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News Release
ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE MITIGAÇÃO DE RISCOS DO CONDADO DE ESSEX
Comunicado à Imprensa
PARA PUBLICAÇÃO IMEDIATA
Atualização do Plano de Mitigação de Riscos do Condado de Essex em Andamento
Compareça à Reunião de Lançamento e Responda à Pesquisa Online
Convidamos o público a participar da atualização do Plano de Mitigação de Riscos (HMP) do
condado, que será a base para a concessão de subsídios para fins de mitigação. Considere
comparecer à reunião de lançamento com os participantes do plano às 9h do dia 18 de julho de
2019, no Centro de Operações de Emergência do Condado de Essex, localizado na Northfield
Avenue 560, West Orange, NJ 07052.
Para saber mais sobre o projeto, acesse:
https://www.essexsheriff.com/oem-category/2020-mid-plan-update/
Solicitamos que todos os residentes do Condado de Essex respondam à pesquisa online para
que possamos avaliar o nível de preparo dos cidadãos. A pesquisa está disponível em:
https://www.surveymonkey.com/r/essexhmp2020.
O Condado de Essex recebeu subsídios para realizar uma atualização quinquenal obrigatória de
seu atual Plano de Mitigação de Riscos, lançado em 2015. A Agência Federal de Gestão de
Emergências (Federal Emergency Management Agency, FEMA) define mitigação de riscos como
qualquer “medida sustentável tomada para reduzir ou eliminar os riscos em longo prazo de um
evento perigoso que traga ameaças para as pessoas e suas propriedades”. O Plano de Mitigação
de Riscos do Condado de Essex identificará as principais medidas a serem tomadas para reduzir
ou eliminar riscos em longo prazo a pessoas e propriedades provenientes de desastres naturais.
A Lei de Mitigação de Desastres (Disaster Mitigation Act, DMA) de 2000 exige que os governos
locais possuam um plano de mitigação de riscos aprovado pela FEMA. Em algum momento,
esse plano formará a base de uma estratégia em longo prazo que ajudará a reduzir ou eliminar
as perdas causadas por desastres e a quebrar o ciclo de danos, reconstrução e recorrência dos
danos.
O objetivo do plano é identificar projetos capazes de reduzir os danos de futuros desastres
naturais. O plano incluirá uma avaliação de risco e uma estratégia de mitigação de riscos. Os
principais riscos a serem considerados incluem erosão costeira e aumento do nível do mar,
tempestades na costa, rompimento de barragens/diques, secas, terremotos, temperaturas
extremas, inundações, riscos geológicos, tempestades de inverno e queimadas. O estudo tem
como foco a população, as construções existentes e futuras, a infraestrutura e as instalações
críticas que podem ser impactadas.
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Comunidades que possuam um HMP aprovado poderão requerer, junto à FEMA, subsídios de
mitigação pré-desastre para projetos de mitigação de risco envolvendo propriedades públicas e
privadas, como aquisições/elevações residenciais e medidas locais para controle de inundações.
No fim, esses projetos reduzirão o nível de vulnerabilidade e permitirão que as comunidades se
recuperem mais rapidamente dos desastres.
Mais informações sobre outras oportunidades de participar da atualização do plano serão
publicadas no site sobre mitigação:
https://www.essexsheriff.com/oem-category/2020-mid-plan-update/
As oportunidades incluem participação em reuniões públicas e análise da minuta do plano. Para
mais informações, favor contatar a Divisão de Gestão de Emergências do Condado de Essex
pelo número 973-324-9750 e e-mail essexoem@essexsheriff.com

