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Organización que brinda la información: Secretaria Nacional de Defesa Civil 

 
Organización que generó el informe Secretaria Nacional de Defesa Civil 
Alcance del mandato de la organización 
(por ejemplo, autoridad nacional 
encargada de los desastres, red de 
ONGs, etc.) 

Responsável pela coordenação do Sistema 
Nacional de Defesa Civil do Brasil 

País, región o zona del informe Brasil 
Se generó el informe de la propia 
organización o en nombre de otras 
– Por favor estipúlelo 

Da própria organização 

Funcionario principal de contacto Sérgio José Bezerra 
 

Puesto Diretor do Departamento de Minimização 
de Desastres 

Dirección, ciudad, código postal, país Secretaria Nacional de Defesa Civil 
Ministério da Integração Nacional 
Esplanada dos Ministérios Bloco E - 7º 
andar - sala 790 
CEP: 70.067-901 - Brasília DF 
 

Número telefónico 55-61-3414-5538 
55-61-3414-5858 

Número de fax 55-61-3414-5869 
Dirección de correo electrónico sergio.bezerra@integracao.gov.br
Página de Internet www.defesacivil.gov.br  
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Recopilación de Información 
 
Sección 1. Acción Prioritaria 1 del Marco de Acción de Hyogo: Velar por que la 
reducción del riesgo de desastres constituya una prioridad nacional con una sólida base 
institucional para su implementación 
 
1. Nombre de la iniciativa y del programa  
Programa de Prevenção e Preparação para Emergências e Desastres 
 
2. Descripción, objetivos y actividades principales de la iniciativa o del programa 
Ações do Programa: 
− Apoio à Criação e Implementação de Órgãos Regionais e Municipais de Defesa Civil; 
− Apoio a Obras Preventivas de Desastres; 
− Apoio aos Órgãos Especializados no Combate de Sinistros; 
− Capacitação de Agentes de Defesa Civil; 
− Coordenação do Sistema Nacional de Defesa Civil. 
 
 As ações deste programa são de cobertura nacional. Os recursos para 
realização das ações são oriundos do governo federal, ou seja, da Secretaria Nacional de 
Defesa Civil. O propósito é minimizar os riscos de desastres em todo o território nacional. 
Existe uma intensa articulação de todo o Sistema de Defesa Civil do Brasil para que as 
responsabilidades deste programa sejam compartilhadas, ou seja, apesar dos recursos para 
execução sejam federais, é imprescindível a co-participação estadual e municipal nas ações 
de prevenção e preparação. 
 
3. Resultados y logros alcanzados, con indicadores (si los mismos están disponibles) 
 
 Um dos resultados mais significativos foram as capacitações em defesa civil 
implementadas em nosso país. Foram aproximadamente 20.000 pessoas nos quatro últimos 
anos em defesa civil. Tem sido uma prioridade capacitar os técnicos e a comunidades nas 
ações de prevenção e preparação. Os resultados já estão sendo colhidos na diminuição do 
número de mortos nos grandes desastres.  
 
4. Retos y lecciones más importantes en la implementación de la iniciativa o del programa, 
y planificación de los pasos siguientes. 
 
 * Incorporar a educação sobre risco nos programas nacionais de 
desenvolvimento. O risco de desastre, dificilmente no Brasil, é objeto do processo de 
ensino-aprendizagem em um contexto multidisciplinar. O tema de risco de desastre deve 
incorporar-se ao ensino e relacionado com o crescimento e desenvolvimento econômico 
nacional. Nesse processo de capacitação ainda há muito que fazer no Brasil. 
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i) Marcos institucionales y legislativos nacionales 
 
 No Brasil os órgãos de Defesa Civil têm buscado evidenciar a importância 
de um processo de planejamento do desenvolvimento nacional que contemple, de forma 
clara e permanente, a prevenção dos desastres.  
 
 O Brasil possui uma Política Nacional de Defesa Civil (PNDC), aprovada 
pelo Conselho Nacional de Defesa Civil, através da Resolução n° 2, de 12.12.94, e 
publicada na Seção 1 do Diário Oficial de 2.1.95. Essa Política trata de diretrizes, metas, 
planos, programas e projetos para o Sistema Nacional de Defesa Civil. 
 
 Temos, ainda, na PNDC como estão classificados os desastres no Brasil 
(quanto à evolução, intensidade e à origem), bem como a codificação de desastres, ameaças 
e riscos.  
 
 Ao longo da história de proteção civil no Brasil, poucos recursos têm sido 
destinados a uma consistente identificação de ameaças ou a apoiar estratégias sustentáveis 
de gestão de risco em áreas propensas a ameaças. Isso tem acontecido em virtude de se 
considerar o valor econômico da redução de risco, em comparação com o custo de 
recuperação. É muito difícil demonstrar, mas facilmente perceptível, a relação custo-
benefício que envolve proteger a vida humana e os bens dos desastres, antes que estes 
aconteçam.  
 
 Dois grandes avanços significativos ocorreram na institucionalização da 
Defesa Civil no Brasil. O primeiro foi o Decreto 5.736 de 17 de fevereiro de 2005, que 
dispõe sobre o Sistema Nacional de Defesa Civil – SINDEC – onde atribui aos órgãos e 
entidades da administração pública federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, as entidades privadas e a comunidade, responsabilidades pelas ações de defesa 
civil em todo o território nacional. O segundo, o Decreto de 26 de setembro de 2005, que 
institui a Semana Nacional de Redução de Desastres, e promove o aumento do senso de 
percepção de risco da sociedade brasileira, mediante a mudança cultural e comportamental 
da população relacionada à sua conduta preventiva e preparativa, principalmente das 
comunidades que vivem em áreas de risco.  
 
 No Brasil, o enfoque de gestão de risco é descentralizado. Os municípios 
devem coordenar a responsabilidade da redução de risco. As disposições administrativas e a 
legislação propõem somente um marco legal para a redução dos riscos de desastres. A 
exclusiva aplicação da política nacional de defesa civil, leis e regulamentos pertinentes por 
parte das entidades oficiais não é suficiente para diminuir a vulnerabilidade das pessoas 
expostas ao risco de ameaças.  
 
 Existem desafios a enfrentar para aumentar a percepção de riscos e 
coordenar as atividades necessárias para administrá-los, no plano nacional, estadual e 
municipal. O principal, e mais importante, é promover entre as autoridades encarregadas de 
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formular políticas e a população em geral, um maior conhecimento das graves e profundas 
conseqüências econômicas provocadas pelos desastres. É indispensável que os responsáveis 
para formular políticas compreendam que os desastres podem fragilizar seriamente as 
perspectivas de crescimento a médio e longo prazo, por em perigo os aspectos sociais e de 
bem estar da população. Não dar atenção para estas conseqüências pode implicar custos 
políticos irreparáveis.  
 
 Nesse sentido as estratégias de redução de desastres no Brasil terão êxito 
quando os três níveis de governo e a cidadania compreenderem que, mais que um feito 
fortuito, os desastres provocados por ameaças naturais constituem uma falta de previsão de 
sua parte e demonstram sua própria negligência.  
 
 O Brasil tem promovido sistematicamente a participação comunitária. O fato 
de promover a participação comunitária dá mais credibilidade e prepara as bases para a 
resolução dos problemas. As comunidades precisam e querem se envolver ativamente na 
identificação, caracterização e solução dos problemas que afetam suas vidas.  
 
 
Sección 2. Acción Prioritaria 2 del Marco de Acción de Hyogo: Identificar, evaluar y 
darle seguimiento a los riesgos de desastres, y potenciar la alerta temprana. 
 
1. Nombre de la iniciativa y del programa 
 Mapear as áreas de riscos no Brasil e sistema de alerta e alarme. 
 
2. Descripción, objetivos y actividades principales de la iniciativa o del programa 
 O mapeamento de riscos adquire especial importância no Brasil por que 
permite incentivar a adoção de medidas preventivas e de minimização de desastres. Sua 
adoção em vários países tem permitido a identificação dos riscos de origem natural ou 
humana e uma análise da vulnerabilidade local. 
 
 Por outro lado estamos acabando de implementar um sistema de alerta e 
alarme que segue sua descrição segue um pouco mais abaixo. Essa ação é desenvolvida 
pelo Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres. 
 
3. Resultados y logros alcanzados, con indicadores (si los mismos están disponibles) 
 
 A grande dificuldade que temos encontrado no levantamento, avaliação e 
mapeamento de risco em nosso país é que as instituições têm feito distante da comunidade. 
É por isso que estamos iniciando em 2007 um grande projeto destinado ao mapeamento 
comunitário de riscos. 
 
4. Retos y lecciones más importantes en la implementación de la iniciativa o del programa, 
y planificación de los pasos siguientes. 
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 O programa de mapeamento terá início em maio deste ano. Mas entendemos 
que é uma forma de garantir que a comunidade descubra, a partir de suas práticas, 
experiências, conhecimentos e carências a magnitude e intensidade das diferentes ameaças 
existentes em seu município. É uma ferramenta que mapeia os riscos, e serve para a 
organização e fortalecimento municipal na preparação e resposta em emergência devendo 
facilitar a análise e definição dos cenários a partir de uma participação ativa dos principais 
atores municipais. Por outro lado, o Sistema de Alerta e Alarme gerenciado pelo Centro 
Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres já está em funcionamento e um dos 
principais resultados alcançados é redução do número de mortos em grandes desastres no 
Brasil. Salientamos que temos muito que avançar devido a extensão territorial do Brasil. 
 
Outras informações importantes 
 
 Na busca de mudar uma realidade de coordenação das ações de prevenção e 
resposta aos desastres no Brasil, a partir de 2003 a Secretaria Nacional de Defesa Civil 
imprimiu uma abordagem que prioriza as ações voltadas para a prevenção de desastres. Ou 
seja, ocorreu uma priorização das atividades de minimização de desastres, que 
compreendem as ações de prevenção de desastres e de preparação para emergências e 
desastres, sobre as atividades de restabelecimento da situação de normalidade, que 
compreendem as ações de resposta aos desastres e de reconstrução.  
 
 Para tanto, foi criado o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e 
Desastres - CENAD concebido para consolidar as informações de riscos e desastres; 
monitorar os parâmetros de eventos adversos; difundir alerta e alarme de desastres e prestar 
orientações preventivas à população; coordenar as ações de respostas aos desastres, e 
mobilizar recursos para pronta resposta às ocorrências de desastres.  
 
 O CENAD foi concebido com os seguintes Sistemas:  
 
a) Sistema de Informações sobre Desastres no Brasil - SINDESB que permite o 
conhecimento das ocorrências de maior prevalência no País, além de possibilitar o 
aprofundamento dos estudos epidemiológicos, orientarem o planejamento e facilitar a 
tomada das decisões na busca pela redução dos desastres e das suas conseqüências;  
 
b) Sistema de Monitorização de Desastres que permite o compartilhamento de informações, 
a monitorização de parâmetros dos eventos adversos, em articulação com os órgãos de 
previsão e prognósticos da administração pública federal, estadual e municipal;  
 
c) Sistema de Alerta e Alarme de Desastres que possibilita a emissão de boletins 
antecipados, resultando na tomada de decisão oportuna, na redução do tempo-resposta, na 
antecipação de medidas preventivas e na rápida mobilização de recursos para pronto 
atendimento emergencial;  
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d) Sistema de Resposta aos Desastres que permite a pronta mobilização dos grupos 
estaduais e federais de respostas aos desastres, além da alocação de recursos para pronta 
resposta ao atendimento emergencial de desastres;  
 
e) Sistema de Auxílio e Atendimento à População que orienta a população atingida pelo 
desastre sobre medidas de socorro e proteção e, coordena os esforços para alocar recursos 
materiais para o auxílio dos desabrigados;  
 
f) Sistema de Prevenção e de Reconstrução que coordena os estudos de ameaças, 
vulnerabilidades e riscos e, a implementação de medidas estruturais (obras de engenharia) 
tanto preventivas quanto as de reconstrução, especialmente a relocação de famílias de áreas 
de risco atingidas pelos desastres, dentre outras.  
 
 Para a implementação dessa sistemática de gerenciamento de risco e 
desastres, por meio do CENAD, a Secretaria distribuiu um computador portátil, um 
computador de mesa, um receptor de GPS e uma câmera fotográfica acoplável para: todos 
estados brasileiros, o Distrito Federal, 59 municípios com prevalência de desastres, 02 
Universidades Federais (Alagoas e Pernambuco), 7 Corpos de Bombeiros Militares e 01 ao 
Instituto Militar de Engenharia do Exército.  O esquema abaixo demonstra a concepção do 
sistema. 

 

 
 
 
 
Sección 3. Acción Prioritaria 3 del Marco de Acción de Hyogo: Utilizar los 
conocimientos, las innovaciones y la educación para establecer una cultura de seguridad 
y resiliencia a todo nivel. 
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1. Nombre de la iniciativa y del programa 
Programa de Capacitacao Continuada em Defesa Civil  
 
2. Descripción, objetivos y actividades principales de la iniciativa o del programa 
 A eficácia da gestão de risco de desastres depende da participação 
inteligente de todos os atores envolvidos. É indispensável oportunizar o conhecimento em 
defesa civil. Sem informação não se pode investigar, planejar, monitorar as ameaças e nem 
avaliar os riscos.  
 
 A educação em defesa civil no Brasil tem contribuído substancialmente na 
proteção das pessoas em momentos de crises. A experiência tem demonstrado os efeitos 
altamente positivos da educação na redução de riscos de desastres. Em 2005 na Semana 
Nacional de Redução de Desastres oportunizamos a quase 20.000 crianças o conhecimento 
de como saber reagir durante uma emergência. Incentivamos líderes comunitários para que 
aprendam como alertar seus vizinhos e famílias, tudo isso é fruto de processo de educação. 
 
3. Resultados y logros alcanzados, con indicadores (si los mismos están disponibles) 
 Capacitacao presencial e à distância de aproximadamente 20.000 técnicos, 
agentes comunitários, imprensa e comunidade em geral em defesa civil. Isso permitiu uma 
substancial redução no número de mortos em grandes desastres no Brasil. Acreditamos ser 
resultado da oportunização do conhecimento.  
 
4. Retos y lecciones más importantes en la implementación de la iniciativa o del programa, 
y planificación de los pasos siguientes. 
 A grande extensão territorial é um obstáculo. Mas é uma meta continuar a 
oportunização do conhecimento. Estamos visualizando uma mudança da realidade em 
matéria de gerenciamento de riscos no Brasil num período de 10 anos. 
 
i) Gestión e intercambio de la información 
 
 Visando desenvolver atividades educacionais centradas em melhor os 
conhecimentos, habilidades e atitudes, a Secretaria Nacional de Defesa Civil promoveu 
uma intensa capacitação em defesa civil no Brasil no período de 2003 a 2006. O objetivo 
foi divulgar o mais amplamente possível os conhecimentos profissionais e técnicos, 
considerando os aspectos sociais e econômicos adjacentes à região onde era capacitado. O 
mapa abaixo indica como foi a oportunização desse conhecimento, inclusive temos 
avançado na psicologia das emergências e desastres. 
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SEMINÁRIO NACIONAL DE PSICOLOGIA DAS EMERGENCIAS E DOS 

DESASTRES 

 
 
 
i.1. Intercambio de la información:  
Participações internacionais da Defesa Civil do Brasil  

• Sistema de Alerta temprano – Alemanha – 2003 
• 2004 

Evento Local Objetivo 
Visita Interministerial de 
Prospecção ao Haiti 

Haiti Realizar diagnóstico da situação relativa 
a riscos de desastres para o 
desenvolvimento de programas conjuntos 
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entre Brasil e o Haiti. 

Seminário Estratégico para 
Gerenciamento de Crises na 
Bacia do Prata 

Argentina Análise diagnóstica transfronteiriça para 
identificação de problemas ambientais na 
Bacia do Prata 

Rede de Desastres Naturais e da 
Política de Dialogo Regional do 
BID 

Venezuela Apresentar o Sistema Nacional de Defesa 
Civil do Brasil 

Indicadores de Gestão de 
Riscos. 

Colômbia Apresentar a política nacional de Defesa 
Civil 

Curso Internacional para 
Gerentes sobre Saúde, Desastres 
e Desenvolvimento 

Brasil Organização Pan-americana de Saúde 

Curso de Gestión de Riesgos 
Catastróficos y Atención a 
Desastres 

Brasil Realização de um curso em parceria com 
a “Escuela de Protección Civil Española”

Jornada Iberoamerica sobre 
Habitat, Vulnerabilidad y 
Desastres  

Bolívia Apresentar a política nacional de Defesa 
Civil 

 
2005 

Evento Local Objetivo 

World Conference on Disaster 
Reduction 

Japão Participação no Conferencia Mundial sobre 
Redução de Desastres 

Seminário Internacional – 
Uruguaiana (BRA) e Paso de 
Los Libres – (ARG) 

Argentina Cooperação técnica entre os dois países na 
área de Defesa Civil 

Curso de Ações de Defesa 
Civil - CAEDC - Faixa de 
Fronteira – Livramento (BRA)  
e Rivera (URU) 

Uruguai Cooperação técnica entre os dois países na 
área de Defesa Civil 

Visita de comitiva da Defesa 
Civil do Haiti – Curso 
Operacional de Defesa Civil  

Brasil Cooperação técnica entre os dois países na 
área de Defesa Civil com visitas técnicas a 
Espírito Santo, Rio de Janeiro e Pernambuco

Curso Internacional sobre 
Prevenção e Preparação para 
Ações Terroristas 

Panamá Cooperação técnica entre países da América 
Latina e Caribe sobre Terrorismo 

Seminario: Intercambio de 
Metodologías sobre Estimación 
de Riesgos y experiencias 
sobre Sistemas de Alerta 

Peru Cooperação técnica entre países da América 
Latina e Caribe sobre Sistemas de Alerta 
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Temprana y Vigilancia, en la 
sub región Andina.  

Visita técnica de comissão 
técnica a países do Caribe 
Oriental 

9 países Realizar diagnóstico da situação relativa a 
riscos de desastres para o desenvolvimento 
de programas conjuntos entre Brasil e países 
do Caribe Oriental 

III International Conference of 
Civil Protection and Disater 
Management  

Venezuela Cooperação técnica entre países da América 
Latina e Caribe sobre Administração de 
Desastres 

Sistema de Proteção em Defesa 
Civil para o Caribe 

Antigua Cooperação técnica entre países da América 
Latina e Caribe para Sistema de Alerta 

 
 
2006 

Evento Local Objetivo 

Curso de Preparación y 
Respuesta en Emergencias – 
UNICEF 

Brasil Cooperação Técnica entre o Brasil e a 
UNICEF para proteção da criança em 
municípios do semi-árido em situação de 
emergência. 

INTERNATIONAL  
OPERATIONAL COURSE OF 
CIVIL DEFENSE – IOCCD   - 
para 9 países do Caribe 
Oriental - Antígua e Barbuda; 
Bahamas; Barbados; Dominica; 
Granada; São Cristóvão e 
Névis; São Vicente e 
Granadinas; Santa Lúcia e 
Trinidad e Tobago 

Brasil Cooperação técnica entre  o Brasil e países do 
Caribe Oriental na área de Defesa Civil com 
visitas técnicas a Santa Catarina, Rio de 
Janeiro e Pernambuco 

 
 
ii) Enseñanza y formación 
 

Resumo das ações de Capacitacao no Brasil no período de 2003 - 2006 
1 - Educação à Distância implementada pela Universidade Federal de Santa Catarina  
1.1 - O papel do Profissional da Comunicação nas abordagens relacionadas a atuação 
da Defesa Civil - Conhecer para Informar  
1.1.1 - Teleconferências  



Informes sobre el progreso en la implementación del Marco de Acción de Hyogo –  
 

11

 
BRASIL 

 
1.1.2 - Primeira Teleconferência: “O papel do profissional de mídia nos desastres”  
1.1.3 - Segunda Teleconferência: “Principais eventos adversos ocorridos no Brasil e a 
atuação do profissional da comunicação”  
1.1.4 - Terceira Teleconferência: “A conduta ética do profissional de comunicação e a 
importância de seu trabalho na Redução de Desastres”  
1.1.5 - Materiais Didáticos utilizados: Guia Básico de Conceitos em Defesa Civil 01 
teleconferência (lançamento) 01 teleconferência de Encerramento Internet (ambiente on-
line) SAED- 0800,fax, e-mail e correio postal  
 
 Eram poucas as vezes que os meios de comunicação informavam sobre 
atividades de prevenção de desastres e fazia com que as pessoas tomassem consciência 
sobre o risco de sua vida cotidiana. É difícil informar sobre o que não passou, porém, a 
atividade de prevenção é essencial para que a estratégia de redução de desastre seja 
perdurável. Desta forma, contribui para o desenvolvimento da capacidade das pessoas em 
decidir sobre sua forma de vida, não apenas no seu próprio ambiente, em seu país e até 
mesmo no planeta.  
 
 Quando o repórter de um jornal diário escreve uma nota sobre um derrame 
de produtos químicos, ou radiativos, está fazendo uma comunicação de risco. Essa era a 
idéia que queríamos avançar. Quando um jornalista de uma revista escreve um artigo sobre 
a chuva ácida, também está escrevendo sobre risco. A comunicação de risco também ocorre 
quando as notícias ou os meios de entretenimento descrevem perigos relacionados com a 
saúde - quer sejam potenciais, iminentes ou existentes - que possam acontecer com alguns 
leitores ou o público que o lê. Quando diminui o interesse por um acontecimento ambiental 
espetacular, os meios de comunicação começam a tratar de outros temas. Isto, por sua vez, 
reflete-se em uma diminuição do interesse do público. Quando os meios de comunicação 
passam a prestar menos atenção ao fato, em geral o público tende a considerar os problemas 
como menos graves. A maioria dos profissionais da mídia tem pouca experiência com 
ciência, medicina, toxicologia, epidemiologia, engenharia, leis e tudo o que está 
relacionado ao risco, exceto os jornalistas especializados, que trabalham em publicações de 
grande circulação.  
 
 Cada reportagem deveria ser um convite para a ação organizada da 
população. Na solução dos problemas ambientais e dos riscos à saúde, a coletividade deve 
participar. A consciência da população organizada é o único caminho para alcançar um 
ambiente saudável.  
 
 O papel desse curso à distância foi informar aos meios de comunicação que 
podem desempenhar um papel importantíssimo a nível local e nacional, ajudando a 
fornecer mensagens claras, coerentes e oportunas às comunidades em risco. Cumprir, por 
outro lado, com o objetivo de dar alerta às comunidades e as pessoas de uma ameaça 
iminente, permitindo reduzir a probabilidade de perdas humanas e materiais.  
 
2 - 1º e 2º Cursos à Distância: Construindo Comunidades Mais Seguras 
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  Uma videoaula fez parte do Curso a Distância de Formação em Defesa 
Civil Construindo comunidades mais seguras. Integra o Programa de Formação Continuada 
em Defesa Civil. Aborda aspectos conceituais e informações sobre a importância da 
constituição/revitalização de Coordenadorias Municipais de Defesa Civil - COMDECs, 
com vistas a construção de comunidades mais seguras.  
2.1 - Teleconferências  
2.1.1 - Primeira Teleconferência Tema: Construindo comunidades mais seguras: o papel da 
Defesa Civil  
2.1.2 - Segunda Teleconferência Tema: Construindo comunidades mais seguras: o papel 
das COMDECs - Como criar e manter as COMDECs. 
 
 
Sección 4. Acción Prioritaria 4 del Marco de Acción de Hyogo: Reducir los factores 
subyacentes del riesgo. 
 
1. Nombre de la iniciativa y del programa 
 Diversas iniciativas têm sido implementadas pelo Brasil para minimizar os 
fatores de risco. Entre elas: Fome Zero e o Programa Bolsa Família.  
  
 O Programa FOME ZERO é uma estratégia impulsionada pelo governo 
federal para assegurar o direito humano à alimentação adequada às pessoas com 
dificuldades de acesso aos alimentos. Tal estratégia se insere na promoção da segurança 
alimentar e nutricional buscando a inclusão social e a conquista da cidadania da população 
mais vulnerável à fome. 
  
 O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de 
renda com condicionalidades, que beneficia famílias em situação de pobreza (com renda 
mensal por pessoa de R$ 60,01 a R$ 120,00) e extrema pobreza (com renda mensal por 
pessoa de até R$ 60,00), de acordo com a Lei 10.836, de 09 de janeiro de 2004 e o Decreto 
nº 5.749, de 11 de abril de 2006. 
 
 
2. Descripción, objetivos y actividades principales de la iniciativa o del programa 
FOME ZERO 
 
 A atuação integrada dos ministérios que implementam políticas fortemente 
vinculadas às diretrizes do FOME ZERO possibilita uma ação planejada e articulada com 
melhores possibilidades de assegurar o acesso à alimentação, a expansão da produção e o 
consumo de alimentos saudáveis, a geração de ocupação e renda, a melhoria na 
escolarização, nas condições de saúde, no acesso ao abastecimento de água, tudo sob a 
ótica dos direitos de cidadania. 
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 O primeiro ponto positivo do FOME ZERO foi priorizar o tema da fome na 
agenda política do Brasil, com repercussões no cenário mundial, além de reforçar a 
participação e a mobilização da sociedade. 
 
 O segundo ponto positivo do FOME ZERO foi possibilitar a vinculação 
entre a Política de Segurança Alimentar e Nutricional e a necessidade de repensar a ação do 
Estado. Quanto mais garantida a integração das áreas envolvidas nesse tema, mais 
estimuladas as parcerias e melhor promovidos os canais de participação popular e controle 
social, maior é a possibilidade de consolidação efetiva dessa política. A realização da II 
Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, em 2004, consolidou o 
reconhecimento pelo Estado da necessidade de implementação de uma política pública de 
segurança alimentar e nutricional fortemente apoiada na participação da sociedade 
brasileira. 
 
 Dessa forma, os princípios do FOME ZERO têm por base a transversalidade 
e intersetorialidade das ações estatais nas três esferas de governo; no desenvolvimento de 
ações conjuntas entre o Estado e a sociedade; na superação das desigualdades econômicas, 
sociais, de gênero e raça; na articulação entre orçamento e gestão e de medidas 
emergenciais com ações estruturantes e emancipatórias. 
 
 Por meio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, do 
Ministério do Desenvolvimento Agrário, do Ministério da Saúde, do Ministério da 
Educação, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do Ministério do 
Trabalho e Emprego, do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Ministério da Integração 
Nacional (Secretaria Nacional de Defesa Civil), do Ministério do Meio Ambiente, do 
Ministério da Justiça e da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade 
Racial, além do Ministério da Fazenda, o governo federal articula políticas sociais com 
estados e municípios e, com a participação da sociedade, implementa programas e ações 
que buscam superar a pobreza e, conseqüentemente, as desigualdades de acesso aos 
alimentos em quantidade e qualidade suficientes, de forma digna, regular e sustentável. 
 
 
3. Resultados y logros alcanzados, con indicadores (si los mismos están disponibles) 

O FOME ZERO atua a partir de quatro eixos articuladores: acesso aos alimentos, 
fortalecimento da agricultura familiar, geração de renda e articulação, mobilização e 
controle social. O Programa Bolsa Família integra o FOME ZERO e que visa assegurar o 
direito humano à alimentação adequada, promovendo a segurança alimentar e nutricional e 
contribuindo para a erradicação da extrema pobreza e para a conquista da cidadania pela 
parcela da população mais vulnerável à fome.  

O Programa Bolsa Família (PBF) atende 11,1 milhões de famílias residentes em todos os 
municípios brasileiros. Vários estudos mostram que o Programa, apesar de recente, já 
apresenta resultados importantes: 
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− O PBF está bem focalizado, ou seja, efetivamente chega às famílias que dele necessitam 
e que atendem aos critérios da lei;  
− O Programa contribui de forma significativa para a redução da extrema pobreza e da 
desigualdade;  
− O Programa contribui para a melhoria da situação alimentar e nutricional das famílias 
beneficiárias. 

4. Retos y lecciones más importantes en la implementación de la iniciativa o del programa, 
y planificación de los pasos siguientes. 

Resultados na área de Saúde 

2005 2006 Brasil 1º semestre 2º semestre 1º semestre 2º semestre
Municípios que informaram 
dados 1.671 3.979 4.548 4.764

% de Municípios que 
informaram dados 30,1% 71,6% 81,8% 85,6%

Fonte: Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional - SISVAN Gestão Bolsa Família – 
Ministério da Saúde 

  
  

2005 2006 Brasil 1º semestre 2º semestre 1º semestre 2º semestre
Nº de Famílias Beneficiárias do PBF 
com perfil saúde 5.539.716 5.751.203 7.338.833 9.493.873

Nº de Famílias Beneficiárias 
acompanhadas 334.856 1.796.601 2.808.983 3.172.629

% de Famílias acompanhadas 6,0% 31,2% 38,3% 33,4%
% de Famílias acompanhadas que 
cumpriram as condicionalidades 93,4% 95,4% 99,5% 99,5%

Fonte: Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional - SISVAN Gestão Bolsa Família - 
Ministério da Saúde 

  
2005 2006 Brasil 1º semestre 2º semestre 1º semestre 2º semestre 

Nº de Crianças Beneficiárias 
do PBF com perfil saúde 4.083.054 3.694.316 3.897.864 5.659.303

Nº de Crianças beneficiárias 
acompanhadas 298.932 1.331.413 1.680.621 2.281707

% de Crianças 
acompanhadas 7,3% 36,0% 43,1% 40,3%

% de Crianças 92,1% 99,4% 99,6% 99,5%
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acompanhadas que 
cumpriram as 
condicionalidades 
Fonte: Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional - SISVAN Gestão Bolsa Família - 
Ministério da Saúde 
 
 
Resultados na área de Educação 
 

Registro de Informações 
por período de apuração 

Total de 
crianças no 

PBF 

Crianças 
com registro 
de freqüência

Escolas que 
informaram 

Municípios que 
informaram 

Quantidade 13.363.210 10.352.650 186.200 5.547 
Ago-Set/2005 

%   77,47% 90,84% 99,73% 

Quantidade 13.352.733 10.169.611 188.727 4.828 
Out-Nov/2005 

%   76,16% 86,98% 86,83% 

Quantidade 13.639.563 8.886.516 203.318 5.510 Fev-Mar- 
Abr/2006 %   65,15% 85,90% 99,00% 

Quantidade 14.484.820 10.342.025 181.733 5.528 Maio-Jun-
Jul/2006 %   71,40% 92,85% 99,89% 

Quantidade 16.278.589 11.432.640 171.010 5.359 
Ago-Set/2006 

%   70,23% 89,76% 96,84% 
Fonte: MDS – SENARC – DGPTR - Coordenação-Geral de Gestão de Condicionalidades
 
Freqüência Abaixo de 85% Out-Nov/2005 Fev-Mar-Abr/2006 
Justificada 35 % 41% 
Não justificada 65 % 56% 

Fonte: MDS – SENARC – DGPTR – Coordenação-Geral de Gestão de Condicionalidades 

 
 
Outras informações importantes 
 
 A gestão de risco é um processo social complexo cujo fim último é a 
redução, a previsão e controle permanente do risco de desastre na sociedade, em 
consonância com as pautas do desenvolvimento humano, econômico, ambiental e 
territorial, sustentáveis. A gestão de risco admite distintos níveis de coordenação e 
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intervenção que vão desde o global, o setorial e macro-territorial até o local, o comunitário 
e o familiar. O Brasil está consolidando esse processo de uma maneira permanente.  
 
 O objetivo concreto é a redução e o controle dos fatores de risco. Muitos 
projetos implementados até o momento na temática de gestão de riscos se constituem em 
ações isoladas, particulares, que não necessariamente contribuem na criação de condições 
para a institucionalização permanente da gestão de risco como prática social concertada. 
Assim, ver a gestão de risco como um conjunto desarticulado de projetos de intervenção 
particular, seria equivalente a ver a gestão urbana, por exemplo, como um conjunto de 
normas, obras, ações no meio urbano sem articulação e coerência e sem a existência de 
instituições ou organizações de governo que buscam encarregar-se da totalidade e a 
integração das partes.  
 
 Os âmbitos em que se expressam ou se concretiza o risco, e os atores que 
participam em sua gestão, são numerosos e diversos. Compreendem distintos setores 
econômicos e sociais, territórios de distinta complexidade e magnitude, famílias e 
indivíduos. Durante os últimos anos no Brasil tem dado atenção particular nos níveis locais, 
de tal maneira que hoje em dia é muito comum falar de gestão de risco local.  
 
 A Secretaria Nacional de Defesa Civil tem enfatizado o processo de gestão 
de risco necessariamente participativo. Foi elevada ao nível dos sujeitos do risco e das 
autoridades locais a atores e sujeitos de análise, formulação estratégica e de decisão. A 
participação é entendida como um mecanismo de legitimação e de garantia de 
pertencimento, e a pedra angular da apropriação do processo por parte dos atores locais. 
Entendemos que a gestão de risco deve ser um processo e não um produto. É uma 
construção coletiva respeitando os ritmos locais evitando relações de dependência que se 
promoverá uma ótima gestão. É o empoderamento da comunidade. 
 
 
 No Brasil temos parte de nossa população vulnerável, pois, não tem 
consciência das ameaças que põem em perigo sua vida e seus bens. Em geral, as 
comunidades não prestam atenção as ameaças que se confrontam, subestimam aquelas que 
reconhecem e superestimam sua capacidade de fazer frente a uma crise. Além disso, 
dependem muito da ajuda de emergência quando ocorre o desastre.  
 
 Dependemos muito do compromisso consciente das pessoas e das 
comunidades. Elas devem compreender e aceitar a importância de uma mudança de atitude, 
ter acesso a recursos técnicos e materiais necessários, assim como, assumir 
responsabilidades pessoais para levar a frente atividades planejadas. Entendemos assim, 
que as medidas de redução de desastres no Brasil irão produzir melhores resultados quando 
envolver a participação direta das pessoas com maiores possibilidades de estarem expostas 
as ameaças. É um processo de participação comunitária. 
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 Os dirigentes locais dos setores políticos, social e econômico, devem 
assumir uma responsabilidade fundamental na proteção de suas próprias comunidades. É 
necessário desenvolver a capacidade da comunidade. Muitos dos habitantes das 
comunidades locais são vítimas potenciais dos desastres. As ameaças põem em perigo seus 
bens e suas próprias vidas. Porém, ao mesmo tempo, estas pessoas são a maior fonte 
potencial de conhecimentos locais sobre as situações de ameaças e são depositárias dos 
mecanismos tradicionais para enfrentá-las de forma adequada em seu meio ambiente.  
 
 Para a promoção de mudança cultural e comportamental temos promovido 
uma mudança na participação de todos os membros da comunidade na redução do risco. É 
um enfoque de base popular. As comunidades locais são as que têm maior consciência dos 
cenários de risco tradicionais. Elas devem ter a possibilidade de influir nas decisões e 
administrar recursos que ajudem a reduzir sua vulnerabilidade e enfrentar o risco.  
 
 A abundância de conhecimentos técnicos em Defesa Civil não alcança 
automaticamente as populações em risco. Para dar conhecimento às populações em risco é 
necessário transmitir informações de maneira que a experiência guarde estreita semelhança 
com sua própria percepção de necessidades, é indispensável levar a cabo um programa de 
conscientização pública bem informado e sustentável. Por outro lado, conhecer o risco no 
Brasil importa conhecer a ampla gama de ameaças geofísicas, meteorológicas, hidrológicas, 
ambientais, tecnológicas, biológicas, sociopolíticas que, por si só, por meio de complexas 
formas de interação, põem em perigo a vida das pessoas e do desenvolvimento sustentável. 
Desta forma é evidente que a degradação do meio ambiente vai também afetar a 
intensidade, freqüência e impacto das ameaças. 
 
 As projeções aqui também no Brasil sugerem que o impacto dos desastres, 
medidos em termos de sofrimento humano, assim como os efeitos econômicos, se 
incrementarão pelas razões fundamentais também em muitos países em desenvolvimento: 
primeiro, continua havendo um aumento da concentração de populações localizadas em 
áreas de alto risco. Segundo, há um incremento da freqüência e da intensidade dos eventos 
climáticos extremos, em função da temperatura da superfície global.  
 
 
Sección 5. Acción Prioritaria 5 del Marco de Acción de Hyogo: Fortalecer la 
preparación en caso de desastres a fin de asegurar una respuesta eficaz. 
 
1. Nombre de la iniciativa y del programa 
Programa de prevenção e preparação para desastres 
Ação de capacitação: 

− Capacitacao comunitária em mapeamento de riscos (veja descrição abaixo); 
− Curso de Sistema de Comando de Operações (para articulação do sistema de defesa 

civil em situação de desastre); 
− Curso de Atenção à Criança em Situação de Desastres – Semi-árido e Amazônia 

(em parceria com o UNICEF); 
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− Capacitação de agentes indígenas na Amazônia (em parceria com o UNICEF). 

 
Descrição da ação de mapeamento e gestão de riscos pela comunidade 

 
                        A partir deste ano a defesa civil brasileira estará implementando um 
programa de capacitação para o mapeamento e gestão de riscos pela comunidade. 
Entendemos que a gestão de riscos é um conjunto de decisões administrativas, 
organizacionais e de conhecimentos operacionais desenvolvidos por comunidades e 
instituições para implementar políticas, estratégias e fortalecer suas capacidades a fim de 
reduzir o impacto de ameaças. Isso envolve todo tipo de atividade, incluindo medidas 
estruturais e não estruturais para evitar ou minimizar os efeitos adversos dos desastres. 
 
                        Entendemos que a redução das vulnerabilidades que impedem garantir o 
desenvolvimento é responsabilidade dos diversos atores e setores que constituem o 
município, estado e a união. Dessa forma temos uma idéia central para garantir que a 
comunidade descubra, a partir de suas práticas, experiências, conhecimentos e carências a 
magnitude e intensidade das diferentes ameaças existentes em seu município. É uma 
ferramenta que mapeia os riscos, e é constituída de cinco fases para organização e 
fortalecimento municipal na preparação e resposta em emergência e deve facilitar a análise 
e definição dos cenários a partir de uma participação ativa dos principais atores municipais. 
 
                        A ferramenta é motivadora, mobilizante, lúdica, criativa e democrática. A 
partir do sentir e pensar, das atitudes e vivências cotidianas dos participantes, gera a 
possibilidade de transformação pessoal e de mudança cultural com relação à garantia do 
desenvolvimento. 
 
                        Essa ferramenta é parte de um processo metodológico que se constitui em 
três momentos educativos: 
1. Capacitação – com informações conceituais; 
2. Análise do cenário de riscos – que é a aplicação da própria ferramenta; e 
3. Construção do mapa de risco. 
 
2. Descripción, objetivos y actividades principales de la iniciativa o del programa 
 
 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 Brasil. 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, 
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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 gastos 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 
nos três níveis de governo tem contribuído 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. 
 
 O principal objetivo é reduzir os danos e prejuízos provocados por desastres 
naturais e antropogênicos. As principais atividades são as seguintes ações: 
 
3. Resultados y logros alcanzados, con indicadores (si los mismos están disponibles) 
4. Retos y lecciones más importantes en la implementación de la iniciativa o del 
programa, y planificación de los pasos siguientes. 
 
* Aquisição de aeronaves e material para combate a incêndio florestal. Reduzir os danos 
causados por incêndios florestais com o atendimento rápido e pontual, especialmente, no 
arco do desflorestamento na Amazônia legal é uma prioridade nacional, porém os custos 
são altíssimos e governo federal tem se esforçado para implementar um programa que 
possa apoiar os órgãos responsáveis pela resposta a grandes incêndios florestais nos estados 
e municípios. 
 
 Os demais itens estão prejudicados tendo em vista que as ações serão 
implantadas a partir de maio de 2007. 
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