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Strategic goals

Area 1

The more effective integration of disaster risk considerations into sustainable development policies,
planning and programming at all levels, with a special emphasis on disaster prevention, mitigation,
preparedness and vulnerability reduction.

Strategic Goal Statement 2011-2013:
Fortalecimento dos Órgãos Estaduais, Municipais e comunitários de Defesa Civil para enfrentar os
efeitos das Mudanças Climáticas;  ; construção do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e
Desastres – CENAD;  apoio a Estados e Municípios, com a consolidação do Sistema de Monitoramento
Climático e Hidrológico em tempo real da Amazônia Legal e da área de influência da SUDENE com a
interligação das informações de riscos e desastres em âmbito regional;

Area 2

The development and strengthening of institutions, mechanisms and capacities at all levels, in particular
at the community level, that can systematically contribute to building resilience to hazards.

Strategic Goal Statement 2011-2013:
fortalecimento dos Órgãos Estaduais, Municipais e comunitários de Defesa Civil por meio da
consolidação e a interligação das informações de riscos e desastres no âmbito do Sistema Nacional de
Defesa Civil; fortalecimento dos Órgãos Estaduais, Municipais e comunitários de Defesa Civil, mediante
o planejamento e organização de recursos humanos, materiais e financeiros no âmbito do SINDEC,
para enfrentamento de desastres e atuação preventiva na gestão de riscos de desastres;

Area 3

The systematic incorporation of risk reduction approaches into the design and implementation of
emergency preparedness, response and recovery programmes in the reconstruction of affected
communities.

Strategic Goal Statement 2011-2013:
Implantar projeto para evitar e/ou reduzir perdas e danos provocados por desastres, e para minimizar a
realocação de recursos em decorrência de demandas emergenciais; capacitação de agentes de defesa
civil, nos três níveis de governo, e comunitários preparando-os para o desenvolvimento de atividades
preventivas permanentes e de resposta aos desastres; promover a mobilização e manutenção do Grupo
de Apoio a Desastres, informar, esclarecer, orientar, mobilizar, prevenir ou alertar a população por meio
de campanhas públicas de prevenção e preparação para emergências e desastres em âmbito nacional



Priority for action 1
Ensure that disaster risk reduction is a national and a local priority with a strong institutional
basis for implementation.

Priority for action 1: Core indicator 1

National policy and legal framework for disaster risk reduction exists with decentralised responsibilities
and capacities at all levels.

Level of Progress achieved:
5: Comprehensive achievement with sustained commitment and capacities at all levels

Means of verification:

* Is DRR included in development plans and strategies? Yes

* No: National development plan

* No: Sector strategies and plans

* No: Climate change policy and strategy

* No: Poverty reduction strategy papers

* No: Common Country Assessments (CCA)/ UN Development Assistance Framework (UNDAF)

Description:
A Política Nacional de Defesa Civil aprovada em 1995 apresenta um conjunto de diretrizes e metas
visando à redução do impacto imediato dos desastres e dos seus efeitos frente à vulnerabilidade das
comunidades. Entretanto devido a fragilidade do Sistema Nacional de Defesa Civil – Sindec, a falta de
percepção de risco da sociedade, dentre outras causas, foi realizado em março de 2010 a 1ª
Conferência Nacional de Defesa Civil e Assistência Humanitária – CNDC com o objetivo de discutir uma
defesa civil mais proativa e eficiente.
Das 100 diretrizes aprovadas na Conferência destacam-se a revisão da legislação de defesa civil com
enfoque as ações preventivas, de capacitação e envolvimento da sociedade; a criação da carreira e
profissionalização dos agentes de defesa civil com formação operacional, técnica, média e superior;
realização de obras preventivas com a realocação de pessoas, a retirada de edificações das áreas
vulneráveis, execução de obras de infraestrura preventiva, recuperação de espaços degradados e
reconstrução emergenciais.
A Secretaria Nacional de Defesa Civil alinhada as diretrizes aprovadas na 1ª CNDC participou
ativamente na defesa da criação da MP nº 494, de 02.07.2010 e do Dec. Nº 7.257, de 04.08.2010 que
tratam de alterações na conduta do Sindec.

Condicionantes: Haverá repasse de recursos de prevenção apenas para órgãos e entidades da União
responsáveis  pelas ações de defesa civil, bem como pelos órgãos e entidades dos Estados, Distrito
Federal e Municípios que a ele aderirem.

Context & Constraints:
Os desastres agravam as condições de vida da população, contribuem para aumentar a dívida social e
intensificam as desigualdades inter e intra-regionais, afetando o desenvolvimento sustentável do País.
Grande número de desastres é agravado pelas migrações internas, que levam à formação de bolsões e



cinturões de extrema pobreza nos centros urbanos, em áreas vulneráveis aos desastres, especialmente
inundações, deslizamentos de encostas, incêndios em favelas, desabamentos e muitas vezes, em
áreas próximas a depósitos de produtos perigosos etc. A falta de planejamento da ocupação e/ou da
utilização do espaço geográfico, desconsiderando as áreas de risco, somada à deficiência da
fiscalização local, tem contribuído para aumentar a vulnerabilidade das comunidades locais urbanas e
rurais, com um número crescente de perdas de vidas humanas e vultosos prejuízos econômicos e
sociais. Quando não se priorizam as medidas preventivas, há um aumento significativo de gastos
destinados à resposta aos desastres. O grande volume de recursos gasto com o atendimento da
população atingida é muitas vezes maior do que seria necessário para a prevenção. Além disso, esses
recursos poderiam ser destinados à implementação de projetos de grande impacto social, como
geração de emprego e renda. Por outro lado, a maioria dos órgãos que atuam em defesa civil está
despreparada para o desempenho eficiente das atividades de prevenção e de preparação. A não
implementação do Programa contribuirá para o aumento da ocorrência dos desastres naturais,
antropogênicos e mistos e para o despreparo dos órgãos federais, estaduais e municipais responsáveis
pela execução das ações preventivas de defesa civil, aumentando a insegurança das comunidades
locais.

Priority for action 1: Core indicator 2

Dedicated and adequate resources are available to implement disaster risk reduction plans and activities
at all administrative levels

Level of Progress achieved:
4: Substantial achievement attained but with recognized limitations in key aspects, such as financial
resources and/ or operational capacities

Means of verification:

* Is there a specific allocation of budget for DRR in the national budget?

* 0 % allocated from national budget

* 0 USD allocated from overseas development assistance fund

* 0 USD allocated to hazard proofing sectoral development investments (e.g transport, agriculture,
infrastructure)

* 0 USD allocated to stand alone DRR investments (e.g. DRR institutions, risk assessments, early
warning systems)

* 0 USD allocated to disaster proofing post disaster reconstruction

Description:
Em 2009 o número de órgãos municipais criados oficialmente no Brasil alcançou o percentual de
77,36% dos municípios brasileiros, entretanto não foi possível mensurar de forma confiável o indicador
estabelecido como taxa de municípios preparados para prevenção e atendimento a desastres. A
SEDEC vem ao longo do tempo buscando ferramentas que permitam mensurar de forma confiável as
ações sob sua responsabilidade. A tentativa mais recente foi por meio do Sistema Operativo de Defesa
Civil (SODC), que permitiria acompanhar as ações de prevenção, preparação, resposta e reconstrução
desenvolvidas pelos órgãos locais de defesa civil, entretanto ao longo do processo de implementação,
que começou no final de 2003, verificou-se que o sistema era instável.  Espera-se que a nova legislação



de estruturação do SINDEC por meio de adesão dos órgãos de defesa civil no Brasil, permita finalmente
acompanhar os trabalhos desenvolvidos pelos órgãos de defesa civil e a sociedade.

Context & Constraints:
O Programa será implementado através da articulação com os órgãos integrantes do Sistema Nacional
de Defesa Civil (órgãos estaduais e municipais de defesa civil, órgãos setoriais e da sociedade civil),
especialmente os órgãos e entidades vinculadas a este Ministério. Como forma de fortalecer a estrutura
municipal para atuar preventivamente e na ocorrência de desastres, o Programa implementará a criação
e a implementação das Coordenadorias Municipais de Defesa Civil - COMDEC, desenvolvendo o
estudo, a avaliação dos riscos de desastres e posteriormente a elaboração de mapas dos riscos de
desastres prevalentes, para dar sustentação à articulação e à atuação complementar entre Estados,
Municípios e União.Essas informações de riscos de desastres e de sua localização servirão de subsídio
para a elaboração dos Planos Diretores e de Planos de Contingência, instrumentos para a atuação na
ocorrência de desastres prevalentes identificados no território dos municípios, especialmente nos de
mais alto risco. Este Programa contemplará a capacitação de agentes de defesa civil (agentes,
voluntários, técnicos, especialistas e representantes das comunidades) para atuarem nas comunidades
locais, através de cursos, seminários, simulados e do ensino a distância. Será desenvolvido um sistema
de informações de desastres, em âmbito nacional, que, somado à difusão de informações, através de
publicações técnicas sobre as especificidades dos desastres, dará sustentabilidade à atuação
preventiva.Este programa será, também, o instrumento para a gestão da Política Nacional de Defesa
Civil, consolidando, de forma integrada, os programas e as ações relacionadas com desastres no país.

Priority for action 1: Core indicator 3

Community Participation and decentralisation is ensured through the delegation of authority and
resources to local levels

Level of Progress achieved:
4: Substantial achievement attained but with recognized limitations in key aspects, such as financial
resources and/ or operational capacities

Means of verification:

* Do local governments have legal responsibility and budget allocations for DRR? -- not complete --

* No: Legislation

* No: Budget allocations for DRR to local government

Description:
Apoiar a realização de ações de caráter preventivo destinadas a reduzir a ocorrência e a intensidade
dos desastres com ações estruturais e não estruturais. Essas medidas referem-se ao planejamento da
ocupação do espaço geográfico e à execução de obras e serviços, principalmente relacionados com
intervenções em áreas de risco, tais como, dentre outras: aquisição e instalação de equipamentos,
infraestrutura urbana e rural; estabilização de encostas, contenção de erosões, relocação de famílias de
áreas de risco, prestação de serviços essenciais, proteção do patrimônio público e demais ações que
visem diminuir a vulnerabilidade da população aos desastres, em complementação à atuação Municipal
e Estadual.

Context & Constraints:
Inicio da participação da Sociedade Civil no Conselho Nacional de Defesa Civil, que a partir da nova



legislação (Decreto 7257)  passou a ser apenas consultivo.

Priority for action 1: Core indicator 4

A national multi sectoral platform for disaster risk reduction is functioning.

Level of Progress achieved:
5: Comprehensive achievement with sustained commitment and capacities at all levels

Means of verification:

* Are civil society organisations , national planning institutions, key economic and development sector
organisations represented in the national platform? -- not complete --

* 0 civil society members (specify absolute number)

* 0 sectoral organisations (specify absolute number)

* 0 women's organisations participating in national platform (specify absolute number)

Description:
A partir do Decreto 7257, de 2010, o Conselho Nacional de Defesa Civil foi reformulado. Deixou de ser
interministerial, apenas no nível federal, e passou a possuir mebros das 3 esferas de governo, além da
sociedade civil organizada.

Context & Constraints:
A Secretaria Nacional de Defesa Civil alinhada as diretrizes aprovadas na 1ª CNDC participou
ativamente na defesa da criação da MP nº 494, de 02.07.2010 e do Dec. Nº 7.257, de 04.08.2010 que
tratam de alterações na conduta do Sindec.



Priority for action 2
Ensure that disaster risk reduction is a national and a local priority with a strong institutional
basis for implementation.

Priority for action 2: Core indicator 1

National and local risk assessments based on hazard data and vulnerability information are available
and include risk assessments for key sectors.

Level of Progress achieved:
4: Substantial achievement attained but with recognized limitations in key aspects, such as financial
resources and/ or operational capacities

Means of verification:

* Is there a national multi-hazard risk assessment available to inform planning and development
decisions? -- not complete --

* No: Multi-hazard risk assessment

* 0 % of schools and hospitals assessed

* 0 schools not safe from disasters (specify absolute number)

* No: Gender disaggregated vulnerability and capacity assessments

* No: Agreed national standards for multi hazard risk assessments

Description:
Mapeamento, em períodos não superiores a 5 anos, ou em razão de 
     demandas específicas, das áreas de risco urbano e rural, coordenado pelos 
     órgãos municipais de Defesa Civil, envolvendo a comunidade na 
     identificação de riscos e estrutura de resposta, com uso das 
     geotecnologias, e com registros de séries históricas dos danos e da 
     população atingida, para definição de ações preventivas, disponibilizando 
     as informações para os demais órgãos do Sistema Nacional de Defesa Civil - SINDEC.

Context & Constraints:
A Política Nacional de Defesa Civil aprovada em 1995 apresenta um conjunto de diretrizes e metas
visando à redução do impacto imediato dos desastres e dos seus efeitos frente à vulnerabilidade das
comunidades. Entretanto devido a fragilidade do Sistema Nacional de Defesa Civil – Sindec, a falta de
percepção de risco da sociedade, dentre outras causas, foi realizado em março de 2010 a 1ª
Conferência Nacional de Defesa Civil e Assistência Humanitária – CNDC com o objetivo de discutir uma
defesa civil mais proativa e eficiente.
Das 100 diretrizes aprovadas na Conferência destacam-se a revisão da legislação de defesa civil com
enfoque as ações preventivas, de capacitação e envolvimento da sociedade; a criação da carreira e
profissionalização dos agentes de defesa civil com formação operacional, técnica, média e superior;
realização de obras preventivas com a realocação de pessoas, a retirada de edificações das áreas
vulneráveis, execução de obras de infraestrura preventiva, recuperação de espaços degradados e
reconstrução emergenciais.



Priority for action 2: Core indicator 2

Systems are in place to monitor, archive and disseminate data on key hazards and vulnerabilities

Level of Progress achieved:
4: Substantial achievement attained but with recognized limitations in key aspects, such as financial
resources and/ or operational capacities

Means of verification:

* Are disaster losses systematically reported, monitored and analysed? -- not complete --

* No: Disaster loss database

* No: Reports generated and used in planning

Description:
: Gerenciamento de informações de riscos e de desastres através de 3 sistemas, o de Monitoramento,
Alerta e Alarme- SIMA, o de Resposta, Auxílio e Atendimento à População - SIRAP e o Sistema de
Informação de Desastres no Brasil- SINDESB. Os objetivos do SIMA são; permitir o compartilhamento
de informações e o monitoramento de parâmetros dos eventos adversos, 24 horas por dia, em
articulação com os centros de previsão (climática, hidrológica, sismológica e outros); elaborar e emitir
boletins antecipados, resultando na tomada de decisão oportuna, na redução do tempo-resposta, na
antecipação de medidas preventivas; e informar os órgãos do SISDEC e a população por meio de
emissoras de rádio e televisão, uso de auto-falantes, e outros. Os do SIRAP: quando notificado o
desastre, permitir o acionamento e a pronta mobilização dos grupos estaduais e federais de resposta
aos desastres; orientar a população atingida pelo desastre sobre o modo de buscar socorro e proteção;
utilizar a Rede Nacional de Emergência de Radioamadores - Rener para suprir os meios de
comunicações usuais quando os mesmos não puderem ser acionados em razão de desastre; e
coordenar e alocar recursos humanos e materiais para a pronta resposta ao atendimento emergencial
dos afetados por desastres. Os do SINDESB: registrar e manter um banco de dados históricos dos
desastres ocorridos no Brasil, oferecendo subsídios às áreas de planejamento, operação e técnica da
SEDEC e aos demais órgãos do SINDEC; e fornecer informações para consulta e elaboração de
relatórios gerenciais, permitindo maior rapidez e eficácia.

Context & Constraints:
Promover a consolidação e a interligação das informações de riscos e desastres no âmbito do Sistema
Nacional de Defesa Civil, mediante a criação de uma rede de centros de operações dos órgãos de
Defesa Civil, nos três níveis de Governo, com operacionalização do CENAD 24 horas por dia e a
aquisição dos equipamentos de informática e comunicação/geoprocessamento, consolidando a Rede
Nacional de Defesa Civil- RENADEC.

Priority for action 2: Core indicator 3

Early warning systems are in place for all major hazards, with outreach to communities.

Level of Progress achieved:
4: Substantial achievement attained but with recognized limitations in key aspects, such as financial
resources and/ or operational capacities

Means of verification:



* Do risk prone communities receive timely and understandable warnings of impending hazard events? --
not complete --

* No: Early warnings acted on effectively

* No: Local level preparedness

* No: Communication systems and protocols

* No: Active involvement of media in early warning dissemination

Description:
Desenvolvimento e construção de edificação para abrigar o Centro Nacional de Gerenciamento de
Riscos e Desastres - CENAD, em terreno localizado em Brasília e de domínio do Patrimônio da União. 
Além do  Alerta 199, um projeto que surgiu como uma resposta à necessidade de disponibilizar novos
meios de comunicação que pudessem estimular a conscientização e a mobilização social e das
instituições diretas do SINDEC (Sistema Nacional de DefesaCivil) em casos de emergência e
calamidade pública. Sua missão é promover a utilização das redes sociais como meios eficazes de
comunicação sobre riscos e emergências e de gerenciamento de desastres. O projeto Alerta 199 é uma
contribuição para tornar a Defesa Civil brasileira mais preparada no que diz respeito à prevenção e
gerenciamento de desastres, e na articulação de informações para a tomada de decisão em momentos
de emergência.

Context & Constraints:
Criar espaço físico próprio e adequado para abrigar, em caráter definitivo, o Centro Nacional de
Gerenciamento de Riscos e Desastres - CENAD, com a finalidade de exercer a coordenação de rede
nacional de informações para a prevenção e o atendimento de desastres no país e disponibilizar os
alertas em redes sociais para que atinjam um maior número de pessoas num menor espaço de tempo.

Priority for action 2: Core indicator 4

National and local risk assessments take account of regional / trans boundary risks, with a view to
regional cooperation on risk reduction.

Level of Progress achieved:
4: Substantial achievement attained but with recognized limitations in key aspects, such as financial
resources and/ or operational capacities

Means of verification:

* Does your country participate in regional or sub-regional DRR programmes or projects? -- not complete
--

* No: Programmes and projects addressing trans-boundary issues

* No: Regional and sub-regional strategies and frameworks

* No: Regional or sub-regional monitoring and reporting mechanisms

* No: Action plans addressing trans-boundary issues



Description:
Fórum Nacional na cidade de Ponta Porã, fronteiriça com o Paraguai, onde, entre outros temas, foi
discutido a integração entre isntituicões municipais de defesa civil. Participação na eunião Especializada
de Redução de Riscos de Desastres Socionaturais, Defesa Civil,. Proteção Civil e Assistência
Humanitária – REHU, do Mercosul e articulação com mecanismos similares de blocos sub-regionais
vizinhos.

Context & Constraints:
Após a mobilização para a construção de políticas públicas em Defesa Civil com a 1ª Conferência
Nacional de Defesa Civil, realizada em março de 2010, a Secretaria Nacional de Defesa Civil -
SEDEC/MI e a Coordenadoria de Defesa Civil de Ponta Porã, em parceria com o Centro Universitário
de Estudos e Pesquisas sobre Desastres CEPED UFSC, promovem o VII Fórum Nacional de Defesa
Civil.
Com o tema da Campanha "Cidades Mais Seguras" o VII Fórum ocorrerá, pela primeira vez, na região
centro-oeste, em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, entre os dias 22 a 24 de setembro de 2010. Ponta
Porã localiza-se em um território de fronteira entre Brasil e Paraguai, desenvolve ações de qualidade na
área de Defesa Civil, atua na prevenção de desastres e colabora para uma cultura de redução de
riscos.
O VII Fórum Nacional de Defesa Civil tem a finalidade de fomentar ações locais de Defesa Civil.
Possibilita a troca de experiências e oferece um espaço público para o debate inter e multidisciplinar em
Defesa Civil com ênfase nas ações locais, estimulando os municípios para a redução de riscos de
desastres. Fazem parte da programação do VII Fórum palestras com o tema "Defesa Civil nas escolas",
discussões sobre proteção das cidades e segurança das populações fronteiriças, e articulação das
diretrizes aprovadas na Conferência com foco nos municípios.



Priority for action 3
Ensure that disaster risk reduction is a national and a local priority with a strong institutional
basis for implementation.

Priority for action 3: Core indicator 1

Relevant information on disasters is available and accessible at all levels, to all stakeholders (through
networks, development of information sharing systems etc)

Level of Progress achieved:
5: Comprehensive achievement with sustained commitment and capacities at all levels

Means of verification:

* Is there a national disaster information system publicly available? -- not complete --

* No: Web page of national disaster information system

* No: Established mechanisms for accessing DRR information

Description:
Desenvolvimento de mapa de ocorrência de desastres, montando um banco de dados  de histórico de
todos os desastres notificados `a Secretaria Nacional de Defesa Civil, e já disponibilizados no sitio da
internet.

Context & Constraints:
ocorrência e a intensidade dos desastres depende muito do grau de vulnerabilidade dos cenários de
desastres e das comunidades afetadas do que pela magnitude dos eventos adversos emedidas
preventivas são essenciais para minimizar o desastre.
A partir da constatação de que os desastres podem e devem ser minimizados, cresce a importância da
mudança cultural relacionada ao senso de percepção de risco. A percepção de risco é diretamente
proporcional ao grau de desenvolvimento social de uma determinada comunidade ou grupo
populacional, considerado em seus aspectos psicológicos, éticos, culturais, econômicos, tecnológicos e
políticos.

O grande desafio da Defesa Civil no Brasil e da Estratégia Internacional para Redução de Desastres no
mundo é o de minimizar os danos humanos, materiais e ambientais e os conseqüentes prejuízos
econômicos e sociais resultantes da ocorrência de desastre. Ao incrementar o senso de percepção de
risco e o comprometimento por parte das autoridades públicas, por meio da criação e operacionalização
de Coordenadorias Municipais de Defesa Civil, teremos a redução de ocorrência de desastre no Brasil.

Priority for action 3: Core indicator 2

School curricula , education material and relevant trainings include disaster risk reduction and recovery
concepts and practices.

Level of Progress achieved:
5: Comprehensive achievement with sustained commitment and capacities at all levels

Means of verification:



* Is DRR included in the national educational curriculum? -- not complete --

* No: Primary school curriculum

* No: Secondary school curriculum

* No: University curriculum

* No: Professional DRR education programmes

Description:
1.Realização de atividades educativas e preventivas com iniciativa dos órgãos do sistema nacional de
defesa civil em interação com escolas a fim de conscientizar e sensibilizar a população sobre riscos a
que estão expostas e como proceder em situações de emergência
2. Implementar a cultura de prevenção e percepção de riscos, incluindo-se na grade curricular de
acordo com a legislação educacional vigente, o tema “ defesa civil” como eixo transversal
multidisciplinar , com ênfase na prevenção, capacitando todos os agente envolvidos no processo de
ensino e aprendizagem.
3. Estimular a formação de agentes mirins nas escolas e comunidades implementar atividades de
defesa civil voltados a crianças, adolescentes e jovens, e fomentar projetos de cunho científico e
tecnológico sobre defesa civil nas instituições de ensino superior.
4. Estabelecimento de regulamentação no Estatuto da Cidade com o objetivo da destinação das
construções que não cumprem com sua função social à habitação ou abrigos temporários para os
desabrigados em casos de desastres.

Context & Constraints:
promoção de mudança cultural, relacionada com a cidadania participativa, com a segurança global da
população e com a redução dos desastres, depende da colaboração ativa dos sistemas de ensino
formal e informal existentes no Brasil. É importante que os sistemas de ensino participem de projetos
que tenham reflexos preponderantes sobre a qualidade de vida e sobre o crescimento da expectativa de
vida da população.

Desta forma é importante que os conteúdos relacionados com a segurança global da população, com a
redução dos desastres e, sobretudo, com a redução das vulnerabilidades dos cenários e das
populações em risco sejam incluídos nos currículos escolares de primeiro e de segundo grau e nas
atividades de ensino informal.

Priority for action 3: Core indicator 3

Research methods and tools for multi-risk assessments and cost benefit analysis are developed and
strenghtened.

Level of Progress achieved:
4: Substantial achievement attained but with recognized limitations in key aspects, such as financial
resources and/ or operational capacities

Means of verification:

* Is DRR included in the national scientific applied-research agenda/budget? -- not complete --

* No: Research outputs, products or studies



* No: Research programmes and projects

* No: Studies on the economic costs and benefits of DRR

Description:
1. Participação das universidades no mapeamento e 1. Participação das universidades no mapeamento
e
monitoramento das áreas de riscos, bem como no monitoramento das áreas de riscos, bem como no
levantamento e demarcação das áreas não edificantes e levantamento e demarcação das áreas não
edificantes e
edificantes com restrições. edificantes com restrições.

Context & Constraints:
. Criar parcerias com previsão orçamentária entre as 2. Criar parcerias com previsão orçamentária entre
as
universidades e órgãos de defesa civil no universidades e órgãos de defesa civil no
desenvolvimento de estudos, pesquisas técnico desenvolvimento de estudos, pesquisas técnico
científicas e capacitação relacionados a riscos e científicas e capacitação relacionados a riscos e
desastres e a implementarem projetos de extensão e desastres e a implementarem projetos de
extensão e
sistemas de gerenciamento de interesse da defesa civil. sistemas de gerenciamento de interesse da
defesa civil.

Priority for action 3: Core indicator 4

Countrywide public awareness strategy exists to stimulate a culture of disaster resilience, with outreach
to urban and rural communities.

Level of Progress achieved:
5: Comprehensive achievement with sustained commitment and capacities at all levels

Means of verification:

* Do public education campaigns on DRR reach risk-prone communities? -- not complete --

* No: Public education campaigns.

* No: Training of local government

* No: Availability of information on DRR practices at the community level

Description:
Realização de eventos técnicos para elaborar e aperfeiçoar planos de contingências para o
enfrentamento da maior frequência e intensidade de desastres naturais provocados pelas mudanças
climáticas . Análise de estudos e pesquisas concentrados no âmbito federal (SINDEC) e difusão das
informações pertinentes para órgãos de Defesa Civil estaduais e municipais, com o objetivo de apoiar o
estudo e o mapeamento das áreas nas quais há riscos de desastres e de elaborar mapas temáticos
sobre as vulnerabilidades dessas áreas em relação às mudanças climáticas.



Context & Constraints:
Promover o conhecimento dos efeitos das Mudanças Climáticas aos Órgãos Estaduais, Municipais e
comunitários de Defesa Civil, com vistas a orientá-los e assessorá-los sobre os impactos dessas
mudanças, avaliando os riscos e a conseqüente minimização dos desastres relacionados.



Priority for action 4
Ensure that disaster risk reduction is a national and a local priority with a strong institutional
basis for implementation.

Priority for action 4: Core indicator 1

Disaster risk reduction is an integral objective of environment related policies and plans, including for
land use natural resource management and adaptation to climate change.

Level of Progress achieved:
5: Comprehensive achievement with sustained commitment and capacities at all levels

Means of verification:

* Is there a mechanism in place to protect and restore regulatory ecosystem services? (associated with
wet lands, mangroves, forests etc) -- not complete --

* No: Protected areas legislation

* No: Payment for ecosystem services (PES)

* No: Integrated planning (for example coastal zone management)

* No: Environmental impacts assessments (EIAs)

* No: Climate change adaptation projects and programmes

Description:
Promover o conhecimento dos efeitos das Mudanças Climáticas aos Órgãos Estaduais, Municipais e
comunitários de Defesa Civil, com vistas a orientá-los e assessorá-los sobre os impactos dessas
mudanças, avaliando os riscos e a conseqüente minimização dos desastres relacionados.

Context & Constraints:
Realização de eventos técnicos para elaborar e aperfeiçoar planos de contingências para o
enfrentamento da maior frequência e intensidade de desastres naturais provocados pelas mudanças
climáticas . Análise de estudos e pesquisas concentrados no âmbito federal (SINDEC) e difusão das
informações pertinentes para órgãos de Defesa Civil estaduais e municipais, com o objetivo de apoiar o
estudo e o mapeamento das áreas nas quais há riscos de desastres e de elaborar mapas temáticos
sobre as vulnerabilidades dessas áreas em relação às mudanças climáticas.

Priority for action 4: Core indicator 2

Social development policies and plans are being implemented to reduce the vulnerability of populations
most at risk.

Level of Progress achieved:
5: Comprehensive achievement with sustained commitment and capacities at all levels

Means of verification:

* Do social safety nets exist to increase the resilience of risk prone households and communities? -- not



complete --

* No: Crop and property insurance

* No: Employment guarantee schemes

* No: Conditional cash transfers

* No: DRR aligned poverty reduction, welfare policy and programmes

* No: Microfinance

* No: Micro insurance

Description:
Apoiar a realização de ações de caráter preventivo destinadas a reduzir a ocorrência e a intensidade
dos desastres com ações estruturais e não estruturais. Essas medidas referem-se ao planejamento da
ocupação do espaço geográfico e à execução de obras e serviços, principalmente relacionados com
intervenções em áreas de risco, tais como, dentre outras: aquisição e instalação de equipamentos,
infraestrutura urbana e rural; estabilização de encostas, contenção de erosões, relocação de famílias de
áreas de risco, prestação de serviços essenciais, proteção do patrimônio público e demais ações que
visem diminuir a vulnerabilidade da população aos desastres, em complementação à atuação Municipal
e Estadual.

Context & Constraints:
Evitar e/ou reduzir perdas e danos provocados por desastres, com ações estruturantes e não
estruturantes, visando a minimização de recursos alocados como decorrência de demandas
emergenciais, bem como o acompanhamento e avaliação da aplicação destes recursos na verdadeira
diminuição da vulnerabilidade das populações beneficiadas.

Priority for action 4: Core indicator 3

Economic and productive sectorial policies and plans have been implemented to reduce the vulnerability
of economic activities

Level of Progress achieved:
4: Substantial achievement attained but with recognized limitations in key aspects, such as financial
resources and/ or operational capacities

Means of verification:

* Are the costs and benefits of DRR incorporated into the planning of public investment? -- not complete --

* No: National and sectoral public investment systems incorporating DRR.

* No: Investments in retrofitting infrastructures including schools and hospitals

Description:
Implantação de plano de ação para discussão de responsabilidade social e Defesa Civil, junto ao setor
produtivo.



Context & Constraints:

A Política Nacional de Defesa Civil aprovada em 1995 apresenta um conjunto de diretrizes e metas
visando à redução do impacto imediato dos desastres e dos seus efeitos frente à vulnerabilidade das
comunidades. Entretanto devido a fragilidade do Sistema Nacional de Defesa Civil – Sindec, a falta de
percepção de risco da sociedade, dentre outras causas, foi realizado em março de 2010 a 1ª
Conferência Nacional de Defesa Civil e Assistência Humanitária – CNDC com o objetivo de discutir uma
defesa civil mais proativa e eficiente.
Das 100 diretrizes aprovadas na Conferência destacam-se a revisão da legislação de defesa civil com
enfoque as ações preventivas, de capacitação e envolvimento da sociedade; a criação da carreira e
profissionalização dos agentes de defesa civil com formação operacional, técnica, média e superior;
realização de obras preventivas com a realocação de pessoas, a retirada de edificações das áreas
vulneráveis, execução de obras de infraestrura preventiva, recuperação de espaços degradados e
reconstrução emergenciais.
A Secretaria Nacional de Defesa Civil alinhada as diretrizes aprovadas na 1ª CNDC participou
ativamente na defesa da criação da MP nº 494, de 02.07.2010 e do Dec. Nº 7.257, de 04.08.2010 que
tratam de alterações na conduta do Sindec.

Priority for action 4: Core indicator 4

Planning and management of human settlements incorporate disaster risk reduction elements, including
enforcement of building codes.

Level of Progress achieved:
4: Substantial achievement attained but with recognized limitations in key aspects, such as financial
resources and/ or operational capacities

Means of verification:

* Is there investment to reduce the risk of vulnerable urban settlements? -- not complete --

* No: Investment in drainage infrastructure in flood prone areas

* No: Slope stabilisation in landslide prone areas

* No: Training of masons on safe construction technology

* No: Provision of safe land for low income households and communities

Description:
1. Pressionar para que as ações do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) contemplem as
áreas indicadas pelo plano municipal de redução de risco.
2. Contemplação da defesa civil pelo programa nacional de segurança com cidadania do governo
federal.
3. Compatibilização entre a diretriz de regularização fundiária de interesse social, definida no Estatuto
da Cidade e o objetivo de redução dos desastres estabelecido na Política Nacional de Defesa Civil.
4. Ampliação de incentivos à criação de Planos de Auxílios Mútuos (PAM) entre iniciativas privadas e
órgãos governamentais, objetivando maior interação e melhores resultados em ações de emergência e
incentivo a criação de Plano de Auxílio Intermunicipal (PAI) entre cidades pólo e cidades pequenas.
5. Ampliação de ações governamentais de socorro e assistência à saúde e psicossocial às populações
atingidas por desastres, inclusive logística e recursos humanos, em consonância com as
especificidades locais e territoriais e, em articulação com as demais políticas públicas de inserção sócio-



econômica.
6. Incremento de diretrizes para orientar a elaboração de projetos na correção e prevenção da infra-
estrutura urbana, centros e bairros com ênfase na defesa civil.
7. Garantia da inclusão de ações preventivas de defesa civil nos programas e projetos ambientais
relacionados ao combate à desertificação, proteção dos rios e bacias hidrográficas, nascentes,
mananciais e áreas degradadas, tratamento de resíduos sólidos resultantes das catástrofes, e de
manutenção de micro e macro- drenagem, obras de proteção e recuperação de encostas e hidráulicas,
para a segurança da população.

Context & Constraints:
Fomento pelos Governos Federal, Estadual, DF e Municipal a programas voltados à reconstrução e
recuperação de casas para populações atingidas, de baixa renda, em articulação com os demais órgãos
do governo e da sociedade.

Priority for action 4: Core indicator 5

Disaster risk reduction measures are integrated into post disaster recovery and rehabilitation processes

Level of Progress achieved:
5: Comprehensive achievement with sustained commitment and capacities at all levels

Means of verification:

* Do post-disaster recovery programmes explicitly incorporate and budget for DRR? -- not complete --

* 0 % of recovery and reconstruction funds assigned to DRR

* No: Measures taken to address gender based issues in recovery

Description:
Construção e implantação, imediata e em caráter emergencial,de obras para reduzir vulnerabilidades
pós-desastres; serviços de desmontagem de estruturas danificadas; desobstrução e remoção de
escombros;

Context & Constraints:
A Política Nacional de Defesa Civil aprovada em 1995 apresenta um conjunto de diretrizes e metas
visando à redução do impacto imediato dos desastres e dos seus efeitos frente à vulnerabilidade das
comunidades. Entretanto devido a fragilidade do Sistema Nacional de Defesa Civil – Sindec, a falta de
percepção de risco da sociedade, dentre outras causas, foi realizado em março de 2010 a 1ª
Conferência Nacional de Defesa Civil e Assistência Humanitária – CNDC com o objetivo de discutir uma
defesa civil mais proativa e eficiente.
Das 100 diretrizes aprovadas na Conferência destacam-se a revisão da legislação de defesa civil com
enfoque as ações preventivas, de capacitação e envolvimento da sociedade; a criação da carreira e
profissionalização dos agentes de defesa civil com formação operacional, técnica, média e superior;
realização de obras preventivas com a realocação de pessoas, a retirada de edificações das áreas
vulneráveis, execução de obras de infraestrura preventiva, recuperação de espaços degradados e
reconstrução emergenciais.
A Secretaria Nacional de Defesa Civil alinhada as diretrizes aprovadas na 1ª CNDC participou
ativamente na defesa da criação da MP nº 494, de 02.07.2010 e do Dec. Nº 7.257, de 04.08.2010 que
tratam de alterações na conduta do Sindec.
O ideal seria que a Defesa civil pudesse executar as ações e não repassar os recursos apenas



Verifica-se a necessidade de uma ação de articulação

Priority for action 4: Core indicator 6

Procedures are in place to assess the disaster risk impacts of major development projects, especially
infrastructure.

Level of Progress achieved:
5: Comprehensive achievement with sustained commitment and capacities at all levels

Means of verification:

* Are the impacts of major development projects on disaster risk assessed? -- not complete --

* No: Assessments of impact of projects such as dams, irrigation schemes, highways, mining, tourist
developments etc on disaster risk

* No: Impacts of disaster risk taken account in Environment Impact Assessment (EIA)

Description:
: Apoiar a realização de ações de caráter preventivo destinadas a reduzir a ocorrência e a intensidade
dos desastres com ações estruturais e não estruturais. Essas medidas referem-se ao planejamento da
ocupação do espaço geográfico e à execução de obras e serviços, principalmente relacionados com
intervenções em áreas de risco, tais como, dentre outras: aquisição e instalação de equipamentos,
infraestrutura urbana e rural; estabilização de encostas, contenção de erosões, relocação de famílias de
áreas de risco, prestação de serviços essenciais, proteção do patrimônio público e demais ações que
visem diminuir a vulnerabilidade da população aos desastres, em complementação à atuação Municipal
e Estadual.
o	Unidade Responsável: Ministério da Integração Nacional

Context & Constraints:
Evitar e/ou reduzir perdas e danos provocados por desastres, com ações estruturantes e não
estruturantes, visando a minimização de recursos alocados como decorrência de demandas
emergenciais, bem como o acompanhamento e avaliação da aplicação destes recursos na verdadeira
diminuição da vulnerabilidade das populações beneficiadas.



Priority for action 5
Ensure that disaster risk reduction is a national and a local priority with a strong institutional
basis for implementation.

Priority for action 5: Core indicator 1

Strong policy, technical and institutional capacities and mechanisms for disaster risk management, with
a disaster risk reduction perspective are in place.

Level of Progress achieved:
5: Comprehensive achievement with sustained commitment and capacities at all levels

Means of verification:

* Are there national programmes or policies to make schools and health facilities safe in emergencies?
Yes

* Yes: Policies and programmes for school and hospital safety

* No: Training and mock drills in school and hospitals for emergency preparedness

Description:
Em novembro de 2009 ocorreu na cidade de São Paulo o V Seminário Internacional de Defesa Civil
sobre o tema Hospitais Seguros frente aos desastres. Destacaram-se os esforços para
 1) Proteger a vida dos pacientes e dos profissionais de saúde reforçando a firmeza estrutural das
instalações de saúde;
2) Zelar para que as instalações e os serviços de saúde possam continuar funcionando depois de uma
situação de emergência ou desastre, que é quando são mais necessárias; e
3) Melhorar a capacidade dos trabalhadores e das instituições de saúde para reduzir riscos, o que inclui
a gestão de emergências.

Context & Constraints:
Os estabelecimentos de saúde são instalações essenciais destinadas a proporcionar atenção de saúde
com garantia de eficiência, eficácia e qualidade. A obrigatoriedade de prestar adequadamente a
atenção aos enfermos tem conotações técnicas, administrativas, éticas e penais, exigências que se
mantém em todos os momentos e circunstâncias, inclusive durante desastres de toda ordem.

Além disso, os estabelecimentos hospitalares concentram investimentos econômicos em equipamentos
de diagnóstico e tratamento, laboratórios de alta tecnologia, bancos de sangue e desenvolvimento de
investigações para a proteção da saúde, ou seja, os hospitais têm um grande valor social, econômico e
político.

De acordo com a Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL), somente nos últimos 25 anos,
a perda direta por danos em estabelecimentos de saúde, por desastres de origem natural, foi de 4.000
milhões de dólares.

Neste sentido, o Simpósio Nacional "Hospitais Seguros Frente aos Desastres" está sendo concebido a
partir das diretrizes da Estratégia Internacional das Nações Unidas para a Redução de Desastres
(ONU/EIRD) e da Organização Mundial da Saúde (OMS), as quais veem nos últimos anos
desenvolvendo um Programa de Preparativos para Desastres, razão pela qual diversas outras
iniciativas têm sido desenvolvidas no sentido de garantir níveis de segurança adequados aos hospitais e



estabelecimentos de saúde em todo mundo.

O Simpósio Nacional "Hospitais Seguros Frente aos Desastres" é uma das atividades do V DEFENCIL -
Seminário Internacional de Defesa Civil, em consonância com as propostas do evento de articular os
diversos saberes e práticas para o enfretamento às situações de desastres.

Tal iniciativa exige a participação de todos, motivo pelo qual estamos convidando-o para participar deste
importante evento, no sentido de torná-lo uma oportunidade para ampliar o debate e melhor analisar
como situações emergenciais podem afetar ou comprometer a continuidade operacional dos serviços de
saúde e colocar em risco a segurança das instalações, dos profissionais de saúde e dos próprios
pacientes.

Priority for action 5: Core indicator 2

Disaster preparedness plans and contingency plans are in place at all administrative levels, and regular
training drills and rehearsals are held to test and develop disaster response programmes.

Level of Progress achieved:
5: Comprehensive achievement with sustained commitment and capacities at all levels

Means of verification:

* Are the contingency plans, procedures and resources in place to deal with a major disaster? Yes

* No: Contingency plans with gender sensitivities

* No: Operations and communications centre

* No: Search and rescue teams

* No: Stockpiles of relief supplies

* No: Shelters

* No: Secure medical facilities

* No: Dedicated provision for women in relief, shelter and emergency medical facilities

Description:
Os planos de contigência são desenvolvido pelos níveis municipal e estadual de governo, pois são eles
que detêm a informação das vulnerabilidades da região e os principais desastres que a atigem. O
Governo federal participa por meio da supervisão e capacitação dos agentes que planejam e realizam a
atividade.

Context & Constraints:
Denomina-se de contingência a uma situação de incerteza, quanto a um determinado evento, fenômeno
ou acidente, que pode se concretizar ou não, durante um período de tempo determinado.
Plano de contingência é o planejamento tático que é elaborado a partir de uma determinada hipótese de
desastre.
Em princípio, o plano de contingência deve ser elaborado com grande antecipação, para atingir a
finalidade de:



–facilitar as atividades de preparação para emergências e desastres;
–otimizar as atividades de resposta aos desastres.

Priority for action 5: Core indicator 3

Financial reserves and contingency mechanisms are in place to support effective response and recovery
when required.

Level of Progress achieved:
5: Comprehensive achievement with sustained commitment and capacities at all levels

Means of verification:

* Are financial arrangements in place to deal with major disaster? Yes

* No: National contingency funds

* No: Catastrophe insurance facilities

* No: Catastrophe bonds

Description:
Em julho de 2010 foi editada a Medida provisória 494, com força de lei que passa a reger o Fundo
Especial para calamidades públicas (FUNCAP), de natureza contábil e financeirae tem  como finalidade
custear ações de reconstrução em áreas atingidas por desastres nos entes federados que tiverem a
situação de emergência ou estado de calamidade pública.
O FUNCAP tem seu patrimônio constituído por cotas integralizadas anualmente pela União, Estados,
Distrito Federal e Municípios. de forma voluntária. Para cada parte integralizada pelos Estados, Distrito
Federal e Municípios, a União integralizará três partes. Os entes federados que integralizarem cotas no
FUNCAP somente poderão retirá-las após dois anos da data de integralização, com exceção

Context & Constraints:
Desde o dia 2 de julho de 2010, o Sistema Nacional de Defesa Civil (Sindec) passou a ser regido pela
Medida Provisória 494. Ao dispor sobre os objetivos e ações da defesa civil no Brasil, organiza e dá
celeridade à atuação do governo federal em apoio aos entes federados em casos de calamidade
pública ou situação de emergência. Consideramos que a MP 494 é um avanço, já que até então os
principais conceitos, filosofia e ações do Sindec, orientados pelo decreto – nº 5.376/2005, passam a ter
força de lei. 

A Medida vai ao encontro das diretrizes aprovadas na 1ª Conferência Nacional de Defesa Civil (CNDC)
e retrata uma necessidade trazida pelos 1.500 delegados representantes dos Estados, Distrito Federal e
Municípios brasileiros, que destacaram a importância do fortalecimento das instituições de defesa civil
municipais. A Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec) considera a MP como instrumento de reforço
da previsão constitucional de autonomia entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Priority for action 5: Core indicator 4

Procedures are in place to exchange relevant information during hazard events and disasters, and to
undertake post-event reviews

Level of Progress achieved:



5: Comprehensive achievement with sustained commitment and capacities at all levels

Means of verification:

* Has an agreed method and procedure been adopted to assess damage, loss and needs when disasters
occur? Yes

* No: Damage and loss assessment methodologies and capacities available

* No: Post disaster need assessment methodologies

* No: Post disaster needs assessment methodologies include guidance on gender aspects

* No: Identified and trained human resources

Description:
Em Agosto de 2010 foi promulgado o Decreto nº 7257 que regulamenta a Medida Provisória 494 e
versa sobre  o requerimento necessário para a avaliação de danos.
Este requerimento deverá ser realizado diretamente ao Ministério da Integração Nacional, no prazo
máximo de dez dias após a ocorrência do desastre, devendo ser instruído com ato do respectivo ente
federado que decretou a situação de emergência ou o estado de calamidade pública e conter as
seguintes informações:
I - tipo do desastre, de acordo com a codificação de desastres, ameaças e riscos, definida pelo
Ministério da Integração Nacional;
II - data e local do desastre;
III - descrição da área afetada, das causas e dos efeitos do desastre;
IV - estimativa de danos humanos, materiais, ambientais e serviços essenciais prejudicados;
V - declaração das medidas e ações em curso, capacidade de atuação e recursos humanos, materiais,
institucionais e financeiros empregados pelo respectivo ente federado para o restabelecimento da
normalidade; e
VI - outras informações disponíveis acerca do desastre e seus efeitos. 
Considerando a intensidade do desastre e seus impactos social, econômico e ambiental, o Ministério da
Integração Nacional reconhecerá, independentemente do fornecimento destasinformações previstas , a
situação de emergência ou o estado de calamidade pública com base no Decreto do respectivo ente
federado

Context & Constraints:
Desde o dia 2 de julho de 2010, o Sistema Nacional de Defesa Civil (Sindec) passou a ser regido pela
Medida Provisória 494. Ao dispor sobre os objetivos e ações da defesa civil no Brasil, organiza e dá
celeridade à atuação do governo federal em apoio aos entes federados em casos de calamidade
pública ou situação de emergência. Consideramos que a MP 494 é um avanço, já que até então os
principais conceitos, filosofia e ações do Sindec, orientados pelo decreto – nº 5.376/2005, passam a ter
força de lei. 

A Medida vai ao encontro das diretrizes aprovadas na 1ª Conferência Nacional de Defesa Civil (CNDC)
e retrata uma necessidade trazida pelos 1.500 delegados representantes dos Estados, Distrito Federal e
Municípios brasileiros, que destacaram a importância do fortalecimento das instituições de defesa civil
municipais. A Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec) considera a MP como instrumento de reforço
da previsão constitucional de autonomia entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

Regulamentada pelo Decreto nº 7.257, de 4 de agosto de 2010, a MP 494 define que o Sindec, será



composto por órgãos e entidades da administração pública da União, dos Estados, do Distrito Federal,
dos Municípios e das entidades da sociedade civil, que atuarão de forma articulada, tendo a Sedec
como órgão coordenador. Essas entidades deverão formalizar, à Sedec, o seu interesse em compor o
sistema.

Em seu artigo 7º, o fundo especial para calamidades públicas (Funcap), criado pelo Decreto-Lei 950/69,
foi reativado. Neste sentido, o aspecto que deve ser salientado é que além de responder à demanda da
sociedade, retratada nas diretrizes da 1ª CNDC, o fundo será constituído por cotas integralizadas
anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo que esses três últimos entes
participarão de forma voluntária. 

Outro avanço advindo da MP é que ficam autorizados o Departamento Nacional de Infraestrutura e
Transportes (Dnit) e o Ministério da Defesa a recuperar estradas destruídas, e o Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate a Fome a doar estoques públicos de alimentos às populações
atingidas por desastres. 

Em sua regulamentação, a MP 494 fortalece o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e
Desastres da Sedec (Cenad), que atua na agilidade da resposta à emergência e monitora riscos e
ameaças de maior prevalência no país. O Cenad conta com o Grupo de Apoio a Desastres (GADE),
formado por uma equipe multidisciplinar, mobilizável a qualquer tempo, para atuar nas diversas fases do
desastre em todo o território nacional, de acordo com o sistema de comando unificado de operações.

O Decreto de regulamentação também reestrutura o Conselho Nacional de Defesa Civil (Condec), o
qual integra o Sistema como órgão colegiado, de natureza consultiva. Reduziu-se a quantidade de
ministérios que faziam parte do Conselho e abriu-se espaço para a participação de dois representantes
dos Estados e Distrito Federal, três representantes dos Municípios e garantiu três representantes da
sociedade civil, outra reivindicação da maioria dos delegados da 1ª CNDC. 

Uma mudança que trouxe impacto na dinâmica de atuação dos órgãos estaduais e municipais de
defesa civil, que foi o conceito de situação de emergência e estado de calamidade pública associados
aos novos os procedimentos para o reconhecimento destas situações pelo Governo Federal. Se antes o
processo estava vinculado à homologação do Estado, hoje basta requerimento do ente federado dirigido
à Sedec, em até dez dias da data do desastre, contendo informações sobre as características do
evento, a localidade afetada e a estimativa de danos, para que seja realizada analise técnica e
justificada ou não a necessidade da participação do Governo Federal. 

A Secretaria Nacional de Defesa Civil entende que toda mudança exige um tempo para que aconteçam
as adequações às novas exigências o que requer o habitual empenho de todos os que atuam em ações
de defesa civil. Todavia acredita que a MP é um importante marco no processo de consolidação de uma
Política Nacional de Defesa Civil, que garanta a proteção integral da população e a consolidação de
cidades mais seguras.



Drivers of Progress

a) Multi-hazard integrated approach to disaster risk reduction and development
Levels of Reliance:
Significant and ongoing reliance: significant ongoing efforts to actualize commitments with coherent
strategy in place; identified and engaged stakeholders.

Do studies/ reports/ atlases on multi-hazard analyses exist in the country/ for the sub region?:
Yes

If yes, are these being applied to development planning/ informing policy?:
Yes

Description (Please provide evidence of where, how and who):
Projeto desenvolvido pela Secretaria Nacional de Defesa Civil em 2010, o Mapeamento de Risco de
todo o território braisleiro ainda está na sua fase inicial de compilação de dados. Esses dados serão
uma coletânea de todo o histórico de desastres notificados à Defesa Civil nacional, reportagens
jornalísticas, mapas geológicos e pesquisa local, entre outros.

b) Gender perspectives on risk reduction and recovery adopted and institutionalized
Levels of Reliance:
Significant and ongoing reliance: significant ongoing efforts to actualize commitments with coherent
strategy in place; identified and engaged stakeholders.

Description (Please provide evidence of where, how and who):
O Programa será implementado através da articulação com os órgãos integrantes do Sistema Nacional
de Defesa Civil (órgãos estaduais e municipais de defesa civil, órgãos setoriais e da sociedade civil),
especialmente os órgãos e entidades vinculadas a este Ministério. Como forma de fortalecer a estrutura
municipal para atuar preventivamente e na ocorrência de desastres, o Programa implementará a criação
e a implementação das Coordenadorias Municipais de Defesa Civil - COMDEC, desenvolvendo o
estudo, a avaliação dos riscos de desastres e posteriormente a elaboração de mapas dos riscos de
desastres prevalentes, para dar sustentação à articulação e à atuação complementar entre Estados,
Municípios e União.Essas informações de riscos de desastres e de sua localização servirão de subsídio
para a elaboração dos Planos Diretores e de Planos de Contingência, instrumentos para a atuação na
ocorrência de desastres prevalentes identificados no território dos municípios, especialmente nos de
mais alto risco. Este Programa contemplará a capacitação de agentes de defesa civil (agentes,
voluntários, técnicos, especialistas e representantes das comunidades) para atuarem nas comunidades
locais, através de cursos, seminários, simulados e do ensino a distância. Será desenvolvido um sistema
de informações de desastres, em âmbito nacional, que, somado à difusão de informações, através de
publicações técnicas sobre as especificidades dos desastres, dará sustentabilidade à atuação
preventiva.Este programa será, também, o instrumento para a gestão da Política Nacional de Defesa
Civil, consolidando, de forma integrada, os programas e as ações relacionadas com desastres no país.
O estudo e o estabelecimento de indicadores de impacto das ações de defesa civil junto à comunidade
atingida por desastres servirão para medir o desempenho do Programa. O acompanhamento e a
avaliação das ações programadas proporcionarão o controle social e serão realizados através dos
órgãos estaduais e municipais de defesa civil.

c) Capacities for risk reduction and recovery identified and strengthened
Levels of Reliance:



Significant and ongoing reliance: significant ongoing efforts to actualize commitments with coherent
strategy in place; identified and engaged stakeholders.

Description (Please provide evidence of where, how and who):
Programas de Prevenção e redução de riscos: implementado através da articulação com os órgãos
integrantes do Sistema Nacional de Defesa Civil (órgãos estaduais e municipais de defesa civil, órgãos
setoriais e da sociedade civil), especialmente os órgãos e entidades vinculadas a este Ministério. Como
forma de fortalecer a estrutura municipal para atuar preventivamente e na ocorrência de desastres, o
Programa implementará a criação e a implementação das Coordenadorias Municipais de Defesa Civil -
COMDEC, desenvolvendo o estudo, a avaliação dos riscos de desastres e posteriormente a elaboração
de mapas dos riscos de desastres prevalentes, para dar sustentação à articulação e à atuação
complementar entre Estados, Municípios e União.Essas informações de riscos de desastres e de sua
localização servirão de subsídio para a elaboração dos Planos Diretores e de Planos de Contingência,
instrumentos para a atuação na ocorrência de desastres prevalentes identificados no território dos
municípios, especialmente nos de mais alto risco. Este Programa contemplará a capacitação de agentes
de defesa civil (agentes, voluntários, técnicos, especialistas e representantes das comunidades) para
atuarem nas comunidades locais, através de cursos, seminários, simulados e do ensino a distância. O
estudo e o estabelecimento de indicadores de impacto das ações de defesa civil junto à comunidade
atingida por desastres servirão para medir o desempenho do Programa. O acompanhamento e a
avaliação das ações programadas proporcionarão o controle social e serão realizados através dos
órgãos estaduais e municipais de defesa civil.

d) Human security and social equity approaches integrated into disaster risk reduction
and recovery activities
Levels of Reliance:
Significant and ongoing reliance: significant ongoing efforts to actualize commitments with coherent
strategy in place; identified and engaged stakeholders.

Description (Please provide evidence of where, how and who):
A Secretaria Nacional de Defesa Civil - SEDEC/MI promoveu o “Encontro Nacional de Assistência
Humanitária em Situações de Riscos e de Desastres” para troca de informações por profissionais da
área de saúde, defesa civil e assistência humanitária com o objetivo de construir orientações para
garantir a proteção integral a crianças, mulheres, idosos, e pessoas com deficiência em situações de
risco e de desastres. O eventofoirealizado no município de Jaboatão dos Guararapes – Pernambuco 
nos dias 8, 9 e 10 de novembro de 2010.Também foram discutidas diretrizes para a participação social
em temas relacionados à prevenção.

e) Engagement and partnerships with non-governmental actors; civil society, private
sector, amongst others, have been fostered at all levels
Levels of Reliance:
Significant and ongoing reliance: significant ongoing efforts to actualize commitments with coherent
strategy in place; identified and engaged stakeholders.

Description (Please provide evidence of where, how and who):
A Secretaria Nacional de Defesa Civil realiza inúmeros eventos, cursos, seminários em parceria com o
Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre desastres da Universidade Federal de Santa
catarina. O Projeto de Promoção de Cultura de Risco de Desastres também é feita em parceria com a
Editora Lua Nova, uqem engloba além de Oficinas de Cominucação e Percepção de Risco de
Desastres, 2 cadernos especiais na revista científica Com Ciência Ambiental com contepudos
específicos de defesa civil.



f) Contextual Drivers of Progress
Levels of Reliance:
Significant and ongoing reliance: significant ongoing efforts to actualize commitments with coherent
strategy in place; identified and engaged stakeholders.

Description (Please provide evidence of where, how and who):
1ª Conferência Nacional de Defesa Civil e Assistência Humanitária - CNDC, ocorreu entre os dias 23 e
25 de março de 2010 na cidade de Brasília (DF), completando a mobilização de estados e municípios
brasileiros em suas etapas iniciadas em outubro de 2009.

Dos 5564 municípios brasileiros (IBGE,2010) 1179 realizaram conferências no âmbito municipal,
intermunicipal ou regional com registro de mais de 35 mil participantes, representando 21% do total de
municípios e superando a média de conferências nacionais que varia entre 10 e 15%, conforme dados
da Secretaria Nacional de Articulação Social, da Secretaria Geral da Presidência da República.

Ao final da 1ª CNDC foram aprovadas pelos 1177 delegados presentes na etapa nacional 104 diretrizes;
redigida a 1ª Carta Nacional de Defesa Civil; e assinada pelo então Ministro da Integração Nacional,
Geddel Vieira Lima, uma recomendação ao Conselho Nacional de Defesa Civil (Condec) para instituição
de um Grupo de Trabalho com a finalidade de dar os encaminhamentos necessários ao cumprimento
das diretrizes aprovadas.

Menos de seis meses depois os resultados da 1ª CNDC já podem ser percebidos: um novo Decreto
Presidencial (Decreto nº 7.257, de 4 de agosto de 2010) passa a dispor sobre o Sistema Nacional de
Defesa Civil (Sindec); os cursos e capacitações promovidos pela Secretaria Nacional de Defesa Civil
estão sendo avaliados e reeditados, e passarão a integrar o Programa de Formação Continuada dessa
Secretaria;



Future outlook

Area 1

The more effective integration of disaster risk considerations into sustainable development policies,
planning and programming at all levels, with a special emphasis on disaster prevention, mitigation,
preparedness and vulnerability reduction.

Overall Challenges:
Realização de eventos técnicos para elaborar e aperfeiçoar planos de contingências para o
enfrentamento da maior frequência e intensidade de desastres naturais provocados pelas mudanças
climáticas . Análise de estudos e pesquisas concentrados no âmbito federal (SINDEC) e difusão das
informações pertinentes para órgãos de Defesa Civil estaduais e municipais, com o objetivo de apoiar o
estudo e o mapeamento das áreas nas quais há riscos de desastres e de elaborar mapas temáticos
sobre as vulnerabilidades dessas áreas em relação às mudanças climáticas.

Future Outlook Statement:
Promover o conhecimento dos efeitos das Mudanças Climáticas aos Órgãos Estaduais, Municipais e
comunitários de Defesa Civil, com vistas a orientá-los e assessorá-los sobre os impactos dessas
mudanças, avaliando os riscos e a conseqüente minimização dos desastres relacionados.

Area 2

The development and strengthening of institutions, mechanisms and capacities at all levels, in particular
at the community level, that can systematically contribute to building resilience to hazards.

Overall Challenges:
: Apoiar a realização de ações de caráter preventivo destinadas a reduzir a ocorrência e a intensidade
dos desastres com ações estruturais e não estruturais. Essas medidas referem-se ao planejamento da
ocupação do espaço geográfico e à execução de obras e serviços, principalmente relacionados com
intervenções em áreas de risco, tais como, dentre outras: aquisição e instalação de equipamentos,
infraestrutura urbana e rural; estabilização de encostas, contenção de erosões, relocação de famílias de
áreas de risco, prestação de serviços essenciais, proteção do patrimônio público e demais ações que
visem diminuir a vulnerabilidade da população aos desastres, em complementação à atuação Municipal
e Estadual.

Future Outlook Statement:
Evitar e/ou reduzir perdas e danos provocados por desastres, com ações estruturantes e não
estruturantes, visando a minimização de recursos alocados como decorrência de demandas
emergenciais, bem como o acompanhamento e avaliação da aplicação destes recursos na verdadeira
diminuição da vulnerabilidade das populações beneficiadas.

Area 3

The systematic incorporation of risk reduction approaches into the design and implementation of
emergency preparedness, response and recovery programmes in the reconstruction of affected
communities.

Overall Challenges:
: Auxílio Emergencial Financeiro para pessoas afetadas por desastres, além de: ações de socorro,
como: evacuação das populações em risco, combate aos sinistros, busca e salvamento, primeiros
socorros, e atendimento pré-hospitalar.



Future Outlook Statement:

Prestar socorro imediato às pessoas atingidas por desastres, quando comprometida a capacidade local
(regional) para a pronta resposta, desde que os desastres sejam notificados à SEDEC, especialmente
quando reconhecida a "situação de emergência" ou "estado de calamidade pública" pelo Governo
Federal.



Stakeholders

Departments/organizations that have contributed to the report

* Secretária Nacional de Defesa Civil (Gov)  - Departamento de Minimização de Desastres
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