
VISÃO E 
PRIORIDADES

Como queremos que a 
nossa região seja em 
2070? O que deve 
continuar igual e o que 
deve mudar? Como 
queremos que seja a 
nossa relação com a 
água?

LANÇAMENTO
Março 2021

RISCOS E 
FERRAMENTAS

Quais cidades e 
infraestrutura em nossa 
região têm o maior risco 
de enchentes hoje e no 
futuro (2070)? Quais 
ferramentas temos 
disponíveis para abordar 
esses riscos?

POSSÍVEIS
SOLUÇÕES

Juntos, nós criaremos um plano para abordar a situação atual e futura das enchentes realizando essas etapas:

PLANO FINAL
Maio 2022

PLANO DE 
AÇÃO

À quais ações 
podemos nos 
comprometer? O que é 
preciso para cumprir 
essas ações? Como 
cada pessoa na nossa 
região pode fazer algo 
para ajudar?

RESILIENT NORTHEASTERN NEW JERSEY
O projeto Resilient Northeastern NJ está reunindo as
pessoas que moram, trabalham e brincam em Jersey
City, Newark, Hoboken e Bayonne para criar um plano
de ação objetivo para abordar a situação atual e
futura das enchentes, enquanto oferece melhorias para
a qualidade de vida.

O projeto Resilient Northeastern NJ irá:
• Desenvolver relacionamentos entre a região para 

fomentar futura colaboração em termos de 
resiliência e outras questões.

• Desenvolver soluções para abordar os riscos de 
enchentes usando os melhores dados disponíveis, 
incluindo princípios para a tomada de decisões e as 
opiniões de cada um de vocês!

• Planejar medidas que podem variar desde projetos 
que mudam o nosso ambiente atual até uma nova 
política e iniciativas de educação e comunitárias. Área do Projeto Resilient Northeastern NJ

Consulte a segunda página deste panfleto e PARTICIPE!

www.resilient.nj.gov/nenj | Hotline: 201-275-0861 | E-mail: ResilientNENJ@dep.nj.gov

http://www.resilient.nj.gov/nenj
mailto:ResilientNENJ@dep.nj.gov


A sua opinião nos ajudará a formar a visão do futuro da nossa 
região, identificar as partes da sua comunidade que são mais 
importantes para você e desenvolver e avaliar possíveis 
alternativas. 

MANEIRAS PARA CONTRIBUIR:

• Responda à NOSSA PESQUISA (clique no link ou use o QR
code)

• Cadastre-se em CADASTRO DA MALA DIRETA POR E-
MAIL para receber atualizações por e-mail (clique no link ou 
use o QR code)

• Baixe o nosso app de interação (use o QR code) para 
compartilhar as suas opiniões de onde você estiver

• Ligue para a hotline do projeto, 201-275-0861, que atende 
em vários idiomas, e deixe a sua mensagem com o feedback

• Visite o nosso site interativo: http://www.resilient.nj.gov/nenj

• Siga o projeto nas redes sociais: @ResilientNENJ pelo 
Facebook eTwitter, e @Resilient_NENJ no Instagram

• Envie suas dúvidas para o e-mail ResilientNENJ@dep.nj.gov

• Compartilhe suas ideias sobre a sua comunidade através da 
arte! Use as folhas coloridas disponíveis no site para 
demonstrar suas opiniões, depois, envie através das nossas 
redes sociais ou por e-mail

• Ajude a compartilhar essa iniciativa compartilhando este 
folheto!

EM BREVE:
• Reuniões públicas virtuais, grupos de foco e outras maneiras 

para contribuir com base no seu feedback!

PESQUISA

Parcerias das comunidades com o NJDEP para realizar projetos 
semelhantes nessas outras regiões:
• Raritan River e Bay Communities
• Long Beach Island
• Região costal de Atlantic County

Para mais informações sobre esses outros projetos, visite 
https://www.resilient.nj.gov

CADASTRO POR
E-MAIL

Baixar o app Irys:

ANDROID

DISPOSITIVOS 
iOS

RESILIENT NORTHEASTERN NEW JERSEY

O que é “resiliência”? 
Resiliência é a capacidade de se adaptar às 
condições de mudanças e de crescer diante 
dos desafios. No contexto das enchentes, 
isso significa formar comunidades que 
tenham base social e infraestrutura sólidas 
capazes de se recuperar depois de uma 
tormenta.

O que é “risco”? 
Risco é o potencial que um perigo, como 
uma enchente, tem de causar impactos 
negativos. O risco das enchentes é o 
potencial da água em criar danos e 
transtornos para as nossas comunidades. 
Os riscos das enchentes aumentam quando 
o perigo aumenta, como a subida das águas 
do mar ou uma chuva mais intensa, ou 
quando as pessoas estão em situações de 
perigo.

PARTICIPE

https://forms.office.com/r/9CfbQjGbma
https://forms.office.com/r/tCnWdimTXe
http://www.resilient.nj.gov/nenj
mailto:ResilientNENJ@dep.nj.gov
https://www.resilient-nj.com/resource-library/
https://forms.office.com/r/9CfbQjGbma
https://www.resilient.nj.gov/
https://forms.office.com/r/tCnWdimTXe
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.heyirys.irysapp
https://apps.apple.com/us/app/irys/id1550376603
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