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Subsídio para Desenvolvimento Comunitário – Recuperação 
de Desastres (CDBG-DR)
Recursos do CDBG-DR podem ser usados para projetos de recuperação de longo-prazo  
em áreas como habitação, reconstrução da economia local e infraestrutura.  
O financiamento é flexível, mas deverá obrigatoriamente cumprir os seguintes requisitos: 

• No mínimo 80% dos recursos devem ser gastos em áreas que o HUD define como  
as mais impactadas e com dificuldades (MID). Essas áreas incluem os seguintes  
condados: Bergen, Essex, Hudson, Middlesex, Passaic, Somerset e Union. 

 » Os 20% restantes dos recursos podem ser utilizados em outros contados impactados,  
como os Condados de Gloucester, Hunterdon, Mercer, Morris e Warren. 

• No mínimo 70% do total de recursos do CDBG-DR devem ser destinados a projetos  
que beneficiem diretamente residentes de renda baixa e moderada ou para  
investimentos em infraestrutura que atendam à maioria (mais de 50%)  
desses residentes. 

• No mínimo 15% dos recursos devem ser usados para projetos de mitigação  
que fortaleçam os esforços de recuperação de desastres e reduzam ou eliminem  
os riscos de longo prazo de futuros desastres.

Visão Geral
O Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano dos EUA (HUD) alocou US$ 228 milhões ao Estado 
de Nova Jersey para ajudar na recuperação contínua do Furacão Ida. Os recursos serão fornecidos por meio 
do Subsídio para Desenvolvimento Comunitário – Recuperação de Desastre (CDBG-DR). 
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• Recuperação de moradias: Alguns programas podem 
ajudar locatários e proprietários novos e existente com, 
por exemplo, novos projetos// de construção, elevação 
de moradia e reconstrução, prevenção de pessoas sem 
moradia, aquisições, aconselhamento e/ou substituição 
de casas móveis e mais. 

• Planejamento: Os recursos do Subsídio podem ser 
usados para a criação de planos que orientem os projetos 
de recuperação e ajudem as agências locais e estaduais 
no desenvolvimento de estratégias para mitigação de 
futuros desastres. 

• Infraestrutura: Os recursos do Subsídio podem ser 
usados para reparar infraestrutura danificada ou para 
novos projetos para ajudar a criar novas opções de 
moradia e aumentar a resiliência das comunidades 
a futuros desastres. Os recursos podem ser também 
utilizados para cobrir a parcela de custos não federais de 
contrapartida dos governos locais e estaduais de projetos 
de infraestrutura que a FEMA financia. 

• Desenvolvimento Econômico: Empréstimos ou 
subsídios a pequenas empresas para ajudar a revitalizar 
a economia local.



Processo
O Estado deve completar várias etapas para receber os recursos do CDBG-DR. Essas tarefas incluem 
realizar uma Avaliação das Necessidades Não Atendidas e de Mitigação e desenvolver um Plano de Ação que 
identifique de que maneira o Estado irá utilizar os recursos do Subsídio para abordar essas necessidades.  
O Estado deve apresentar um Plano de Ação para o HUD em setembro.  

• Avaliação de Necessidades Não Atendidas: O Estado deve analisar o impacto do Furacão Ida e as 
necessidades que ainda não foram atendidas com outras fontes de recursos. 

• Avaliação das Necessidades de Mitigação: O Estado deve identificar os maiores riscos em cada condado. 

• Plano de Ação: O Estado desenvolve um Plano de Ação que inclua programas para atender as 
necessidades identificadas nas avaliações de mitigação e de necessidades não atendidas. 

• Comentários Públicos: O projeto do plano será apresentado ao público para feedback. Após o período de 
comentários públicos de 30 dias, o Estado responde a todos os comentários, incorpora o feedback no plano 
e apresenta o Plano de Ação ao HUD para sua análise e aprovação.

Participação da Comunidade 
A contribuição da comunidade é essencial para desenvolver um Plano de Ação e para o sucesso dos programas 
de recuperação e mitigação. Queremos assegurar que todos os residentes afetados pelo Furacão Ida tenham a 
oportunidade de participar do planejamento e avaliação dos programas de recuperação do CDBG-DR. 
 
Como eu possa ajudar: 

• Registrando com o DCA: Responda à Pesquisa para Registro do Furacão Ida no site do DCA:  
(www.nj.gov/dca/ddrm/home/idasurvey.shtml) para nos informar que você tem interesse em receber 
assistência quando estiver disponível. 

• Fornecendo feedback sobre o plano: O projeto de Plano de Ação será postado no site do DCA em 
Agosto de 2022. Analise o plano e apresente o seu feedback por e-mail ou em audiência pública. 

• Divulgue a notícia: Compartilhe o plano com os outros e incentive para que analisem, façam perguntas e 
apresentem seu feedback.
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Para mais informações sobre os esforços de recuperação e mitigação de desastres de Nova Jersey, 
acesse o site: www.nj.gov/dca/ddrm. Se tiver alguma pergunta, favor enviar um e-mail para: 
DisasterRecoveryandMitigation@dca.nj.gov. 
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