita a Agenda 2030, relacionando seus objetivos de
aprendizagem a cada um dos 17 ODS.
O movimento de atualização do currículo envolveu mais de 43 mil estudantes e 16 mil
professores ao longo de 2017, em paralelo às discussões sobre a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) que se faziam nacionalmente, de forma a ser a primeira cidade a
lançar o documento em sua versão já alinhada às diretrizes nacionais.
FONTE:http://curriculo.prefeitura.sp.gov.br/

Esfera lança um novo site e um novo logotipo.
Outra forma do Projeto Sphere é melhorar a comunicação com o público é através de
uma imagem nova e fresca, e, renovando o site e logotipo Sphere.
O novo logotipo incorpora a história enquanto Sphere traz um toque mais moderno. O
site agora contém uma página sobre o papel das normas humanitárias no setor, bem
como maneiras diferentes de acessar facilmente o Manual em diferentes formatos.
FONTE:https://www.spherestandards.org/es/?utm_source=INEE%20email%20lists&utm_campaign=b
edbaa9894-SLC%20Update%202017-10_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_710662b6abbedbaa9894-25743853

Patrimônios da Humanidade sob ameaça de mudança
climática
Por Neil Vowles
Patrimônios mundiais da UNESCO no Mediterrâneo, como Veneza, a Torre de Pisa e a
cidade medieval de Rodes, estão sob grave ameaça de erosão costeira e inundações
devido à elevação do nível do mar nos próximos 100 anos, segundo um estudo publicado
na revista Nature.semana.

O estudo apresenta um índice de risco que classifica os locais de acordo com a ameaça
que eles enfrentam a partir de hoje até o final do século. Os locais com maior destaque
neste índice nas condições atuais incluem Veneza e sua Lagoa, Ferrara, Cidade do
Renascimento e seu Delta do Pó e a Basílica Patriarcal de Aquileia. Todos esses locais
estão localizados ao longo do norte do Mar Adriático, na Itália, onde os níveis extremos
do mar são os mais altos, porque as altas tempestades coincidem com os altos aumentos
regionais no nível do mar.
O estudo, liderado por Lena Reimann na Universidade de Kiel, Alemanha, trabalhando
com a cientista costeira da Universidade de Southampton, Dra. Sally Brown, e o
professor Richard Tol da Universidade de Sussex, combina modelos de simulação com
dados do Patrimônio Mundial para avaliar o risco de inundações e erosão devido ao
aumento do nível do mar em 49 Patrimônios da UNESCO no final do século.
Eles descobriram que, dos locais, 37 estão em risco de um evento de inundação de 100
anos (um evento de inundação que tem 1% de chance de acontecer em qualquer ano)
e 42 de erosão costeira hoje. No próximo século, o risco de inundação pode aumentar
em 50% e o risco de erosão em 13% na região, e todos, exceto dois dos locais (Medina
de Tunis e Xanthos-Letoon) estarão sob risco de qualquer um desses perigos.
A região do Mediterrâneo tem uma alta concentração de Patrimônios Mundiais da
UNESCO, muitos dos quais estão em locais costeiros, uma vez que a atividade humana
tem se concentrado historicamente em torno dessas áreas.
A subida do nível do mar representa uma ameaça para estes locais, uma vez que a
paisagem íngreme e o pequeno intervalo de maré na área significam que os
assentamentos são frequentemente localizados perto da orla marítima. O relatório diz
que são necessárias mais informações sobre o risco em nível local e as abordagens para
adaptação e proteção variam em toda a região devido a grandes diferenças sociais e
econômicas entre os países do Mediterrâneo.
A Dra. Sally Brown, da Universidade de Southampton, disse: “Os sítios do patrimônio
enfrentam muitos desafios para se adaptar aos efeitos do aumento do nível do mar, à
medida que altera o valor e o 'espírito de lugar' de cada local. Organizações
internacionais, como a UNESCO, estão cientes dos riscos da mudança climática, e o
monitoramento contínuo é necessário para entender melhor exatamente o patrimônio
que pode ser afetado negativamente pela mudança climática e outros riscos naturais, e
quando isso pode ocorrer. "
Os autores identificaram áreas com necessidade urgente de planejamento de adaptação
e sugerem que a natureza icônica de tais sites pode ser usada para promover a
conscientização sobre a necessidade de tomar medidas para mitigar as mudanças
climáticas. Em alguns casos, a relocação de monumentos individuais, como os
Monumentos Cristãos Primitivos de Ravena ou a Catedral de St. James em Sibenik, pode
ser tecnicamente possível, embora não para outros locais que se estendem por grandes
áreas como centros urbanos, sítios arqueológicos e paisagens culturais.

O Professor Richard Tol , professor de Economia na Universidade de Sussex, disse: "É
tecnicamente fácil proteger uma cidade em atividade do aumento do nível do mar,
embora possa ser caro e difícil construir a vontade política. Proteger os locais de
patrimônio cultural é muito mais difícil. , como diques e paredões podem arruinar o que
estamos tentando salvar ".
FONTE:https://www.sussex.ac.uk/news/all?id=46457

EUA: as cidades estão planejando a mudança climática
toda errada
De Aron Chang
[A primeira lição de Nova Orleans depois do Katrina] é que as comunidades que
começam a erguer diques, comportas e estações de bombeamento só devem fazê-lo
depois de considerar as consequências de longo prazo de tais estruturas. Em Nova
Orleans, as adaptações dependentes de combustíveis fósseis criaram uma falsa
sensação de segurança, aumentaram o risco a longo prazo e exigiram custos ecológicos
e econômicos significativos. Nos últimos 120 anos, a cidade investiu bilhões de dólares
na criação de sistemas de bombeamento e diques de perímetro destinados a proteger
os moradores da água, mas o afundamento de grandes partes da cidade abaixo do nível
do mar é uma consequência direta dessas decisões.
No início do século 20, uma bomba recém-inventada permitia que a cidade movesse a
água da chuva rapidamente para fora da cidade sempre que chovia e drenava e
desenvolvia o pantanal que cercava o centro histórico da cidade. Em 1965, depois que
o furacão Betsy inundou grande parte de Nova Orleans, o governo federal respondeu
construindo um amplo círculo de diques e muros para proteger os moradores de Nova
Orleans da tempestade. Quatro décadas depois, esses mesmos diques e paredes de
inundação falharam com a chegada do furacão Katrina em 2005. Desde então,
investimos mais US $ 14,5 bilhões no fortalecimento desse sistema de proteção. Mas a
cidade é mais segura e mais resistente do que há cem anos?
A segunda lição de Nova Orleans é que a implementação bem-sucedida dos planos de
adaptação e resiliência climática requer a adesão da comunidade. Na Louisiana, por
exemplo, o Plano Diretor Costeiro, o documento baseado em ciência e engenharia que
orienta os esforços de proteção e restauração costeira, custará US $ 50 bilhões. Mas não
tem fontes de financiamento a longo prazo. Na grande Nova Orleans, o Plano de Água
Urbana 2013, para transformar a infraestrutura existente e as paisagens urbanas para
“viver com água” (que eu trabalhei como líder de equipe de design), tem um preço de

US $ 6,2 bilhões. Também não possui fontes locais de financiamento ou vias de
implementação definidas.
A falta de adesão está enraizada em como planejamos a resiliência e a adaptação
climática. O envolvimento da comunidade é geralmente secundário ao planejamento, e
os planejadores, designers e engenheiros profissionais geralmente não refletem a
demografia da população em geral. Nem eles compartilham uma linguagem comum
com a comunidade em geral. Termos como "intervalos de recorrência" ou "mitigação
não estrutural" interrompem as conversações em vez de sustentá-las. A solução,
entretanto, não é descartar o conhecimento técnico, mas investir em educação
ambiental e planejamento baseado na comunidade.
FONTE:https://www.washingtonpost.com/news/theworldpost/wp/2018/10/22/climate-change2/?noredirect=on&utm_term=.80a36c1ec60f

EUA: O que é infraestrutura pronta para o clima? Algumas
cidades estão começando a se adaptar
Por Mikhail Chester, Professor Associado de Engenharia Civil, Ambiental e Sustentável,
Arizona State University; Braden Allenby, Professor do Presidente e Professor Lincoln de
Engenharia e Ética, Escola de Engenharia Sustentável e Ambiente Construído, Ira A.
Fulton Escolas de Engenharia, Arizona State University; e Samuel Markolf, pesquisador
de pós-doutorado, Resiliência Urbana da Extremes Sustainability Research Network,
Universidade Estadual do Arizona
O mais recente relatório internacional sobre mudanças climáticas pinta um quadro de
ruptura na sociedade, a menos que haja cortes drásticos e rápidos nas emissões de gases
de efeito estufa.
Embora seja cedo, algumas cidades e municípios estão começando a reconhecer que as
condições passadas não podem mais servir como proxies razoáveis para o futuro.
Isto é particularmente verdadeiro para a infraestrutura do país. Rodovias, instalações de
tratamento de água e a rede elétrica estão em risco crescente para eventos climáticos
extremos e outros efeitos de mudanças climáticas.
O problema é que a maioria dos projetos de infraestrutura, incluindo o plano de
revitalização da infraestrutura da administração Trump , normalmente ignora os riscos
da mudança climática.

Em nosso trabalho de pesquisa sobre sustentabilidade e infraestrutura, incentivamos e
estamos começando a nos direcionar para a criação de sistemas de infraestrutura feitos
pelo homem, com a adaptabilidade em mente.
Projetando para o passado
Os sistemas de infraestrutura são a linha de frente da defesa contra inundações, calor,
incêndios florestais, furacões e outros desastres. Os planejadores urbanos e os cidadãos
geralmente assumem que o que é construído hoje continuará a funcionar diante desses
riscos, permitindo que os serviços continuem e nos protejam como fizeram no
passado. Mas esses sistemas são projetados com base em histórias de eventos
extremos.
As bombas, por exemplo, são dimensionadas com base em eventos históricos de
precipitação. As linhas de transmissão são projetadas dentro dos limites de quanto de
energia elas podem se mover, mantendo condições operacionais seguras em relação à
temperatura do ar . Pontes são projetadas para suportar certas vazões nos rios que
atravessam. A infraestrutura e o meio ambiente estão intimamente conectados.
Agora, porém, o país excede com mais frequência essas condições históricas e esperase que ocorram eventos climáticos extremos mais frequentes e intensos . Dito de outra
forma, por causa da mudança climática, os sistemas naturais estão mudando mais
rapidamente do que a infraestrutura.
Como os sistemas de infraestrutura podem se adaptar? Primeiro, vamos considerar as
razões pelas quais os sistemas de infraestrutura falham em extremos:






O perigo excede as tolerâncias de projeto. Este foi o caso da inundação
10 da Interstate 10 em Phoenix no outono de 2014, onde a intensidade da
chuva excedeu as condições de projeto.
Durante esses períodos, há menos capacidade extra em todo o sistema: quando
algo dá errado, há menos opções para gerenciar o estressor, como o
reencaminhamento de fluxos, seja de água, eletricidade ou mesmo tráfego.
Frequentemente, exigimos o máximo de nossa infraestrutura durante eventos
extremos, pressionando os sistemas em um momento em que há pouca
capacidade extra.

A mudança gradual também apresenta sérios problemas, em parte porque não há
evento distintivo que estimule uma chamada à ação. Esse tipo de situação pode ser
especialmente problemático no contexto de atrasos de manutenção e déficits
orçamentários que atualmente afetam muitos sistemas de infraestrutura. Será que as
cidades e vilarejos serão levados à complacência apenas para descobrir que sua
infraestrutura de longa duração não está mais funcionando como deveriam?
Atualmente, o padrão parece estar garantindo financiamento para construir mais do
que tivemos no século passado. Mas os gerentes de infraestrutura devem dar um passo
atrás e perguntar o que nossos sistemas de infraestrutura precisam fazer por nós no
futuro.

Ágil e flexível por design
Basicamente, novas abordagens são necessárias para enfrentar os desafios não apenas
de mudanças climáticas, mas também de tecnologias disruptivas.
Isso inclui o aumento da integração de tecnologias de informação e comunicação, o que
aumenta o risco de ataques cibernéticos. Outras tecnologias emergentes incluem
veículos autônomos e drones, bem como energia renovável intermitente e
armazenamento de baterias no lugar de sistemas de energia convencionais. Além disso,
as tecnologias conectadas digitalmente alteram fundamentalmente a cognição do
mundo à nossa volta: considere como nossos dispositivos móveis podem agora
redirecionar-nos de maneiras que não compreendemos completamente com base em
nosso próprio comportamento de viagem e tráfego em toda a região.
No entanto, nossos paradigmas atuais de design de infraestrutura enfatizam grandes
sistemas centralizados destinados a durar décadas e que podem suportar riscos
ambientais para um nível de risco pré-selecionado. O problema é que o nível de risco é
agora incerto porque o clima está mudando, às vezes de maneiras que não são muito
bem compreendidas. Como tal, as previsões de eventos extremos podem ser um pouco
ou muito piores.
Dada essa incerteza, agilidade e flexibilidade devem ser fundamentais para o projeto
de infraestrutura . Em nossa pesquisa, vimos como várias cidades adotaram princípios
para avançar essas metas e os benefícios que elas proporcionam.
Em Kuala Lampur, os túneis de tráfego podem fazer a transição para o manejo de águas
pluviais durante eventos intensos de precipitação , um exemplo de multifuncionalidade.
Nos EUA, as tecnologias de smartphone baseadas em cidadãos estão começando a
fornecer insights em tempo real. Por exemplo, o projeto CrowdHydrology usa dados de
inundação enviados por cidadãos que os sensores convencionais limitados não podem
coletar.
Os projetistas e gerentes de infraestrutura em vários locais dos EUA, incluindo Nova
York, Portland, Miami e Sudeste da Flórida, e Chicago, agora são obrigados a planejar
esse futuro incerto - um processo chamado roadmapping. Por exemplo, Miami
desenvolveu um plano de US $ 500 milhões para atualizar a infraestrutura, incluindo a
instalação de nova capacidade de bombeamento e o levantamento de estradas para
proteger a propriedade em frente ao oceano.
Essas competências se alinham com o pensamento baseado em resiliência e afastam o
país de nossas abordagens padrão de simplesmente construir mais, mais forte ou mais
redundante.
Planejando a incerteza
Como agora há mais incerteza em relação aos riscos, a resiliência, em vez de o risco,
deve ser central no projeto e na operação da infraestrutura no futuro. Resiliência

significa que os sistemas podem resistir a eventos climáticos extremos e voltar a operar
rapidamente.
Isso significa que os planejadores de infraestrutura não podem simplesmente alterar
seus parâmetros de projeto - por exemplo, construir para suportar um evento de 1.000
anos em vez de um evento de 100 anos. Mesmo se pudéssemos prever com precisão
quais seriam esses novos níveis de risco para o próximo século, é tecnicamente,
financeiramente ou politicamente possível construir esses sistemas mais robustos?
É por isso que são necessárias abordagens baseadas em resiliência que enfatizem a
capacidade de adaptação. Abordagens convencionais enfatizam a robustez, como a
construção de um dique capaz de resistir a uma certa elevação do nível do mar. Essas
abordagens são necessárias, mas, dada a incerteza do risco, precisamos de outras
estratégias em nosso arsenal.
Por exemplo, fornecendo serviços de infraestrutura por meios alternativos quando
nossa infraestrutura principal falha, como a implantação de microrredes antes dos
furacões . Ou, os planejadores podem projetar sistemas de infraestrutura de tal forma
que, quando eles falham, as consequências para a vida humana e a economia são
minimizadas.
Esta é uma prática recentemente implementada nos Países Baixos, onde os rios do delta
do Reno podem inundar, mas as pessoas não podem viver na planície de inundação e
os agricultores são compensados quando as suas colheitas são perdidas.
A incerteza é a nova normalidade, e a confiabilidade depende da infraestrutura de
posicionamento para operar e se adaptar a essa incerteza. Se o país continuar a se
comprometer com a construção da infraestrutura do século passado, podemos
continuar a esperar falhas desses sistemas críticos e as perdas que os acompanham.
FONTE:https://theconversation.com/what-is-climate-ready-infrastructure-some-cities-are-starting-toadapt-91784

Guia do credor para considerar o risco climático em
investimentos em infraestrutura
Este breve guia fornece uma introdução aos riscos e oportunidades relacionados ao
clima e ao clima para os agentes de empréstimos e crédito que avaliam os empréstimos
potenciais para infraestrutura. Os objetivos são melhorar a compreensão desses riscos
de modo a estruturar os empréstimos que maximizam o desempenho e minimizam os
riscos.
O guia é complementado por “snapshots” de dez sub-setores de infraestrutura:
aeroportos, portos marítimos, transporte e armazenamento de gás e petróleo,

transmissão e distribuição de energia, geração de energia eólica, data centers,
telecomunicações, imóveis comerciais, saúde e esportes e entretenimento. Esses
instantâneos ilustram como diretores de empréstimos e crédito podem pensar em riscos
e oportunidades relacionados a clima e clima ao avaliar novos projetos ou empréstimos
corporativos a empresas desses setores, ao avaliar investimentos de capital em
infraestrutura ou ao gerenciar portfólios de infraestrutura.
FONTE:https://www.preventionweb.net/files/61128_investmentguide1.8singlehiq17012018.pdf
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