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Resumo Analítico
Na 28ª Cimeira Extraordinária que teve lugar em Janeiro
de 2017 em Adis Abeba, Etiópia, os Chefes de Estado e
de Governo da União Africana adoptaram o Programa de
Acção (PA) para a Implementação do Quadro de Sendai
para a Redução do Risco de Desastres 2015-2030 em
África. O PA delineia como a África pretende implementar
o Quadro de Sendai para a Redução do Risco de Desastres
(QSRRD) no continente. As sete metas do QSRRD, tal
como contextualizadas para o cenário africano, são:
•

•

Reduzir substancialmente a mortalidade continental
por desastres até 2030, visando diminuir de 100.000 a
média da taxa de mortalidade continental na década
de 2020-2030 em comparação com o período de
2005 -2015;

as informações e avaliações dos riscos de desastres
até 2030.
Além da consecução das metas acima referidas, como
previsto no Quadro de Sendai, os países africanos
decidiram de elaborar dados até 2020 para medir os
progressos na consecução das seguintes metas adicionais:
•

•

Reduzir substancialmente o número de pessoas
afectadas a nível continental em África até 2030, com
o objectivo de reduzir o número médio continental
por 100.000 habitantes na década de 2020-2030, em
comparação com o período 2005-2015;

•

•

Reduzir as perdas económicas directamente
resultantes de desastres em relação ao produto
interno bruto (PIB) continental até 2030;

•

•

Reduzir substancialmente os danos causados por
desastres à infra-estrutura crítica e a interrupção dos
serviços básicos, entre eles as instalações de saúde
e educação, em particular pelo desenvolvimento da
sua resiliência até 2030;

•

Aumentar substancialmente o número de países
com estratégias nacionais e sub-nacionais ou locais
de redução do risco de desastres até 2020;

•

Reforçar
substancialmente
a
cooperação
internacional com os países em desenvolvimento
através de um apoio adequado e sustentável
para complementar as acções nacionais de
implementação do Quadro de Sendai até 2030;

•

Aumentar substancialmente a disponibilidade e
acesso a sistemas de alerta precoce multi-perigos e

viii

•

Aumentar substancialmente o número de países com
RRD nos seus sistemas educativos a todos os níveis,
tanto como cadeira autónoma como integrada em
diferentes currículos;
Aumentar a integração da RRD nos quadros,
mecanismos e processos regionais e nacionais de
desenvolvimento sustentável e de adaptação às
alterações climáticas.
Alargar substancialmente o âmbito e aumentar o
número de fontes de financiamento interno da RRD;
Aumentar o número de países com planos
documentados de prontidão contra os riscos e
mecanismos de recuperação e reconstrução pósdesastre, e testá-los periodicamente;
Aumentar substancialmente o número de redes ou
parcerias regionais para a gestão do conhecimento
e reforço das capacidades, incluindo centros e redes
regionais especializados.

Cabe à Comissão da União Africana (CUA), como guardiã
do PA, coordenar e elaborar relatórios bienais sobre
a respectiva implementação. Em Outubro de 2018, a
Reunião Ministerial de Alto Nível sobre a Redução do
Risco de Desastres adoptou o Quadro de Monitorização
e Notificação (QMN) para o Programa de Acção para a
implementação do Quadro de Sendai para a Redução do
Risco de Desastres 2015-2030 em África. Este quadro de
monitorização e notificação é guiado pelo QSRRD e o PA
e baseia-se nos sucessos da implementação do Quadro
de Acção de Hyogo (QAH 2005-2015), da Estratégia
Regional para a Redução do Risco de Desastres em África
(ERRRD) de 2004 e o seu Programa de Acção (2005). O
QMN foi concebido para se concentrar em três níveis:
a CUA, as Comunidades Económicas Regionais (CER) e
os Estados-Membros (EM). O sistema de monitorização
e notificação destina-se a facilitar uma monitorização
e notificação sólida do desempenho do PA em relação
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às suas metas. O pacote de relatórios é constituído por
um relatório continental, apoiado por seis relatórios
regionais. As regiões abrangidas são: a Comunidade
da África Oriental (CAO), a Comunidade Económica
dos Estados da África Central (CEEAC), a Comunidade
Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), a
Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento
(IGAD), a Comunidade de Desenvolvimento da África
Austral (SADC) e a União do Magrebe Árabe (UMA)
e a África do Norte (incluindo o Egipto e a República
Saharaui). O relatório visava explorar e explicar o estado
da implementação do QSRRD e do PA com os dados
actualmente disponíveis. Foram utilizadas ferramentas de
investigação qualitativa e quantitativa. Foram realizados
quatro seminários regionais de recolha de dados entre
Julho e Setembro de 2019, durante os quais foram
solicitadas contribuições dos Estados-Membros e das
CER. Um total de 40 países (72%) participaram nos
seminários de recolha de dados. No entanto, um total
de 50 Estados-Membros (91%) forneceram dados. Todas
as CER tiveram a oportunidade de fornecer informações
sobre os progressos que realizaram desde 2015 em
relação aos indicadores do QSRRD e do PA.

•

•

•

As principais conclusões do relatório são:
•

•

•

•

•

•

Os desastres registados aumentaram entre
2015/2016 e 2017/2018 (de 311 para 474). Isto devese principalmente a aumentos na região da África do
Norte, em particular na Argélia.
As secas, inundações, tempestades e epidemias
foram os eventos que causaram mais perdas de
vidas, meios de subsistência e infra-estruturas críticas
e que tiveram o maior impacto económico.
O número de secas e cheias registadas diminuiu
de 2015/2016 para 2017/2018; no entanto,
as tempestades e epidemias aumentaram,
principalmente devido ao evento El Niño em
2015/2016 e à epidemia de Ébola na África Ocidental.
As secas (2015/2016: 39.842.228; 2017/2018:
9.942.474) e inundações (2015/2016: 4.052.497;
2017/2018: 4.872.943) afectaram o maior número
de pessoas.
Os Estados-Membros têm vindo a intensificar as
suas notificações sobre os riscos alargados, tendo os
acidentes de transporte e industriais aumentado ao
longo dos dois períodos em investigação.
Meta A de Sendai: Reduzir a mortalidade por
desastres: No período de 2015-2018 há um
aumento na mortalidade por desastres em África
de 31.710 em 2015-2016 para 36.287 em 2017-

•

•

2018 principalmente devido a secas, inundações e
epidemias.
Meta B de Sendai: Reduzir o número de pessoas
afectadas: Para o período de 2015 a 2018, quase
82 milhões de pessoas em África foram afectadas
por desastres. No total, houve uma diminuição
significativa do número total de pessoas afectadas
entre 2015-2016 (58,7 milhões) e 2017-2018 (22,9
milhões).
Meta C de Sendai: Reduzir as perdas económicas
directas dos desastres: No total, a África sofreu
mais perdas nos últimos dois anos (2017-2018) (8,1
milhões de USD) do que nos anteriores (2015-2016)
(2,8 milhões de USD). A falta de dados precisos
e sustentados nesta área continua a ser uma
preocupação.
Meta D de Sendai: Reduzir os danos causados por
desastres à infra-estrutura crítica e a interrupção
dos serviços básicos: Em média, houve um
aumento de 11% na perda de infra-estruturas
críticas de todos os EM que apresentaram relatórios
de 2015/2016 a 2017/2018. Os Estados-Membros
tiveram dificuldades em comunicar dados sobre
danos em infra-estruturas críticas e perturbação
dos serviços básicos. A comparação com os dados
do DAT-EM mostra que este indicador específico se
encontra muito abaixo do relatado. Alguns EstadosMembros indicaram que a falta de capacidade e a
falta de informações internas às estruturas nacionais
de gestão de risco de desastres também podem ser
responsabilizadas.
Meta E de Sendai: Aumentar o número de países
com estratégias de RRD: Desde o início do Quadro
de Acção de Hyogo (QAH), os Estados-Membros
fizeram progressos significativos na elaboração
de estratégias, promulgação de leis e revisão dos
planos, estratégias e legislação existentes. 4.55% dos
Estados-Membros comunicaram a implementação
total das suas estratégias nacionais de RRD.
77.27% dos Estados-Membros comunicaram uma
implementação parcial e 18,18% não comunicaram
nenhuma implementação. Além disso, 22,58% dos
Estados-Membros estão actualmente a rever a sua
estratégia existente para assegurar o alinhamento
com o QSRRD e o PA, com 42,94% a desenvolver uma
nova estratégia.
Meta F de Sendai: Aumentar a cooperação
internacional com os países em desenvolvimento:
Desde 2015, tem havido uma quantidade significativa
de cooperação internacional a nível bi- e multilateral
nos Estados-Membros africanos. Em geral, é evidente
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que os Estados-Membros estão a beneficiar de um
apoio internacional significativo.
Meta G de Sendai: Aumentar a disponibilidade
e o acesso a sistemas de alerta precoce multiperigos: Os dados disponíveis indicam que não
se verificou um aumento significativo dos diversos
sistemas de alerta precoce (SAP) entre os EstadosMembros desde 2015. No entanto, a maioria dos
Estados-Membros comunicou que aperfeiçoou
ou está a aperfeiçoar os seus sistemas durante os
últimos cinco anos. Uma das questões levantadas
pelos Estados-Membros é a necessidade de uma
maior coordenação destes sistemas a nível das CER e
a partilha de informação entre os Estados.
Meta Adicional 1 do PA: Aumentar o número de
países com RRD nos seus sistemas educativos
a todos os níveis: Os EM fizeram progressos
significativos na inclusão da RRD nos sistemas
educativos a todos os níveis. Tanto no nível primário
como no secundário, todos os EM fizeram progressos
moderados a substanciais. A maioria dos progressos
tem sido realizada a nível do ensino superior, onde
os EM relataram uma consecução substancial da
meta. Em geral, a inclusão da RRD no currículo do
ensino primário e secundário tem sido limitada. Tem
sido dada mais atenção ao ensino superior e depois
também mais a nível de pós-graduação do que a
nível de licenciatura. Isto deve-se em grande parte
às necessidades actuais do mercado, bem como à
natureza dos estudos do risco de desastres.
Meta Adicional 2 do PA: Melhorar a integração
da RRD nos quadros, mecanismos e processos
regionais e nacionais de desenvolvimento
sustentável e de adaptação às alterações
climáticas: Os EM fizeram progressos moderados
a substanciais na integração dos planos de RRD,
desenvolvimento e alterações climáticas. As regiões
austral, ocidental e oriental foram as que fizeram mais
progressos. Tem havido melhorias na integração da
RRD nas políticas ambientais, no sector dos seguros
e noutros quadros e processos de desenvolvimento
por parte dos Estados Membros.
Meta Adicional 3 do PA: Alargar o âmbito
e aumentar o número de fontes de
financiamento interno da RRD: Os EM subreportaram substancialmente o número de fontes
de financiamento interno da RRD; Isto deve-se
principalmente ao facto de o financiamento estar
repartido por vários sectores e esferas de governo. Os
EM indicaram que esta meta não está bem definida,
o que torna a obtenção de dados problemática.

•

•

Meta Adicional 4 do PA: Aumentar o número de
países com planos documentados de prontidão
contra os riscos e mecanismos de recuperação
e reconstrução pós-desastre, e testá-los
periodicamente; A maioria dos EM relatou a
existência de planos de prontidão e recuperação.
Tem havido um aumento nos planos, especialmente
nas regiões austral e oriental.
Meta Adicional 5 do PA: Aumentar o número
de redes e parcerias regionais para a gestão do
conhecimento e o reforço das capacidades: Foram
feitos progressos significativos no estabelecimento
de redes regionais para a gestão do conhecimento
e o reforço das capacidades. De relatar que o sector
de investigação/académico tem sido o mais activo.

Assim, podem ser feitas as seguintes recomendações:
•

•

•

•

•

•

Os Estados-Membros devem fazer esforços
significativos para utilizar o actual Sistema de
Monitorização do Quadro de Sendai, bem como o
DesInventar, como ferramentas para a notificação
e captação contínua de dados. A utilização destes
sistemas eliminará a duplicação de relatórios e
contribuirá para uma gestão e notificação de dados
muito melhor.
Os Estados-Membros devem planear, com a
assistência das Unidades de RRD das CER, um
processo contínuo de recolha e notificação de dados
utilizando as ferramentas de captação de dados
fornecidas pelo UNDRR e apoiadas pela CUA.
Os Estados-Membros devem trabalhar para reforçar
as suas plataformas nacionais de RRD com vista a
uma notificação e coordenação intersectorial.
Se não houver já, cada Estado-Membro deve nomear/
designar um ponto focal do QSRRD dedicado e deve
comunicar o facto à Unidade de RRD das CER e à CUA
para assegurar a continuidade futura das notificações
sobre o QSRRD e o PA.
Para alcançar o relatório bienal previsto sobre o
QSRRD e o PA, os Estados-Membros e o Secretariado
das CER devem esforçar-se por estabelecer uma
relação com, pelo menos, uma instituição de
investigação na região (ou a nível nacional). Os dados
relativos às Metas devem ser recolhidos e validados
de forma contínua.
O que nos ensina este relatório é que um relatório
bienal abrangente não pode ser compilado no
final de cada período de dois anos, mas deve ser
um documento vivo apoiado por repositórios de
dados institucionais constantemente actualizados.
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As universidades/centros de investigação da região
estão numa posição ideal para desempenhar este
papel.
É necessário um apoio financeiro e técnico
significativo para que as estruturas nacionais de
RRD reportem as perdas (Meta C do QSRRD) e o
financiamento da RRD (Meta adicional 3 do PA).
Talvez os EM tenham de examinar a conformidade a
nível nacional, incluindo a apresentação de relatórios
bienais como requisito legislativo.
Os departamentos sectoriais devem ser incitados a
participar e trabalhar com as Plataformas Nacionais
de MRD para uma melhor coordenação. É possível
consegui-lo através de contratos de desempenho e
avaliações anuais.
Os relatórios anuais a nível nacional sobre o QSRRD
e o PA devem ser aplicados e ampliados ao nível das
CER.
Deve ser dada especial relevância a garantir dados
desagregados (por sexo, idade, capacidades, etc.) e
meta-dados.
Os Estados-Membros devem colaborar mais com
as instituições de investigação nacionais na recolha
e gestão contínua e anual de dados (por exemplo,
implementando bases de dados DesInventar
localizadas).
As estruturas nacionais de MRD, bem como as
Unidades de RRD das CER, devem ser reforçadas
com mais competências e infra-estruturas de
RH e TIC.
As Unidades de RRD das CER devem desempenhar
um papel de liderança na coordenação dos relatórios
regionais sobre o QSRRD e o PA.
Devem ser realizadas sessões periódicas de trabalho
presencial dos funcionários técnicos de RRD dos
Estados-Membros, a fim de consolidar e notificar os
progressos realizados em todas as metas do PA.
As Unidades de RRD devem utilizar os Comités
Parlamentares para assegurar a cooperação
intersectorial na notificação.
Os Estados-Membros devem envolver os meios de
comunicação social para comunicar os resultados dos
relatórios bienais, a fim de assegurar o envolvimento
das partes interessadas.

•

O próximo ciclo de relatórios bienais deve começar
o mais tardar no último trimestre de 2020 e deve ser
liderado pelas CER e pela CUA.

O maior desafio associado à investigação foi a obtenção
de dados comparativos das CER e dos EM. Há porções
significativas de dados que não estão prontamente
disponíveis dentro dos EM e, quando o estão, a análise
comparativa com outros conjuntos de dados mostra
algumas discrepâncias. Foram aprendidas e partilhadas
com os EM lições significativas em termos de gestão de
dados nas regiões.
A investigação identificou uma série de desafios
relacionados com os relatórios dos EM sobre o QSRRD.
Mais significativamente, os EM têm dificuldade em gerar
e reportar perdas provocadas por desastres e outros
dados. Tais perdas são registadas em todos os sectores
com muito pouca coordenação. Embora os EM estejam
empenhados no financiamento da RRD, a sua natureza
multi-sectorial torna a notificação muito problemática
(dinheiro nos sectores). Ainda há conhecimentos técnicos
inadequados (em RRD) e debilidades institucionais na
gestão de dados, especialmente dentro das estruturas
nacionais de RRD. A dependência de um organismo/
organização central de estatística para registrar e reportar
desastres e perdas mostrou não ser eficaz e as unidades/
escritórios/centros/organismos nacionais de RRD devem
assumir a responsabilidade por tal gestão de dados. Os
relatórios sobre o Sistema de Monitorização do Quadro
de Sendai são muito limitados e fracos e não mencionam
a utilização do DesInventar, que é uma ferramenta muito
útil. Os Estados-Membros devem, portanto, ser incitados
a utilizar de forma contínua o Sistema de Monitorização
do Quadro de Sendai, bem como o DesInventar. Isto não
só eliminará a duplicação de dados e esforços, como
também tornará os futuros relatórios bienais muito mais
eficazes e coordenados. As CER devem desempenhar
um papel muito mais preponderante na assistência aos
Estados-Membros nos temas acima expostos, através
do reforço das capacidades e da disponibilização de
conhecimentos especializados.
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Introdução
O risco de desastres e as suas consequências continua a
ser um desafio anual para muitos Estados africanos. África
é o único continente onde os desastres aumentaram
nos últimos 20 anos (Guha-Sapir et al, 2016; UNDRR,
2019). Embora a taxa de mortalidade devida a desastres
esteja a diminuir, o número de pessoas afectadas e o
impacto económico dos desastres no continente, nas
últimas duas décadas, está a aumentar (UNDRR, 2019).
Isto pode ser atribuído em grande parte às tendências
do desenvolvimento (incluindo a urbanização)
e ao crescimento económico que, infelizmente,
também aumenta a vulnerabilidade se não for gerido
adequadamente. Os principais perigos que afectam as
pessoas e os meios de subsistência em África são de
natureza hidrometeorológica, com riscos antropogénicos
(tais como acidentes de transporte e industriais) a
aumentar. Vários tipos de inundações, secas, incêndios
florestais, ciclones e epidemias são os que apresentam
maiores taxas de impacto de todos os perigos. As
condições vulneráveis voláteis estão enraizadas na
pobreza extrema e no subdesenvolvimento, o que faz de
África um dos ambientes de maior risco do planeta (FEM,
2019). No entanto, estas ocorrências alarmantes não
passaram despercebidas. A sociedade civil, o governo, as
Comunidades Económicas Regionais (CER) e os actores
internacionais têm notado a impossibilidade de evitar
as destruições e retrocessos no desenvolvimento que
os desastres trazem. Desde o início dos anos 2000, foi
elaborada uma série de políticas, estratégias, planos,
quadros e leis continentais, regionais e nacionais com o
objectivo explícito de enfrentar os riscos de desastres no
continente.
Em 2004, os Estados-Membros da União Africana
adoptaram a Estratégia Regional para a Redução do
Risco de Desastres em África (ERRRD) e o seu Programa
de Acção. Embora precedendo o Quadro de Acção
de Hyogo (QAH) 2005-2015, esta estratégia estava
harmonizada com os objectivos gerais do QAH. Após a
adopção do QAH, a ERRRD e o seu Programa de Acção
Alargado foram revisitados em 2005 e totalmente
harmonizados com o QAH. Durante o período de dez
anos que seguiu a implementação do QAH, o continente
africano viu grandes mudanças políticas dentro dos
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Estados-Membros e parceiros cooperantes, caracterizadas
por uma notável mudança de paradigma do foco
insustentável na resposta aos desastres para a redução
do risco de desastres. Durante este período, vários
Estados-Membros iniciaram uma revisão dos seus planos,
estratégias, políticas e legislações nacionais de protecção
civil, gestão de emergências e gestão de desastres. Estes
instrumentos jurídicos e regulamentares, novos e revistos,
harmonizaram-se com o novo pensamento internacional
introduzido pelo QAH. Entre 2005 e 2015, houve um
crescimento significativo da preocupação com a redução
do risco de desastres e muitos governos e sectores de
desenvolvimento internacional concentraram-se na
redução do risco de desastres. Estas evoluções têm sido
acompanhados por um aumento notório do interesse
académico através de múltiplas disciplinas. É justo
argumentar que durante a década do QAH o continente
africano fez grandes progressos na institucionalização da
redução do risco de desastres dentro de vários sectores
governamentais e níveis de governação. No entanto,
apesar de todos os aspectos positivos desta era, muitas
comunidades, famílias e indivíduos permanecem presos
na pobreza e na vulnerabilidade aguda aos desastres. Por
conseguinte, é preciso fazer mais.
Em Março de 2015, a Assembleia Geral da ONU adoptou o
Quadro de Sendai para a Redução do Risco de Desastres
2015-2030. Em harmonia com o QSRRD, os EstadosMembros da União Africana (UA) elaboraram um novo
Programa de Acção (PA) para a implementação do QSRRD
em África. Para além das sete metas mundiais do Quadro
de Sendai, o PA tem 5 metas adicionais destinadas a
promover a sua implementação em África. O PA requer
que os Estados Africanos elaborem dados para um
Relatório Bienal a ser apresentado às estruturas de RRD
de alto nível.

Sobre este Relatório Regional Bienal
Os Chefes de Estado e de Governo da União Africana
adoptaram o PA na 28ª Cimeira Extraordinária que teve
lugar em Janeiro de 2017 em Adis Abeba, na Etiópia. O PA
delineia como a África pretende implementar o QSRRD
no continente. Em Junho de 2018, a Comissão da União
Africana (CUA) elaborou o Quadro de Monitorização e
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Notificação (QMN) para o Programa de Acção para a
Implementação do Quadro de Sendai para a Redução
do Risco de Desastres 2015-2030 em África (PA), que foi
adoptado em Outubro de 2018, na Reunião Ministerial de
Alto Nível sobre a RRD, através da Declaração de Tunes.
Este quadro de monitorização é guiado pelo QSRRD e
o PA e baseia-se nos sucessos da implementação do
Quadro de Acção de Hyogo (2005-2015), da Estratégia
Regional para a Redução do Risco de Desastres em África
(ERRRD) de 2004 e o seu Programa de Acção (2005).
Compete à CUA, como guardiã do PA, coordenar e
informar bienalmente sobre a implementação do PA. Ao
adoptar o QMN, os Ministros solicitaram que a Comissão
da União Africana preparasse um Relatório Bienal sobre a
Redução do Risco de Desastres em África usando o QMN.
O presente relatório é, portanto, o primeiro relatório
bienal, conforme solicitado pelo QMN e pela Declaração
de Tunes.
O QMN foi concebido para se concentrar em três níveis:
a UA, as Comunidades Económicas Regionais (CER) e
os Estados-Membros (EM). O sistema de monitorização
e notificação destina-se a facilitar uma monitorização e
notificação sólida do desempenho do PA em relação às
suas metas.

Âmbito e objectivo
O objectivo do Relatório é informar exaustivamente
sobre a implementação do Programa de Acção para a
implementação do Quadro de Sendai 2015-2030 e da
Estratégia para a Redução do Risco de Desastres em
África. Este relatório centra-se em todos os EstadosMembros da UA.

Objectivos
Utilizar o resultado do relatório para:
•

•

•
•

Acompanhar os progressos em relação às metas e
indicadores (ver quadros abaixo sobre os indicadores
de desempenho) e fornecer referências futuras em
relação às quais se possam medir os progressos da
RRD;
Identificar as melhores práticas para partilhar
aprendizagens/lições entre os Estados-Membros; e
Documentar a elaboração de medidas de RRD,
incluindo reforço das capacidades para elaboração
de futuros relatórios.

Metodologia
A natureza do estudo exigiu o recurso a uma abordagem
com métodos mistos. Foram recolhidos tanto dados
qualitativos como quantitativos. O principal objectivo
do estudo era fornecer um relatório dos progressos dos
Estados-Membros e das CER em relação às metas do
QSRRD e às cinco metas adicionais do PA de África, pelo
que o relatório também teve que considerar as quatro
Áreas Prioritárias do QSRRD, uma vez que se relacionam
com as várias metas. Os dados quantitativos referiamse principalmente às metas do QSRRD, enquanto os
relatórios sobre o PA eram mais qualitativos e matizados.
Foram elaboradas e administradas em linha duas
sondagens para os EM durante uma série de seminários
(ver abaixo). Foram realizadas mais duas sondagens,
uma para as CER e outra para a AUC. Os quadros abaixo
mostram os indicadores centrais para o QSRRD e as metas
adicionais do PA.
O QMN do PA delineia 13 (treze) indicadores para as 5 5
(cinco) metas adicionais do PA para o período 2015-2030.
Destes treze indicadores, os dados para 9 (nove) deles
serão recolhidos a nível dos Estados-Membros através
dos Pontos Focais Nacionais de RRD, enquanto os dados
para os restantes 4 (quatro) indicadores serão recolhidos
a nível das CER através dos Pontos Focais de RRD das CER.

Melhorar o conhecimento, informar, defender e
melhorar a compreensão dos riscos de desastres
para documentar a política e os programas de RRD;
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Quadro 1:

Resumo das metas e indicadores do QSRRD1

Metas

Indicadores

Reduzir substancialmente a mortalidade continental por
desastres até 2030, visando diminuir de 100.000 a média da
taxa de mortalidade continental na década de 2020-2030
em comparação com o período de 2005-2015;

• Número de mortes e pessoas desaparecidas atribuídas a desastres, por 100.000
habitantes

Reduzir substancialmente o número de pessoas afectadas
a nível continental em África até 2030, com o objectivo de
reduzir o número médio continental por 100.000 habitantes
na década de 2020-2030, em comparação com o período
2005-2015;

• Número de pessoas directamente afectadas atribuído a desastres, por 100.000
habitantes

Reduzir as perdas económicas directas de desastres em
relação ao produto interno bruto (PIB) continental até 2030;

• Perdas económicas directas atribuídas a desastres em relação ao produto interno bruto
mundial

Reduzir substancialmente os danos causados por desastres
à infra-estrutura crítica e a interrupção dos serviços básicos,
entre eles as instalações de saúde e educação, inclusive pelo
desenvolvimento da sua resiliência até 2030;

• Danos à infra-estrutura crítica atribuídos a desastres

Aumentar substancialmente o número de países com
estratégias nacionais e sub-nacionais ou locais de redução
do risco de desastres até 2020;

• Número de países que adoptam e implementam estratégias nacionais de redução do
risco de desastres harmonizadas com o Quadro de Sendai para a Redução do Risco de
Desastres 2015-2030.
• Percentagem de governos locais que adoptam e implementam estratégias locais de
redução do risco de desastres harmonizadas com as estratégias nacionais.

Reforçar substancialmente a cooperação internacional
com os países em desenvolvimento através de um apoio
adequado e sustentável para complementar as acções
nacionais de implementação do Quadro de Sendai até 2030

• Apoio internacional oficial total, (assistência pública ao desenvolvimento (APD) mais
outros fluxos oficiais), para acções nacionais de redução do risco de desastres.
• Número de programas e iniciativas internacionais, regionais e bilaterais de
transferência e intercâmbio de ciência, tecnologia e inovação na redução do risco de
desastres para os países em desenvolvimento.
• Número de programas e iniciativas internacionais, regionais e bilaterais para
reforço das capacidades em matéria de redução do risco de desastres nos países em
desenvolvimento.
• Número de países em desenvolvimento apoiados por iniciativas internacionais,
regionais e bilaterais para reforçar a sua capacidade estatística relacionada com a
redução do risco de desastres.

Aumentar substancialmente a disponibilidade e acesso a
sistemas de alerta precoce multi-perigos e as informações e
avaliações dos riscos de desastres até 2030.

• Número de países que possuem sistemas de alerta precoce multi-perigos
• Percentagem da população exposta ou em risco de desastres protegida através de
evacuação preventiva após um alerta precoce.

Ferramentas de recolha de dados
Foram utilizadas várias ferramentas de recolha de
dados. Para informação de base, foram extraídos dados
relevantes da base de dados INFORM para os anos
2015-2018 e dos relatórios QAH até 2015. A INFORM é
uma colaboração do Grupo de Referência do Comité
Permanente Inter-Instituições sobre Risco, Alerta Precoce
e Prontidão e da Comissão Europeia. O Centro Comum
de Investigação da Comissão Europeia é o líder técnico
do INFORM. O modelo INFORM baseia-se em conceitos
de risco publicados na literatura científica e prevê três
1.
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dimensões de risco: perigos e exposição, vulnerabilidade
e falta de capacidade de resposta. A INFORM utiliza
25 bases de dados internacionais diferentes para os
seus vários indicadores. Algumas incluem o Índice de
Probabilidade de Stress Agrícola da Organização das
Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO),
remessas pessoais recebidas (% do PIB) pelo Banco
Mundial, assistência humanitária internacional pelo
Serviço de Acompanhamento Financeiro do Escritório de
Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU (OCHA),
e o Barómetro de Conflitos - HIIK do Instituto Heidelberg

Fonte: Orientação Técnica para a Monitorização e Notificação dos Progressos Realizados na Consecução das Metas Mundiais do Quadro Sendai
para a Redução do Risco de Desastres
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Quadro 2:

Resumo do Indicador de Desempenho das Metas Adicionais do PA2

Metas

Indicadores adicionais do PA

Aumentar substancialmente o número de países com
RRD nos seus sistemas educativos a todos os níveis, tanto
como cadeira autónoma como integrada em diferentes
currículos

• Percentagem de países com programas de RRD integrados nos seus sistemas educativos a
todos os níveis

Melhorar a integração da RRD nos quadros, mecanismos
e processos regionais e nacionais de desenvolvimento
sustentável e de adaptação às alterações climáticas

• Percentagem de CER com a RRD integrada em quadros, mecanismos e processos regionais
de desenvolvimento sustentável
• Percentagem de países com a RRD integrada em quadros, mecanismos e processos
nacionais de desenvolvimento sustentável
• Percentagem de CER com a RRD integrada nos quadros, mecanismos e processos de
adaptação às alterações climáticas
• Percentagem de países com a RRD integrada em quadros, mecanismos e processos de
adaptação às alterações climáticas

Alargar substancialmente o âmbito e aumentar o
número de fontes de financiamento interno da RRD

• Número total de programas e actividades de RRD financiados internamente
• Custo total dos programas e actividades de RRD financiados internamente
• Percentagem do desembolso a nível nacional de fundos para programas e actividades de
RRD
• Percentagem do custo total dos programas e actividades de RRD financiados internamente

Aumentar o número de países com planos
documentados de prontidão contra os riscos e
mecanismos de recuperação e reconstrução pósdesastre, e testá-los periodicamente

• Percentagem de países com planos de prontidão, resposta, recuperação pós-desastre e
mecanismos de reconstrução de risco documentados
• Percentagem de países que testam periodicamente os seus planos de prontidão, resposta,
recuperação pós-desastre e mecanismos de reconstrução

Aumentar substancialmente o número de redes ou
parcerias regionais para a gestão do conhecimento
e reforço das capacidades, incluindo centros e redes
regionais especializadas

• Número de redes ou parcerias regionais para a gestão dos conhecimentos e o reforço das
capacidades em RRD
• Número de centros regionais especializados em DRR estabelecidos e operacionais

de Investigação sobre Conflitos Internacionais. Foram
seleccionados apenas os dados relevantes para a criação
de uma linha de base e, depois, foram extraídos e
recodificados.
O principal instrumento de recolha de dados foi a
realização de seminários regionais de recolha de dados,
de Julho a Setembro de 2019 em África. Foram realizados
quatro seminários no total:
•
•
•

•

2

IGAD e CAO: 11-13 de Julho de 2019, Mombaça,
Quénia (9 Estados-Membros representados)
SADC 7-9 de Agosto de 2019, Sandton, África do Sul
(11 Estados-Membros representados)
CEDEAO 21-23 de Agosto de 2019, Abuja,
Nigéria (Todos os Estados-Membros da CEDEAO
representados); e
UMA e CEEAC: 23-25 de Setembro de 2019, Adis
Abeba, Etiópia (12 Estados-Membros representados)

Um total de 40 países (72%) participaram nos seminários
de recolha de dados. No entanto, um total de 50 EstadosMembros (91% ) forneceram dados.
Foram utilizadas três ferramentas diferentes de recolha
de dados durante os seminários. Em primeiro lugar, os
Estados-Membros receberam um modelo PowerPoint
com os vários pontos de dados sobre os quais tinham
de comunicar. O modelo foi distribuído antes dos
seminários e as pessoas focais foram incitadas a consultar
as suas plataformas nacionais de RRD na compilação
do relatório. No dia do seminário, cada Estado-Membro
teve 15 minutos para apresentar os progressos que
realizou no âmbito do QSRRD, bem como do PA. Todos
os Estados-Membros que participaram nos seminários
fizeram apresentações. Os Estados-Membros que não
participaram fisicamente nos seminários tiveram a
oportunidade de enviar os seus relatórios por correio
electrónico e foram orientados pelos consultores.

Fonte: Quadro de Monitorização e Notificação para o Programa de Acção para a Implementação do Quadro de Sendai em África
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Posteriormente, foram administradas duas sondagens
em linha durante o seminário. Os Estados-Membros
foram orientados durante a utilização da sondagem
realizada com o sistema de sondagem QuestionPro .
A primeira sondagem centrou-se especificamente no
QSRRD e nas 13 metas mencionadas. Foram também
obtidas respostas qualitativas para permitir que cada
Estado-Membro aprofundasse a compreensão e
motivação dos seus progressos em relação a cada
meta. A segunda sondagem centrou-se nas cinco
metas adicionais do PA e nos aspectos institucionais de
redução do risco de desastres incluindo os instrumentos
jurídicos e regulamentares nacionais. Esta segunda
sondagem foi de natureza mais qualitativa e permitiu
um relatório mais aprofundado sobre os vários aspectos.
Os Estados-Membros que não puderam participar nos
seminários tiveram tempo para preencher as sondagens
e apresentar os seus relatórios em linha. Quarenta e sete
(47) Preencheram as sondagens em linha 47 (quarenta e
sete) Estados-Membros e outros 3 (três) forneceram dados
por correio electrónico. Da mesma forma, foi elaborada
uma sondagem em linha para os relatórios a nível das
CER, composta principalmente por respostas qualitativas
ligadas às metas do QSRRD e às metas adicionais do PA.
Isto proporcionou a cada CER a oportunidade de explicar
os progressos regionais específicos e usar narrativas
matizadas. Foi também elaborado e preenchido um
questionário qualitativo para a CUA.

Análise e interpretação dos dados
Os dados quantitativos foram analisados por meio do
motor analítico QuestionPro. Quando necessário, foram
exportados para posterior manipulação e análise. Todos
os dados foram agregados ao nível das CER para análise
posterior. Os dados qualitativos foram analisados e
interpretados de acordo com as várias metas do QSRRD
e do PA. Em todos os casos, foi explorado o significado
mais profundo dos dados qualitativos, que aparecem
como narrativas ligadas a cada Estado-Membro e REC.
Para efeitos de comparação e mostra dos progressos
realizados em relação às metas, foi elaborado um
“painel de controle” do DSRRD e do PA. Deste modo, é
fornecida uma referência rápida aos Estados-Membros
sobre os seus progressos entre 2015 e 2018. Foram

xvi

agregados todos os indicadores para fornecer uma
pontuação final no painel de controle para cada país.
No total, foram utilizados 13 indicadores para alcançar as
pontuações combinadas para 2015-2016 e 2017-2018,
respectivamente. Foram utilizados indicadores ligados
a uma escala Likert de 5 dimensões (1 significando de
nenhum a poucos progressos e 5 significando progressos
abrangentes), de acordo com os requisitos do Quadro de
Monitorização e Notificação. Estes indicadores foram por

Quadro 3:
Chave de
Classificação

Classificação das variáveis da escala
de Likert
Critérios qualitativos

1

Sem realização ou inexistente

2

Realização limitada

3

Realização moderada, não abrangente nem
substancial

4

Realização substancial, carendo de mais
progressos

5

Realização completa

sua vez codificados por cores para uma consulta fácil e
visual (ver Quadro 3 abaixo). Estas cores são utilizadas ao
longo deste relatório (em quadros e mapas) para facilitar
a consulta e a compreensão.
As pontuações agregadas dos dois períodos formaram
a base de comparação. Onde não foram reportados
dados, utilizou-se “n/d”. No total, foram utilizados 13
indicadores diferentes (de acordo com o QMN) para
chegar às pontuações nacionais compostas para 20152016 e 2017-2018, respectivamente. A escala de cinco
dimensões permitiu uma comparação qualitativa e,
dessa forma,pode ser calculada uma média da escala
de classificação (por exemplo, 1-5), quando necessário
para se chegar a uma pontuação global para o período
em questão. As pontuações para o período de 20152016 foram somadas para chegar à média total para os
dois períodos. De forma similar, adicionaram-se todas as
outras Metas e calcularam-se as média para chegar ao
total final do painel de controle por EM.
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CAPÍTULO 1
Perfil de Desastres de África
Introdução
O risco e os impactos dos desastres não dependem só
da natureza dos perigos prevalecentes no continente,
como também das características e vulnerabilidade dos
elementos (os lugares e pessoas) expostos aos perigos.
Assim, o risco de desastres (e oportunidades) dependem
da interacção dos perigos com as vulnerabilidades
dos sistemas humanos e naturais expostos e da sua
capacidade de fazer face aos desastres iminentes.

Mapa 1:

África tem sofrido impactos significativos de desastres
ao longo dos séculos. Os dados registados do DAT-EM
mostram que no período 1986-2015, quase todos os
países africanos sofreram mais de 20 desastres de várias
naturezas (ver Mapa 1). A parte oriental e meridional do
continente registou o maior número de catástrofes e
sofreu as maiores perdas em termos de vidas humanas,
meios de subsistência e perdas económicas.

Desastres mundiais (1986-2015)
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As inundações (ver Mapa 2) e as secas (ver Mapa 3)
continuam a ser dois dos desastres mais frequentes e mais
devastadores em África. Outros perigos como os geofísicos
(terramotos, principalmente no Uganda e na Tanzânia)
e meteorológicos (como ventos fortes e tempestades)
também ocorrem. No entanto, são reportados com
menos frequência. Na última década, as epidemias e os
acidentes de transporte aumentaram significativamente.
As inundações ocorrem principalmente na parte austral,
oriental e ocidental do continente. A parte oriental
regista anualmente os maiores impactos das inundações,
com mais de 50% de todos os incidentes de inundação
registados de 2006-2011 em África. O número de
inundações nas regiões central, meridional e ocidental do
continente manteve-se praticamente o mesmo durante
a última década (Guha-Sapir et al., 2016).
São as secas que afectam o maior número de pessoas
no continente. Este risco longitudinal e de início lento
é pronunciado nas regiões do Sahel e da África Oriental
e Austral. Ocorrem mais secas em África do que em
qualquer outro continente. Durante décadas, as secas
tiveram um impacto imenso nas pessoas e nos seus
meios de subsistência. De 1900 a 2013, a África registou
Mapa 2:

2

642 desastres de seca, que afectaram 2 mil milhões de
pessoas e mataram 11,7 milhões de pessoas (Mashi et al,
2014). Na África Oriental, de 1900 a 2017, houve mais de
100 desastres de seca, afectando 217 milhões de pessoas
e reclamando 572 000 vidas (Haile et al, 2019). Em África
as secas continuam a ser um perigo natural significativo
que necessita de uma gestão particular.
Durante os últimos 5 anos, as principais causas de
desastres em África continuaram a ser as secas,
inundações, tempestades e epidemias. Houve um
aumento no número de desastres de 2015 a 2018, e o
número de mortes também aumentou. Esta situação
deve-se principalmente ao El Niño em 2015/2016, aos
surtos de Ébola e aos deslizamentos de terra na África
Ocidental. O número de populações afectadas diminuiu.
No entanto, as perdas económicas directas reportadas
aumentaram. Uma comparação dos dois períodos (20152016 e 2017-2018) mostra um aumento da maioria dos
desastres comuns, com excepção das inundações e secas
que registam uma diminuição (ver Figura 1).
O total de desastres no continente aumentou de 311
em 2015/2016 para 474 em 2017/2018. Isto deve-se

Inundações mundiais (1986-2015)

Relatório Bienal Sobre o Programa de Acção para a Implementação do Quadro de Sendai para a Redução do Risco de Desastres 2015-2030 em África

Mapa 3:		

Secas mundiais (1986-2015)

Figura 1:

Desastres seleccionados ocorridos em África (2015-2018)
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(Fonte: Relatórios dos Estados-Membros sobre o QSRRD e o PA)
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principalmente a aumentos na região da África do Norte,
em particular na Argélia. De uma perspectiva regional, a
UMA e a SADC registaram menos eventos em 2017-2018
do que nos dois anos anteriores. Houve uma diminuição
do número de mortes relacionadas com desastres em
duas das seis CER. Duas das CER registaram um aumento
do número de pessoas afectadas, com a CEDEAO e a
CEEAC a registarem um aumento acentuado devido a
secas prolongadas e inundações nas regiões, o que se
pode ser atribuir à época das inundações de 2018 na
maior parte da África Ocidental, Central e Oriental. As
perdas económicas devidas a esses desastres diminuíram
quase 1,5 mil milhões de USD durante este período. Uma
parte significativa das perdas sofridas (220 milhões de
USD) deveu-se aos incêndios devastadores na região do
Cabo, na África do Sul, que afectaram propriedades de
alto valor, a maior parte das quais foram perdas seguradas.
No entanto, para que qualquer progresso em relação a
todas as Metas do QSRRD e do PA tenha valor é também
importante considerar a mudança do perfil de risco
de desastres do continente durante os períodos sob
investigação.
Quadro 4:

Para efeitos deste relatório, o Índice de Gestão de Risco
(INFORM) foi utilizado nas informações de base para
determinar a vulnerabilidade, perigos e exposição,
falta de capacidade de resposta e, em última análise, o
risco. A INFORM é uma iniciativa conjunta da Comissão
Europeia e do Grupo de Trabalho do Comité Permanente
Inter-instituições (IASC) para a Prontidão e Resiliência,
em parceria com muitas Instituições das Nações Unidas,
doadores, ONG e Estados-Membros. A INFORM também
se destina a apoiar processos políticos mundiais, entre os
quais:
•
•
•
•
•

O Quadro de Sendai 2015-2030;
Os 17 Objectivos de Desenvolvimento Sustentável
adoptados na Cimeira da ONU de Setembro de 2015;
A Cimeira Mundial Humanitária de 2016;
A Plataforma Mundial para a Redução do Risco de
Desastres de 2017;
A “agenda” de resiliência, em torno da qual muitas
organizações estão a concentrar o seu trabalho
humanitário e de desenvolvimento.

Desastres e perdas por CER (2015-2018)
Nº de eventos

CER

Perfil do Risco de Desastres em África: Índice
de Gestão do Risco (2015-2018)

2015-2016

2017-2018

Nº de mortes (Meta A)

Nº de pessoas afectadas
(Meta B)

Perdas económicas directas
(milhares de USD) (Meta C)

2015-2016

2015-2016

2015-2016

2017-2018

2017-2018

2017-2018

IGAD/CAO

39

40↑

2 297

1 579↓

32 030 471

1 502 846↓

1 873 700

483 600↓

CEEAC

45

68↑

11 858

9 792↓

1 993 579

3 492 008↑

379 798

280 833↓

112

258↑

4 425

8 242↑

758 902

6 020 335↑

20 017

36 000↑

SADC

84

80↓

11 260

14 463↑

20 811 703

7 146 549↓

492 515

2 536 612↑

CEDEAO

31

28↓

1 870

2 211↑

3 160 999

4 807 094↑

69 100

4 807 094↑

311

474↑

31 710

36 287↑

58 755 654

22 968 832↓

2 835 130

8 144 139↑

África do
Norte

Total

(Fonte: DAT-EM Relatórios dos Estados-Membros sobre o QSRRD e o PA; a base de dados de eventos de emergência - Université catholique de Louvain
(UCLouvain)
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factores subjacentes que conduzem ao risco. O modelo
INFORM utiliza uma escala linear do tipo Likert de 5
dimensões que estão ligados a uma “classe” qualitativa
específica (muito baixo, baixo, médio, alto, muito alta).
Estas dimensões, por sua vez, estão ligadas a uma
escala quantitativa que dá o valor mínimo e máximo do
quantificador qualitativo (ver Figura 5 abaixo). A utilização
do modelo INFORM neste relatório permite a criação de
um indicador de referência, em relação ao qual se pode
medir o presente relatório.

O Índice de Gestão do Risco (INFORM) é um indicador
composto que identifica os países em risco de crise
humanitária e desastre que sobrecarregariam a
capacidade de resposta nacional. O modelo INFORM
baseia-se em conceitos de risco publicados na literatura
científica e prevê três dimensões de risco: perigos
e exposição, vulnerabilidade e falta de capacidade
resposta. O modelo INFORM está dividido em
diferentes categorias e níveis, utilizando 54 indicadores
principais para fornecer uma visão geral rápida dos

Figura 2:

Modelo e limiares de classes INFORM
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Acesso Sistema Saúde
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Dimensão
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Muito
alto

Alto

Médio Baixo

Muito Muito
alto
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MÁX.

10.0

6.4

1.9

3.4

4.9

1.4

2.6

4.0

6.0

10.0

1.9

3.2

4.7

6.3

10.0

MÍN.

6.5

5.0

0.0

2.0

3.5

0.0

1.5

2.7

4.1

6.1

0.0

2.0

3.3

4.8

6.4

3.

Vulnerabilidade

Falta de capacidade de risco

Para mais informações sobre o índice, metodologia e indicadores INFORM consultar: https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform-index
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1.1 Índice de Risco INFORM
(2015-2018)

1.2 Índice de Perigos e Exposição
(2015-2018)

O índice de risco global de todas as CER aumentou ao
longo dos dois períodos em investigação. O aumento mais
significativo foi registado dentro da região CEEAC com o
menor aumento na região SADC. O aumento na região
CEEAC é preocupante, visto que a região beneficiava de
um índice bastante baixo em 2015. Estes dados estão
correlacionados com os do DAT-EM, como já se explicou.
Os dados mais recentes para 2019 (ver mapa abaixo) são
semelhantes aos registados em 2018. Para o conjunto da
África, o Índice INFORM mostra um ligeiro aumento entre
2015-2016 e 2017-2018, enquanto parece que, de 2018
a 2019, o risco de desastres tem permanecido bastante
estável em todo o continente.

Os perigos e a exposição aumentaram em todas as
regiões ao longo do período de quatro anos. As regiões
oriental e central do continente sofreram um aumento
significativo dos perigos e da exposição. A região CEEAC
requer especial atenção pois apresenta os maiores
aumentos. No entanto, a região IGAD tem o índice de
risco mais elevado. Os dados de 2019 indicam uma
tendência ascendente semelhante. Embora tenha havido
um aumento no Índice de Perigo e Exposição para África,
de 2016 a 2017, o período de 2017-2018 apresenta uma
ligeira diminuição.

Quadro 5:
CER

2015

2016

2017

2018

CAO

5.9

6.0

6.4

6.2

CEEAC

3.2

4.9

5.5

5.4

ECOWAS

4.5

4.4

4.9

5.0

IGAD

6.5

6.5

6.8

6.8

África do Norte

4.3

4.3

4.6

4.5

SADC

4.3

4.1

4.3

4.4

Africa

4.8

5.0

5.4

5.4

Quadro 6:
CER

6

Índice de Risco INFORM (2015-2018) e mapa de 2019 (os tons mais escuros indicam índices de
risco mais elevados)

Índice de Perigos e Exposição (2015-2018) e mapa de 2019 (os tons mais escuros indicam mais
perigos e exposição)
2015

2016

2017

2018

CAO

4.8

4.8

5.9

5.5

CEEAC

3.5

5.5

5.4

5.5

ECOWAS

2.7

2.7

3.6

3.7

IGAD

5.6

5.5

6.2

6.1

África do Norte

4.2

4.2

5.6

5.3

SADC

3.2

2.4

3.0

3.4

Africa

4.0

4.2

5.0

4.9
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1.3 Índice de Vulnerabilidade
(2015-2018)

1.4 Índice de Falta de Capacidade de
Resposta (2015-2018)

Os dados indicam que a vulnerabilidade dentro do
continente se manteve praticamente a mesma durante
os últimos três anos. Como é de esperar, o índice de
vulnerabilidade da CEEAC foi o que registou o maior
aumento ao longo dos dois períodos comparados. O
resto das regiões parece manter-se estável; no entanto, a
vulnerabilidade permanece inaceitavelmente elevada em
todas as regiões, excepto na UMA. Tal como o Índice de
Risco, a vulnerabilidade em África parece ter-se mantido
estável nos últimos dois anos de relatórios.

Parece haver um ligeiro aumento nas capacidades de
resposta em todas as regiões, com maiores progressos na
UMA e na SADC as que mais progridem. No entanto, isto
não está correlacionado com os dados do DAT-EM, que
mostram um aumento das populações afectadas e perdas
económicas directas. A IGAD continua a ser a região com
menor capacidade de resposta, apresentando a CEEAC
um ligeiro aumento das capacidades nos dois períodos.
O Índice de Falta de Capacidade de Resposta segue uma
tendência semelhante ao quadro geral de África e mostra
igualmente um período de estabilização ao longo dos
últimos dois anos.

Quadro 7:
REC

Índice de Vulnerabilidade (2015-2018) e mapa de 2019 (os tons mais escuros indicam maior
vulnerabilidade)
2015

2016

2017

2018

CAO

6.3

6.6

6.5

6.5

CEEAC

3.5

5.5

5.4

5.5

CEDEAO

5.5

5.5

5.3

5.2

IGAD

6.6

6.9

6.8

6.8

África do Norte

3.5

3.4

3.3

3.3

SADC

4.8

4.8

4.6

4.7

Africa

5.0

5.5

5.3

5.3

Quadro 8:
REC

Índice de Falta de Capacidade de Resposta (2015-2018) e mapa de 2019 (os tons mais escuros
indicam menor capacidade de resposta)
2015

2016

2017

2018

CAO

6.9

6.8

6.8

6.8

CEEAC

5.4

7.0

6.9

6.9

CEDEAO

7.1

6.8

6.7

6.6

IGAD

7.7

7.6

7.5

7.5

África do Norte

5.9

5.8

5.7

5.6

SADC

6.2

6.1

5.9

5.9

Africa

6.5

6.7

6.6

66
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CAPÍTULO 2
Progresso na Concretização
das Prioridades de Rrd
Introdução
África tem feito progressos significativos na concretização
das prioridades estabelecidas no QSRRD desde 2015.
A maioria dos Estados-Membros baseou-se nos êxitos
do período 2005-2015 segundo o Quadro de Acção de
Hyogo e a Estratégia Regional Africana para a RRD e o
seu Programa de Acção. Isto é evidente na elaboração
de uma série de perfis de risco de desastres nacionais
e sub-nacionais, medidas de contingência e planos de
prontidão, novas e aperfeiçoadas estratégias e leis de
RRD e sistemas de alerta precoce. A nível regional, as CER
também fizeram progressos nas suas acções para alcançar
as metas e prioridades mundiais. Todas as CER reportaram
um aumento dos projectos regionais e nacionais de RRD,
tendo os Estados-Membros salientado o papel importante
desempenhado pelas CER na prestação de assistência
técnica e financiamento. Na região CEDEAO há acções
em todos os países para institucionalizar a RRD, elaborar
estratégias e quadros para a RRD e reforçar a prontidão
para uma resposta eficaz aos desastres. No entanto, os
investimentos em RRD para a resiliência constituem o
desafio mais crítico na região. Em 2015, a região CEEAC
harmonizou a sua Estratégia Regional de Prevenção
de Riscos, Gestão de Riscos de Desastres e Plano de
Adaptação às Mudanças Climáticas com as quatro
prioridades do QSRRD. As regiões IGAD e CAO estão a
realizar bons progressos na implementação do QSRRD.
Ambas as CER têm instituições dedicadas para liderar a
agenda de RRD nas suas respectivas áreas e elaboraram
estratégias de RRD para orientar a implementação da
RRD nas suas sub-regiões. Aparentemente, a IGAD é
líder na harmonização das suas estratégias de RRD com
o QSRRD. Na região SADC, várias iniciativas nas quais a
Comunidade está envolvida procuram perseguir as áreas
prioritárias do QSRRD. Estas iniciativas compreendem a
colaboração com instituições académicas da região, o
estabelecimento de uma URRD, a elaboração do Plano
Estratégico de RRD 2020-2030 e do Quadro Estratégico
de Resiliência Regional (2019), entre outros.
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Tem havido um aumento significativo do financiamento
directo da RRD no continente por parceiros
internacionais, em particular no âmbito do programa:
“Construir a Resiliência a Desastres em caso de Perigos
Naturais nas Regiões, Países e Comunidades da África
Subsaariana” (resumidamente “Construir a Resiliência
a Desastres em caso de Perigos Naturais”) actualmente
em implementação pela CUA e parceiros para reforçar
a capacidade das CER e dos Estados-Membros. O
Programa procura alcançar cinco resultados transversais
às prioridades do QSRRD, que são:
•

•

•

•

•

Programa de Acção Alargado para a Implementação
da Estratégia Regional Africana para a Redução
Operacional do Risco de Desastres, através da
melhoria da capacidade de coordenação e
monitorização da CUA;
As CER terem capacidades de coordenação,
planeamento e aconselhamento político para apoiar
os seus Estados-Membros e os programas regionais
e sub-regionais;
Melhoria das capacidades essenciais dos centros
climáticos especializados nacionais e regionais para
satisfazer as necessidades das instituições de MRD e
dos sectores sócio-económicos para o uso eficaz dos
serviços climáticos e meteorológicos e dos sistemas
de alerta precoce em tempo real e centrados na
comunidade;
Os países africanos terem melhorado o conhecimento
dos riscos através da compilação de dados históricos
relacionados com desastres para documentar a
avaliação e modelação de riscos futuros;
Serem elaboradas estratégias de financiamento
multi-risco a nível regional, nacional e local para
ajudar os países africanos a tomar decisões
informadas, melhorar a sua capacidade de resposta
financeira após um desastre e mitigar os impactos
sócio-económicos, fiscais e financeiros dos desastres
nos países africanos (CUA, 2018b).
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Isto permitiu que muitos Estados-Membros e CER
implementassem projectos essenciais e abordassem
os riscos de desastres em harmonia com as quatro
prioridades do QSRRD.

2.1 Prioridade 1: Compreender o
risco de desastres
A CUA elaborou um plano operacional para a
implementação do PA para o período 2018-2020. As
actividades detalhadas, incluindo as avaliações de risco,
são planeadas a vários níveis. Foi elaborado também
um QMN para o PA, que se está a utilizar para elaborar
o Relatório Bienal de África (este relatório) sobre a
implementação do PA. Foi estabelecido um Grupo
Consultivo Africano de Ciência e Tecnologia (AfSTAG)
com 15 membros, que teve a sua reunião inaugural em
Maio de 2019. O AfSTAG está actualmente a examinar
os seus termos de referência e a elaborar um plano de
acção. A CUA organizou em colaboração com o UNDRR
um seminário de orientação e uma formação em RRD.
A CUA informou que ainda não elaborou directrizes para a
vigilância dos riscos continentais. No entanto, no âmbito
do Programa “Construir a Resiliência a Desastres em caso
de Perigos Naturais”, estão a ser reforçados os Centros de
Serviços Climáticos. Da mesma forma, a Unidade de RRD
da CUA não tem actualmente capacidade para instaurar
uma vigilância dos riscos. Assim, é justo argumentar
que a CUA não elaborou um inventário e mapeamento
das diferentes abordagens e métodos utilizados para a
avaliação e análise dos riscos. No entanto, há planos para
encomendar estudos sobre as metodologias de avaliação
de riscos existentes em África, pelo que será criada
em breve uma plataforma interactiva de partilha de
conhecimentos com uma biblioteca das metodologias
de avaliação e análise dos riscos existentes para diferentes
contextos de risco. A CUA avaliou as lacunas existentes
no que diz respeito às avaliações e vigilância dos riscos,
mas esta actividade ainda está a decorrer e podem
ser feitas melhorias. A CUA tem recebido opiniões em
várias plataformas, que se traduzem em mapeamento
das lacunas e desafios relacionados com a avaliação
dos riscos. No entanto, é necessário que a CUA efectue
avaliações mais completas, uma vez que a maior parte
das informações obtidas foram qualitativas e fornecidas
por um número limitado de partes interessadas.
A nível regional, a CEEAC encomendou estudos para
elaborar informações sobre riscos, incluindo novos riscos
e riscos de origem humana. A CEEAC está actualmente a

realizar um estudo sobre a avaliação regional dos perigos,
vulnerabilidades e riscos nos seus Estados-Membros.
A IGAD, em colaboração com o GFDRR e outras partes
interessadas, realizou uma série de intervenções de
formação dirigidas a sectores relevantes dos EstadosMembros, tais como os meios de comunicação social,
a agricultura, o meio académico, a saúde e as infraestruturas. As formações enfocam uma variedade de
tópicos sob medida, como análise do risco e utilização
de tecnologia geo-espacial na avaliação do risco, e
avaliações das necessidades pós-catástrofe. Além disso,
a sub-região IGAD elaborou orientações para integrar a
MRD e a AAC nos currículos escolares para orientar os
Estados-Membros. Várias instituições de ensino superior
elaboraram cursos de MRD em universidades como
MMUST no Quénia, Bahir Dar University na Etiópia e
Makerere University no Uganda. No entanto, falta um
centro regional de excelência em RRD/M para fazer
avançar a ciência e o conhecimento dos riscos. Na região
SADC, um Programa Regional de Avaliação e Análise da
Vulnerabilidade (RVAA) implementado no Secretariado
realiza anualmente uma avaliação da segurança e
vulnerabilidades alimentares através dos Comités
Nacionais de Avaliação da Vulnerabilidade em 14 EstadosMembros, tal como causadas pelos riscos relacionados
com o clima (principalmente as secas). Foi estabelecida
na SADC uma plataforma interactiva de partilha de
conhecimentos com informações e conhecimentos
sobre os riscos. O Centro de Serviços Climáticos da SADC
(CSC) partilha com os Estados-Membros e parceiros
informações e alertas sobre eventos climáticos extremos.
Os países da África do Norte (Argélia, Egipto, Líbia,
Mauritânia, Marrocos, República Saharaui e Tunísia)
levaram a cabo estudos para melhor compreender o risco
de desastres na região. O secretariado da UMA informou
que se realizaram trocas de experiências e intercâmbios
de lições aprendidas sob os auspícios da CUA, graças a
visitas à IGAD e ao COMESA.

2.2 Prioridade 2: Reforçar a
governação do risco de desastres
para gerir o risco de desastres
As actividades de RRD não foram totalmente integradas
em todos os departamentos da CUA. No entanto, estão
a decorrer várias actividades: A Unidade de RRD da CUA
continua a envolver a Divisão de Assuntos Humanitários
do Departamento de Assuntos Políticos, bem como o
Departamento de Paz e Segurança. Existe uma Unidade
de RRD no Departamento de Economia Rural e Agricultura
da CUA (DREA) desde 2017. A Unidade é composta por
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um Coordenador Técnico, um Oficial Superior de Políticas,
um Oficial de Políticas de Monitorização e Avaliação, um
Assistente de Programa e um Assistente Administrativo.
No entanto, é apoiada por fundos de parceiros (UE). Foi
realizado um mapeamento parcial e uma avaliação dos
papéis, funções e mandatos das partes interessadas
regionais na RRD. O plano operacional compreende uma
coluna para as principais partes interessadas em cada
actividade, que se baseia nas contribuições dos membros
do Grupo de Trabalho Africano para a RRD e dos Parceiros
do Programa. Ainda não houve nenhuma avaliação mais
detalhada. A CUA convoca uma Plataforma Regional
Africana bienal para a RRD, em colaboração com o
UNDRR. A última Plataforma realizou-se em Outubro de
2018 em Tunes, na Tunísia. Foram realizados progressos
parciais na elaboração de orientações para facilitar a
harmonização dos programas nacionais e regionais de
RRD para ajudar à implementação do Quadro de Sendai
Existem planos para elaborar as orientações políticas
destinadas à harmonização. A Reunião Ministerial de
2018 adoptou um Quadro de Monitorização e Notificação
(QMN). O processo dos relatórios bienais começou em
2019. A CUA deve organizar seminários anuais de exame
de dados a nível regional. Além disso, a CUA tem feito
esforços notáveis na elaboração e implementação de um
programa para popularizar e propagar o QSRRD e o PA.
Foi realizado um seminário de orientação, durante o qual
se identificaram desafios e oportunidades e potenciais
áreas de intervenção. O plano operacional para 20182020 mapeia as principais intervenções necessárias em
todas as áreas prioritárias do QSRRD e do PA. Por fim,
foi estabelecido um Conselho Consultivo da Juventude
Africana (YAB) de 15 membros, que teve a sua reunião
inaugural em Maio de 2019. A UNDRR e a CUA organizaram
um seminário de orientação para assegurar que a equipa
está bem apetrechada com princípios básicos de RRD
para garantir uma abordagem comum.
Foram estabelecidas estruturas e mecanismos de
coordenação da RRD na região CEEAC, que está a
apoiar o reforço da capacidade de redução de dados
climáticos e meteorológicos mundiais sobre os perigos
hidrometeorológicos,graças à elaboração de previsões
sazonais para a África Central. O projecto SAWIDRA
permitiu o estabelecimento do Centro de Aplicações e
Previsão Climática da África Central (CAPC-AC), baseado
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em Douala, cuja missão é a produção de informações
por satélite e meteorológicas fiáveis para a tomada de
decisões integradas e informadas na redução do risco
de desastres na África Central. Na região CEDEAO, vários
Estados-Membros fizeram progressos significativos
no elaboração e adopção de mecanismos jurídicos e
regulamentares sobre a RRD. Por exemplo, o Burkina Faso
incluiu a RRD no seu “Plano Nacional de Desenvolvimento:
Estratégia de Crescimento Acelerado e Desenvolvimento
Sustentável” e o Mali elaborou uma estratégia nacional de
redução do risco de desastres com um plano de acção
para a implementação da estratégia de 2015-2019. A
SADC elaborou um projecto de Plano Estratégico de
RRD 2020-2030 e o Quadro Estratégico de Resiliência
Regional 2020-2030, que estão harmonizados com as
metas e aspirações regionais do Programa de Acção de
África (PA), outros quadros continentais e mundiais de
RRD, bem como a agenda de desenvolvimento regional.
Além disso, os Estados-Membros têm sido cada vez mais
sensibilizados para a necessidade de rever ou desenvolver
quadros de MRD para harmonização com as disposições
de desenvolvimento sustentável dos quadros mundiais.
O projecto do Plano Estratégico de RRD 2020-2030
e o Quadro Estratégico de Resiliência Regional 20202030 inscreveram acções estratégicas para os EstadosMembros assegurarem a elaboração de quadros a nível
nacional e local. A IGAD e a CAO estão a fazer bons
progressos na implementação desta prioridade a nível
sub-regional. Foram estabelecidas comissões ministeriais
de alto nível para a MRD em ambas as CER. Foram
elaboradas políticas e estratégias de gestão do risco de
desastres para orientar a implementação da RRD em
ambas as CER. A IGAD avançou ainda mais nesta matéria,
harmonizando a sua estratégia regional de MRD com o
QSRRD e o PA para a implementação da RRD em África
a fim de orientar os Estados-Membros da sub-região.
Na África do Norte foi criada uma plataforma interactiva
de partilha de informações e de conhecimentos com
informações sobre os riscos como relatado, resultando
numa melhor governação do risco de desastres. Ainda
nesta região, a Argélia está a actualizar a sua estratégia
nacional e a lançar a elaboração de estratégias locais com
a assistência do Escritório Regional das Nações Unidas
para a Redução do Risco de Desastres dos Estados Árabes,
no Cairo (Egipto).
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2004

2005

29-30 Junho
10a Reunião do AMCEN:
Adoptada a Estratégia Regional Africana para RRD

4 Junho
Reunião do GTRRD:
Incorporação de opiniões de 31 Maio – 3 Junho
2004 e versão final da Estratégia Regional Africana
para RRD

31 Maio – 3 Junho
Reunião de Peritos sobre o Esboço da Estratégia
Finalização do Esboço da Estratégia Africana
para RRD

Abril
Reunião do GTRRD:
Esboço da Estratégia de RRD em África, Termos de
Referência, Membros e Programa de Trabalho para
o GTRRD

Março
Estudo de base para estabelecer a situação da
redução do risco de desastres em África

2003

2007

Junho 2007
1a Sessão da GPDRR, Genebra:
Votação para estabelecer a
Plataforma Mundial em vez
do Grupo de Trabalho InterAgências sobre Redução de
Desastres (IATF/DR).

2010

2011

14 – 16 Abril
Relatório da 2a Conferência
Ministerial sobre RRD:
Incorporação de opiniões de 31
Maio – 3 Junho 2004 e versão
final da Estratégia Regional
Africana para RRD: Adopção da
Declaração Ministerial
Adopção do Programa de Acção
Alargado para a implementação
da Estratégia Regional Africana
para Redução do Risco de
Desastres (2006-2015)
Adopção da decisão preliminar
do Conselho Executivo da
União Africana sobre a Segunda
Conferência Ministerial Africana
sobre Redução do Risco de
Desastres, apresentada pela
Reunião de Peritos

Adopção do
comunicado
sobre o ‘projecto
continental
para acelerar a
implementação
da Estratégia
Africana e do
Programa de
Acção para a
RRD

Maio
Duas reuniões do
GTRRD:

2012

Março
Reconstituição e reunião do
GTRRD:
ToR e Membros definiram
Posição Acordada para GPRR

January
AU Executive Council at the
16th Session of the AU Assembly:
Endorsed the Extended
Programme of Action for the
Implementation of the Africa
Regional Strategy for Disaster
Risk Reduction (2006-2015)

Abril
3a PARRD e 2a Conferência
Ministerial sobre RRD: Declaração:
Terceira Reunião Ministerial
Africana sobre RRD

2009

Fevereiro
Reunião Consultiva Africana
do UNISDR:

Maio
2ª Plataforma Regional
Africana sobreRRD: Acordada
posição de África para a 2ª
GPRR

Maio
Sessão da GPDRR de 2009: 1ª
GAR sobre RRD

Junho
1a PARRD sobre RRD:
Adoptada a posição de África
para a 1a GPRR

Janeiro
2º WCDR: Quadro de Acção
de Hyogo 2005-2015

Junho
Reunião do GTRRD: Grupo
Consultivo Africano

Dezembro
Conferência Ministerial Africana sobre RRD:
Adopção de Programa de
Acção Africano para RRD
(2005-2010)

Evolução da governação da RRD em África (2003-2018)

Junho
Reunião Consultiva Africana
sobre Redução do Risco de
Desatres em África:
Decisao para elaborar estratégia de RRD
Abril
Workshop da NEPAD sobre
Redução de Desastres:
Necessidade de elaborar uma
estratégia regional Africana
para a RRD e identificado
Programa de Acção

Figura 3:

Declaração Ministerial;
e Compromissos
voluntariosdas partes
interessadas, adoptados
pelos representantes
de todos os grupos de
partes interessadas que
participaram na PARRD

Maio
5a PARRD sobre RRD:
Uma posição comum
africana sobre o contributo
de África para o quadro de
RRD pós-2015, contend 41
recomendações relativas
às quarto areas principais:
factores de risco regionais
e quadros institucionais;
integração de RRD e AAC;
investimento na RRD; e
duração do Quadro Pós2015 sobre RRD.

2014

2013

Fevereiro
4ª PARRD sobre RRD:
Declaração sumária e 16
relatórios de parceiros e do
UNISDR à 4a GPDRR

Abril
Reunião do GTRRD:

Maio
Sessão da GPDRR 2013:
Diálogo de Alto Nível comunicado com antecedência: Na
Vanguarda rumo à resiliência

Novembro
5a Reunião de Alto Nível
de Ministros Africanos
6a PARRD16:
Declaração da
Maurícia sobre a
Implementação do
QSRRD em África

Outubro
9a Reunião do GTRRD

Fevereiro
8a Reunião do GTRRD
Harmonização do PA
para implementação
da Estratégia Regional
Africana para RRD com
o Quadro de Sendai e

2016

2015

Novembro- Dezembro
COP21:
Acordo de Paris sobre
Adaptação às Alterações
Climáticas
Setembro
Conferência Mundial para o
Desenvolvimento Sustentável:
Agenda 2030 do Desenvolvimento Sustentável
Março
III Conferência Mundial sobre
RRD: Quadro de Sendai para
a RRD

7a PARRD
Plataforma África-Árabe sobre
RRD: Posição Africana para a
GPDRR 2019

Outubro
6a Reunião de Alto Nível
sobre RRD:
Declaração de Túnis
sobre a aceleração da
implementação do QSRRD
e da Estratégia Regional
Africana para RRD

Setembro
13a Reunião do GTRRD

Março
12a Reunião do GTRRD

2018

2017

Março
10a reunião do GTRRD:
Adopção da
Apresentação da posição
africana comum para a
GPDRR 2017

Maio
GPDRR 2017: Apresentação da posição africana
comum para a GPDRR
2017

Setembro
11a reunião do GTRRD

2.3 Prioridade 3: Investir na redução
do risco de desastres para a
resiliência
Está a ser implementado um Fundo Africano/Árabe
de Redução do Risco de Desastres sob os auspícios
da Liga dos Estados Árabes e da CUA. Este fundo
tem como objectivo proporcionar um financiamento
transitório adicional para todas as questões relacionadas
com a RRD. A Capacidade Africana de Risco (CAR)
está a funcionar e continua a crescer a sua esfera de
influência em relação aos mecanismos de transferência
de risco, a apoiar e proteger os países africanos contra
impactos pesados dos desastres, através da provisão de
fundos para a recuperação e reconstruir melhor para o
futuro. No entanto, a CUA ainda não avaliou, defendeu,
conceptualizou nem elaborou orientações políticas,
operacionais e de governação para o estabelecimento de
um mecanismo de financiamento continental para a RRD
Por conseguinte, a RRD também não está ainda integrada
como prioridade dos principais planos, políticas e
projectos emblemáticos de desenvolvimento liderados
pela União Africana. Estão em curso orientações sobre
o estabelecimento de ligações entre a RRD e os quadros
de desenvolvimento relevantes a nível regional. A CUA
está a apoiar uma maior participação e investimento em
mecanismos de financiamento do risco de desastres,
transferência de risco e seguros, partilha de risco e
retenção.
De acordo com os dados disponíveis, a CEEAC fez um
investimento limitado na redução do risco de desastres.
Vários Estados-Membros subscreveram o mecanismo
de seguro da CAR. Está em curso a exploração contínua
de fontes adicionais de financiamento através da
renegociação de quotas para vários prémios e penalidades
decorrentes da tributação das actividades que provocam
riscos. A região criou em 2012 um Fundo de Emergência
dedicado ao apoio às vítimas de desastres e perigos
naturais, estando este mecanismo a ser expandido. Na
região CEDEAO, os Estados-Membros relataram poucos
progressos no investimento em medidas de RRD. No
entanto, como no caso da CEEAC, os Estados-Membros
estão a utilizar a CAR. O Gana e a Libéria relataram um
fundo dedicado para financiar a RRD em vários níveis
de governo. Seis Estados-Membros da SADC (Comores,
Madagáscar, Malaui, Moçambique, Zâmbia e Zimbábue)
subscreveram a CAR. Alguns dos Estados Membros da
SADC receberam do Fundo Mundial para a Redução de
Desastres (GFDRR) do Banco Mundial assistência técnica
sobre Estratégias de Financiamento do Risco, através do
programa financiado pela UE “Construir a Resiliência a
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Desastres para os Riscos Naturais nas Regiões, Países e
Comunidades da África Sub-Sahariana”.

2.4 Prioridade 4: Aumentar a
prontidão para desastres
para uma resposta eficaz e
para “Reconstruir Melhor” na
recuperação, reabilitação e
reconstrução
A CUA apoiou e coordenou as intervenções existentes de
prontidão, resposta e assistência humanitária em caso de
desastres A componente de alerta precoce e prontidão,
bem como as actividades de recuperação pós-desastre,
incluindo o PDNA, foram apoiadas pelo UNDRR e GFDRR
através do Programa de RRD em curso “Construir a
Resiliência a Desastres em caso de Perigos Naturais nas
Regiões, Países e Comunidades da África Subsaariana”.
As actividades de resposta a desastres foram apoiadas
pela Divisão de Assuntos Humanitários do Departamento
de Assuntos Políticos. No entanto, a CUA ainda não
desenvolveu nem reforçou instituições continentais e
regionais, redes e fóruns de investigação, inovação e
soluções científicas, incorporando os conhecimentos
tradicionais, para a preparação, resposta e recuperação
Não foi também instaurado nenhum fórum de diálogo no
âmbito da PARRD para troca de competências e melhores
práticas sobre prontidão, resposta e recuperação. A
CUA não instaurou nem apoiou a operacionalização de
orientações sobre resposta, recuperação e reconstrução
pós-catástrofe em zonas de fragilidade e conflito. No
entanto, foi elaborado um plano operacional para o PA
e compartilhado com os EM, para permitir a solicitação
de apoio e financiamento dos Parceiros. Estão em curso
planos para estabelecer um sistema continental de
alerta precoce e prontidão multi-perigos para perigos
naturais. O sistema está previsto para delinear papéis
e responsabilidades entre a CUA, as CER e os Estados
Membros e também facilitará as operações em caso de
desastres e a assistência humanitária.
Na região da CEEAC, a concepção e a implementação
contínua de intervenções conjuntas de prontidão para
desastres e resposta, entre Estados-Membros, sectores
e parceiros foram facilitadas através da criação e
revitalização das Plataformas Nacionais para a Redução do
Risco de Desastres, da Parceria com os doadores, agências
internacionais, sector privado, tendo a implementação de
organizações para reforçar as capacidades nacionais de
gestão de resposta pós-desastre sido facilitada através
da Plataforma Anual da África Central para a Redução
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do Risco de Desastres. A região da CEDEAO reportou a
existência e a elaboração de planos de contingência
multi-sectoriais e multi-perigos ligados a alguma forma
de sistema de alerta precoce. Vários Estados-Membros
efectuam regularmente exercícios de planeamento em
situação de terreno e de escritório. Na SADC, o Sistema
Regional de Alerta Precoce é um projecto integrado que
compreende uma Unidade Regional de Alerta Precoce
(REWU), com sede no Zimbábue, e Unidades Nacionais
de Alerta Precoce (NEWU) separadas em cada um dos
10 Estados-Membros da SADC, cujas actividades são
coordenadas pela REWU. O principal objectivo é fornecer
informações antecipadas sobre as perspectivas de
segurança alimentar para a região através de avaliações
regulares da produção regional de colheitas alimentares,
mantimentos e necessidades alimentares, e alertar os
Estados-Membros sobre a escassez ou excesso iminente
de alimentos a tempo de se poderem pôr em marcha
intervenções apropriadas. De forma semelhante, as
avaliações e serviços regionais são também prestados

pelos Centros de Monitorização das Secas OMM-PNUD
na África Oriental e Austral, pela Autoridade Intergovernamental para as Secas e Desenvolvimento no
Nordeste de África, e pelo Programa AGHRYMET da
Comissão Inter-Estados de Controlo das Secas (CILSS) no
Sahel. Os países da África do Norte geraram pacotes de
informações dos riscos para diferentes grupos culturais,
de sexo e etários. O secretariado da IGAD está em
processo de reforçar as capacidades em avaliação de
danos e perdas através de formações em Avaliações de
Necessidades Pós-Desastre (PDNA). As formações têm por
objectivo reforçar a capacidade dos Estados-Membros
para realizarem avaliações das necessidades na sequência
de uma catástrofe, a fim de documentar as necessidades
de recuperação e reconstrução. O secretariado da IGAD
também elaborou um quadro para o financiamento
de desastres, que procura ter recursos regionais préposicionados para apoiar a resposta precoce a desastres e
outras calamidades que os Estados Membros enfrentem.
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CAPÍTULO 3
METAS DO QSRRD (2015-2018)
Introdução
O número de relatórios sobre o QSRRD desde 2015 têm
sido muito baixo para os Estados africanos (ver Figura 6
abaixo), apesar de uma série de iniciativas de reforço das
capacidades a este respeito. No entanto, houve um ligeiro
aumento no número de Estados-Membros que utilizam
a Ferramenta de Monitorização do Quadro de Sendai
(FMQS) para reportar sobre as várias metas do QSRRD.
Os dados até à data são, contudo, inadequados para tirar
quaisquer conclusões a nível continental. No entanto, é
possível notar progressos na consecução das Metas. Para
efeitos da presente investigação, os dados da FMQS não
cobrem adequadamente todos os Estados-Membros
da UA e, portanto, não constituiriam uma referência
conclusiva em relação à qual medir os progressos.
No entanto, do ponto de vista da CUA, têm sido realizados
alguns progressos em relação ao QSRRD e ao PA. Indicamse esses progressos adiante, utilizando como orientação
as Prioridades do QSRRD. O Quadro 9 abaixo indica os
progressos percentuais relatados a partir de 2015 e 2016
de acordo com os dados disponíveis do Quadro de
Monitorização de Sendai4. Os dados obtidos pela presente
investigação para o período 2015-2018 foram utilizados

2016

2015

No data

All indicators validated

para calcular o aumento ou diminuição percentual em
relação às diversas metas. Esta percentagem deve ser
considerada apenas como um indicador geral amplo
para todo o continente, enquanto os progressos reais em
cada EM variam consideravelmente de região para região.
A principal conclusão em todas as CER é que a África está
a fazer progressos na implementação do QSRRD e do PA.
Em geral, todos os EM relataram progressos em relação
aos diversos indicadores. A Meta C do QSRRD, contudo,
continua a ser problemática devido ao aumento anual
contínuo das perdas económicas directas de desastres.
O continente não está a fazer progressos no sentido da
redução das perdas humanas, ambientais e económicas
devidas a desastres. O número de perigos antropogénicos
está a aumentar e os perigos naturais têm mostrado uma
ligeira diminuição. Os progressos variam de região para
região e existe uma forte correlação entre o perfil de risco
dos EM (especialmente quanto à falta de capacidades
- ver discussão sobre o Índice INFORM) e os progressos
que reportam. A Meta D do QSRRD tem mostrado um
aumento significativo nos incidentes reportados. Isto
pode ser atribuído a várias razões: a) a comunicação

2017

Some indicators validated

2018

Reports in progress

(Fonte: https://sendaimonitor.unisdr.org)

4
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O QMS utiliza dados de aproximadamente 19 a 22 países africanos que reportaram durante o período em questão. Assim, deve-se ter em mente
que mesmo os dados de base estão incompletos e devem ser tratados com o cuidado necessário..
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Quadro 9:

Consecução das Metas do QSRRD e do PA em África (2015-2018)

Metas do QSRRD

2015-20165

Meta A do QSRRD: Reduzir a mortalidade continental por desastres
Meta B do QSRRD: Reduzir o número de pessoas afectadas

2017-2018

-6.25%

+30.87%

+52.88%

-37.61%
+50.2%

Meta C do QSRRD: Reduzir as perdas económicas directas dos desastres
Meta D de QSRRD: Reduzir os danos causados por desastres à infra-estrutura crítica e a interrupção dos serviços básicos

Meta E do QSRRD: Aumentar o número de países com estratégias de RRD
Meta F de QSRRD: Aumentar a cooperação internacional com os países em desenvolvimento
Meta G do QSRRD: Aumentar a disponibilidade e o acesso a sistemas de alerta precoce multi-perigos
Metas do PA

+128.53%

+11%

+0.12%

+22.85%

+59.31%

n/a

+2.82%

+1.26%

2015-2016

2017-2018

Meta Adicional 1 do PA: Aumentar o número de países com RRD integrados nos seus sistemas educativos a
todos os níveis

+46%

+22.85%

Meta Adicional 2 do PA: Aumentar a integração da RRD nos planos de desenvolvimento e adaptação às
alterações climáticas

+40%

+21.05%

n/a

+0.4%

+53%

+10%

n/a

+9%

Meta Adicional 3 do PA: Alargar o financiamento interno da RRD
Meta Adicional 4 do PA: Aumentar o número de países com planos de prontidão e recuperação
Meta Adicional 5 do PA: Aumentar as redes regionais de gestão dos conhecimentos e reforço das
capacidades
(Source: Member States’ reporting on the SFDRR and PoA)

de perdas directas de infra-estruturas era muito fraca
no passado e o aumento do número de comunicações
significa maior número de eventos registados; b) o
desenvolvimento e a urbanização em África estão a
aumentar significativamente, pelo que serão registadas
mais perdas; c) a protecção deficiente das infra-estruturas
e a redução do risco urbano aumentam o risco de perdas
e falhas de infra-estruturas. As secções a seguir analisam
os progressos realizados em relação às Metas de forma
mais pormenorizada.

3.1 Meta A do QSRRD: Reduzir a
mortalidade continental por
desastres
A Meta A do QSRRD procura reduzir substancialmente
a mortalidade mundial por desastres até 2030, visando
diminuir a média da taxa de mortalidade mundial
por 100.000 habitantes na década de 2020-2030 em
comparação com o período 2005-2015;
Os EM reportaram um aumento da mortalidade por
desastres de 31.710 no período de 2015-2016 para 36.287
no período de 2017-2018. O surto de ébola na África
Ocidental ceifou uma série de vidas, como o fizeram

também os deslizamentos de terras e lama na Serra Leoa
em 2017. Um El Niño forte nas regiões austral e oriental
causou perdas devido às inundações. As regiões África
do Norte, SADC e CEDEAO apresentaram todas um
aumento da mortalidade, enquanto nas regiões IGAD/
CAO e CEEAC houve uma diminuição. O aumento na
SADC e na África do Norte deve-se em grande parte
à comunicação de mais desastres relacionados com
os transportes e a indústria. No total, houve um ligeiro
aumento da mortalidade por desastres entre 2015-2016
e 2017-2018. Na região IGAD, o Sudão registou o maior
número de mortes por desastres durante o período que
está associado ao surto de cólera, principalmente nos
campos de refugiados, em 2017.
Curiosamente, a maioria das mortes por desastres em
2015-2016 foram causadas por perigos antropogénicos,
principalmente desastres de transporte e industriais.
De uma perspectiva de perigos naturais, os desastres
biológicos e hidrometeorológicos foram os que mais
mortes causaram nesta categoria. A crise do ébola causou
um aumento de mortes por desastres. A mortalidade por
tempestades aumentou. Deve-se notar que as mortes
directas devidas às secas não foram registadas com
exactidão, o que pode ter um impacto sobre estes valores
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Figura 4:

Mortalidade por desastres por CER (2015-2018)
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(Fonte: Relatórios dos Estados-Membros sobre o QSRRD e o PA DAT-EM: Base de dados de eventos de emergência - Université catholique de Louvain
(UCLouvain))

se tais perdas puderem ser determinadas. A natureza
As perdas reportadas são apenas uma percentagem
longitudinal e insidiosa dos eventos de seca torna essa
muito pequena num período de, por exemplo, 10-20
relação directa com a mortalidade algo problemática.
anos. Embora as perdas tenham diminuído, é preciso
Os EM não atribuem facilmente as mortes a um desastre
perceber que um grande desastre em determinado ano
específico de seca e os efeitos em cadeia das secas (por
irá distorcer significativamente a análise. O desafio deste
2,000,000
exemplo, insegurança alimentar, epidemias, problemas
indicador é obter dados tão precisos quanto possível dos
1,754,000
1,800,000
de
saúde) que causam mortes não são bem reportados.
EM e de outras organizações parceiras. Recomenda-se
É1,600,000
necessária uma informação muito melhor sobre as
que se registem anualmente estatísticas mais precisas
mortes
devidas
às
secas.
das mortes associadas a desastres, usando ferramentas
1,400,000
1,200,000
reconhecidas, como o DesInventar.
1,200,000
Deve-se notar que a análise da mortalidade por
1,000,000 cobre apenas um período de quatro anos.
desastres
829,000
780,100
753,7003.2 Meta B do QSRRD: Reduzir o
800,000

Disaster losses (US$ '000)

600,000

número de pessoas afectadas

458,000
A Meta B do QSRRD requer que os EM reduzam
Caixa: As epidemias são a principal causa de
400,000
substancialmente o número
de pessoas afectadas a nível
mortalidade na região da CEDEAO, seguida pelas
173,600
200,000
58,036
mundial
até
2030,
com
o
objectivo
de reduzir
o0 número
0 por epidemia
0
0
0
0
0
inundações . A mortalidade elevada
0
seria atribuída ao surto da doença pelo vírus é
médio mundial por 100.000 habitantes na década
Droughts
Epidemics
Extreme
Floods
Landslides
Storms comTransportation
Wildﬁres
bola (DVE) que
se espalhou
muito rapidamente
de 2020-2030,
em comparação
o período 2005Temperatures
and
industrial
em vários Estados-Membros da CEDEAO entre
2015. Houve uma diminuição significativa (39%) das
accidents
2012 e 2016. O vasto alcance do surto pode
populações afectadas, de 58.755.654 durante o período
ser atribuído à circulação sem precedentes da
2015-2016
2017-2018
de 2015/2016
para 22.968.932 em 2017/2018. A IGAD/
DVE em áreas urbanas lotadas, ao aumento da
CAO
(-95%)
e
a
SADC (-66%) registaram diminuições das
mobilidade transfronteiriça e aos conflitos entre
populações afectadas. No entanto, houve um aumento
as principais práticas de luta contra as infecções e
às práticas culturais e tradicionais prevalecentes
de 57% das pessoas afectadas na CEEAC, um aumento
na África Ocidental.
de 35% na CEDEAO, e um aumento de 88% na África do
Norte.
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reporting on drought mortalities is needed.

Figura 5:
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(Fonte: Relatórios dos Estados-Membros sobre o QSRRD e o PA)

Figure 5: Total deaths per selected disaster (2015-2018)
(Source:
Member
reporting
on the
SFDRR
PoA)
Estes números
de States’
populações
afectadas
podem
serand Tal
como acontece com as mortes por desastres, há
atribuídos ao forte El Niño nas regiões austral e oriental
menos coordenação entre os diferentes actores no
em
2015-2016.
Isto
também
se
relacionou
com
secas
e
do número
de populações
CER, comThe
One should note that the analysis of the disasterregisto
mortalities
only
covers a afectadas.
four-yearAsperiod.
inundações na África Austral e Oriental durante o mesmo
a assistência de parceiros cooperantes internacionais e
losses
reported is but a very small percentage over
for instance a 10-20 year period. Although the
período. As secas têm afectado, de longe, o maior número
dos EM, devem estabelecer mecanismos para o registo
de pessoas
no continente,
seguidas
pelas inundações.
As disaster
destas estatísticas.
losses
declined,
one must
realise
that one big
in any given year will significantly skew the
tempestades e temperaturas extremas registaram um
analysis. The challenge with this indicator is to obtain as accurate as possible data from MS and
aumento acentuado de 2015-2016 para 2017-2018.
Quadro 10: Número de afectados por CER (2015-2018)
REC
CER
CEEAC
África do Norte
SADC
CEDEAO
Total

Pessoas afectadas
2015-2016

2017-2018

32 030 471

1 502 846↓

1 993 579

3 492 088↑

758 902

6 020 355↑

20 811 703

7 146 549↓

3 160 999

4 807 094↑

58 755 654

22 968 932↓

Fonte: Relatórios dos Estados-Membros sobre o QSRRD e o PA DAT-EM:
Base de dados de eventos de emergência - Université catholique de
Louvain (UCLouvain))

3.3 Meta C do QSRRD: Reduzir as 42 of 85
perdas económicas directas dos
desastres
A Meta C do QSRRD requer que os EM reduzam as perdas
económicas directas de desastres em relação ao produto
interno bruto mundial (PIB) até 2030. Nos últimos quatro
anos, houve um aumento (34%) das perdas económicas

Caixa: Na região da África do Norte, a Mauritânia,
atingida pela seca, registou o maior número de
pessoas afectadas (mais de 4,2 milhões), seguida
por Marrocos com 1,7 milhões de pessoas
afectadas devido a temperaturas extremas.
Devido à seca na Mauritânia e às temperaturas
extremas em Marrocos e, em menor escala,
na Argélia, o número de pessoas afectadas foi
multiplicado por quase 9 em 2017-2018, em
relação ao período de 2015-2016
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Figura 6:

Total de pessoas afectadas por desastres seleccionados (2015-2018)
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(Fonte: DAT-EM Base de dados de eventos de emergência - Université catholique de Louvain (UCLouvain); relatórios dos Estados-Membros
sobre o QSRRD e o PA)

directas reportadas em África. A IGAD/CAO e a CEEAC
registaram uma diminuição das perdas económicas.
Houve um ligeiro aumento na África do Norte, mas um
aumento significativo nas regiões da SADC e da CEDEAO.
A maior parte das perdas por desastres foram devidas
aos impactos das secas e inundações. As tempestades
também causaram perdas económicas e houve um
aumento significativo das perdas na SADC devido a
incidentes de incêndios florestais na África do Sul em
20175. Embora as perdas na África do Sul tenham sido
elevadas em relação às outras perdas registadas na região
da SADC, é importante notar que não houve qualquer
impacto significativo na economia sul-africana. Devese este facto, em grande parte, à maior robustez da
economia sul-africana e à presença de mecanismos de
seguro públicos e privados.
Curiosamente, não foram registradas perdas económicas
directas em relação a acidentes de transporte e
industriais. O aumento acentuado destes incidentes no
continente ao longo dos últimos quatro anos justifica
uma dúvida quanto às perdas económicas associadas
a tais incidentes. A falta de dados sobre este desastre
composto mostra uma falta de coordenação entre as
estruturas nacionais de gestão do risco de desastres e
outros sectores, tais como os transportes. Da mesma
5
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Quadro 11: Danos totais por CER/região (2015-2028)
REC

Danos totais (milhares de USD
2015-2016

IGAD/CAO
CEEAC
África do Norte
SADC
CEDEAO
Total

2017-2018

1 873 700

483 600↓

379 798

280 833↓

20 017

36 000↑

492 515

2 536 612↑

69 100

4 807 094↑

2 835 130

8 144 139↑

(Fonte: Relatórios dos Estados-Membros sobre o QSRRD e o PA DAT-EM:
Base de dados de eventos de emergência - Université catholique de
Louvain (UCLouvain))

forma, as perdas económicas devidas a epidemias estão
mal definidas e não são reportadas com precisão.
Um dos desafios identificados nos relatórios sobre
esta Meta é a delimitação do que constitui uma perda
económica directa nos diversos sectores. Embora o
QSRRD forneça orientações adequadas sobre esta
Meta, os Estados-Membros reportaram dificuldades
na obtenção de dados completos. Os desastres (por
exemplo, as epidemias e os transportes) não permitem
o registo único de perdas maciças. Estas perdas estão

A maioria das perdas nos incêndios de Knysna, na África do Sul, foram perdas seguradas.
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Figura 7:
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mais associadas à perda agregada ligada a uma série de
desastres ao longo de um período de tempo.
As perdas directas por desastres são mal registradas
pelos EM e as CER. Devem ser implementados melhores
mecanismos de coordenação e sugere-se que os EM e as
CER façam esforços concertados para estabelecer relações
com as suas instituições de investigação e universidades
nacionais que possam desempenhar um papel valioso na
recolha e gestão contínuas desses dados. A maioria das
regiões de África tem centros de RRD nas universidades,
com os quais se podem criar parcerias para a gestão dos
dados de desastres.

3.4 Meta D do QSRRD: Reduzir os
danos causados por desastres
à infra-estrutura crítica e a
interrupção dos serviços básicos
A Meta D do QSRRD visa reduzir substancialmente os
danos causados por desastres à infra-estrutura crítica e a
interrupção dos serviços básicos, entre eles as instalações
de saúde e educação, em particular pelo desenvolvimento
da sua resiliência até 2030;

Os relatórios dos EM sobre os danos à infra-estrutura
crítica e a interrupção dos serviços básicos continuam a
constituir um desafio. Os dados não estão prontamente
disponíveis ou quantificados a nível nacional, sendo a
maioria das perdas sofridas a nível local. No entanto,
ao observar os dados disponíveis, verifica-se que os EM
reportaram um aumento significativo dos danos de
2015-2016 (128,53%). A partir de 2016-2017 houve um
decréscimo reportado de 24,31%, mas a partir de 20172018 houve um aumento de 58,41%. Apesar do aumento
dos danos reportados, o número de perdas é inferior em
11% entre os períodos de comparação.
Os dados registados pelos EM dizem respeito apenas
ao número de instalações destruídas ou danificadas.
São registados muito poucos outros dados sobre tais
perdas, por exemplo: quantidade de dias escolares
perdidos, impacto nas cadeias de abastecimento e
outras oportunidades de negócios ou mortes adicionais
e pessoas afectadas pela perda de instalações de saúde.
Embora seja útil registar o número de perdas de infraestruturas críticas, recomenda-se que os EM também
estabeleçam correlações com as perdas económicas
directas e indirectas, conforme a Meta C do QSRRD.
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Caixa: As inundações urbanas sem precedentes de há décadas em Argel (capital da Argélia) levaram a um
investimento público inovador em infra-estruturas para reduzir o risco de inundações no Distrito de Bab El
Oued. O principal investimento público em infra-estruturas para a redução do risco de desastres de inundações
foi o aumento da capacidade do sistema de esgotos existente no distrito pela duplicação do colector do Oued
M’kacel. O novo colector é composto de duas partes: uma parte em túnel e uma parte a céu aberto. O túnel
tem 4 metros de diâmetro e 4,4 km de comprimento, com uma profundidade variando entre 30 e 54 metros.
A parte a céu aberto é uma estrutura dupla de 2,40 x 4 metros e 270 metros de comprimento. Este projecto
foi conceptualizado e financiado pelo orçamento dotado pelas autoridades públicas à redução do risco de
desastres no valor de 75 milhões de USD.

Quadro 12: Perda de infra-estruturas críticas por CER (2015-2018): Alguns exemplos
CER / Estado Membro

Desastre

2015-16

2017-18

CEDEAO
1. Número de instalações de saúde destruídas ou danificadas
Camarões

Congo

Inundações

0

Deslizamentos de terra

0

4↑

Incêndio estrutural

0

20↑

Perigos civis

0

1↑

Tempo severo

1

0↓

1↑

2. Número de instalações de ensino destruídas ou danificadas
Camarões

Inundações

0

5↑

Congo

Tempo severo

2

4↑

Inundações

1

0↓

Perigos civis

0

3↑

Cratera

0

↑

3. Número de infra-estruturas de transporte destruídas ou danificadas
Camarões
Gabão
CEDEAO
1. Número de instalações de saúde destruídas ou danificadas
Benim

Inundações

0

51↑

Côte d’Ivoire

Tempo severo

2

0↓

Libéria

Inundações

1

1

Incêndio estrutural

0

1↑

15

25↑

Serra Leoa

Inundações

2. Número de instalações de ensino destruídas ou danificadas
Benim

Inundações

70

198↑

Côte d’Ivoire

Tempo severo

22

0↓

Libéria
Serra Leoa

Inundações

1

1

Tempo severo

0

1↑

21

36↑

Inundações

3. Número de infra-estruturas de transporte destruídas ou danificadas
Benim

Inundações

0

18↑

Côte d’Ivoire

Inundações

1

2↑

Cratera

2

0↓

Inundações

1

0↓

Erosão costeira

2

0↑

12

18↑

Libéria
Serra Leoa

20

Inundações
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IGAD/CAO
1. Número de instalações de saúde destruídas ou danificadas
Quénia

Inundações

10

20↑

Deslizamentos de terras

30

40↑

Cratera

50

60↑

Secas

70

80↑

Inundações

10

15↑

Deslizamentos de terras

10

15↑

Cratera

10

15↑

Secas

10

15↑

5

25↑

Deslizamentos de terra

10

30↑

Cratera

15

35↑

Secas

20

40↑

2

1↓

137

123↓

2. Número de instalações de ensino destruídas ou danificadas
Quénia

3. Número de infra-estruturas de transporte destruídas ou danificadas
Quénia

Inundações

SADC
1. Número de instalações de saúde destruídas ou danificadas
Lesoto

Tempo severo

Madagáscar

Inundações/Ciclones

Malaui

Inundações

23

0↓

Moçambique

Inundações

10

18↑

Zâmbia

Inundações

3

1↓

Zimbábue

Inundações/Ciclones

0

53↑

Terramoto

1

0↓

Inundações

0

3↑

2. Número de instalações de ensino destruídas ou danificadas
Botsuana
Eswatini

Tempo severo

68

9↓

Lesoto

Tempo severo

10

25↑

Madagáscar

Inundações/Ciclones

461

1114↑

Malaui

Inundações

626

18↓

Moçambique

Inundações

110

42↓

Zâmbia

Inundações

63

15↓

Zimbábue

Inundações/Ciclones

0

331↑

Inundações

0

1↑

Ciclone

0

2↑

45

250↑

1

32↑

3. Número de infra-estruturas de transporte destruídas ou danificadas
Botsuana
Lesoto

Tempo severo

Madagáscar

Inundações/Ciclones

Malaui

Inundações

pontes, ramais, canais
1220,53km & 3210

Zimbábue

Ciclone

2 pontes, 10km estradas

0↓
369 canais e pontes↑

(Fonte: Relatórios dos Estados-Membros sobre o QSRRD e o PA)
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3.5 Meta E do QSRRD: Aumentar
o número de países com
estratégias nacionais e subnacionais ou locais de redução
do risco de desastres
A Meta E visa garantir o aumento substancial do número
de países com estratégias nacionais e locais de redução
do risco de desastres até 2020; O número de EM com
estratégias de RRD em África aumentou 22,85%. A
maioria das políticas e estratégias posteriores a-2000
está harmonizada com o Quadro de Acção de Hyogo,
sendo cada vez mais as que estão harmonizadas com o
QSRRD. Os EM relataram que quando estão a ser revistas
as políticas e estratégias, são agora harmonizadas com o
QSRRD e o PA. Poucos países têm políticas e estratégias
anteriores aos anos 1990, e a maioria delas estão em fase
de revisão.
Embora tenha havido um aumento na elaboração e
promulgação de políticas, estratégias e planos nacionais
de redução do risco de desastres, a implementação real
a vários níveis mantém-se problemática. Somente 4.55%
dos EM reportaram que as suas estratégias de redução do
risco de desastres estão completamente implementadas
(existem intervenções que abordam todos os objectivos/
áreas prioritárias da estratégia/plano), tendo 77.27%
indicado que as suas políticas e estratégias foram
parcialmente implementadas e 18,18% não reportaram
nenhuma implementação.

Figura 8:
		

Implementação pelos EM das suas
estratégias de RRD
Nenhuma
implementação
18%
5%

Implementação
parcial

Implementação
total

77%

(Fonte: Relatórios dos Estados-Membros sobre o QSRRD e o PA)

Examinando o Quadro 13 é evidente que a maioria dos
países africanos fizeram progressos significativos durante
a última década na institucionalização da redução do
risco de desastres nas suas estruturas nacionais através
de políticas e legislação. Vários parceiros internacionais
de cooperação, como o BM, a UE, o BAD, o UNDRR, o
PNUD, o GFDRR, a FICV, o PAM, a USAID e a FAO (para citar
apenas alguns) contribuíram grandemente no apoio aos
EM para elaboração destas políticas e estratégias.

Caixa: O Quénia institucionalizou completamente a RRD no país com o Centro Nacional de Operações
de Desastres (NDOC) totalmente dedicado à coordenação de todos os aspectos da prevenção, mitigação,
prontidão e resposta aos desastres no país. O Centro possui uma dinâmica plataforma nacional de RRD com
partes interessadas múltiplas, que se reúne trimestralmente para compartilhar experiências e lições sobre
vários aspectos da RRD. A plataforma de RRD realiza anualmente um Simpósio Nacional de RRD, que decorre
paralelamente à jornada IRRD no mês de Outubro. As várias partes interessadas são envolvidas para mostrar
as suas inovações e experiências, sendo apresentados documentos temáticos relevantes para o tema do ano.
O planeamento dos dois eventos começa em Julho com a procura dos principais oradores, solicitação de
apresentações relevantes e angariação de recursos para financiar o simpósio e a jornada IRRD.
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Quadro 13: Progressos dos Estados-membros: Meta E do QSRRD (2018)
Aspecto

Sim

O seu país tem uma política ou legislação nacional de RRD/MRD?

88.24%

O seu país tem uma Estratégia/Plano nacional de RRD ?

64.71%

O seu país tem legislação/políticas que procuram abordar a meta mundial e continental de RRD para reduzir a mortalidade por desastres?

79.41%

O seu país tem legislação/políticas que procuram abordar a meta mundial e continental de RRD para reduzir o número de pessoas
afectadas por desastres?

80%

O seu país tem legislação/políticas que procuram abordar a meta mundial e continental de RRD para incorporar a RRD nos sistemas
educativos do país em todos os níveis?

74.29%

O seu país tem legislação/políticas que procuram abordar a meta mundial e continental de RRD para reduzir as perdas económicas devidas
a desastres?

64.71%

O seu país tem legislação/políticas que procuram abordar a meta mundial e continental de RRD para aumentar o financiamento da RRD?

70.97%

Existe uma ou mais instituições governamentais responsáveis pela Redução do Risco de Desastres/Gestão do Risco de Desastres?

93.55%

O seu país tem uma plataforma nacional de RRD/MRD?

80.65%

O seu país tem uma subcomissão parlamentar que trata de questões de RRD?

62.07%

(Fonte: Relatórios dos Estados-Membros sobre o QSRRD e o PA)

Quadro 14: Estratégias de RRD em vigor
IGAD/CAO

UMA/África do Norte

SADC

CEDEAO

CEEAC

Burundi

Argélia

Angola

Benim

Camarões

Djibuti

Líbia

Botsuana

Burkina Faso

RCA

Eritreia

Mauritânia

Comores

Cabo Verde

Chade

Etiópia

Marrocos

RDC

Costa do Marfim

Congo

Quénia

Tunísia

Eswatini

Gâmbia

Guiné Equatorial

Ruanda

República Saharaui

Lesoto

Gana

Gabão

Somália

Madagáscar

Guiné

São Tomé e Príncipe

Sudão do Sul

Malaui

Guiné-Bissau

Sudão

Maurícia

Libéria

Tanzânia

Moçambique

Mali

Uganda

Namíbia

Níger

Seicheles

Nigéria

África do Sul

Senegal

Tanzânia

Serra Leoa

Zâmbia

Togo

Zimbábue
Sim

Não

Sem dados

(Fonte: Relatórios dos Estados-Membros sobre o QSRRD e o PA)

Relatório Bienal Sobre o Programa de Acção para a Implementação do Quadro de Sendai para a Redução do Risco de Desastres 2015-2030 em África

23

Djibuti, RDC, Somália, Sudão, Guiné-Bissau, Libéria, Níger,
Senegal, Camarões, Congo, Guiné Equatorial e Gabão
não têm actualmente em vigor estratégias de RRD. A
nível sub-nacional, vários EM reportaram a existência de
estratégias e planos de RRD. A maioria das entidades de
nível local com estratégias de RRD em vigor são centros
urbanos, enquanto os municípios rurais estão atrasados.
Em média, 38% das entidades sub-nacionais em África
têm estratégias e planos de RRD em vigor.
Os desafios reportados pelos EM são a falta de
implementação das políticas nacionais a nível nacional

(coordenação intersectorial e adesão) e sub-nacional,
bem como o apoio financeiro para a implementação das
políticas e estratégias.
A CUA e as CER apropriadas devem fazer esforços
concertados para apoiar os EM que ainda não dispõem
de políticas, leis e estratégias nacionais de RRD, a fim
de alcançar a meta de 2020. Recomenda-se que sejam
criados fluxos de rastreio dos fundos destinados à
implementação de políticas e estratégias de RRD em
todas as esferas de governo e que tal seja reportado
anualmente.

Quadro 15: Estratégias sub-nacionais de RRD reportadas
Estado Membro

Número total de governos
locais

Número de governos locais
com estratégias adoptadas

% de governos locais com
estratégias adoptadas

Benim

77

45

58%

Botsuana

32

9

28%

421

41

10%

23

4

17%

8

0

0%

Eswatini

353

121

34%

Gana

260

260

100%

Lesoto

80

17

21%

Libéria

15

7

47%

Madagáscar

22

6

27%

Malawi

32

28

88%

Mali

69

69

100%

Moçambique

151

53

35%

Níger

255

225

88%

Seicheles

5

1

20%

Serra Leoa

16

10

63%

África do Sul

52

52

100%

Togo

39

23

59%

Tunísia

350

17

5%

Zâmbia

107

12

11%

72

61

85%

Burkina Faso
Chade
Guiné Equatorial

Zimbábue
Média de África (segundo dados actuais)
(Fonte: Relatórios dos Estados-Membros sobre o QSRRD e o PA)
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38%

3.6 Meta F do QSRRD: Melhorar a
cooperação internacional
A Meta F do QSRRD visa reforçar substancialmente
a cooperação internacional com os países em
desenvolvimento, através de um apoio adequado
e sustentável para complementar as suas acções
nacionais de implementação do QSRRD até 2030.
Os EM reportaram um aumento da cooperação
internacional e do financiamento. No período de 20152016, os EM reportaram um aumento médio de 53%
dessa cooperação. O papel desempenhado pelo Banco
Mundial, a UE e o Banco Africano de Desenvolvimento no
apoio aos EM reveste uma importância específica. Os EM
reportaram sobre um conjunto de cooperações bilaterais
e multilaterais para a RRD.
O Burkina Faso destacou o papel e o apoio da CEDEAO
no reforço das capacidades para a RRD, tendo feito
menção ao Fundo Mundial do Ambiente e o seu apoio
para a integração dos aspectos de redução do risco de
desastres e adaptação às alterações climáticas no país.
O Benim reportou sobre a cooperação interestatal em
matéria de RRD que tem com os Camarões, Marrocos e
Togo. A Côte d’Ivoire destacou a cooperação e apoio
da CEDEAO, PNUD, UNDRR, Banco Mundial e UE para a
gestão da informação, criação de consciência e reforço
de capacidades. Cabo Verde reportou sobre o projecto:
“Building Capacities for Resilient Recovery - Phase 2 (20182022)” com financiamento do Governo do Luxemburgo
e do PNUD. O projecto foi concebido para melhorar a
prontidão para a recuperação, apoiar uma gestão eficaz
da recuperação e promover uma melhor reconstrução.
O Gana destacou o “Greater Accra Climate Resilient and
Integrated Development Project”, financiado pelo Banco
Mundial, bem como o apoio da GIZ na integração de
soluções de transferência de risco numa abordagem
holística da gestão do risco climático para o Gana. O
Governo norueguês também apoia o Gana através de
Caixa: A Sociedade para a Redução de Desastres
da África Austral (SASDiR - ver www.sadir.org)
foi estabelecida em 2010 com a região da SADC.
Esta Sociedade é uma comunidade de prática em
RRD e reúne a sociedade civil, governos e mundo
académico, através de uma conferência bienal. A
SASDiR publica também a primeira e única revista
académica internacionalmente conceituada em
RRD (Jámbà: Journal of Disaster Risk Studies ver www.jamba.org.za) no continente africano,
graças ao apoio financeiro directo do Centro
Nacional de Gestão de Desastres da África do Sul.

financiamento e assistência técnica. A Libéria reportou
o envolvimento da Agência de Cooperação Internacional
do Japão (JICA), que apoia as quatro áreas prioritárias
do QSRRD e o PA. A JICA promove a integração da RRD
em todos os projectos de desenvolvimento e apoia o
desenvolvimento de um quadro para a RRD com outras
partes interessadas. A Serra Leoa está actualmente a
passar por mudanças significativas e profundas nas suas
estruturas nacionais de gestão do risco de desastres,
com o apoio do Banco Mundial, DFID e PNUD. Esta
cooperação incide na criação de um novo organismo
de RRD (o projecto de lei já foi elaborado), um programa
de recuperação, avaliação multi-perigos para cidades
resilientes, compilação de um perfil de risco nacional,
implementação de programas escolares e garantia do
ensino público.
O Botsuana foi um exemplo de cooperação subnacional. Tem um programa de cooperação de reforço
de capacidades com o Estado da Carolina do Norte, nos
EUA. Este programa melhora não só as competências,
mas também o equipamento de busca e salvamento e
um Centro de Operações de Emergência. Eswatini tem
acordos com o Governo de Taiwan, que fornece apoio
em espécie, enquanto está em fase de negociação
uma proposta para o Banco Mundial. O Malaui
informou sobre um número significativo de iniciativas
de cooperação internacional. Um desses acordos é
uma cooperação trilateral entre a República Popular
da China, a República do Malaui e o Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento, que vigorou
de 2016 a 2017. Esta iniciativa envolveu um acordo para
implementar um pequeno plano de subsídios de RRD
para contribuir para a redução do risco de desastres e
recuperação nas comunidades. Envolveu também a
integração da RRD nas políticas, planos e programas de
desenvolvimento e a recolha e disponibilização de dados
e conhecimentos sobre o impacto dos desastres naturais
para os decisores. As Seicheles destacaram a assistência
técnica que lhes foi prestada pelo Banco Mundial para a
elaboração do Plano Nacional de Gestão Integrada das
Situações de Emergências. Foram também registadas
várias cooperações com entidades regionais, tais como
o programa de Avaliação e Análise da Vulnerabilidade
Regional da SADC que tem ajudado muito na integração
sub-nacional de medidas de vulnerabilidade no
planeamento do desenvolvimento.
A Argélia tem celebrado vários acordos de cooperação
internacional em matéria de RRD, principalmente no
campo do reforço de capacidades, com o PNUD, França,
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Itália, Japão e China. Marrocos desenvolveu as relações
internacionais com a JICA (Japão), Suíça e a OCDE,
enquanto a Tunísia coopera com o UNDRR, PNUD e UE
(DG ECHO) a fim de elaborar a sua estratégia nacional
em matéria de RRD e plano de acção. Esta cooperação
também se concentra na implementação de estratégias
locais de RRD nos municípios de Ain Drahem e Tataouine
(projectos-piloto em curso). Além disso, existe uma
cooperação franco-tunisina entre o Fundo de Protecção
Civil (ONPC) e o Fundo de Solidariedade Prioritária
(FSP), que tem financiado o desenvolvimento da análise
nacional.
Da breve análise acima, fica claro que existe no continente
uma cooperação bi- e multi-lateral significativa para
a RRD. No entanto, a cooperação também pode ser
problemática. Alguns dos desafios mencionados pelos
EM são que o financiamento vem com certas condições
dos doadores. Condições essas que nem sempre estão
totalmente harmonizadas com as prioridades nacionais,
tendo os EM reportado que precisam de aderir a
essas condições para garantir o financiamento. Os EM
destacaram a necessidade de cooperação contínua, mas
sentiram que esta Meta pode ter um enfoque negativo
ao presumir que os países em desenvolvimento estão
sempre a precisar de assistência. Insistiu-se na existência
de competências técnicas locais que podem ser muito
melhor utilizadas se houver financiamento disponível.
Por conseguinte, deve ser feita uma distinção entre
assistência monetária e técnica.

3.7 Meta G do QSRRD: Aumentar
a disponibilidade e o acesso a
sistemas de alerta precoce multiperigos
Na consecução da Meta G, os EM aumentarão
substancialmente a disponibilidade e acesso a sistemas
de alerta precoce multi-perigos e as informações e
avaliações dos riscos de desastres até 2030. 82,35% dos
EM reportaram que dispõem de certos tipos de sistema(s)
de alerta precoce multi-perigos. Os desafios identificados
estão relacionados com a falta de integração dos
sistemas, com sistemas de alerta precoce múltiplos a
vários níveis que não são coordenados e com questões
de soberania nacional em relação a alertas precoces
e sistemas transfronteiriços. Em geral, a quantidade
de sistemas de alerta precoce tem aumentado desde
2015. Os serviços meteorológicos e hidrológicos dos
Estados-Membros parecem ser as maiores fontes de
informação de alerta precoce. Regiões como a IGAD
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Caixa: A FICV, em colaboração com as sociedades
nacionais e outros parceiros, é actualmente
pioneira num projecto de Financiamento
Baseado em Previsões em vários EstadosMembros da IGAD e da CAO , como mecanismo
para prever acções humanitárias precoces. A
acção baseada em previsões tenta utilizar as
previsões meteorológicas para melhorar as
medidas de prontidão e assim reduzir o impacto
humanitário dos perigos naturais, em particular
nas populações vulneráveis. Deve-se isto a uma
precisão cada vez maior na previsão dos perigos
naturais, como inundações e secas, através de
sistemas eficazes de alerta precoce centrados
nas pessoas. Uma acção humanitária é então
activada com base em certos factores, quando
estes ultrapassam um determinado nível de
arranque, o que requer pré-posicionamento de
recursos e fundos adequados para apoiar uma
acção precoce e assim reduzir o sofrimento das
populações vulneráveis. Em última análise, o
custo das intervenções é muito mais baixo e as
consequências do desastre são reduzidas.

e a CAO dispõem do Centro de Previsão e Aplicação
Climática da IGAD (ICPAC), que está avançado na emissão
de alertas meteorológicos e climáticos precoces. O
Fórum das Perspectivas Climáticas Regionais da África
Austral (SARCOF) é coordenado pelo Centro de Serviços
Climáticos (CSC) da Comunidade de Desenvolvimento
da África Austral (SADC) em Gaborone, no Botsuana. O
Centro de Serviços Climáticos da SADC proporciona
serviços operacionais e regionais para a monitorização e
previsão de situações extremas nas condições climáticas.
O Centro elabora e difunde produtos meteorológicos,
ambientais e hidrometeorológicos. Os produtos do
Centro contribuem para uma melhor gestão do risco de
desastres na região e ajudam a assegurar que os EstadosMembros estejam mais bem preparados para desastres
climáticos e meteorológicos, conservação e protecção
dos recursos naturais. O Centro Africano de Aplicação
Meteorológica para o Desenvolvimento (ACMAD)
continua a apoiar os Estados-Membros com dados
meteorológicos e alertas. Foi reportada muito pouca
coordenação e integração de informações de alerta
precoce entre os vários centros e organismos. Sugere-se
que a CUA, através das CER, implemente medidas que
visem uma melhor utilização e integração dos sistemas
de alerta precoce. Os dados sobre a acessibilidade destes
sistemas por parte do público em geral são limitados.
Devem ser implementados processos de comunicação
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para comunicar adequadamente as informações de
alerta precoce àqueles que mais as necessitam.
Os EM reportaram uma melhora na elaboração e
implementação de Sistemas de Alerta Precoce Multiperigos (MHEWS). A maioria dos EM reportou a existência
de dois ou mais desses sistemas. Estes sistemas são,
contudo, muito específicos do sector (ver o exemplo da
região da SADC abaixo). Foram levantadas preocupações
Quadro 16:

sobre a falta de integração desses sistemas, e a maioria dos
EM acredita que as CER precisam de desempenhar um
papel mais preponderante na garantia de sinergias entre
SAPMP e alertas regionais. A IGAD reportou progressos
na elaboração de um SAPMP regional que poderá estar
operacional antes de 2021. Além disso, a região IGAD
realiza a avaliação dos perigos e riscos utilizando a GIS e
a Observação da Terra, e proporciona formação em alerta
precoce. O alerta precoce baseado em previsões tem sido

Sistemas de alerta precoce na SADC
Número de pessoas
abrangidas pelo SAP
multi-perigos (G-3)

Estado
Membro

Sistemas de alerta precoce
implementados

Existentes (antes de 2016)

Enfoque

Angola

Sim

Sim

Bacia de Cuvelai, Rio Cavaco, Rio 9.535
Coporolo e Rio Catumbela

Botsuana

Alerta precoce de comunicação em
massa por SMS

Desde 2012

Multi-perigos

População total 1,2 milhões

Alertas de tempo severo e
inundações

Desde 2016

Multi-perigos

População total 1,2 milhões

Observatório Vulcanológico de
Goma

Sim

NA

NA

(Ovg), Centro Sismológico de Lwiro

Sim

NA

NA

Instituto Nacional de Investigação
Biomédica (Inrb)

Sim

NA

NA

Sector de Gestão de Doenças
(Ministério da Saúde)

Sim

NA

NA

Vigilância humanitária (Ministérios Sim
da Acção Humanitária) Metlsatt

NA

NA

Meteorologia

Antes de 2016

Multi-perigos

A nível nacional

Geologia

Antes de 2016

Risco único

A nível nacional

Departamento dos Assuntos

Antes de 2016

Risco único

A nível nacional

Eswatini National Trust

Antes de 2016

Risco único

A nível nacional

Ministério da Saúde

Antes de 2016

Multi-perigos (epidemia)

A nível nacional

Sistema de informações mundiais
e de alerta

December 2017

Risco único

1,800,000

Análise de risco climático e SGI
do SAP

2015

Multi-perigos

-

Lesotho Meteorological services

Before 2016

Multi-perigos

1,800,000

Sistemas de alerta precoce de
ciclones

2016

Ciclone

3 750 000

Sistema de previsão e alerta de
inundações

2017

Inundações

1 021 000

Sistema Nacional de Alerta Precoce Em curso

SAPMP (Inundações, secas,
períodos áridos, lagartas-docartucho,

Todo o país

Sistema de Alerta Precoce de Base
Comunitária

Inundações e secas

Varia de comunidade para
comunidade

República
Dem. do
Congo

Eswatini

Lesoto

Madagáscar

Malaui

Em curso
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Estado
Membro

Sistemas de alerta precoce
implementados

Existentes (antes de 2016)

Enfoque

Número de pessoas
abrangidas pelo SAP
multi-perigos (G-3)

Moçambique

Sensores comunitários

Antes de 2016

Inundações

-

Inundações

-

Escala Hidrométrica Antes de 2016

Namibia

África do Sul

Zâmbia

Zimbabué

Datawiner

Antes de 2016

Multi-perigos

-

Electric siren

Desde 2017

Multi-perigos

-

Serviços Meteorológicos

Antes de 2016

Multi-perigos

-

Serviços Hidrológicos

Antes de 2016

Multi-perigos

-

Avaliação e análise de
vulnerabilidade

Antes de 2016

Multi-perigos

-

Relatórios de segurança alimentar

Antes de 2016

Multi-perigos

-

SAP (SA do Serviço meteorológico e Existente mas melhorado nos
NDMC) baseado no impacto
últimos 3 anos

Perigo único
Orientado para o impacto
Indica medidas de mitigação

Abrange 9 entidades
provinciais de GD, mas limitado
a sectores dentro dela

Cobertura televisiva de
comunicação nacional durante o
dia por todos os canais nacionais

Existente mas melhorado nos
últimos 3 anos

Perigo único
Orientado para o impacto
Indica medidas de mitigação

Abrange 9 entidades
provinciais de GD, mas limitado
a sectores dentro dela

Rádio local

Existente mas melhorado nos
últimos 3 anos

Perigo único
Orientado para o impacto
Indica medidas de mitigação

Abrange 9 entidades
provinciais de GD, mas limitado
a sectores dentro dela

Meios de comunicação a nível
dos bairros (conselheiros e líderes
tradicionais)

Existente mas melhorado nos
últimos 3 anos

Perigo único
Orientado para o impacto
Indica medidas de mitigação

Abrange 9 entidades
provinciais de GD, mas limitado
a sectores dentro dela

Sistema de Alerta por SMS enviado
através dos prestadores de serviços

Antes de 2016

Multi-perigos cobrindo
inundações, lagartas-docartucho

Nacional

Sistema de alerta precoce de
inundações (SAP)

2018

Perigo único -

Distrito

Estações de Rádio Comunitárias

Antes de 2016

Nacional

Visa comunidades específicas

Sistemas de vigilância de
epidemias

Antes de 2016

Risco único com base sectorial

Nacional

Previsão Meteorológica Nacional
Sazonal

Antes de 2016

Multi-perigos cobrindo riscos
hidrológicos e

Nacional

Sistema de Alerta Precoce de
Segurança Alimentar e Nutricional

Antes de 2016

Insegurança alimentar e
nutricional

Nacional

Multi-perigos
(Ciclones, inundações,
tempestades,

Nacional (10 províncias e 72
distritos)

Sistema Nacional de Alerta Precoce Sim
da Organização de Protecção Civil

implementado na região desde 2014, quando a unidade
MRD da IGAD foi transferida para o Quénia.
Parece não ter havido progressos significativos nesta
Meta ao longo dos períodos em questão e a maioria
dos EM reportou os SAP existentes, já em vigor antes
de 2015. O principal desafio em relação a este indicador
é que a maioria da EM tem uma série de sistemas de
alerta concentrados num só perigo, com muito pouca
integração. A má coordenação a nível nacional e regional
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dificulta a eficácia dos SAPMP. A falta de plataformas ou
redes de captação de dados meteorológicos também
poderia contribuir para um SAP menos eficaz. As
previsões meteorológicas e climáticas em África são
produzidas num ambiente de escassez de dados, o que
resulta em alertas precoces tendenciosos. Recomendase que as CER desempenhem um papel muito mais
preponderante na promoção, assistência e melhoria dos
SAPMP regionais dos EM, tomando conhecimento da
necessidade de alertas nacionais soberanos.
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CAPÍTULO 4

PROGRESSOS REALIZADOS NAS METAS DO PA

Introdução

Painel de controle do PA para África

Além das sete metas do QSRRD, o PA exige a medição
de mais cinco metas exclusivas para África. Estas Metas
são medidas de acordo com o QMN e as secções que
se seguem utilizam as variáveis para comunicar os
progressos realizados pelos Estados-Membros. Para
facilitar a comparação e os progressos globais, foi
elaborado um Painel de controle do PA para África, que
utiliza uma combinação média das pontuações da meta
para obter uma pontuação de 2015/2016 e 2017/2018.

O painel de controle para África representa os progressos
globais realizados pelos Estados-Membros em relação
ao PA. As variáveis estão ligadas a uma escala de Likert
de 5 dimensões (1 significando de nenhum a poucos
progressos, e 5 significando progressos abrangentes),
de acordo com os requisitos do QMN. Estes indicadores
foram por sua vez codificados por cores para facilitar
visualmente a consulta.Estas cores são utilizadas ao
longo deste relatório (em quadros e mapas) para facilitar
a consulta, compreensão e comparação.

Figura 9:

Pontuações do Painel de Controle Composto dos Estados-Membros (2015-2018)

25

Número de Estados-Membros

22
20

19
16

16

15

10

5

10

9
5

5

5
1

1

1

0
Faltam relatórios

1.0-1.9

2.0-2.9

3.0-3.9

4.0-4.9

5

Resultados compostos
2015-2016

2017-2018

(Fonte: Relatórios dos Estados-Membros sobre o QSRRD e o PA)
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Os resultados sobre os indicadores do PA estão
representados no Quadro 17, abaixo. Na maioria dos
casos, o relatório sobre um indicador consiste numa série
de variáveis que foram normalizadas de acordo com os
critérios propostos para a avaliação dos indicadores no
QMN (ver Anexo A). As pontuações agregadas dos dois
períodos formam a base para comparação. Quando não
foram reportados dados, utilizou-se “n/d”. Foram utilizadas
um total de 13 variáveis ligadas às Metas do PA. Todos
estes indicadores utilizam a escala de classificação de 5
dimensões acima e, portanto, as pontuações podem ser
médias entre as regiões e o continente.
O Mapa 4 mostra uma comparação global entre os
períodos 2015-2016 e 2017-2018 ligada às várias CER
(pontuação média de todos os EM por CER). Todos os
dados reportados pelos diversos EM foram calculados
como média e ligados à sua CER específica. O Egipto e
a República Saharaui foram ligados à região da África do

Norte para efeitos de comparação. Quando os EM são
membros de mais de uma CER, as pontuações foram
incorporadas em ambas os CER. Observando o mapa
é evidente que, em geral, todas as CER estão a fazer
progressos no âmbito das Metas do PA.
O Quadro 17, abaixo, apresenta um “painel de controle”
de consulta rápida de cada Estado-Membro ligado aos
dois períodos de notificação. Os EM sem dados estão
indicados a cinzento. A partir do painel de controle fica
claro que a maioria dos EM da UA está a fazer progressos
no sentido da implementação das metas do PA, com
excepção de muito poucos. Congo, Guiné e São Tomé
e Príncipe apresentaram uma regressão. Angola, Gabão,
Gana, Mali, Mauritânia, Marrocos, Namíbia e Somália, não
reportaram mais nenhum progresso global, o que não
significa, contudo, que não tenham sido feitos progressos
em todos os indicadores. O Ruanda reportou que tinha
alcançado de forma abrangente todas as Metas do PA.

Mapa 4: Consecução comparativa do QSRRD e do PA por parte das CER

Limited
achievement

Comprehensive
achievement

(Fonte: Relatórios dos Estados-Membros sobre o QSRRD e o PA)
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Moçambique

África do Sul Sudão do Sul

Marrocos

Somália

Maurícia

Serra Leoa

Namíbia

Guiné-Bissau

Quénia

Djibuti

Guiné

Coted'Ivoire

RDC

Congo

Botsuana

Gana

Benim

Argélia

Angola

Sudão

Níger

Tanzânia

Nigéria

Libéria

Egypt

Guiné
Equatorial

Lesoto

Burundi

Burkina Faso

Quadro 17: Painel de controle do QSRRD e PA dos Estados Membros

Togo

Ruanda

Líbia

Eritreia

Camarões

Uganda

Zâmbia

Senegal

São Tomé
e Príncipe
República
Saharaui

Tunísia

Mali

Gabão

Chade

Malawi

Etiópia

RCA

Madagáscar

Eswatini

Cabo Verde

Zimbábue

Seicheles

Mauritânia

Gâmbia

Comores

4.1 Meta Adicional 1 do PA:
Aumentar o número de países
com a RRD integrada nos seus
sistemas educativos a todos os
níveis
Os EM fizeram progressos significativos na inclusão da
RRD nos sistemas educativos a todos os níveis. Tanto no
nível primário como no secundário, todos os EM fizeram
progressos moderados a substanciais. A maioria dos
progressos tem sido realizada a nível do ensino superior,
onde os EM relataram uma consecução substancial da
meta. Em geral, a inclusão da RRD no currículo do ensino
primário e secundário tem sido limitada. Tem sido dada
mais atenção ao ensino superior e depois também mais
a nível de pós-graduação do que a nível de licenciatura.
Isto deve-se em grande parte às necessidades actuais
Quadro 18:

Um projecto da UNICEF concentra-se actualmente no
reforço das capacidades em Moçambique, Malaui e
Zimbábue para a integração da RRD no currículo primário.
A região IGAD desenvolveu uma estratégia de integração
da RRD no currículo educativo que está actualmente em
vias de implementação.

RRD integrada em todos os currículos (2015-2018)
RRD no
ensino primário

CER

das limitações incluem a falta de conhecimentos por parte
dos educadores sobre questões de RRD, um currículo
sobrecarregado e a menor prioridade dada às questões
de RRD. Os EM que se concentram especificamente
na educação em RRD na sua política e/ou legislação
nacional registaram maiores progressos do que os outros,
por exemplo, Egipto, Gabão, Quénia, Malaui, Mali, Nigéria,
Ruanda, Serra Leoa, Tanzânia e Uganda.

RRD no ensino
secundário

RRD no
ensino superior

RRD nos
cursos profissionais

Índice Nacional

2015-2016 2017-2018 2015-2016 2017-2018 2015-2016 2017-2018 2015-2016 2017-2018 2015-2016 2017-2018
CAO

3.8

4.3

3.8

4.3

4.5

4.8

4.5

4.8

4.1

4.5

CEEAC

2.3

2.5

2.2

2.5

2.5

2.8

2.3

2.7

2.3

2.7

ECOWAS

2.4

2.5

2.1

2.3

2.2

2.8

3.2

3.1

2.5

2.7

IGAD

2.2

2.6

1.8

2.2

3.6

4.0

3.4

3.8

2.8

3.2

SADC

2.1

2.9

2.2

2.6

3.4

3.9

2.9

3.6

2.7

3.3

África do
Norte

1.0

2.0

1.0

1.3

1.7

1.7

1.3

1.7

1.3

1.7

África

2.3

2.8

2.2

2.5

3.0

3.3

2.9

3.3

2.6

3.0

(Fonte: Relatórios dos Estados-Membros sobre o QSRRD e o PA)

do mercado, bem como à natureza dos estudos do risco
de desastres. As Ciências do Risco de Desastres são em
grande parte vistas como uma questão transdisciplinar,
que é melhor ensinada a nível de pós-graduação. No
entanto, existe um número considerável de cursos de
graduação no continente, mas é necessário que os
Estados-Membros e as instituições se concentrem mais
na educação em RRD nos níveis de educação mais baixos,
o que pode ter um maior impacto no salvamento de
vidas e meios de subsistência.
O principal desafio é a integração da RRD no sector
primário e secundário. Os EM mencionaram que algumas
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É necessário um esforço mais concertado em todas as
regiões para envolver os EM na inclusão específica da
RRD no ensino primário e secundário. O actual modelo de
implementação é fragmentário e aleatório, concentrandose demasiado em ganhos muito específicos a nível
local. A integração da RRD a nível do ensino primário e
secundário só pode ser eficaz se for impulsionada por
uma abordagem do topo para a base, através dos diversos
Departamentos de Educação dos EM. Recomenda-se
que os parceiros cooperantes internacionais envolvam
os EM a nível nacional para facilitar a integração a todas
as escalas e a consequente implementação nacional para
obter o máximo de ganhos.
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Mapa 5: RRD integrada em todos os currículos (2015-2018)
2015-2016

2017-2018

Limited
achievement

Comprehensive
achievement

(Fonte: Relatórios dos Estados-Membros sobre o QSRRD e o PA)

4.2 Meta Adicional 2 do PA:
Melhorar a integração da RRD
nos quadros, mecanismos e
processos regionais e nacionais
de desenvolvimento sustentável
e de adaptação às alterações
climáticas
Os EM fizeram progressos moderados a substanciais
na integração dos planos de RRD, desenvolvimento
e alterações climáticas. As regiões austral, ocidental
e oriental foram as que fizeram mais progressos. Tem
havido melhorias na integração da RRD nas políticas
ambientais, no sector dos seguros e noutros quadros e
processos de desenvolvimento por parte dos EstadosMembros. Notáveis progressos do Gana e do Mali na
integração da RRD nas políticas e quadros ambientais,
incluindo a AAC, enquanto o Gana, a Guiné Bissau e
a Serra Leoa se destacaram na integração da RRD nos
instrumentos financeiros na região da CEDEAO. O sector
dos seguros é o mais problemático em considerar a RRD
nas suas actividades, com a maioria dos países indicando
poucos ou nenhuns progressos.

Quadro 19: RRD, desenvolvimento sustentável
e integração das alterações climáticas
Integração da RRD, DS, AC
CER

2015-2016

2017-2018

CAO

1.6

2.4

CEEAC

1.8

2.8

ECOWAS

2.8

3.5

IGAD

2.7

3.2

SADC

2.8

3.7

África do Norte

1.3

1.7

África

2.2

2.9

(Fonte: Relatórios dos Estados-Membros sobre o QSRRD e o PA)

Nos últimos 10 anos, uma quantidade justa de reforço de
capacidades nesta área tem vindo a ter lugar na região
da SADC. A investigação revela que há mais EM da SADC
a assegurar a inclusão da RRD nas políticas ambientais
e vice-versa. A média da região da SADC passou de
“realização limitada” para “realização moderada” da RRC
nas políticas e estratégias ambientais (tais como uso da
terra e gestão de recursos naturais)
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Mapa 6: RRD nas estratégias de desenvolvimento sustentável e de adaptação às alterações climáticas
2015-2016

2017-2018

Limited
achievement

Comprehensive
achievement

(Fonte: Relatórios dos Estados-Membros sobre o QSRRD e o PA)

Na região da UMA, a Tunísia dispõe de legislação/
políticas prospectivas que visam o objectivo mundial
e continental de integração da RRD nos quadros,
mecanismos e processos nacionais de desenvolvimento
sustentável e de adaptação às alterações climáticas. Além
disso, a Estratégia Nacional para as Alterações Climáticas
(2012), a Estratégia Nacional para o Desenvolvimento
Sustentável (2014) e textos regulamentares específicos
estão a integrar a RRD em todos estes domínios.

4.3 Meta Adicional 3 do PA: Alargar o
âmbito e aumentar o número de
fontes de financiamento interno
da RRD

Embora os EM tenham registado progressos na
integração das alterações climáticas, desenvolvimento
sustentável e redução do risco de desastres, as estruturas
nacionais estão a dificultar uma integração óptima. É
causa comum que a adaptação às alterações climáticas
e a redução do risco de desastres ainda estejam a ser
geridos por diferentes ministérios e departamentos com
muito pouca integração. Quando tal integração existe, é

Os EM sub-reportaram substancialmente o número
de fontes de financiamento interno da RRD, o que se
deve principalmente ao facto de o financiamento estar
repartido por vários sectores e esferas de governo. Os EM
indicaram que esta Meta não está bem definida, o que
torna a obtenção de dados problemática. No entanto,
alguns EM reportaram o número desses financiamentos
nacionais. Assim, é evidente que se está a progredir
lentamente, mas de forma constante, nesta Meta.

34

principalmente teórica e pouco implementada. Os EM e
as CER devem visar uma melhor integração para fins de
aplicação.
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Quadro 19:
Número de programas de DRR
		financiados internamente
País
Angola

2015

2018
17

7

Botsuana

2

2

Camarões

1

6

30

20

Chade

1

2

Congo

25

70

Gabão

4

3

Gâmbia

1

15

Gana

0

20

Quénia

1

3

Lesoto

2

4

Libéria

0

1

Malaui

6

13

45% com financiamento
nacional

0

Moçambique

2

8

Senegal

0

0

Tanzânia

10% com financiamento
nacional

75% com
financiamento nacional

Uganda

2

1

Zimbábue

2

1

República Centro
Africana

Mali

(Fonte: Relatórios dos Estados-Membros sobre o QSRRD e o PA)

As informações sobre a percentagem de dotação e
desembolso de fundos para DRR são geralmente muito
difíceis de obter da administração, porque os projectos
ou actividades são geridos a vários níveis nos EM, mas
não são detalhados em relação à RRD. Geralmente, os
dados relativos aos programas de RRD não são registados
separadamente, mas integrados no custo dos projectos
globais. Recomenda-se que os EM elaborem mecanismos
para rastrear os projectos de RRD financiados
internamente. Assim sendo, são necessárias informações
locais-nacionais muito melhores.

4.4 Meta Adicional 4 do PA:
Aumentar o número de países
com planos documentados de
prontidão contra os riscos e
mecanismos de recuperação e
reconstrução pós-desastre, e
testá-los periodicamente
A maioria dos EM reportou a existência de planos de
prontidão e recuperação. Tem havido um aumento de
planos, especialmente nas regiões austral e oriental.
Quadro 20: Existência de planos de prontidão
para desastres e planos de contingência,
testados regularmente
CER
CAO

2015-2016

2017-2018
3.6

4.2

2

3

ECOWAS

2.9

3.3

IGAD

2.8

3.3

SADC

3.1

3.6

África do Norte

1,7

2

CEEAC

(Fonte: Relatórios dos Estados-Membros sobre o QSRRD e o PA)

Em geral, a região da SADC apresentou progressos
notáveis em matéria de planeamento da prontidão com
base no risco. No entanto, alguns dos Estados-Membros
não mostraram quaisquer progressos nos últimos quatro
anos. Especificamente , as Comores, RDC, Madagáscar e
Zâmbia não reportaram nenhum progresso nesta meta. O
Malaui e a Tanzânia foram os países com mais progressos
substanciais, enquanto o Botsuana, as Seicheles e o
Zimbábue não reportaram quaisquer progressos. Os
Estados-Membros da CEDEAO fizeram progressos na
implementação de planos de prontidão para desastres
sensíveis ao risco durante o período de 2015-2018. Os
dados recolhidos junto dos Estados-Membros indicam
que o Benim e a Serra Leoa têm planos abrangentes de
prontidão para desastres na região, com base no risco. A
Guiné-Bissau não fez progressos na elaboração deste tipo
de planos, enquanto a Guiné, o Níger e o Togo indicam
resultados limitados.
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Mapa 7: Planos de prontidão e mecanismos de resposta baseados no risco
2015-2016

2017-2018

Limited
achievement

Comprehensive
achievement

(Fonte: Relatórios dos Estados-Membros sobre o QSRRD e o PA)

4.5 Meta Adicional 5 do PA:
Aumentar o número de redes e
parcerias regionais para a gestão
do conhecimento e o reforço das
capacidades
Foram feitos progressos significativos no estabelecimento
de redes regionais para a gestão do conhecimento e o
reforço das capacidades. De acordo com os relatórios
o sector de investigação/académico tem sido o mais
activo. Os exemplos citados incluem o crescimento
na Sociedade para a Redução de Desastres da África
Austral (SASDiR), Rede Mundial de Organizações da
Sociedade Civil para a Redução de Desastres (GNDR) e a
Rede Peri Peri U. Os EM também reportaram cooperação
entre EM, especialmente no sector meteorológico.
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As parcerias específicas gozam de mais atenção nos
relatórios regionais. A região da SADC reportou um
aumento de conhecimentos em RRD, facilitado na região
graças à elaboração de uma plataforma de partilha de
conhecimentos (chamada DRR Knowledge Shop - www.
drrknowledge.co.za financiada pela USAID e elaborada
pela North-West University, da África do Sul). Além disso,
está em fase piloto um curso de formação em linha e
gratuito sobre RRD para as instituições governamentais,
organizações não governamentais e organizações
comunitárias. Actualmente, o curso encontra-se radicado
no Centro Africano de Estudos de Desastres da NorthWest University da África do Sul. A SADC também está
a elaborar um sistema de gestão de conhecimentos e
informações em linha e um sistema de exame por pares
do envolvimento e partilha de conhecimentos
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Desafios
O relatório identificou uma série de desafios relacionados
com os relatórios dos Estados-Membros sobre o QSRRD.
Mais significativamente, os Estados-Membros têm
dificuldade em gerar e reportar dados relativos a perdas
provocadas por desastres e outros dados. Essas perdas
são registadas em todos os sectores com muito pouca
coordenação. Embora os Estados-Membros estejam
empenhados no financiamento da RRD, a sua natureza
multi-sectorial torna a notificação muito problemática
(dinheiro nos sectores). Ainda há conhecimentos técnicos
inadequados (em RRD) e debilidades institucionais na
gestão de dados, especialmente dentro das estruturas
nacionais de RRD. Os relatórios sobre o Sistema de
Monitorização do Quadro de Sendai são muito limitados
e fracos e não mencionam a utilização do DesInventar,
que é uma ferramenta muito útil.
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RECOMENDAÇÕES
As recomendações preliminares do relatório concluem
que a CUA, através das CER, deve fomentar a apresentação
regular de relatórios sobre o QSRRD, mediante a
utilização do Quadro de Monitorização de Sendai pelos
Estados-Membros. Os Estados-Membros devem registar
os eventos e perdas de desastres através do DesInventar,
DAT-EM e outras bases de dados regionais. As CER devem
procurar desempenhar um melhor papel de coordenação
no registo e notificação de dados. Os Estados-Membros,
por sua vez, devem assegurar a apresentação de relatórios
atempados e abrangentes numa base bienal. Para esse
fim, deve ser elaborada uma ferramenta normalizada
para a elaboração das metas do PA, que possa ser
regularmente utilizada e actualizada. Além disso, o
UNDRR deve trabalhar em estreita colaboração com a
CUA para coordenar a recolha e partilha de dados.

•

•

•

•
Podem ser feitas as seguintes recomendações:
•
Os Estados-Membros devem fazer esforços significativos para utilizar o actual Sistema de Monitorização do
Quadro de Sendai, bem como o DesInventar, como
ferramentas para a notificação e captação contínua de
dados. A utilização destes sistemas eliminará a duplicação de relatórios e contribuirá para uma gestão e
notificação de dados muito melhor.
•
Os Estados-Membros devem planear, com a assistência das Unidades de RRD das CER, um processo contínuo de recolha e notificação de dados utilizando as
ferramentas de captação de dados fornecidas pelo
UNDRR e apoiadas pelo Quadro de Monitorização e
Notificação da CUA.
•
Os Estados-Membros devem trabalhar para reforçar as
suas plataformas nacionais de RRD com vista a uma
notificação e coordenação intersectorial.
•
Se não houver já, cada Estado-Membro deve nomear/
designar um ponto focal do QSRRD dedicado e deve
comunicar o facto à Unidade de RRD das CER e à CUA
para assegurar a continuidade futura das notificações
sobre o QSRRD e o PA.
•
Para realizar os relatórios bienais previstos sobre o QSRRD e o PA, os Estados-Membros e o Secretariado das
CER devem esforçar-se por estabelecer uma relação
com, pelo menos, uma instituição de investigação na
região (ou a nível nacional). Os dados relativos às Metas
devem ser recolhidos e validados de forma contínua.
•
O que nos ensina esta Investigação é que um relatório
bienal abrangente não pode ser compilado no fi38

•

•

•

•

•

•

•

•

nal de cada período de dois anos, mas deve ser um
documento vivo apoiado por repositórios de dados
institucionais constantemente actualizados. As universidades/centros de investigação da região estão numa
posição ideal para desempenhar essa função.
É necessário um apoio financeiro e técnico significativo para que as estruturas nacionais de RRD reportem
as perdas e o financiamento da RRD (Meta C).
Talvez os EM tenham de examinar a conformidade a
nível nacional, impondo a apresentação de relatórios
bienais como requisito legislativo.
Os departamentos sectoriais devem ser obrigados a
participar e trabalhar com as Plataformas Nacionais de
MRD para uma melhor coordenação. É possível consegui-lo através de contratos de desempenho e avaliações anuais.
Os relatórios anuais a nível nacional sobre o QSRRD e o
PA devem ser aplicados e ampliados ao nível das CER.
Deve ser dada especial relevância a garantir dados desagregados (por sexo, idade, capacidades, etc.) e metadados.
Os Estados-Membros devem colaborar mais com as
instituições de investigação nacionais na recolha e
gestão contínua e anual de dados (por exemplo, implementando bases de dados DesInventar localizadas).
As estruturas nacionais de MRD, bem como as Unidades de RRD das CER, devem ser reforçadas com
mais competências e infra-estruturas de RH e TIC.
As Unidades de RRD das CER devem desempenhar
um papel de liderança na coordenação dos relatórios
regionais sobre o QSRRD e o PA.
Sessões periódicas de trabalho presencial dos funcionários técnicos de RRD dos Estados-Membros, para
consolidar e notificar os progressos realizados em todas as metas do PA.
As Unidades de RRD devem utilizar os Comités Parlamentares para assegurar a cooperação intersectorial
na notificação.
Os Estados-Membros devem envolver os meios de
comunicação social para comunicar os resultados dos
relatórios bienais, a fim de assegurar o envolvimento
das partes interessadas.
O próximo ciclo de relatórios bienais deve começar,
o mais tardar, no último trimestre de 2020 e deve ser
liderado pelas CER e pela CUA.
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1. Percentagem de países com programas de RRD
integrados nos seus sistemas educativos a todos os
níveis

Indicador

Elementos de redução do risco de desastres incluídos nos
currículos do ensino primário
Elementos de redução do risco de desastres incluídos nos
currículos do ensino secundário
Formação superior em redução do risco de desastres (Redução
do risco de desastres incorporada nos currículos - arquitectos,
planeadores, médicos, peritos agrícolas, engenheiros, ambiente
e infraestrutura, trabalhadores sociais, trabalhadores da saúde,
etc.)
Realizados programas de formação mais amplos em redução do
risco de desastres para o pessoal institucional das instituições
nacionais

Elementos-chave do indicador
• A RRD está incluída no currículo educativo
nacional?
• A RRD está incluída no currículo educativo do
nível primário?
• A RRD está incluída no currículo educativo do
nível secundário?
• A RRD está incluída no currículo educativo
superior/terciário?
• A RRD está incluída no currículo educativo do
nível profissional?
• Os currículos escolares, material educativo
e formações relevantes incluem conceitos e
práticas de redução do risco e recuperação?

Questões-chave

Currículo da escola primária
Currículo do ensino secundário
Currículo superior/terciário
Programas de ensino profissional em RRD

Meios de verificação

Meta Adicional 1 do PA: Aumentar substancialmente o número de países com RRD nos seus sistemas educativos a todos os níveis, tanto como cadeira autónoma
como integrada em diferentes currículos

ANEXO A:
Critérios De Avaliação De Indicadores De Acordo
Com O Qmn (Apêndice 2: Critérios De Avaliação
Para Cada Um Dos Indicadores Da Matriz)
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Foram lançadas algumas iniciativas
de formação de pessoal em RRD,
mas basicamente apenas em
resposta a desastres

Processos limitados em curso para
contratar pessoal com experiência
em questões de RRD e algum
apoio disponível para a formação
destinada a reforçar a capacidade
institucional

Não existem programas de
formação para reforço das
capacidades em RRC para as partes
interessadas institucionais

1.4 Realizados programas de
formação mais amplos em
redução do risco de desastres
para o pessoal institucional
das instituições nacionais

Processos avançados em curso
para contratar pessoal com
experiência em questões de RRD e
apoio disponível para a formação
destinada a reforçar a capacidade
institucional

Programas de formação em RRD
para profissionais e técnicos

O ensino superior/terciário apoia
plenamente a profissionalização e a
investigação em RRD

Avanços significativos na
incorporação da RRD nos currículos
do ensino superior/terciário

Incorporação da RRD nos currículos
das instituições de ensino superior/
terciário em curso

Sensibilização para a necessidade de
incorporar a prevenção e o risco de
desastres nos currículos do ensino
terciário, mas ainda sem nenhum
resultado

Nenhum progresso na incorporação
da redução do risco de desastres
nos currículos do ensino superior/
terciário e na formação

1.3. Formação superior/
terciária em redução do risco
de desastres (Redução do
risco de desastres incorporada
nos currículos - arquitectos,
planeadores, médicos, peritos
agrícolas, engenheiros,
ambiente e infraestrutura
trabalhadores sociais,
trabalhadores da saúde, etc.)

Risco de desastre totalmente
incorporado, de forma transversal,
ao longo do ensino secundário.

A incorporação do risco de desastres
nos currículos do ensino secundário
avançou significativamente

Incorporação do risco de desastres
nos currículos do ensino secundário
em curso, mas em fase muito
precoce

Sensibilização para a necessidade
de incorporar o risco de desastres
nos currículos do ensino secundário,
mas os esforços ainda não deram
resultados. Outros esforços
improvisados e ad hoc realizados

Nenhum progresso na incorporação
de elementos de redução do risco
de desastres nos currículos do
ensino secundário e nas actividades
escolares a nível secundário

1.2 Elementos de redução do
risco de desastres incluídos
nos currículos do ensino
secundário

Nível 5
Realização completa com
empenho contínuo

Risco de desastres totalmente
incorporado, de forma transversal,
ao longo

Nível 4
Empenho sistemático a nível
político, mas dotação de
recursos insuficiente
A incorporação do risco de desastres
nos currículos do ensino primário
avançou significativamente

Nível 3
Empenho institucional para a
redução do risco de desastres,
mas nenhum progresso
substancial
Incorporação do risco de desastres
nos currículos do ensino primário
em curso, mas em fase muito
precoce

Nível 2
Progresso menor alcançado
nas acções de redução do risco
de desastres, sem empenho
sistemático
Sensibilização para a necessidade
de incorporar o risco de desastres
nos currículos do ensino primário,
mas os esforços ainda não deram
resultados. Outros esforços
improvisados e ad hoc realizados

Nenhum progresso na incorporação
de elementos de redução do risco de
desastres nos currículos do ensino
primário e nas actividades escolares
a nível primário

1.1 Elementos de redução do
risco de desastres incluídos nos
currículos do ensino primário

Sub-indicador

Nível 1
Nenhum progresso realizado
e/ou o progresso parou ou
retrocedeu

Meta Adicional 1 do PA: Aumentar substancialmente o número de países com RRD nos seus sistemas educativos a todos os níveis, tanto como cadeira autónoma
como integrada em diferentes currículos
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5. Percentagem de países com a RRD integrada em quadros,
mecanismos e processos de adaptação às alterações climáticas

4. Percentagem de CER com a RRD integrada nos quadros,
mecanismos e processos de adaptação às alterações climáticas

3. Percentagem de países com a RRD integrada em quadros,
mecanismos e processos nacionais de desenvolvimento
sustentável

2. Percentagem de CER com a RRD integrada em quadros,
mecanismos e processos regionais de desenvolvimento
sustentável

Indicador

As instituições financeiras incluíram critérios de RRD
para aprovação de financiamento de projectos

O sector dos seguros está a participar activamente
na redução do risco de desastres

Os quadros, mecanismos e processos regionais e
nacionais de adaptação às alterações climáticas
incluem elementos que abordam a redução do risco
de desastres.

A redução do risco de desastres é um objectivo
integral das políticas e planos regionais e nacionais
relacionados com o desenvolvimento sustentável,
incluindo para o uso da terra, gestão dos recursos
naturais e gestão ambiental

Elementos-chave do indicador
• A RRD está incluída nos planos regionais e
nacionais de desenvolvimento sustentável?
• A RRC está incluída nos quadros, mecanismos e
processos regionais e nacionais de adaptação às
alterações climáticas?
• Os impactos do risco de desastres produzidos
pelos grandes projectos de desenvolvimento são
avaliados?
• Os custos/benefícios do risco de desastres são
levados em conta na concepção e operação de
grandes projectos de desenvolvimento?

Questões-chave

• Projectos e programas de adaptação às alterações
climáticas, planos e relatórios intercalares de
implementação
• Planos de elaboração de programas e relatórios
intercalares de implementação - Relatórios de
Avaliação de Impacto Ambiental (AIA)
• Acordos de financiamento de projectos

Meios de verificação

Meta Adicional 2 do PA: Melhorar a integração da RRD nos quadros, mecanismos e processos regionais e nacionais de desenvolvimento sustentável e de
adaptação às alterações climáticas
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As apólices de seguro incorporam
algumas condições de prevenção
relacionadas com determinados bens
ou pessoas, mas de forma limitada e
sem avaliação técnica das situações
de risco

Não existe nenhum sistema na região
ou país para seguro contra o risco de
desastres, ou não é aplicado

A prevenção dos desastres não faz
parte dos critérios de aprovação de
projectos em áreas geográficas e
sectores económicos em risco

2.2 O sector dos seguros
está a participar
activamente na redução
do risco de desastres

2.3 As instituições
financeiras incluíram
critérios de RRD
para aprovação de
financiamento de
projectos
As instituições financeiras estão
conscientes da necessidade de
incorporar a avaliação do risco
nos seus critérios de aprovação;
no entanto, tem havido poucos
progressos concretos

Alguns progressos na consideração
da redução do risco de desastres
nas políticas e planos regionais
relacionados com o desenvolvimento
sustentável, incluindo para o uso da
terra, gestão dos recursos naturais e
gestão ambiental

Nenhum progresso na inclusão de
elementos de redução do risco de
desastres nas políticas e planos
regionais relacionados com o
desenvolvimento sustentável,
incluindo para o uso da terra, gestão
dos recursos naturais e gestão
ambiental

Nível 2
Progresso menor alcançado
nas acções de redução do risco
de desastres, sem empenho
sistemático

2.1 A redução do
risco de desastres é
um objectivo integral
das políticas e planos
regionais relacionados
com o desenvolvimento
sustentável, incluindo
para o uso da terra,
gestão dos recursos
naturais e gestão
ambiental

Sub-indicador

Nível 1
Nenhum progresso realizado
e/ou o progresso parou ou
retrocedeu

Algumas sociedades financeiras
incorporam elementos de avaliação
do risco nos seus critérios de
aprovação, mas não de forma
organizada. Em vez disso, podem
actuar fugindo às considerações
ambientais previamente
estabelecidas

Sensibilização para o
estabelecimento de tais mecanismos
pelos habitantes das áreas em
risco. A participação do sector
privado no fornecimento de seguros
relacionados com desastres é
limitada

Forte consciência da relação entre
a redução do risco de desastres
e as políticas e planos regionais
relacionados com o desenvolvimento
sustentável, incluindo para o uso da
terra, gestão de recursos naturais
e gestão ambiental. Tentativas
limitadas de relacionar assuntos de
RRD em políticas e planos regionais
e nacionais relacionados com o
desenvolvimento sustentável,
incluindo para o uso da terra,
gestão de recursos naturais, gestão
ambiental

Nível 3
Empenho institucional para a
redução do risco de desastres,
mas nenhum progresso
substancial

A gestão do risco de desastres é um
requisito para o financiamento de
projectos de desenvolvimento localizados
em zonas de risco. No entanto, persistem
problemas de implementação

Elaboração de um seguro de risco
de desastres baseado num maior
conhecimento técnico dos riscos.
Pouco conhecimento ou consciência
por parte de alguns potenciais
beneficiários

As políticas e planos regionais
relacionados com o desenvolvimento
sustentável, incluindo para o uso da
terra, gestão de recursos naturais e
gestão ambiental incluem questões
de redução do risco de desastres, mas
precisa de ser implementada uma
consideração mais ampla como tema
transversal

Nível 4
Empenho sistemático a nível
político, mas dotação de recursos
insuficiente

Muitas instituições financeiras no país
elaboraram metodologias de avaliação
de risco de desastres
e aplicam regularmente critérios
obrigatórios de avaliação do risco antes
de aprovar o financiamento de projectos

Forte participação das agências
de seguros na avaliação dos riscos,
com sistemas elaborados para
diversas áreas geográficas e sectores
económicos

RRD totalmente integrada nas
políticas e planos regionais
relacionados com o desenvolvimento
sustentável, incluindo para uso da
terra, gestão de recursos naturais,
gestão ambiental como tema
transversal

Nível 5
Realização completa com
empenho contínuo
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As apólices de seguro incorporam
algumas condições de prevenção
relacionadas com determinados bens
ou pessoas, mas de forma limitada e
sem avaliação técnica das situações
de risco

Não existe nenhum sistema na região
ou país para seguro contra o risco de
desastres, ou não é aplicado

A prevenção dos desastres não faz
parte dos critérios de aprovação de
projectos em áreas geográficas e
sectores económicos em risco

3.2 O sector dos seguros
está a participar
activamente na redução
do risco de desastres

3.3 As instituições
financeiras incluíram
critérios de RRD
para aprovação do
financiamento de
projectos
As instituições financeiras estão
conscientes da necessidade de
incorporar a avaliação do risco
nos seus critérios de aprovação;
no entanto, tem havido poucos
progressos concretos

Alguns progressos na consideração
da redução do risco de desastres
nas políticas e planos nacionais
relacionados com o desenvolvimento
sustentável, incluindo para o uso da
terra, gestão dos recursos naturais e
gestão ambiental

Nenhum progresso na inclusão de
elementos de redução do risco de
desastres nas políticas e planos
nacionais relacionados com o
desenvolvimento sustentável,
incluindo para o uso da terra, gestão
dos recursos naturais e gestão
ambiental

Nível 2
Progresso menor alcançado
nas acções de redução do risco
de desastres, sem empenho
sistemático

3.1 A redução do
risco de desastres é
um objectivo integral
das políticas e planos
nacionais relacionados
com o desenvolvimento
sustentável, incluindo
para o uso da terra,
gestão dos recursos
naturais e gestão
ambiental

Sub-indicador

Nível 1
Nenhum progresso realizado
e/ou o progresso parou ou
retrocedeu

Indicador 3 Critérios de avaliação

Algumas sociedades financeiras
incorporam elementos de avaliação
do risco nos seus critérios de
aprovação, mas não de forma
organizada. Em vez disso, podem
actuar fugindo às considerações
ambientais previamente
estabelecidas

Sensibilização para o
estabelecimento de tais mecanismos
pelos habitantes das áreas em
risco. A participação do sector
privado no fornecimento de seguros
relacionados com desastres é
limitada

Forte consciência da relação entre
a redução do risco de desastres
e as políticas e planos nacionais
relacionados com o desenvolvimento
sustentável, incluindo para o uso da
terra, gestão de recursos naturais
e gestão ambiental. Tentativas
limitadas de relacionar as questões
de RRD com as políticas e planos
regionais e nacionais relacionados
com o desenvolvimento sustentável,
incluindo para o uso da terra, gestão
dos recursos naturais e gestão
ambiental

Nível 3
Empenho institucional para a
redução do risco de desastres,
mas nenhum progresso
substancial

A gestão do risco de desastres é um
requisito para o financiamento de
projectos de desenvolvimento localizados
em zonas de risco. No entanto, persistem
problemas de implementação

Elaboração de um seguro de risco
de desastres baseado num maior
conhecimento técnico dos riscos.
Pouco conhecimento ou consciência
por parte de alguns potenciais
beneficiários

As políticas e planos regionais
relacionados com o desenvolvimento
sustentável, incluindo para o uso da
terra, gestão de recursos naturais e
gestão ambiental incluem questões
de redução do risco de desastres, mas
precisa de ser implementada uma
consideração mais ampla como tema
transversal

Nível 4
Empenho sistemático a nível
político, mas dotação de recursos
insuficiente

Muitas instituições financeiras no país
elaboraram metodologias de avaliação
de risco de desastres e aplicam
regularmente critérios obrigatórios de
avaliação do risco antes de aprovar o
financiamento de projectos

Forte participação das agências
de seguros na avaliação dos riscos,
com sistemas elaborados para
diversas áreas geográficas e sectores
económicos

RRD totalmente integrada nas
políticas e planos regionais
relacionados com o desenvolvimento
sustentável, incluindo para uso da
terra, gestão de recursos naturais,
gestão ambiental como tema
transversal

Nível 5
Realização completa com
empenho contínuo
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A RRD não está incorporada nos
quadros, mecanismos e processos
regionais de adaptação às alterações
climáticas.

Não existe nenhum sistema na região
ou país para seguro contra o risco de
desastres, ou não é aplicado

A prevenção dos desastres não faz
parte dos critérios de aprovação de
projectos em áreas geográficas e
sectores económicos em risco

4.1 Os quadros,
mecanismos e processos
regionais de adaptação
às alterações climáticas
incluem elementos que
abordam a redução do
risco de desastres.

4.2 O sector dos seguros
está a participar
activamente na redução
do risco de desastres

4.3 As instituições
financeiras incluíram
critérios de RRD
para aprovação do
financiamento de
projectos

Indicador

Nível 1
Nenhum progresso realizado
e/ou o progresso parou ou
retrocedeu

As instituições financeiras estão
conscientes da necessidade de
incorporar a avaliação do risco
nos seus critérios de aprovação;
no entanto, tem havido poucos
progressos concretos

As apólices de seguro incorporam
algumas condições de prevenção
relacionadas com determinados bens
ou pessoas, mas de forma limitada e
sem avaliação técnica das situações
de risco

Tentativas limitadas de incorporar
a RRD nos quadros, mecanismos e
processos regionais de adaptação às
alterações climáticas. A incorporação
da RRD nos quadros, mecanismos e
processos de adaptação às alterações
climáticas ainda não é legalmente
obrigatória

Nível 2
Progresso menor alcançado
nas acções de redução do risco
de desastres, sem empenho
sistemático

Algumas sociedades financeiras
incorporam elementos de avaliação
do risco nos seus critérios de
aprovação, mas não de forma
organizada. Em vez disso, podem
actuar fugindo às considerações
ambientais previamente
estabelecidas

Sensibilização para o
estabelecimento de tais mecanismos
pelos habitantes das áreas em
risco. A participação do sector
privado no fornecimento de seguros
relacionados com desastres é
limitada

Fortes tentativas de incorporação
da RRD nos quadros, mecanismos e
processos regionais de adaptação às
alterações climáticas. No entanto,
os mecanismos de controle para
assegurar o cumprimento ainda são
fracos ou inexistentes.

Nível 3
Empenho institucional para a
redução do risco de desastres,
mas nenhum progresso
substancial

Muitas instituições financeiras no
país elaboraram metodologias de
avaliação de risco de desastres e
aplicam regularmente critérios
obrigatórios de avaliação do risco
antes de aprovar o financiamento de
projectos

Forte participação das agências
de seguros na avaliação dos riscos,
com sistemas elaborados para
diversas áreas geográficas e sectores
económicos

Elaboração de um seguro de risco
de desastres baseado num maior
conhecimento técnico dos riscos.
Pouco conhecimento ou consciência
por parte de alguns potenciais
beneficiários
A gestão do risco de desastres é
um requisito para o financiamento
de projectos de desenvolvimento
localizados em zonas de risco. No
entanto, persistem problemas de
implementação

RRD totalmente incorporada nos
quadros, mecanismos e processos
regionais de adaptação às alterações
climáticas. Os mecanismos
de controle para assegurar o
cumprimento existem e funcionam

Nível 5
Realização completa com
empenho contínuo

Os quadros, mecanismos e processos
regionais de adaptação às alterações
climáticas incluem questões de
redução do risco de desastres, mas
precisa de ser implementada uma
consideração mais ampla como
tema transversal. Os mecanismos
de controle para assegurar o
cumprimento existem e estão a ser
reforçados

Nível 4
Empenho sistemático a nível
político, mas dotação de recursos
insuficiente
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As apólices de seguro incorporam
algumas condições de prevenção
relacionadas com determinados bens
ou pessoas, mas de forma limitada e
sem avaliação técnica das situações
de risco

NNão existe nenhum sistema na
região ou país para seguro contra o
risco de desastres, ou não é aplicado

A prevenção dos desastres não faz
parte dos critérios de aprovação de
projectos em áreas geográficas e
sectores económicos em risco

5.2 O sector dos seguros
está a participar
activamente na redução
do risco de desastres

5.3 As instituições
financeiras incluíram
critérios de RRD
para aprovação do
financiamento de
projectos

As instituições financeiras estão
conscientes da necessidade de
incorporar a avaliação do risco
nos seus critérios de aprovação;
no entanto, tem havido poucos
progressos concretos

Tentativas limitadas de incorporar
a RRD nos quadros, mecanismos e
processos nacionais de adaptação às
alterações climáticas. A incorporação
da RRD nos quadros, mecanismos e
processos de adaptação às alterações
climáticas ainda não é legalmente
obrigatória

A RRD não está incorporada nos
quadros, mecanismos e processos
nacionais de adaptação às alterações
climáticas.

5.1 Os quadros,
mecanismos e processos
nacionais de adaptação
às alterações climáticas
incluem elementos que
abordam a redução do
risco de desastres.

Indicador

Nível 2
Progresso menor alcançado
nas acções de redução do risco
de desastres, sem empenho
sistemático

Nível 1
Nenhum progresso realizado
e/ou o progresso parou ou
retrocedeu

Indicador 5 Critérios de avaliação dos

A gestão do risco de desastres é
um requisito para o financiamento
de projectos de desenvolvimento
localizados em zonas de risco. No
entanto, persistem problemas de
implementação

Algumas sociedades financeiras
incorporam elementos de avaliação
do risco nos seus critérios de
aprovação, mas não de forma
organizada. Em vez disso, podem
actuar fugindo às considerações
ambientais previamente
estabelecidas

Muitas instituições financeiras no
país elaboraram metodologias de
avaliação de risco de desastres e
aplicam regularmente critérios
obrigatórios de avaliação do risco
antes de aprovar o financiamento de
projectos

Forte participação das agências
de seguros na avaliação dos riscos,
com sistemas elaborados para
diversas áreas geográficas e sectores
económicos
Elaboração de um seguro de risco
de desastres baseado num maior
conhecimento técnico dos riscos.
Pouco conhecimento ou consciência
por parte de alguns potenciais
beneficiários

Fortes tentativas de incorporação
da RRD nos quadros, mecanismos e
processos nacionais de adaptação
às alterações climáticas. No entanto,
os mecanismos de controle para
assegurar o cumprimento ainda são
fracos ou inexistentes

Sensibilização para o
estabelecimento de tais mecanismos
pelos habitantes das áreas em
risco. A participação do sector
privado no fornecimento de seguros
relacionados com desastres é
limitada

Nível 5
Realização completa com
empenho contínuo
A RRC está totalmente incluída nos
quadros, mecanismos e processos
nacionais de adaptação às mudanças
climáticas. Os mecanismos
de controle para assegurar o
cumprimento existem e funcionam

Nível 4
Empenho sistemático a nível
político, mas dotação de recursos
insuficiente
Os quadros, mecanismos e processos
nacionais de adaptação às alterações
climáticas incluem questões de
redução do risco de desastres, mas
precisa de ser implementada uma
consideração mais ampla como
tema transversal. Os mecanismos
de controle para assegurar o
cumprimento existem e estão a ser
reforçados

Nível 3
Empenho institucional para a
redução do risco de desastres,
mas nenhum progresso
substancial
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Elementos-chave do
indicador
• O risco de desastres é levado em conta nas decisões de
investimento e de planificação públicas e privadas?
• Qual é a relação entre a dotação orçamental à redução do
risco e a assistência aos desastres e reconstrução?
• Existem acordos financeiros para lidar com um grande
desastre?

Questões-chave
•
•
•
•
•

Orçamento nacional da RRD
Orçamento descentralizado ou subnacional da RRD
Fundos nacionais de contingência e de calamidade
Entidades de seguros e resseguros
Obrigações de catástrofe e outros mecanismos do
mercado de capitais

Meios de verificação

11. Percentagem de países que testam periodicamente os seus
planos de prontidão, resposta e recuperação pós-desastre e
mecanismos de reconstrução

10. Percentagem de países com planos documentados
de prontidão, resposta, e mecanismos de recuperação e
construção pós-desastre de risco documentados

Indicador

Elementos-chave do indicador

• Existem programas
• ou políticas nacionais de prontidão para
desastres, planos de contingência e resposta?
• Os riscos de desastres futuros são antecipados
através da elaboração de cenários e do
planeamento de prontidão correspondente?
• Realizou exercícios de simulação do Plano de
Contingência com os parceiros relevantes?
• Existem planos de recuperação?

Questões-chave

• A RRD está incorporada nestes programas e
políticas
• Existem mecanismos institucionais para a
rápida mobilização de recursos em situação de
catástrofe, utilizando a sociedade civil e o sector
privado, para além do apoio do sector público.
• Formação e exercícios de simulação para
prontidão para emergências
• Os cenários de risco potencial são elaborados
tendo em conta as projecções das alterações
climáticas
• Os planos de prontidão são actualizados
regularmente com base em cenários de risco
futuros - são realizados regularmente exercícios
de simulação

Meios de verificação

Meta Adicional 4 do PA: Aumentar o número de países com planos documentados de prontidão contra os riscos e mecanismos de recuperação e reconstrução
pós-desastre, e testá-los periodicamente

9. Percentagem do custo total dos programas e actividades de RRD
financiados internamente

8. Percentagem de dotação e desembolso de fundos a nível nacional
para programas e actividades de RRD

7.Custo total dos programas e actividades de RRD financiados
internamente discriminados por tipo de intervenção financiado medindo o alcance das fontes internas de financiamento da RRD

6. Número total de programas e actividades de RRD financiados
internamente discriminados por fonte - medindo o aumento das fontes
internas de financiamento da RRD

Indicador

Meta Adicional 3 do PA: Alargar substancialmente o âmbito e aumentar o número de fontes de financiamento interno da RRD
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10.1 Planos de prontidão
para desastres e planos
de contingência em
vigor a todos os níveis
administrativos e são
realizados regularmente
exercícios e ensaios de
treino para testar e elaborar
programas de resposta a
desastres

Indicador

Nível 2
Progresso menor alcançado
nas acções de redução do risco
de desastres, sem empenho
sistemático
Algumas iniciativas para a
elaboração e institucionalização de
planos e programas de prontidão
para desastres, mas com fraca
qualidade técnica e escassa
participação institucional

Não existem planos e programas de
prontidão para desastres elaborados
para áreas propensas a desastres

Questões-chave

Planos de prontidão elaborados
em certos níveis geográficos,
mas apenas para resposta, sem
considerar acções de redução do
risco e de mitigação relevantes. Sem
avaliação nem actualização. Não
se efectuam exercícios e ensaios
regulares para testar e elaborar
programas de resposta a desastres.

Nível 3
Empenho institucional para a
redução do risco de desastres,
mas nenhum progresso
substancial

Planos de prontidão para desastres e planos
de contingência em vigor a todos os níveis
administrativos e são realizados regularmente
exercícios e ensaios de treino para testar e elaborar
programas de resposta a desastres

Foi realizada uma avaliação independente
das capacidades e mecanismos de prontidão
para desastres e atribuída, com recursos, a
responsabilidade pela implementação das
recomendações

Todas as organizações, pessoal e voluntários do
sistema de prontidão possuem a capacidade
técnica necessária para realizar elementos e tarefas
essenciais para uma resposta eficaz a desastres

Elementos-chave do indicador

Nível 1
Nenhum progresso realizado
e/ou o progresso parou ou
retrocedeu

Indicator 10 Assessment Criteria

Indicador

Planos de prontidão para desastres
de boa qualidade em diferentes
níveis geográficos e sectores
elaborados, mas não monitorizados
nem actualizados. Realização de
exercícios e ensaios limitados para
testar os planos.

Nível 4
Empenho sistemático a nível
político, mas dotação de
recursos insuficiente

Formação regular para testar e
elaborar programas de resposta a
desastres.

Planos de prontidão para desastres
elaborados a todos os níveis
com boa qualidade técnica e a
participação de entidades de
resposta e elaboração. Avaliados e
actualizados em permanência

Nível 5
Realização completa com
empenho contínuo

Meios de verificação
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13. Número de centros e redes regionais especializados em
RRD implementados e operacionais

12. Número de redes ou parcerias regionais para a gestão dos
conhecimentos e o reforço das capacidades em RRD

Indicador

Centros sub-regionais especializados para a redução
do risco de desastres implementados conforme
adequado, com apropriação e dotação de recursos
adequada.

Rede ou parcerias para a gestão dos conhecimentos
e programas de desenvolvimento de capacidades
elaborados e operacionais

Elementos-chave do indicador

Existem redes ou parcerias regionais para a gestão
dos conhecimentos e o reforço das capacidades em
RRD?

Questões-chave

Meios de verificação

Meta Adicional 5 do PA Aumentar substancialmente o número de redes ou parcerias regionais para a gestão do conhecimento e reforço das capacidades, incluindo
centros e redes regionais especializadas

Ampla avaliação independente
e actualizada das capacidades
e mecanismos de prontidão
para desastres frequentemente
executada nos últimos 12 meses
e recomendações implementadas
pelos responsáveis
Progressos relevantes na avaliação
das capacidades e mecanismos de
prontidão para desastres nos últimos
12 meses e na implementação das
recomendações, mas cobertura
geográfica insuficiente

Progressos na avaliação das
capacidades de prontidão para
desastres e mecanismos alcançados
a nível nacional e alguns locais
nos últimos 12 meses, mas
implementação limitada devido à
falta de recursos e coordenação

Alguns avanços na avaliação das
capacidades e mecanismos de
prontidão para desastres realizados
nos últimos 12 meses a alguns
níveis geográficos, mas nenhum
mecanismo nem responsabilidade
implementado

Nenhuma avaliação realizada sobre
as capacidades e mecanismos de
prontidão para desastres nos últimos
12 meses

11.2 Foi realizada nos
últimos 12 meses uma
avaliação independente
das capacidades e
mecanismos de prontidão
para desastres e
atribuída, com recursos,
a responsabilidade pela
implementação das
recomendações,

Capacidade técnica suficiente das
organizações, pessoal e voluntários
do sistema de prontidão para
realizar elementos e tarefas
essenciais para uma resposta eficaz
a desastres

Progressos relevantes realizados
na elaboração e implementação
de programas para melhorar a
capacidade técnica de prontidão
orientada para uma ampla gama
de actores (organizações, pessoal e
voluntários), mas é necessário fazer
esforços

Acções nacionais e locais para
melhorar a capacidade técnica
através de programas que abrangem
uma vasta gama de actores (pessoal,
voluntários e organizações), mas
não institucionalizadas

Implementados alguns programas
isolados com cobertura limitada
para melhorar a capacidade técnica
para uma resposta eficaz a desastres

Nenhum programa implementado
para melhorar a capacidade técnica
para realizar elementos e tarefas
essenciais para uma resposta eficaz
a desastres

11.1 Todas as organizações,
pessoal e voluntários do
sistema de prontidão
possuem a capacidade
técnica necessária para
realizar elementos e
tarefas essenciais para uma
resposta eficaz a desastres

Nível 5
Realização completa com
empenho contínuo

Nível 4
Empenho sistemático a nível
político, mas dotação de
recursos insuficiente

Progresso menor alcançado
nas acções de redução do risco
de desastres, sem empenho
sistemático

enhum progresso realizado e/ou
o progresso parou ou retrocedeu

Nível 3
Empenho institucional para a
redução do risco de desastres,
mas nenhum progresso
substancial

Nível 2

Nível 1

Indicador

Indicador 11 Critérios de avaliação dos
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Nenhuma rede ou parceria regional
para a gestão dos conhecimentos e
o reforço das capacidades em RRD

13.1 Centros sub-regionais
especializados para a
redução do risco de desastres
implementados conforme
adequado, com apropriação e
dotação de recursos adequada.

Indicador

Nenhum centro sub-regional
especializado na redução do risco
de desastres

Nível 1
Nenhum progresso realizado
e/ou o progresso parou ou
retrocedeu

Indicador 13 Critérios de avaliação

12.1 Rede ou parcerias
estabelecidas e operacionais
para a gestão do conhecimento
e desenvolvimento das
capacidades de RRD,

Indicador

Nível 1
Nenhum progresso realizado
e/ou o progresso parou ou
retrocedeu

Indicador 12 Critérios de avaliação

Foram lançadas algumas iniciativas
para a implementação de centros
sub-regionais especializados, mas
ainda não foram desenvolvidas.

Nível 2
Progresso menor alcançado
nas acções de redução do risco
de desastres, sem empenho
sistemático

Foram lançadas algumas iniciativas
para a implementação de redes ou
parcerias regionais, mas ainda não
foram desenvolvidas.

Nível 2
Progresso menor alcançado
nas acções de redução do risco
de desastres, sem empenho
sistemático

Progressos na implementação de
centros regionais especializados,
mas com limitações devido à falta
de recursos e coordenação.

Nível 3
Empenho institucional para a
redução do risco de desastres,
mas nenhum progresso
substancial

Progressos na implementação de
redes ou parcerias regionais, mas
com limitações devido à falta de
recursos e coordenação.

Nível 3
Empenho institucional para a
redução do risco de desastres,
mas nenhum progresso
substancial

Progressos suficientes na
implementação de centros
regionais especializados, mas
cobertura geográfica insuficiente
devido a recursos limitados.
Cobertura e objectivos dos
centros regionais especializados
claramente definidos

Nível 4
Empenho sistemático a nível
político, mas dotação de
recursos insuficiente

Progressos suficientes na
implementação de redes ou
parcerias regionais, mas cobertura
geográfica insuficiente devido a
recursos limitados. Cobertura e
objectivos das redes ou parcerias
regionais claramente definidos.

Nível 4
Empenho sistemático a nível
político, mas dotação de
recursos insuficiente

Centros regionais especializados
implementados e operacionais com
dotação de recursos adequada.
Apropriação dos centros
claramente definida.

Nível 5
Realização completa com
empenho contínuo

Rede ou parcerias regionais para
a gestão dos conhecimentos e
programas de desenvolvimento
de capacidades elaborados e
operacionais, incluindo centros
sub-regionais especializados
para a redução risco de desastres
implementados conforme
adequado, com apropriação e
dotação de recursos adequada.

Nível 5
Realização completa com
empenho contínuo
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