
O PLANO DE MITIGAÇÃO DE
RISCOS DO CONDADO DE

ESSEX

Um plano de mitigação de riscos (HMP) é “a

representação do compromisso da jurisdição em reduzir

riscos provenientes de desastres naturais, orientando os

tomadores de decisão na alocação de recursos para

redução dos efeitos dos desastres naturais” (44 CFR

201.6). Os HMPs determinam e mantêm a elegibilidade

para o recebimento de subsídios. O processo de

planejamento é tão importante quanto o próprio plano

porque ele cria uma estrutura que permite que os

governos reduzam os impactos negativos que desastres

futuros podem causar nas pessoas, em bens materiais e

na economia.

PURPOSE

O QUE É UM PLANO DE MITIGAÇÃO
DE RISCOS?

O Departamento de Segurança Pública do Condado de Essex está liderando a atualização do HMP do condado.  
O plano descreve diversos perigos em potencial que podem afetar alguns ou todos os residentes. O plano
também permitirá que o condado e os municípios participantes recebam subsídios da Agência Federal de
Gestão de Emergências (FEMA) para fins de mitigação.
 
O objetivo do plano é identificar projetos capazes de reduzir os danos de futuros desastres. O plano incluirá uma
avaliação de risco e uma estratégia de mitigação de riscos. Os principais riscos naturais que ameaçam o
Condado de Essex incluem: Erosão Costeira e Aumento do Nível do Mar, Tempestades na Costa, Secas,
Terremotos, Temperaturas Extremas, Inundações, Riscos Geológicos, Condições Climáticas Severas, Fortes
Tempestades de Inverno e Queimadas.  Os principais riscos não naturais no Condado de Essex incluem:
Distúrbios Civis, Ataques Cibernéticos, Surtos de Doenças, Colapso Econômico, Substâncias Perigosas, Falta
de Energia Elétrica, Terrorismo e Falha no Setor de Transportes.
 
O estudo será direcionado a construções existentes possíveis empreendimentos futuros, infraestrutura
instalações críticas que podem ser impactados. Instalações críticas incluem, entre outras, prédios municipais e
infraestrutura, como usinas de geração de energia, unidades de fornecimento de água, rodovias, ferrovias e
sistemas de comunicação.

PROPÓSITO

Planejar a mitigação de riscos pode reduzir significativamente as perdas físicas, financeiras e

emocionais causadas pelos desastres. A Lei de Mitigação de Desastres de 2000 é uma lei federal que

prevê um programa de mitigação de riscos pré-desastre e novas exigências para o Programa de

Subsídios para Mitigação de Riscos (HMGP) pós-desastre, de âmbito nacional. Essa lei incentiva e

recompensa atividades de planejamento pré-desastre locais e estaduais e promove a sustentabilidade.

A elaboração de um HMP resultará em projetos de redução de risco mais efetivos e permitirá a

alocação de recursos financeiros de forma mais ágil e eficiente.



PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE
ESSE PROCESSO, FAVOR CONTACTAR:

CRONOGRAMA

Residente do Condado de Essex? Participe da

nossa pesquisa!

 

 -or-

QR code

 

https://www.surveymonkey.com/r/essexhmp2020

O QUE O PLANO DE MITIGAÇÃO DE RISCOS
DEVE CONTER?
Os regulamentos da Agência Federal de Gestão de
Emergências (FEMA) exigem que o público participe de
todas as fases de desenvolvimento do plano. O HMP deve
revisar e incorporar planos e programas existentes
capazes de apoiar ou intensificar a mitigação de riscos. O
plano deve avaliar os riscos de desastres naturais que
podem impactar o planejamento, e identificar e priorizar as
ações de mitigação a serem tomadas. O HMP também
deve incluir uma estratégia de manutenção do plano, que
deve ser atualizada a cada 5 anos.

Conhecimento dos riscos e vulnerabilidades
Identificação de estratégias implementáveis e das
fontes de subsídios
Redução do impacto do risco (salvar vidas, bens
materiais e a economia local)
Criação de parcerias e desenvolvimento de
abordagens abrangentes que aumentam as
oportunidades de subsídios
Agrupamento de recursos e redução dos esforços,
evitando a duplicidade de esforços
Criação de comunidades mais resilientes; que se
recuperam de desastres mais rapidamente!

Há inúmeros benefícios em participar do HMP,
incluindo:

QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS DE PARTICIPAR DO
PLANO DE MITIGAÇÃO DE RISCOS?

O que é mitigação? Qualquer medida sustentável tomada
para reduzir/eliminar os riscos a longo prazo, para a vida e
para os bens materiais, provenientes de evento perigoso.
 
Como podemos reduzir/eliminar riscos? Identifique
ações/projetos/atividades ou processos de mitigação que
podem incluir: 1) Planos e regulamentos locais; 2) Projetos
de estrutura e infraestrutura; 3) Proteção de sistemas
naturais; 4) Programas de educação e conscientização.
 
Que tipo de subsídio está disponível? O subsidio de
Assistência à Mitigação de Riscos da FEMA está
disponível mediante um Plano de Mitigação de Riscos,
aprovado pela FEMA (anualmente e pós-desastre).
 
Como posso apoiar o plano? Responda a pesquisa do
cidadão! Isso nos ajudará a obter informações e
compreender melhor o nível de preparo dos cidadãos em
caso de eventos perigosos.
 
Onde posso consultar o plano vigente até 2020? Partes
da minuta do plano estarão disponíveis no fim de 2019,
para download, análise e comentários, no site do Condado
de Essex em: https://www.essexsheriff.com/oem-
category/2020-mid-plan-update/

PERGUNTAS FREQUENTES

Para mais informações, visite o nosso site:
https://www.essexsheriff.com/oem-
category/2020-mid-plan-update/

(973) 324-9750

essexoem@essexsheriff.com

https://www.surveymonkey.com/r/essexhmp2020
https://www.essexsheriff.com/oem-category/2020-mid-plan-update/
https://www.essexsheriff.com/oem-category/2020-mid-plan-update/

