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Section 1: Outcomes 2011-2013

Strategic Outcome For Goal 1

Outcome Statement:

Foi elaborada a Lei 12608, um dos principais marcos na Defesa Civil brasileira. A lei Institui
a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC, dispõe sobre o Sistema Nacional
de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil -
CONPDEC além de autorizar a criação de sistema de informações e monitoramento de
desastres.
O Plano Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres Naturais traz inovações tec-
nológicas, articulação entre as três esferas de governo e qualificação dos municípios,
especialmente para ações preventivas, criando assim um importante arcabouço institucional.
Para elaboração desta lei foi contratada a Fundação Getúlio Vargas, uma das mais
respeitadas consultorias do país, que também contribuiu para ajudar nos processos
internos..

Strategic Outcome For Goal 2

Outcome Statement:

O Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad) pertencente ao
Ministério da Integração Nacional e coordenado pela Secretaria Nacional de Defesa Civil
(Sedec) encontra-se em pleno atividade contribuindo para uma resposta eficiente do
governo brasileiro frente a desastres naturais. O objetivo do trabalho desenvolvido pela
equipe do Cenad é gerenciar informações sobre riscos e desastres, de forma a preparar a
população e responder aos desastres ocorridos em todo o território nacional e,
eventualmente, também no âmbito internacional.
O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN), outro
órgão do governo federal, atua em parceria com o CENAD e tem como objetivo a busca pelo
aumento da capacidade da sociedade na redução dos efeitos das catástrofes naturais,
diminuindo o número de vítimas e os prejuízos decorrentes a partir do fornecimento de
informações sobre risco iminente de desastres naturais.
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Strategic Outcome For Goal 3

Outcome Statement:

Para este objetivo, destaca-se o Grupo de Apoio a Desastres (GADE), grupo de
profissionais que contribui efetivamente com o socorro e a assistência à população afetada
por desastres. O GADE é formado por equipe técnica multidisciplinar, mobilizável a qualquer
tempo por solicitação de estados, municípios e do Distrito Federal.
Parcerias com universidades públicas brasileiras estão sendo realizadas com vistas a
criação de centros de estudos que possam realizar sugestões que possam contribuir em um
trabalho mais efetivo da Secretaria Nacional
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Section 2: Strategic goals

Strategic Goal 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:

Realizar o Mapeamento de 212 municípios prioritários
Fortalecer 106 Defesas Civis municipais por meio da estruturação e doação de
equipamentos e materiais
Organização do Fórum Nacional de Defesa Civil
Fomentar a implantação de 06 Centros Universitários de Estudos e Pesquisas sobre
Desastres

Strategic Goal 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:

Realizar 30 simulados
Auxiliar na Organização das Conferências Municipais e Estaduais
Realizar a capacitação de 10.000 colaboradores

Strategic Goal 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:

Implantação do Sistema de Gestão e do Ambiente de Processamento de Dados do CENAD
Informatização do processo de Transferência de Recursos - S2ID
Contratar empresa de logística de assistência humanitária
Compra de materiais de kits de assistência humanitária com vias a manutenção dos 25% de
estoque mínimo
Adesão dos 821 municípios prioritários ao CPDC – Cartão de Pagamento em Defesa Civil
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Section 3: 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: 4

Substantial achievement attained but with recognized limitations in key aspects, such as
financial resources and/ or operational capacities

Key Questions and Means of Verification

Is disaster risk taken into account in public investment and planning decisions?
Yes

National development plan Yes

Sector strategies and plans No

Climate change policy and strategy No

Poverty reduction strategy papers Yes

CCA/ UNDAF (Common Country
Assessment/ UN Development Assistance
Framework)

No

Civil defence policy, strategy and
contingency planning

Yes

Have legislative and/or regulatory provisions been made for managing disaster
risk? Yes

Description:

Uma política nacional de Defesa Civil já é existente com os três níveis de federação atuando
em conjunto para reduzir e gerenciar os riscos de desastres.
A lei 12608 foi um marco na ação da Defesa Civil em nível nacional ao estabelecer as
responsabilidades da União, Estados e Municípios e autorizar a criação de sistema de
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informações de monitoramento de desastres. Diversos programas do Governo Federal
visam proteger e auxiliar comunidades em situação de risco. Ações preventivas de caráter
local também são encorajadas para que assim a resposta estatal possa ser mais efetiva.

Context & Constraints:

O Brasil é um país de extensão continental, devido a isso o desenho das políticas públicas
da Administração Pública Federal torna-se um exercício complexo e que deve ser realizado
com bastante cuidado e levando em consideração as particularidades regionais.
A legislação nacional hoje está em um caráter satisfatório com a 12608 explicitando
claramente quais são as atuais responsabilidades em nível federal, estadual e municipal.

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: 3

Institutional commitment attained, but achievements are neither comprehensive nor
substantial

Key Questions and Means of Verification

What is the ratio of the budget allocation to risk reduction versus disaster relief
and reconstruction? 

Risk reduction /
prevention (%)

Relief and
reconstruction

(%)

National budget

Decentralised / sub-national budget

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

Description:

Atualmente existe uma previsão orçamentária para aplicação em obras de prevenção de
riscos de desastres. Recursos necessários para reconstrução ou resposta são providos por
meio de créditos extraordinários.
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Context & Constraints:

Nada a acrescentar

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

Key Questions and Means of Verification

Do local governments have legal responsibility and regular / systematic budget
allocations for DRR? Yes

Legislation (Is there a specific legislation for
local governments with a mandate for
DRR?)

Yes

Regular budget allocations for DRR to local
government

Yes

Estimated % of local budget allocation
assigned to DRR

0

Description:

A lei 12608 garantiu regras claras na responsabilização dos municípios na atuação do
gerenciamento dos riscos de desastres. Por outro lado, o fortalecimento dos municípios
também é um assunto que desperta a atenção da Secretaria Nacional. O Governo Federal
doará para mais de 100 municípios brasileiros com baixo IDH, kits básicos de Defesa Civil
que por mais que sejam essenciais, não fazem parte do patrimônio do município: pick-ups,
aparelhos de gps, tablets, capas de chuvas etc.
Além disso, a participação da comunidade também é encorajada por meio da implantação
de NUDECs, que são os núcleos comunitários de Defesa Civil, quando a comunidade local é
capacitada e pode atuar, utilizando o seu conhecimento local da região e das famílias, em
caso de um desastre de grandes proporções, proporcionando uma atuação mais efetiva do
que os órgãos federais que são impossibilitados de conhecer as particularidades locais tal
como as comunidades.
Por último, simulados de desastres também são organizados pelos municípios e contam
com amplo apoio do Governo Federal
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Context & Constraints:

O Brasil é um país que de histórica baixa participação popular em projetos comunitários. A
Secretaria Nacional de Defesa Civil em parceria com a sociedade civil vem atuando para
alterar esta realidade e encorajar a participação das comunidades na atuação dos
programas de prevenção e preparação para desastres. Ações como os NUDECs e a
organização de simulados são exemplos de como o Estado Brasileiro em parceria com as
comunidades afetadas.

Priority for action 1: Core indicator 4
A national multi sectoral platform for disaster risk reduction is functioning.

Level of Progress achieved: 3

Institutional commitment attained, but achievements are neither comprehensive nor
substantial

Key Questions and Means of Verification

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

Civil society members (specify absolute
number)

0

National finanace and planning institutions
(specify absolute number)

0

Sectoral organisations (specify absolute
number)

0

Private sector (specify absolute number) 0

Science and academic institutions (specify
absolute number)

0

Women's organisations participating in
national platform (specify absolute number)

0

Other (please specify)  

Where is the coordinating lead institution for disaster risk reduction located? 

In the Prime Minister's/President's Office No
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In a central planning and/or coordinating
unit

No

In a civil protection department No

In an environmental planning ministry No

In the Ministry of Finance No

Other (Please specify)  

Description:

Na própria definição da lei 12608 há a previsão de uma plataforma multi-regional para
redução de desastres:

"I - atuação articulada entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios para
redução de desastres e apoio às comunidades atingidas; "

Estados, Municípios e Governo Federal são parceiros e atuam em conjunto nesse
gerenciamento, ainda que de forma concreta ele ainda tenha muito a melhorar.

Context & Constraints:

Como já citado nos outros itens, as dimensões continentais do Brasil contribuem para que
ações articuladas nos três níveis de governo possuam uma grande complexidade envolvida.
Além disso, municípios e estados possuem autonomia para tomada de decisão, o que por
certas vezes também podem comprometer as articulações
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Section 4: Priority for action 2
Identify, assess and monitor disaster risks and enhance early warning

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

Key Questions and Means of Verification

Is there a national multi-hazard risk assessment with a common methodology
available to inform planning and development decisions? Yes

Multi-hazard risk assessment No

% of schools and hospitals assessed 0

Schools not safe from disasters (specify
absolute number)

0

Gender disaggregated vulnerability and
capacity assessments

Yes

Agreed national standards for multi hazard
risk assessments

Yes

Risk assessment held by a central
repository (lead institution)

Yes

Common format for risk assessment Yes

Risk assessment format customised by user Yes

Is future/probable risk assessed? Yes

Please list the sectors that have already
used disaster risk assessment as a
precondition for sectoral development
planning and programming.

-- not complete --
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Description:

Planejar a forma de agir é passo importante para a resposta de um desastre. Pensando
nisso, uma das metas da SEDEC contidas no "Plano Plurianual" é a de mapeamento de
riscos em 861 diferentes cidades brasileiras com os piores históricos de desastres nos
últimos 20 anos. Com este mapeamento será possível ter conhecimento de onde e como
moram e quantas são as residências e famílias que vivem em áreas riscos. Em caso de
previsão da chegada de uma grande intempérie natural, há a possibilidade de comunicar
essas famílias e, em casos extremos, removê-las temporariamente para abrigos. A iniciativa
prevê o mapeamento das áreas de risco e a estruturação de um sistema de monitoramento,
alerta e resposta a desastres naturais. O principal objetivo é proteger vidas, garantir a
segurança das pessoas, minimizar os danos decorrentes de desastres e preservar o meio
ambiente.

Context & Constraints:

Devido a suas extensões continentais com seus diversos biomas, ecossistemas, climas e
topografias, além das particularidades socioeconômicas de cada região, a elaboração de
mapas de riscos pelo Governo Federal reveste-se de uma particularidade singular. Dessa
forma, o Governo Federal está efetuando parcerias com Universidades Federais de
diferentes regiões geográficas para que elas elaborem metodologias de avaliação de
vulnerabilidades para auxílio no gerenciamento de riscos em municípios brasileiros.

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: 5

Comprehensive achievement with sustained commitment and capacities at all levels

Key Questions and Means of Verification

Are disaster losses and hazards systematically reported, monitored and
analyzed? Yes

Disaster loss databases exist and are
regularly updated

Yes

Reports generated and used in planning by
finance, planning and sectoral line
ministries (from the disaster databases/
information systems)

Yes

Hazards are consistently monitored across
localities and territorial boundaries

Yes
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Description:

Há uma parceria entre a SEDEC, por meio do CENAD (Centro Nacional de Gerenciamento
de Riscos e Desastres) e o Ministério da Ciência e Tecnologia por meio do CEMADEN
(Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais). Ao CEMANDEN,
sediado em Cachoeira Paulista (SP), cabe monitorar continuamente o risco de desastres
naturais no país e emitir alertas de risco para o Cenad --que repassa os alertas aos
municípios com risco potencial e apoia a ação das defesas civis estaduais e municipais.As
duas instituições trabalham de modo integrado, com clara distinção de competências.
Além dessas duas instituições, está em fase de implementação o Sistema Integrado de
Informações sobre Desastres (S2ID), responsável por informatizar o processo de
transferência de recursos em virtude de Desastres. O objetivo é qualificar e dar
transparência à gestão de riscos e desastres no Brasil, pois agilizará o processo, garantirá o
acesso a informações sobre desastres em diversos níveis. Além disso, com as informações
informatizadas e arquivadas na Secretaria, será possível obter dados mais confiáveis sobre
a atuação de desastres no Brasil. Esses dados estão disponíveis para as Defesas Civis
municipais e Estaduais.

Context & Constraints:

Nada a acrescentar.

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: 1

Minor progress with few signs of forward action in plans or policy

Key Questions and Means of Verification

Do risk prone communities receive timely and understandable warnings of
impending hazard events? Yes

Early warnings acted on effectively No

Local level preparedness No

Communication systems and protocols
used and applied

No

Active involvement of media in early
warning dissemination

Yes
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Description:

Principalmente após o desastre na região serrana do Rio de Janeiro em 2011 estão em
processo de implementação sirenes de alertas em comunidades propensas a deslizamentos
e inundações.
Diversas sirenes são espalhadas pelas comunidades e com o alerta de quaisquer um dos
três níveis de governo ou até mesmo com a utilização de pluviômetros artesanais em
comunidades mais isoladas, elas são ativadas por voluntários de Defesa Civil moradores da
localidade, dando a possibilidade para que as famílias tenham conhecimento e se preparem
para um desastre iminente, possibilitando que vidas sejam perdidas.

Context & Constraints:

Esta é uma ação que não recebeu muita atenção do Governo Federal. Há maior ênfase em
ações de caráter preventivo, principalmente obras de prevenção e realização de cursos de
capacitação. Em sua maioria, as sirenes são implementadas pelas Defesas Civis municipais
que recebem informação de centros de metereologia federais ou estaduais e assim
determinam o acionamento ou não da sirene

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: 2

Some progress, but without systematic policy and/ or institutional commitment

Key Questions and Means of Verification

Does your country participate in regional or sub-regional actions to reduce
disaster risk? Yes

Establishing and maintaining regional
hazard monitoring

No

Regional or sub-regional risk assessment No

Regional or sub-regional early warning No

Establishing and implementing protocols for
transboundary information sharing

No

Establishing and resourcing regional and
sub-regional strategies and frameworks

No
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Description:

Infelizmente a parceria do Governo Brasileiro com os outros países da América do Sul ainda
não está consolidada e caminha a passos lentos, parte por falta de iniciativa do Governo
Brasileiro, parte por iniciativa dos países vizinhos. Algumas tímidas cooperações
internacionais em matéria de Defesa Civil estão sendo iniciadas, mas infelizmente não tem
uma continuidade sistemática com o passar dos anos.
A realização de Plataformas Regionais e outros eventos de Defesa Civil, com o importante
encorajamento da EIRD tem contribuído para mudar este quadro, porém sem grandes
resultados concretos pelo momento.

Context & Constraints:

Apesar de possuir uma das maiores fronteiras terrestres do planeta, mais de 95% da
população brasileira mora afastada das fronteiras, se concentrando em grandes centros
urbanos próximos do litoral. Devido a isso, há pouca atenção em matéria de Defesa Civil do
Governo Federal em zonas fronteiriças. A maior parte das cooperações internacionais entre
o Governo Federal e outros países da América do Sul concentra-se na troca de técnico e
experiências em matéria da prevenção e redução de riscos em grandes centros urbanos,
foco da Defesa Civil Nacional.

National Progress Report 2011-2013 15/37



Section 5: Priority for action 3
Use knowledge, innovation and education to build a culture of safety and resilience
at all levels

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: 4

Substantial achievement attained but with recognized limitations in key aspects, such as
financial resources and/ or operational capacities

Key Questions and Means of Verification

Is there a national disaster information system publicly available? Yes

Information is proactively disseminated Yes

Established mechanisms for access /
dissemination (internet, public information
broadcasts - radio, TV, )

Yes

Information is provided with proactive
guidance to manage disaster risk

Yes

Description:

Desde 2013 está em Operação o Sistema Integrado de Informação sobre Desastres - S2ID
que
visa a informatizar o processo de transferência de recursos em virtude de Desastres. O
objetivo é qualificar e dar transparência à gestão de riscos e desastres no Brasil, já que,
além de agilizar o processo, garantirá o acesso a informações sobre desastres em diversos
níveis.
Para tanto, o desenvolvimento do S2ID foi organizado em dois grupos de acesso. Um deles
refere-se à gestão do processo e conta com três módulos: Registro e Reconhecimento;
Solicitação e Liberação de Recursos; e Fiscalização e prestação de contas. O outro grupo
de acesso refere-se à consulta de informações em três níveis: banco de dados e análise
espacial; Atlas Brasileiro de Desastres Naturais; e Biblioteca Virtual.
Dessa forma, os órgãos responsáveis pela monitoramento dos riscos de desastres terão
acesso pela internet a dados de desastres ocorridos.
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Context & Constraints:

O sistema encontra-se em fase de implementação e só após a sua implementação será
possível dispor de confiáveis informações sobre desastres em nível nacional. Antes apenas
algumas regiões brasileiras dispunham de capacidade para reunir essas informações e
catalogá-las.

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: 2

Some progress, but without systematic policy and/ or institutional commitment

Key Questions and Means of Verification

Is DRR included in the national educational curriculum? No

Primary school curriculum No

Secondary school curriculum No

University curriculum No

Professional DRR education programmes No

Description:

Existe um projeto em curso relacionado a implementação do Tema Defesa Civil nas Escolas
que disporão de ensino integral no Brasil.
Esta ação tem como objetivo desenvolver um programa voltado para a incorporação do
tema “Defesa Civil” nas escolas.
A médio e longo prazo pretende-se que o estudante, de acordo com a idade e nível de
desenvolvimento, seja capaz de identificar as ameaças de seu ambiente, os níveis de
vulnerabilidade e, a partir daí, construir comportamentos individuais e coletivos apropriados
que permitam um processo de formação no tema.
O ensino do tema poderá trazer vantagens reconhecidas como fonte de alto valor educativo,
quer na motivação, quer no interesse do jovem pela área de Defesa Civil, da proteção da
vida humana e preservação do patrimônio e meio ambiente.

Context & Constraints:

O projeto encontra-se ainda na fase de formulação, portanto a sua implementação ainda
longe de ser concluída.
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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: 2

Some progress, but without systematic policy and/ or institutional commitment

Key Questions and Means of Verification

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

Research programmes and projects Yes

Research outputs, products or studies are
applied / used by public and private
institutions

No

Studies on the economic costs and benefits
of DRR

No

Description:

A Secretaria Nacional de Defesa Civil vem reforçando e e encorajando a abertura de
Centros Universitários de Estudos e Pesquisas sobre Desastres, os CEPEDs. Eles são de
suma importância para o desenvolvimento de metodologias e avaliação de redução de
riscos de desastres em caráter local e regional e para a difusão de uma cultura de
prevenção de riscos em nível nacional. Inicialmente estão previstos a criação de CEPEDs
em Universidades Federais em todas regiões brasileiras.

Context & Constraints:

Nada a acrescentar
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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: 3

Institutional commitment attained, but achievements are neither comprehensive nor
substantial

Key Questions and Means of Verification

Do public education campaigns for risk-prone communities and local
authorities include disaster risk? Yes

Public education campaigns for enhanced
awareness of risk.

Yes

Training of local government Yes

Disaster management (preparedness and
emergency response)

Yes

Preventative risk management (risk and
vulnerability)

Yes

Guidance for risk reduction Yes

Availability of information on DRR practices
at the community level

Yes

Description:

Diversos programas de capacitação e conscientização estão em curso pela Secretaria
Nacional de Defesa Civil. Exercícios simulados estão sendo realizados em diversas cidades
que tiveram problemas relacionados a desastres de grandes proporções para aprimorar a
resiliência de suas comunidades

Context & Constraints:

Nada a acrescentar
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Section 6: Priority for action 4
Reduce the underlying risk factors

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: 3

Institutional commitment attained, but achievements are neither comprehensive nor
substantial

Key Questions and Means of Verification

Is there a mechanism in place to protect and restore regulatory ecosystem
services? (associated with wet lands, mangroves, forests etc) Yes

Protected areas legislation Yes

Payment for ecosystem services (PES) Yes

Integrated planning (for example coastal
zone management)

No

Environmental impacts assessments (EIAs) No

Climate change adaptation projects and
programmes

Yes

Description:

O Ministério do Meio Ambiente atua na reabilitação e reflorestamento de áreas degradadas.
Há também a legislação brasileira que protege os leitos de rios e as matas ciliares não
permitindo a edificação em áreas sensíveis dos leitos fluviais e, principalmente, em
mangues.

Context & Constraints:

Nada a acrescentar
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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

Key Questions and Means of Verification

Do social safety nets exist to increase the resilience of risk prone households
and communities? Yes

Crop and property insurance No

Temporary employment guarantee schemes No

Conditional and unconditional cash
transfers

Yes

Micro finance (savings, loans, etc.) Yes

Micro insurance No

Description:

Diversos programas de envolvimento e prevenção e preparação das comunidades em risco
estão sendo implementados. Núcleos comunitários de Defesa Civil, realização de simulados,
o tema de Defesa Civil que começa a ser debatido nas escolas entre outros são exemplos
de programas neste sentido.
Além disso, o Brasil vem se destacando mundialmente com seus programas condicionados
de transferência de renda que contribuem para minimizar a vulnerabilidade alimentar e
econômica que essas populações possam estar sofrendo.

Context & Constraints:

Nada a acrescentar
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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: 3

Institutional commitment attained, but achievements are neither comprehensive nor
substantial

Key Questions and Means of Verification

Are the costs and benefits of DRR incorporated into the planning of public
investment? Yes

National and sectoral public investment
systems incorporating DRR.

No

Please provide specific examples: e.g.
public infrastructure, transport and
communication, economic and productive
assets

 

Investments in retrofitting infrastructures
including schools and hospitals

No

Description:

O novo plano de proteção e defesa civil lançado nos últimos anos trouxe a previsão de
diversas obras de prevenção para o aumento da capacidade de resiliência das regiões que
vivem sob alto risco de desastres. Para melhor eficiência dessas obras, elas se tornaram
parte do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC do Governo Federal.
Todas essas obras de prevenção, levam em consideração a necessidade de manutenção da
atividade econômica e evitar ao máximo sua interrupção em caso de desastre de grandes
proporções

Context & Constraints:

nada a acrescentar.
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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

Key Questions and Means of Verification

Is there investment to reduce the risk of vulnerable urban settlements? Yes

Investment in drainage infrastructure in
flood prone areas

Yes

Slope stabilisation in landslide prone areas Yes

Training of masons on safe construction
technology

Yes

Provision of safe land and housing for low
income households and communities

No

Risk sensitive regulation in land zoning and
private real estate development

Yes

Regulated provision of land titling No

Description:

Uma das melhores formas de evitar que uma adversidade natural se transforme em um
desastre é remover as famílias que vivem em áreas de risco para habitações dignas. O
governo federal por meio de um forte programa de investimentos, preza este tipo de ação e
vem atuando de forma incisiva na remoção dessas famílias das áreas de risco. Um dos
programas, o Minha Casa, Minha Vida trabalha proporcionando moradias dignas para
famílias que vivem em situação de risco. Para as famílias que habitam regiões de risco e
ainda não existem casas disponíveis, é concedido um "aluguel social" que pode ser utilizado
para o aluguel de uma moradia enquanto o processo de urbanização não está concluído.

Context & Constraints:

Nada a acrescentar
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Priority for action 4: Core indicator 5
Disaster risk reduction measures are integrated into post disaster recovery and
rehabilitation processes

Level of Progress achieved: 4

Substantial achievement attained but with recognized limitations in key aspects, such as
financial resources and/ or operational capacities

Key Questions and Means of Verification

Do post-disaster programmes explicitly incorporate and budget for DRR for
resilient recovery? Yes

% of recovery and reconstruction funds
assigned to DRR

0

DRR capacities of local authorities for
response and recovery strengthened

No

Risk assessment undertaken in pre- and
post-disaster recovery and reconstruction
planning

No

Measures taken to address gender based
issues in recovery

No

Description:

Após o acontecimento de desastres, uma ação forte do poder estatal é necessária. Devido a
isso, há sempre a preocupação de que as ações de restabelecimento e reconstrução
tenham como prioridade a melhoria da resiliência da comunidade atingida para que na
próxima ocorrência de uma adversidade natural como essa a comunidade possa sofrer
menos danos.

Context & Constraints:

Nada a acrescentar.
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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: 3

Institutional commitment attained, but achievements are neither comprehensive nor
substantial

Key Questions and Means of Verification

Are the impacts of disaster risk that are created by major development projects
assessed? Yes

Are cost/benefits of disaster risk taken into account in the design and
operation of major development projects? Yes

Impacts of disaster risk taken account in
Environment Impact Assessment (EIA)

No

By national and sub-national authorities and
institutions

Yes

By international development actors No

Description:

Com a novo Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil diversos projetos de minimização de
riscos de desastres estão sendo implementados e monitorados pelo Governo Federal com
vias a melhor capacidade do Estado em responder a ameaças. Dessa forma, evita-se que
algumas diversidades naturais possam se transformar em desastres caso ocorram.

Context & Constraints:

Nada a declarar
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Section 7: Priority for action 5
Strengthen disaster preparedness for effective response at all levels

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: 3

Institutional commitment attained, but achievements are neither comprehensive nor
substantial

Key Questions and Means of Verification

Are there national programmes or policies for disaster preparedness,
contingency planning and response? Yes

DRR incorporated in these programmes and
policies

Yes

The institutional mechanisms exist for the
rapid mobilisation of resources in a disaster,
utilising civil society and the private sector;
in addition to public sector support.

No

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

Policies and programmes for school and
hospital safety

Yes

Training and mock drills in school and
hospitals for emergency preparedness

Yes

Are future disaster risks anticipated through scenario development and aligned
preparedness planning? Yes

Potential risk scenarios are developed
taking into account climate change
projections

No

Preparedness plans are regularly updated
based on future risk scenarios

Yes
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Description:

Simulados de preparação de desastres são realizados em todo território nacional para
preparar a população no caso de alguma ocorrência de sinistro. Durante a realização
desses simulados, Estados, Municípios e Governo Federal podem conhecer quais são os
gargalos existentes na articulação entre os três entes federativos e com isso ter ganhos de
eficiência no trabalho em conjunto. Por outro lado, há a previsão de que nos Planos de
Contingência elaborado pelas Defesas Civis locais conste como deverão trabalhar todos os
atores responsáveis na proteção de zonas sensíveis das cidades tais como hospitais e
escolas.

Context & Constraints:

O processo decisório necessita de uma articulação mais demorada e planejada, pois há a
necessidade de construção de consensos tendo em vista que tratamos de três entes
federativos autônomos, a União, os Estados e os Municípios.

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: 4

Substantial achievement attained but with recognized limitations in key aspects, such as
financial resources and/ or operational capacities

Key Questions and Means of Verification

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

Plans and programmes are developed with
gender sensitivities

No

Risk management/contingency plans for
continued basic service delivery

Yes

Operations and communications centre Yes

Search and rescue teams Yes

Stockpiles of relief supplies No

Shelters Yes

Secure medical facilities Yes

National Progress Report 2011-2013 27/37



Dedicated provision for disabled and elderly
in relief, shelter and emergency medical
facilities

Yes

Businesses are a proactive partner in
planning and delivery of response

No

Description:

Há a grande preocupação do Estado Brasileiro em proporcionar uma resposta rápida,
efetiva, eficaz e eficiente na ocorrência de um desastre natural para minimizar o máximo a
perda de vidas e o impacto econômico no local. Para isso, o Governo Federal apóia
fortemente que os atores locais de Defesa Civil elaborem planos de contingências para
atuação caso se faça necessário. Inclusive, cursos de como se elaborar um Plano de
Contingência são ministrados pelo Governo Federal para os municípios no sentido de
capacitar os gestores locais.
De Brasília, todas as ações são monitoradas no Centro Nacional de Gerenciamento de
Desastres e em algumas cidades há Centros de Comando e Controle locais para trabalho
em desastres.
Caso a necessidade apoio e ajuda exceda a capacidade das forças locais de defesa civil e
segurança, há o Grupo de Apoio a Desastres e a Força Nacional de Segurança que podem
ser deslocadas caso haja necessidade.

Context & Constraints:

Nada a acrescentar

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: 3

Institutional commitment attained, but achievements are neither comprehensive nor
substantial

Key Questions and Means of Verification

Are financial arrangements in place to deal with major disaster? No

National contingency and calamity funds No

The reduction of future risk is considered in
the use of calamity funds

Yes

Insurance and reinsurance facilities No

Catastrophe bonds and other capital market No
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mechanisms

Description:

O Estado Brasileiro não tem um fundo específico para tratar resposta a desastres. Os
recursos utilizados para isso provem de créditos suplementares ao orçamento. Porém, há a
preocupação de que as obras a serem realizadas para a reconstrução obedeçam a critérios
técnicos de segurança e durabilidade. Com isso, a redução de riscos é uma prioridade da
Administração Pública

Context & Constraints:

Apesar de não haver um fundo específico, a dinâmica de utilizar créditos suplementares
para reabilitação e reconstrução tem alcançado resultados satisfatórios. Eles são providos
por meio de medida provisória, portanto tem caráter de lei, o garante bastante agilidade na
disponibilização do recurso.

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: 4

Substantial achievement attained but with recognized limitations in key aspects, such as
financial resources and/ or operational capacities

Key Questions and Means of Verification

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

Damage and loss assessment
methodologies and capacities available

No

Post-disaster need assessment
methodologies

Yes

Post-disaster needs assessment
methodologies include guidance on gender
aspects

Yes

Identified and trained human resources Yes
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Description:

Existe um protocolo de atuação nos três níveis de Governo em caso da ocorrência de um
desastre. Caso o evento seja uma catástrofe de grandes proporções e o Governo Federal
necessite atuar, representantes do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos de
Desastres são enviados a campo para facilitar a troca de informações e desembaraço do
envio de ajuda humanitária e/ou financeira. Com as informações enviadas tanto pelo
pessoal em campo, quanto pelo preenchimento no Sistema de Integrado de Identificação de
Desastres, há a possibilidade de revisão destes processos e elaboração de um feedback
que possa atuar no aperfeiçoamento da eficiência da resposta estatal.

Context & Constraints:

nada a acrescentar
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Section 8: 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):

A SEDEC possui como uma de suas metas no PPA o mapeamento de riscos em 821
cidades de todas as cinco regiões do país, as que mais sofreram desastres naturais nos
últimos 20 anos.
A iniciativa prevê o mapeamento das áreas de risco e a estruturação de um sistema de
monitoramento, alerta e resposta a desastres naturais. O principal objetivo é proteger vidas,
garantir a segurança das pessoas, minimizar os danos decorrentes de desastres e preservar
o meio ambiente. Além desse mapeamento de riscos, há também a atuação da SEDEC
como agente promotor da implantação e início de atividades em Centro Universitários de
Estudos e Pesquisas sobre desastres, os CEPEDs. Por último, houve a edição de um Atlas
Brasileiro de Desastres Naturais, que descreve de forma detalhada os principais desastres
ocorridos no Brasil e encontra-se em anexo

Related links:

Todos os volumes do Atlas
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b) Gender perspectives on risk reduction and
recovery adopted and institutionalized

Levels of Reliance:

No/ little reliance: no acknowledgement of the issue in policy or practice; or, there is some
acknowledgement but nothing/ little done to address it

Is gender disaggregated data available and being applied to decision-
making for risk reduction and recovery activities?: No

Do gender concerns inform policy and programme conceptualisation
and implementation in a meaningful and appropriate way?: No

Description (Please provide evidence of where, how and who):

Apesar da importância do tema a questão do gênero não é tratada de uma forma muito
efetiva pela Defesa Civil Nacional.

c) Capacities for risk reduction and recovery
identified and strengthened

Levels of Reliance:

Partial/ some reliance: Full acknowledgement of the issue; strategy/ framework for action
developed to address it; application still not fully implemented across policy and practice;
complete buy in not achieved from key stakeholders.

Do responsible designated agencies, institutions and offices at the local
level have capacities for the enforcement of risk reduction regulations?:
Yes

Are local institutions, village committees, communities, volunteers or
urban resident welfare associations properly trained for response?: No

Description (Please provide evidence of where, how and who):

Existe um trabalho de empoderamento das coordenadorias municipais de Defesa Civil
(inclusive possuir uma coordenadoria municipal é um pré-requisito para ter acesso ao cartão
de pagamento de Defesa Civil). Cursos de capacitação são realizados a distância ou até
mesmo presenciais. Infelizmente algumas representações municipais de Defesa Civil não se
encontram em um estágio ótimo de preparação, por isso a necessidade deste trabalho em
nível nacional.
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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.

Do programmes take account of socio-environmental risks to the most
vulnerable and marginalised groups?: Yes

Are appropriate social protection measures / safety nets that safeguard
against their specific socioeconomic and political vulnerabilities being
adequately implemented?: Yes

Description (Please provide evidence of where, how and who):

Uma das principais características da atuação do Estado Brasileiro na relação com o
cidadão é a preocupação em proporcionar um efetivo leque de políticas públicas com vias a
proteção social e garantia de segurança alimentar de todos os brasileiros. No mapeamento
das zonas de risco realizado pela Defesa Civil Nacional itens como renda per capita, índice
educacional entre outros são itens importantes para determinar o grau de vulnerabilidade a
desastres de uma comunidade.

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.

Are there identified means and sources to convey local and community
experience or traditional knowledge in disaster risk reduction?: Yes

If so, are they being integrated within local, sub-national and national
disaster risk reduction plans and activities in a meaningful way?: Yes
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Description (Please provide evidence of where, how and who):

As organizações não-governamentais e a sociedade civil são grande aliadas do Governo
Brasileiro no combate a desastres e a sua atuação em rede com a estrutura estatal é
extremamente encorajada sendo inclusive uma das diretrizes do Plano Nacional de
Proteção e Defesa Civil no art. 4º parágrafo VI a "participação da sociedade civil". O art. 8º,
parágrafo XV da lei 12608 é bem claro nesta questão "estimular a participação de entidades
privadas, associações de voluntários, clubes de serviços, organizações não governamentais
e associações de classe e comunitárias nas ações do SINPDEC e promover o treinamento
de associações de voluntários para atuação conjunta com as comunidades apoiadas".

Contextual Drivers of Progress

Levels of Reliance:

Partial/ some reliance: Full acknowledgement of the issue; strategy/ framework for action
developed to address it; application still not fully implemented across policy and practice;
complete buy in not achieved from key stakeholders.

Description (Please provide evidence of where, how and who):

Nada a acrescentar
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Section 9: Future Outlook

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:

Mais uma vez a grande extensão territorial do país, com seus diversos biomas, climas e
vegetação. Além disso, diversos níveis de desenvolvimento humano e tecnológico entre os
Estados e cidades brasileiras o que torna o trabalho de intervenção estatal e alocação de
recursos bem mais complexo de ser elaborado.

Future Outlook Statement:

O Governo brasileiro continuará atuando de forma efetiva no sentido de atuar em
cooperação com os três níveis federativos. Parcerias com a sociedade civil e a comunidade
também serão encorajados com vias a disseminação do conhecimento e internalização da
cultura de prevenção nos gestores estatais.

Future Outlook 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:

o mesmo do primeiro item

Future Outlook Statement:

O fortalecimento das Defesas Civis Municipais é uma grande preocupação do Governo
Brasileiro, pois tais instituições são as executoras de fato das políticas de prevenção além
de serem as primeiras a atuarem em caso da ocorrência de um desastre. Mais uma vez a
necessidade de envolvimento da comunidade no trabalho a ser desenvolvido é um dos
principais pilares da nossa atuação, pois de nada adianta políticas públicas extremamente
bem desenhadas se não há o envolvimento dos principais interessados no processo, quais
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sejam, a comunidade.

Future Outlook 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:

O mesmo do primeiro item

Future Outlook Statement:

Uma nova ação do Governo Federal está sendo implementada e quando ela estiver em
pleno funcionamento será de grande contribuição na preparação e resposta a desastres.
Cinco centros de distribuição estão sendo alugados em cinco regiões geográficas brasileiras
diferentes. Em cada um desses centros de distribuição haverá uma lotação de pelo menos
20% de produtos necessários ao socorro a vítimas (colchões, água, alimentos de pronto
consumo). Caso uma grande adversidade natural esteja a caminho, o Governo Brasileiro
poderá suprir os centros com mais artigos de primeira necessidade. Além disso, será
fechado também um contrato com uma empresa de distribuição para que em menos de 24
horas seja possível disponibilizar esses suprimentos para uma zona de desastre.

Future Outlook Area 4

The United Nations General Assembly Resolution 66/199, requested the development of a
post-2015 framework for disaster risk reduction. A first outline will be developed for the next Global
Platform in 2013, and a draft should be finalized towards the end of 2014 to be ready for
consideration and adoption at the World Conference on Disaster Reduction in 2015.

Overall Challenges:

Uma ênfase ainda maior na importância da prevenção aos riscos de desastres, pois uma
prevenção bem elaborada e desenhada pode contribuir para evitar danos materiais
significativos e, o principal, mortes. Além disso, o envolvimento da comunidade nas políticas
de prevenção é de suma importância, afinal, a sociedade civil é um importante ator na
redução dos riscos de desastres
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Section 10: Stakeholders

Organizations, departments, and institutions that have contributed to the report

Organization Type Focal Point

Secretaria Nacional de Defesa Civil Gov Claudiomar Matias Rolim
Filho - Especialista em
Políticas Públicas e Gestão
Governamental
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