


UMA BREVE INTRODUÇÃO 
A TERESINA. 
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Teresina, Brasil 

Capital do Piauí, no semiárido nordestino, com 
população de aproximadamente 860.000 habitantes 
no município e cerca de 

1.2mi de hab 
na região metropolitana 

Nossa cidade tem um PIB de aproximadamente R$19bi, 
sendo o PIB/Capita R$22597,68 (2016)

Índice GINI = 0,6171 (2010)

Teresina é uma referência em serviços de 
saúde e educação. 



GEOGRAFICAMENTE, NOSSO HINO PODE NOS APRESENTAR BEM.  
TERESINA...

…“REBRILHAS SOB O SOL DO EQUADOR” 



Teresina possui clima 
tropical semi-árido, com 
altas temperaturas e baixa 
umidade.

Infelizmente, nossa cidade 
está ficando ainda mais 
quente a uma taxa duas 
vezes maior que a média 
global.

GISTEMP Team, 2020: GISS Surface Temperature Analysis (GISTEMP)
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ACRESCENTE TAMBÉM…
… um crescimento urbano acelerado com infraestrutura deficiente, consumo extensivo de 
terras com padrões de urbanização de baixa densidade e uma alta taxa de motorização.
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EVOLUÇÃO DA FROTA VEICULAR 
2002 - 2016. 





Apresentação do Programa

O CRGP é o principal programa do ONU-Habitat 
de parcerias com governos locais para a 
Resiliência Urbana. 

Fases e resultados:

> Coleta de dados

> Análise

> Diagnóstico

> Ações Recomendadas para Resiliência (A4R)



Apresentação do Programa















https://issuu.com/teresina2030/docs/_pt__draft_-_city_profile__teresina__spreads_-_sma




Comissão de Resiliência

Formação de uma Comissão de Acompanhamento do 
Programa de Resiliência Urbana do Município de 
Teresina; 

Composta por 21 servidores de 14 secretarias, 
secretarias executivas e fundações da Administração 
Municipal;

Fundamental para construir um panorama local dos 
choques e estresses que abrangesse todos os 
sistemas urbanos, por meio da obtenção de dados 
necessários para as análises subsequentes. 

Fases e resultados:

> Coleta de dados

> Análise

> Diagnóstico

> Ações Recomendadas para Resiliência (A4R)



Comissão de Resiliência

Fases e resultados:

> 8 encontros

> 82 choques

> 34 estresses

> Problemas prioritários









Problemas prioritários



Capacitação institucional 



Capacitação institucional 




