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INTRODUÇÃO 

 

O aviso prévio é um elemento importante na 
redução de risco de desastres. Evita a perda de 
vidas e reduz o impacto económico e material dos 
desastres. Para serem eficazes, é necessário que 
os sistemas de aviso prévio incluam as 
comunidades em risco, facilitem a educação e a 
consciencialização públicas de riscos, propaguem 
eficazmente as mensagens e alertas e garantam 
que existe um estado constante de preparação. 
 
Em Janeiro de 2005, a Conferência Mundial sobre a 
Redução de Desastres adoptou o “Plano de Acção 
de Hyogo para 2005-2015: Construir a Resiliência 
das Nações e das Comunidades aos Desastres”. 
Inclui referências objectivas à importância do aviso 
prévio e encorajou o desenvolvimento de “sistemas 
de aviso prévio que estão centrados nas pessoas, 
em particular, sistemas cujos alertas são oportunos 
e compreensível para aqueles que estão em risco 
(…), incluindo orientações sobre como agir 
aquando do alerta (…)” (parágrafo 17, ii.d.9). 
 
A Terceira Conferência Internacional sobre o Aviso 
Prévio (EWC III) decorrida em Bona, Alemanha, de 
27 a 29 de Março de 2006, proporcionou a 
oportunidade de apresentar projectos de aviso 
prévio novos e inovadores e de discutir perigos e 
riscos naturais em todo o mundo e a forma como os 
respectivos impactos podem ser minimizados 
através da implementação do aviso prévio centrado 
nas pessoas. O presente documento “Desenvolver 
Sistemas de Alerta Rápido: Uma Lista de 
Verificação” foi desenvolvido como um dos 
resultados da conferência, tanto para informar e 
recorrer às discussões e aos exemplos práticos 
levantados durante a conferência, como para 
apoiar a implementação de componentes de aviso 
prévio do Plano de Acção de Hyogo. 
 
A Lista de Verificação, que está estruturada em 
volta de quatro elementos principais de sistemas de 
aviso prévio eficazes, pretende ser uma lista 
simples dos elementos e acções principais que os 
governos nacionais podem consultar quando 
desenvolverem ou avaliarem sistemas de aviso 
prévio, ou simplesmente verificar se os 
procedimentos cruciais estão organizados. Não 
pretende ser um manual abrangente, mas sim uma 
ferramenta de referência prática e não técnica para 
garantir que os elementos importantes de um bom 
sistema de aviso prévio estão organizados. 
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“Os países que desenvolvem políticas, 
planos de acção legislativos e institucionais 
para a redução de risco de desastres e que 
são capazes de desenvolver e acompanhar o 
progresso através de indicadores específicos 
e mensuráveis têm uma maior capacidade 
para gerir riscos e alcançar um consenso 
alargado para um compromisso em 
conformidade com as medidas de redução 
de risco de desastres em todos os sectores 
da sociedade. ” 
 
Plano de Acção de Hyogo para 2005-2015: 
Construir a Resiliência das Nações e das 
Comunidades aos Desastres, Parágrafo 16. 
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Este documento tem por objectivo apresentar uma 
pequena lista de verificação simples dos elementos 
básicos, acções e boas práticas associadas aos 
sistemas eficazes de aviso prévio. Pretende 
também ser uma ferramenta de referência não 
técnica em vez de uma lista extensa que dá 
respostas, para a concepção de sistemas de aviso 
prévio. 
 
Como utilizar a lista de 
Verificação 
O documento está dividido em duas partes 
interrelacionadas que de deve ler na sequinte 
ordem. A primeira secção fornece úteis 
informações básicas e questões gerais importantes 
para o aviso prévio. A segunda parte é uma série de 
listas de verificação práticas de acções e iniciativas 
que devem ser consideradas aquando do 
desenvolvimento e avaliação de sistemas de aviso 
prévio. 
 
1. Elementos principais do aviso prévio, 

questões transversais e os actores 
envolvidos no aviso prévio 

Uma breve secção acerca dos quatro elementos do 
aviso prévio: conhecimento do risco; supervisão 
técnica e serviços de alerta; comunicação e 
disseminação do alerta; e inclui-se a capacidade de 
resposta das comunidades para enfatizar os 
componentes importantes que compõem um 
sistema de aviso prévio eficaz centrado nas 
pessoas, e a razão da importância de cada um 
destes elementos. 
 
Para além dos quatro elementos, delineou-se um 
número de questões transversais que são 
fundamentais para o desenvolvimento e 
sustentabilidade de sistemas de aviso prévio 
eficazes. Estes incluem acordos governamentais e 
institucionais eficazes, uma abordagem múltipla de 
perigos para o aviso prévio, o envolvimento das 
comunidades locais e a consideração da 
perspectiva do género e da diversidade cultural. 
 
Inclui-se uma explicação dos principais actores 
envolvidos nas actividades de aviso prévio, e os 
respectivos papéis e responsabilidades, para 
fornecer algum contexto e um conhecimento de 
base adicional à lista dos principais actores 
apresentados no início de cada uma das listas de 
verificação. 
 

2. Uma lista de verificação de acções práticas 
para prestar auxílio ao desenvolvimento, na 
avaliação ou no aperfeiçoamento de um 
sistema aviso prévio 

Para uma utilização fácil e prática, desenvolveu-se 
uma lista de verificação individual para cada um 
dos quatro elementos do aviso prévio. Também se 
procedeu à preparação de uma lista de verificação 
adicional sobre a questão transversal dos acordos 
governamentais e institucionais devido à 
importância desta questão para a sustentabilidade 
e coesão de sistemas de aviso prévio eficazes. 
 
Cada uma das listas de verificação está agrupada 
numa série de temas importantes e inclui uma lista 
simples de acções e passos que, se forem 
cumpridas, fornecerão uma base sólida sob a qual 
se vai construir ou avaliar um sistema aviso prévio. 
 
 

“Aprendeu-se muito com os esforços 
criativos de prevenção contra os desastres 
em comunidades pobres nos países em 
desenvolvimento. A política de prevenção é 
muito importante para ser de única 
responsabilidade dos governos e das 
agências internacionais. Para ser bem 
sucedida, tem também de incluir a sociedade 
civil, o sector privado e os meios de 
comunicação. ” 
 
Kofi Annan 
Secretário-geral das Nações Unidas 
Década Internacional para Redução de 
Desastres Naturais (IDNDR) 
Fórum do Programa 
Genebra, Julho de 1999 
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1. Os elementos principais 
O objectivo dos sistemas de aviso prévio centrados 
nas pessoas é emponderar os indivíduos e 
comunidades, sob a ameaça de perigos, a agir 
atempadamente e de forma correcta para reduzir a 
possibilidade de ofensas corporais, perdas de vida 
e danos nas propriedades e danos no ambiente. 
 
Um sistema de aviso prévio completo e eficaz é 
composto por quatro elementos interrelacionados, 
desde o conhecimento dos perigos e das 
vulnerabilidades até à preparação e capacidade de 
resposta. Os sistemas de aviso prévio com melhor 
prática também têm interligações fortes e canais de 
comunicação eficazes entre todos os elementos. 
 
Conhecimento do Risco 
Os riscos surgem da combinação de perigos e 
vulnerabilidades num local particular. As avaliações 
do risco requerem recolha e análise sistemáticas de 
dados e devem considerar a natureza dinâmica de 
perigos e vulnerabilidades que surgem de 
processos, como a urbanização, alteração da 
utilização do solo rural, degradação ambiental e 
alterações climáticas. As avaliações do risco e os 
mapas ajudam a motivar as pessoas, a dar 
prioridade à necessidade de sistemas de aviso 
prévio e quias de preparação para a prevenção e 
resposta aos desastres. 
 
Supervisão e Serviços de Alerta 
Os serviços de alerta são o núcleo do todo o 
sistema. Tem de existir uma base científica sólida 
para prever perigos, e um sistema de previsão e 
alerta fiável que funcione 24 horas por dia. É 
essencial uma supervisão contínua de parâmetros 
e precursores de perigos para gerar um alerta 
exacto de forma atempada. Deve-se coordenar, 
onde for possível, os serviços de alerta para 
perigos diferentes de modo a tirar partido das redes 
institucionais, de procedimento e comunicação 
partilhadas. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Quatro elementos principais dos sistemas 
de aviso prévio centrados nas pessoas. 
 

Fonte: Plataforma para a Promoção do Aviso Prévio 
da EIRD/NU 

 
Disseminação e Comunicação 
O alerta tem de chegar aos que estão em risco. São 
essenciais mensagens claras que contenham 
informações simples e úteis de modo a permitir 
respostas adequadas que ajudarão a salvaguardar 
vidas e meios de subsistência. É necessário 
identificar previamente sistemas de comunicação a 
nível regional, nacional e comunitário e estabelecer 
adequadas vozes de autoridade. É necessária a 
utilização de múltiplos canais de comunicação para 
garantir que o maior número de pessoas possíveis 
sejam alertadas, de modo a evitar a falha de 
qualquer canal, e reforçar a mensagem de alerta. 
 
Capacidade de Resposta 
É essencial que as comunidades compreendam os 
respectivos riscos, respeitem os serviços de alerta 
e saibam como reagir. Os programas de educação 
e preparação desempenham um papel principal. 
Também é essencial que se organizem planos de 
gestão de desastres, bem qualificados e testados. 
A comunidade deve ser bem informada sobre as 
opções para um comportamento seguro, percursos 
de emergência disponíveis, e como melhor evitar 
dos danos e perdas de propriedades. 
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2. Questões Transversais 
Existe uma gama de questões gerais que devem 
ser tomados em conta aquando da concepção e 
manutenção dos sistemas de aviso prévio eficazes. 
 
Acordos governamentais e instituições 
eficazes 
Os acordos governamentais e institucionais bem 
desenvolvidos apoiam o desenvolvimento bem 
sucedido e a sustentabilidade de sistemas de aviso 
prévio sólidos. São as bases sob as quais os quatro 
elementos de aviso prévio anteriormente 
delineados são construídos, reforçados e mantidos. 
 
Uma boa governação é encorajada por planos de 
acção legais e regulamentares robustos e apoiada 
por um compromisso político a longo prazo e por 
acordos institucionais eficazes. Os acordos 
governamentais eficazes devem encorajar a 
tomada de decisões e a participação local que são 
apoiadas por capacidades administrativas e por 
vastos recursos a nível nacional ou regional.  
 
Deve também estabelecer-se a comunicação e a 
coordenação vertical e horizontal entre os vários 
participantes de aviso prévio. 
 
Uma abordagem de múltiplos perigos 
Onde for possível, os sistemas de aviso prévio 
devem ligar todos os sistemas com base nos 
perigos. As economias de escala, a 
sustentabilidade e a eficácia podem ser 
melhoradas se forem estabelecidos e mantidos 
sistemas e actividades operacionais, dentro de um 
plano de acção com várias finalidades, que 
considere todos os perigos e as necessidades do 
utilizador final. 
 
Também se activarão os sistemas de aviso prévio 
de múltiplos perigos com mais frequência do que 
um sistema de alerta com um único perigo, pelo 
que deve fornecer uma melhor funcionalidade e 
fiabilidade relativamente a eventos perigosos de 
elevada intensidade, como tsunamis, que ocorrem 
raramente. Os sistemas de múltiplos perigos 
também ajudam o público a compreender melhor a 
gama de riscos que enfrentam e reforçam as 
acções de preparação desejadas e 
comportamentos de resposta ao alerta. 
 

Envolvimento das comunidades locais 
Os sistemas de aviso prévio centrados nas pessoas 
apoiam-se na participação directa daqueles que 
têm mais probabilidades de estarem expostos aos 
perigos. Sem o envolvimento das autoridades e 
comunidades locais em risco, é provável que as 
intervenções e as respostas governamentais e 
institucionais aos eventos de perigo sejam 
inadequadas. 
 
Uma abordagem local e ascendente relativa ao 
aviso prévio, com a participação activa de 
comunidades locais, permite uma resposta 
multidimensional aos problemas e às necessidades. 
Desta forma, as comunidades locais, os grupos 
cívicos e as estruturas tradicionais podem contribuir 
para a redução da vulnerabilidade e o reforço das 
capacidades locais. 
 
Consideração da perspectiva do género e da 
diversidade cultural  
Durante o desenvolvimento de sistemas de aviso 
prévio, é essencial reconhecer que grupos 
diferentes têm vulnerabilidades diferentes de 
acordo com a cultura, género ou outras 
características que influenciam a sua capacidade 
real de preparação, prevenção e resposta aos 
desastres. Homens e mulheres desempenham 
muitas vezes um papel diferente na sociedade e 
têm um acesso diferente à informação em 
situações de desastres. Para além disso, os mais 
velhos, incapacitados e os mais carenciados 
socioeconomicamente são muitas vezes mais 
vulneráveis. 
 
As informações, os acordos institucionais e os 
sistemas de comunicação de alerta devem ser 
adaptados para satisfazer as necessidades de 
cada grupo em cada comunidade vulnerável.
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3. Actores Principais 
Para desenvolver e implementar um sistema de 
aviso prévio eficaz requer a contribuição e 
coordenação de uma gama diversa de indivíduos e 
grupos. A lista seguinte fornece uma breve 
explicação dos tipos de organizações e grupos que 
devem ser envolvidos em sistemas de aviso prévio 
e as suas respectivas funções e responsabilidades. 
 
As comunidades, particularmente as mais 
vulneráveis, são fundamentais para sistemas de 
aviso prévio centrados nas pessoas. As 
comunidades devem estar envolvidos activamente 
em todos os aspectos do estabelecimento e 
operação de sistemas de aviso prévio; devem estar 
conscientes dos perigos e dos impactos potenciais 
aos quais estão expostos; e as comunidades 
devem serem capazes de tomar providências para 
minimizar a ameaça de perda de vidas ou danos 
materiais. 
 
Os governos locais, como as comunidades e os 
indivíduos, estão no centro dos eficazes sistemas 
de aviso prévio. Os governos devem ser 
autorizados pelos governos nacionais, a terem um 
conhecimento considerável dos perigos aos quais 
as suas comunidades estão expostas e a estarem 
envolvidos activamente na concepção e 
manutenção dos sistemas de aviso prévio. Eles têm 
de compreender as informações de 
aconselhamento recebidas e serem capazes de 
aconselhar, instruir e engajar a população local de 
forma que aumente a segurança pública e reduza a 
possível perda de recursos dos quais a 
comunidade depende. 
 
Os governos nacionais são responsáveis por 
políticas e planos de acção de elevado nível que 
facilitem o aviso prévio e pelos sistemas técnicos 
que prevejam e emitam um alerta de perigo 
nacional. Os governos nacionais devem interagir 
com os governos e as agências regionais e 
internacionais para reforçar as capacidades de 
aviso prévio e garantir que o alerta e as respostas 
relacionadas são direccionadas às populações 
mais vulneráveis. A provisão do apoio às 
comunidades e aos governos locais para 
desenvolver capacidades operacionais também é 
uma função essencial. 
 
As instituições e as organizações regionais 
desempenham um papel no fornecimento de 
conhecimentos e aconselhamento especializados 
que apoiam os esforços nacionais para 

desenvolver e suster capacidades de aviso prévio 
em países que partilham um ambiente geográfico 
comum. Para além disso, encorajam ligações com 
organizações internacionais e facilitam práticas de 
aviso prévio entre países adjacentes. 
 
Os organismos internacionais podem fornecer 
coordenação, normalização e apoio para 
actividades de aviso prévio nacionais e encorajar a 
troca de dados e conhecimentos entre países 
individuais e regiões. O apoio pode incluir a 
provisão de informações de aconselhamento, 
assistência técnica e apoio político e organizacional 
necessárias para ajudar o desenvolvimento e 
capacidades operacionais de autoridades ou 
agências nacionais. 
 
As organizações não governamentais 
desempenham um papel no aumento da 
consciência entre indivíduos, comunidades e 
organizações envolvidos no aviso prévio, 
particularmente ao nível comunitário. Também 
podem auxiliar a implementar sistemas de aviso 
prévio e a preparar as comunidades para os 
desastres naturais. Para além disso, podem 
desempenhar um papel de apoio importante para 
ajudar a garantir que os sistemas de aviso prévio 
permaneçam na ordem de trabalhos dos 
responsáveis pelas políticas governamentais. 
 
O sector privado desempenha um papel variado 
no aviso prévio, incluindo o desenvolvimento de 
capacidades de aviso prévio nas suas próprias 
organizações. Os meios de comunicação 
desempenham um papel vital na melhoria da 
consciencialização da população em geral 
relativamente aos desastres e na disseminação do 
aviso prévio. O sector privado também tem um 
grande potencial inexplorado para ajudar a prestar 
serviços especializados sob a forma de 
mão-de-obra técnica, know-how ou doações (em 
espécie e em numerário) de bens e de serviços. 
 
A comunidade científica e académica tem um 
papel fundamental na prestação de contributos 
científicos e técnicos especializados para auxiliar 
os governos e as comunidades no desenvolvimento 
de sistemas aviso prévio. A sua experiência é 
primordial para analisar riscos de perigos naturais 
que as comunidades enfrentam, apoiar a 
concepção da supervisão científica e sistemática e 
de serviços de alerta, apoiar a troca de dados, 
traduzir informações científicas ou técnicas em 
mensagens compreensíveis, e disseminar um 
alerta compreensível para os que estão em risco.
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Elemento Principal 1: CONHECIMENTO DO RISCO 
Objectivo: Estabelecer um processo sistemático e normalizado para recolher, avaliar e partilhar dados, 
mapas e tendências sobre perigos e vulnerabilidades. 

Actores Principais 
Agências internacionais, nacionais e locais de gestão de desastres; organizações meteorológicas e 
hidrológicas; especialistas em geofísica; cientistas sociais; engenheiros; urbanistas; investigadores e 
académicos; representantes de organizações e de comunidades envolvidos na gestão de desastres; agências 
internacionais e das Nações Unidas, como OMM, EIRD/NU, PNUA, UNU-EHS, UNOSAT, PNUD, FAO, 
UNESCO. 

Lista de Verificação 
 
1. Acordos organizacionais estabelecidos 

 Agências governamentais nacionais 
importantes envolvidas em avaliações de risco e 
vulnerabilidade identificadas e com os papéis 
clarificados (por ex., agências responsáveis por 
dados económicos, dados demográficos, 
planeamento da utilização do solo, dados 
sociais, etc.). 

 Responsabilidade pela coordenação de 
identificação de perigos, vulnerabilidade e 
avaliação de riscos atribuída a uma organização 
nacional. 

 Legislação ou política governamental que exige 
a preparação de mapas de perigo e de 
vulnerabilidade para todas as comunidades 
organizadas. 

 Normas nacionais para a recolha, partilha e 
avaliação sistemáticas de dados de perigos e de 
vulnerabilidade desenvolvidos e normalizados 
com os países vizinhos ou regiões, onde forem 
apropriadas. 

 Processo para os especialistas cientistas e 
técnicos para avaliarem e reverem a exactidão 
dos dados de risco e as informações 
desenvolvidas. 

 Estratégia para comprometer activamente as 
comunidades  nos perigos locais e nas análises 
de vulnerabilidade desenvolvidas. 

 Processo para rever e actualizar anualmente 
dados de risco, e incluir informações sobre 
quaisquer novas vulnerabilidades ou 
emergentes e perigos estabelecidos. 

2. Perigos naturais identificados 
 Características dos perigos naturais principais 
(por ex., intensidade, frequência e probabilidade) 
analisados e dados históricos avaliados. 

 Mapas de perigo desenvolvidos para identificar 
as áreas e as comunidades geográficas que 
podem ser afectadas por perigos naturais. 

 Um mapa de perigo integrado desenvolvido 
(onde for possível) para avaliar a interacção de 
múltiplos perigos naturais. 

3. Vulnerabilidade da comunidade analisada 
 Avaliações de vulnerabilidade da comunidade 
conduzidas para todos os relevantes perigos 
naturais. 

 Fontes de dados históricos e potenciais eventos 
de futuros perigos considerados em avaliações 
de vulnerabilidade. 

 Factores como género, incapacidade, acesso a 
infra-estruturas, diversidade económica e 
sensibilidades ambientais considerados. 

 Vulnerabilidades documentadas e com 
referência no mapa (por ex., pessoas ou 
comunidades do litoral identificadas e com 
referência no mapa). 

4. Riscos avaliados 
 Interacção de perigos e vulnerabilidades 
avaliada para determinar os riscos que cada 
região ou comunidade enfrenta. 

 Consulta da comunidade e da indústria 
conduzida para garantir que as informações do 
risco sejam abrangentes e incluam 
conhecimentos históricos e autóctonos, e 
informações locais e dados de nível nacional. 

 Actividades que aumentam os riscos 
identificados e avaliados. 

 Resultados da avaliação de riscos integrados 
em planos de gestão de risco local e mensagens 
de alerta. 

5. Informações guardadas e acessíveis 
 “Biblioteca” central ou base de dados do SIG 
estabelecida para guardar todas as informações 
de desastres e de risco de perigos naturais. 

 Dados de perigo e de vulnerabilidade 
disponíveis para o governo, público e para a 
comunidade internacional (onde for adequado). 

 Plano de manutenção desenvolvido para manter 
os dados actualizados. 
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Elemento Principal 2: SUPERVISÃO E SERVIÇOS DE ALERTA 

Objectivo: Estabelecer uma supervisão dos perigos e um serviço de alerta eficazes com uma base científica 
e tecnológica sólida. 
 

Actores Principais 
Serviços meteorológicos e hidrológicos nacionais; observatórios e centros de alerta especializados (por ex., 
para água, tsunami, vulcões e clima); universidades; institutos de investigação; fornecedores de equipamento 
do sector privado; autoridades de telecomunicações; especialistas em gestão de qualidade; centros técnicos 
regionais; agências das Nações Unidas, como EIRD/NU, OMM, FAO, UNESCO, PNUA, UNOSAT, OCHA, 
UIT. 

Lista de Verificação 
 
1. Mecanismos institucionais estabelecidos 

 Processo normalizado, papéis e 
responsabilidades de todas as organizações 
que geram e emitem um alerta estabelecido e 
exigido por lei. 

 Acordos e protocolos entre agências 
estabelecidos para garantir consistência na 
linguagem de alerta e dos canais de 
comunicação de alerta onde os diferentes 
perigos são tratados por diferentes agências. 

 Um plano para todos os perigos para obter 
eficiências mútuas e eficácia entre os diferentes 
sistemas de aviso prévio estabelecidos. 

 Parceiros do sistema de aviso prévio, incluindo 
autoridades locais, conscientes de que são as 
organizações responsáveis pelos alertas. 

 Protocolos organizados para definir 
responsabilidades e canais de comunicação 
para os serviços técnicos de alerta. 

 Acordos de comunicação com organizações 
internacionais e regionais acordadas e 
operacionais. 

 Acordos regionais, mecanismos de 
coordenação e centros especializados 
organizados em problemas regionais, como em 
ciclones tropicais, inundações em bacias 
partilhadas, troca de dados, e 
capacitação/formaçao técnica. 

 Sistema de aviso prévio sujeito a testes e 
exercícios de todo o sistema, pelo menos, uma 
vez por ano. 

 Uma comissão nacional para todos os perigos 
sobre sistemas técnicos de aviso prévio 
organizados e associados às autoridades 
nacionais de redução e gestão de desastres, 
incluindo a plataforma nacional para redução de 
risco de desastres. 

 Sistema estabelecido para verificar se o alerta 
alcançou os receptores pretendidos. 

 Centros de alerta sempre disponíveis (24 horas 
por dia, sete dias por semana). 

2. Sistemas de supervisão desenvolvidos 
 Parâmetros e especificações de medição 
documentados para cada perigo relevante. 

 Planos e documentos para supervisionar redes 
disponíveis e acordadas com especialistas e 
autoridades relevantes. 

 Equipamento técnico, adequado e organizado 
para as condições e circunstâncias locais e 
pessoal com formação na sua utilização e 
manutenção. 

 Dados e análises aplicáveis as redes regionais, 
territórios adjacentes e fontes internacionais 
acessíveis. 

 Dados recebidos, processados e disponíveis em 
formatos significativos em tempo real, ou 
praticamente em tempo real. 

 Estratégia organizada para obter, rever e 
disseminar dados sobre vulnerabilidades 
associadas aos perigos relevantes. 

 Dados arquivados periodicamente e acessíveis 
para verificação e fins de investigação. 

3. Sistemas de previsão e alerta estabelecidos 
 Análise de dados, previsão e geração de alerta 
com base nas metodologias científicas e 
técnicas aceites. 

 Dados e produtos de alerta emitidos dentro das 
normas e dos protocolos internacionais. 

 Analistas de alerta com formação em normas 
internacionais apropriadas. 

 Centros de alerta equipados com equipamento 
apropriado necessário para o tratamento dos 
dados e execução dos modelos de previsão. 

 Sistemas à prova de falhas organizados, como a 
reserva de energia, a redundância de 
equipamento e os sistemas de pessoal 
disponíveis. 

 Alerta gerado e disseminado de forma eficiente 
e atempada e num formato adequado às 
necessidades do utilizador. 

 Plano implementado para supervisionar e 
avaliar periodicamente os processos 
operacionais, incluindo qualidade de dados e 
desempenho do alerta. 
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Elemento Principal 3:  DISSEMINAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
Objectivo: Desenvolver sistemas de comunicação e disseminação para garantir que as pessoas e as 
comunidades sejam alertadas antecipadamente na iminência de eventos de perigos naturais e facilitar a 
coordenação nacional e regional, assim como a troca de informações. 

Actores Principais 
Agências internacionais, nacionais e locais de gestão de desastres; serviços meteorológicos e hidrológicos 
nacionais; autoridades militares e civis; organizações dos meios de comunicação (jornais, televisão, rádio e 
Internet); negócios em sectores vulneráveis (por ex., turismo, lares de terceira idade, navios da marinha); 
organizações de base comunitária e organizações populares; agências internacionais e das Nações Unidas, 
como EIRD/NU, FICV, PNUD, UNESCO, PNUA, OMM, OCHA. 

Lista de Verificação 
 
1. Processos organizacionais e de tomada de 

decisões institucionalizados 
 Cadeia de disseminação do alerta cumprida por 
lei através de políticas ou da legislação 
governamental (por ex., mensagem passada do 
governo para gestores de emergência e 
comunidades, etc.). 

 Autoridades reconhecidas autorizadas a 
disseminar mensagens de alerta (por ex., 
autoridades meteorológicas para fornecer 
mensagens sobre o tempo, autoridades 
sanitárias para fornecer avisos de alerta sobre a 
saúde). 

 Funções, papéis e responsabilidades de cada 
participante no processo de disseminação do 
alerta especificado na legislação ou na política 
governamental (por ex., serviços 
meteorológicos e hidrológicos, meios de 
comunicação, ONGs). 

 Papéis e responsabilidades de centros de aviso 
prévio regionais ou entre países diferentes 
definidos, incluindo a disseminação do alerta 
para os países vizinhos. 

 Rede de voluntariado com formação e 
autorizada a receber e disseminar largamente 
os alertas de perigo as famílias e comunidades 
remotas. 

2. Sistemas e equipamento de comunicação 
eficazes instalados 

 Sistemas de comunicação e disseminação 
adaptados às necessidades das comunidades 
(por ex., rádio ou televisão para os que têm 
acesso; e sirenes, bandeiras de aviso ou 
bandeirolas de sinalização ou mensageiros para 
comunidades remotas). 

 Tecnologia de comunicação de alerta que atinge 
toda a população, incluindo populações 
sazonais e locais remotas. 

 Organizações internacionais ou especialistas 
consultados para auxiliar na identificação e 
aprovisionamento de equipamento apropriado. 

 Vários meios de comunicação utilizados para a 
disseminação do alerta (por ex., comunicação 

social e comunicação informal). 
 Acordos desenvolvidos para utilizar recursos do 
sector privado onde for apropriado (por ex., 
rádios amadoras, abrigos de seguros). 

 Disseminação de alerta consistente e sistemas 
de comunicação utilizados para todos os 
perigos. 

 O sistema de comunicação é de duas vias e 
interactivo para permitir verificar se o alerta foi 
recebido. 

 Manutenção do equipamento e programa de 
actualização implementados e redundâncias 
cumpridas por lei de forma que os sistemas de 
segurança estejam organizados no caso duma 
falha. 

3. Mensagens de alerta reconhecidas e 
compreendidas 

 Mensagens de alerta adequadas às 
necessidades específicas dos que estão em 
risco (por ex., para vários antecedentes culturais, 
sociais, de género, linguísticos e educacionais). 

 As mensagens de alerta são geograficamente 
específicas para garantir que o alerta se destina 
apenas para os que estão em risco. 

 As mensagens incorporam a compreensão dos 
valores, das preocupações e dos interesses 
daqueles que necessitarão de tomar 
providências (por ex., instruções para 
salvaguardar o gado e animais de estimação). 

 O alerta claramente reconhecível e consistente 
ao longo do tempo inclui acções de 
acompanhamento, quando for necessário. 

 Alerta específico acerca da natureza da ameaça 
e dos seus impactos. 

 Mecanismos organizados para informar a 
comunidade quando a ameaça tiver terminado. 

 Estudar como as pessoas têm acesso e 
interpretam as mensagens de aviso prévio 
empreendidas e lições aprendidas incorporadas 
nos formatos de mensagem e processos de 
disseminação. 
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Elemento Principal 4: CAPACIDADE DE RESPOSTA 
Objectivo: Reforçar a capacidade de resposta das comunidades a desastres naturais através de uma melhor 
educação de riscos de perigo, da participação da comunidade e da preparação para os desastres. 

Actores Principais 
Organizações de base comunitária e organizações populares; universidades; sector de educação informal; 
mmeios de comunicação (jornais, rádio, televisão, Internet); agências técnicas com conhecimentos 
especializados de perigos; agências internacionais, nacionais e locais de gestão de desastres; agências 
regionais de gestão de desastres; agências internacionais e das Nações Unidas, como OCHA, PNUD, PNUA, 
FAO, UNESCO, EIRD/NU, FICV, OMM. 

Lista de Verificação 
 
1. Alerta respeitado 

 Alerta gerado e distribuído para os que estão em 
risco por fontes credíveis (por ex., governo, 
líderes espirituais, organizações comunitárias 
respeitadas). 

 Percepção pública de riscos de perigo naturais e 
serviço de alerta examinados minuciosamente 
para prever respostas da comunidade. 

 Estratégias para criar credibilidade e confiança 
no alerta desenvolvidas (por ex., compreender a 
diferença entre previsões e alerta). 

 Falsos alarmes minimizados e melhoramento da  
comunicação para manter a confiança no 
sistema de alerta. 

2. Planos de preparação e resposta aos 
desastres estabelecidos 

 Planos de preparação e resposta aos desastres 
autorizados por lei. 

 Planos de preparação e resposta aos desastres 
destinados às necessidades individuais das 
comunidades vulneráveis. 

 Mapas de perigo e de vulnerabilidade para 
desenvolver planos de emergência de 
preparação e resposta. 

 Planos de emergência de preparação e 
resposta actualizados disseminados pela 
comunidade e postos em prática. 

 Eventos e respostas anteriores aos desastres 
analisados, e lições aprendidas incorporadas 
em planos de gestão de desastres. 

 Estratégias implementadas para manter a 
preparação para os eventos de perigo 
recorrentes. 

 Testes e exercícios regulares empreendidos 
para testar a eficácia dos processos e respostas 
de disseminação do aviso prévio. 

 

 

 

3. Capacidade de resposta da comunidade 
avaliada e reforçada 

 Capacidade da comunidade em responder 
eficazmente ao aviso prévio avaliada. 

 Resposta aos desastres anteriores analisados e 
lições aprendidas incorporadas nas futuras 
estratégias de capacitação/formação. 

 Organizações centradas na comunidade 
comprometidas a auxiliar na 
capacitaçao/formação. 

 Programas de educação e formação da 
comunidade e do voluntariado desenvolvidos e 
implementados. 

4. Consciencialização e educação públicas 
melhoradas 

 Informações simples sobre perigos, 
vulnerabilidades, riscos, e como reduzir os 
impactos de desastres disseminados pelas 
comunidades vulneráveis e pelos decisores. 

 Comunidade educada sobre como o alerta será 
disseminado e quais as fontes fiáveis, e como 
responder a tipos diferentes de perigos após a 
recepção de uma mensagem de aviso prévio. 

 Comunidade com formação para reconhecer 
sinais de perigo hidrometeorológicos e 
geofísicos simples para permitir uma resposta 
imediata. 

 Consciencialização e educação permanentes 
incorporadas nos currículos escolares, desde a 
escola primária até ao ensino universitário. 

 Comunicação social e meios de comunicação  
amadores ou alternativos utilizados para 
melhorar a consciencialização pública. 

 Campanhas de consciencialização e educação 
públicas adequadas à necessidade específica 
de cada audiência (por ex., crianças, gestores 
de emergência, meios de comunicação). 

 Estratégias e programas de consciencialização 
pública avaliados, pelo menos, uma vez por ano 
e actualizados onde for necessário. 
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Questão Transversal: ACORDOS GOVERNAMENTAIS E INSTITUCIONAIS 

Objectivo: Desenvolver planos de acção institucionais, legislativos e políticos que apoiem a implementação e 
manutenção de sistemas de aviso prévio eficazes. 

Actores Principais 
Líderes políticos; responsáveis pelas políticas (por ex., departamentos do ambiente, desenvolvimento e 
planeamento); agências internacionais, nacionais e locais de gestão de desastres; organizações 
meteorológicas e hidrológicas; investigadores e académicos; organizações não governamentais; agências 
internacionais e das Nações Unidas, como PNUD, PNUA, FAO, UNESCO, EIRD/NU, OMM, Banco Mundial e 
bancos de desenvolvimento regional, FICV. 

Lista de Verificação 
 
1. Aviso Prévio garantido como uma prioridade 

nacional e local a longo prazo 
 Vantagens económicas do aviso prévio 
salientadas aos mealtos funcionários do 
governo e líderes políticos utilizando métodos 
práticos como uma análise de custo-benefício 
de desastres anteriores. 

 Exemplos e estudos de casos de sistemas de 
aviso prévio bem sucedidos disseminados pelos 
altos funcionários do governo e líderes políticos. 

 Modelos ou “defensores” de aviso prévio 
comprometidos em apoiar o aviso prévio e 
promover os seus benefícios. 

 A prioridade do risco de perigo natural exigindo 
um sistema de aviso prévio identificado, e 
acordos operacionais dentro do plano de acção 
de múltiplos perigos estabelecido. 

 Aviso prévio integrado no planeamento nacional 
económico. 

2. Planos de acção legais e políticos para 
apoiar o aviso prévio estabelecido 

 Legislação ou políticas nacionais desenvolvidas 
para fornecer uma base institucional e legal para 
implementar sistemas de aviso prévio. 

 Papéis e responsabilidades claras definidos 
para todas as organizações (governamentais e 
não governamentais) envolvidas no aviso 
prévio. 

 Responsabilidade e autoridade geral pela 
coordenação do aviso prévio atribuída a uma 
agência nacional. 

 Um líder político ou alto funcionário público 
autorizado por lei como decisor nacional. 

 Políticas desenvolvidas para descentralizar a 
gestão de desastres e encorajar a participação 
da comunidade. 

 Tomada local de decisões e implementação de 
sistemas de aviso prévio colocadas no seio das 
capacidades administrativas e dos mais vastos 
recursos a nível nacional ou regional. 

 Acordos regionais e entre países diferentes 
estabelecidos para garantir que os sistemas de 
aviso prévio sejam integrados onde for possível. 

 Relações e parcerias entre todas as 
organizações envolvidas em aviso prévio 
institucionalizados e mecanismos de 
coordenação exigidos. 

 Aviso prévio integrado em políticas de redução e 
desenvolvimento de desastres. 

 Regime de supervisão e execução forçada 
organizado para apoiar as políticas e a 
legislação. 

3. Capacidades institucionais avaliadas e 
melhoradas 

 Capacidades de todas as organizações e 
instituições envolvidas avaliadas e planos de 
capacitação e programas de formação 
desenvolvidos e com recursos. 

 Sector não governamental comprometido e 
encorajado a contribuir para a capacitação. 

4. Recursos financeiros garantidos 
 Mecanismo governamentais de financiamento 
para o aviso prévio e preparação para desastres 
desenvolvido e institucionalizado. 

 Acesso aos fundos a nível internacional ou 
regional explorados. 

 Parcerias públicas/privadas utilizadas para 
auxiliar o desenvolvimento de sistemas de aviso 
prévio. 
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EIRD/NUN Estratégia Internacional para a Redução de Desastres das Nações Unidas 

EWC III  Terceira Conferência Internacional sobre Aviso Prévio 

FAO Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura 

FICV Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho 

NU Nações Unidas 

OCHA Gabinete de Coordenação de Assuntos Humanitários das Nações Unidas 

OMM Organização Meteorológica Mundial 

ONG Organização Não Governamental 

PNUA Programa das Nações Unidas para o Ambiente 

PNUD Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

PPAP Plataforma para a Promoção de Aviso Prévio 

UIT União Internacional de Telecomunicações 

UNESCO Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 

UNOSAT Iniciativa das Nações Unidas para fornecer à comunidade humanitária acesso a 
imagens por satélite e serviços de Sistema de Informação Geográfica 

UNU-EHS Instituto Universitário das Nações Unidas para o Ambiente e Segurança Humana  

In 
 

Este documento é um resultado da Terceira 
Conferência Internacional sobre Alerta Rápido 
(EWC III) apresentado pelo Governo da 
Alemanha sob os auspícios das Nações Unidas, 
de 27 a 29 de Março de 2006 em Bona, 
Alemanha. 



UN/ISDR Platform for the Promotion 
of Early Warning (PPEW)
Hermann-Ehlers-Strasse 10
D - 53113 Bonn
Germany
isdr-ppew@un.org
www.unisdr-earlywarning.org

UN Secretariat of the International 
Strategy for Disaster Reduction (UN/ISDR)
Palais des Nations
CH - 1211 Geneva 10
Switzerland
isdr@un.org
www.unisdr.org

Informações para contacto

Este documento é um resultado da Terceira 
Conferência Internacional sobre Alerta 
Rápido (EWC III) apresentado pelo 
Governo da Alemanha sob os auspícios 
das Nações Unidas, de 27 a 29 de Março 
de 2006 em Bona, Alemanha.
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