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Introdução
Os Chefes de Estado e de Governo da União Africana (UA), reunidos na sua 28.ª
Cimeira Extraordinária em Janeiro de 2007, em Adis Abeba, Etiópia, adoptaram
um Programa de Acção para a Implementação do Quadro de Sendai em
África (o PA). Cabe à Comissão da União Africana (CUA), na qualidade de
depositária do PA, coordenar e elaborar relatórios bienais sobre a respectiva
implementação. Em Outubro de 2018, a sexta Reunião Ministerial de Alto
Nível sobre a Redução do Risco de Desastres (RRD) adoptou um Quadro de
Monitorização e Notificação para o PA. Ao adoptarem o Quadro, os ministros
responsáveis pela RRD encarregaram a Comissão da União Africana (CUA) de
elaborar um Relatório Bienal sobre a implementação do PA. Por conseguinte,
este é o primeiro Relatório Bienal sobre a RRD em África, conforme exigido
pelo Quadro de Monitorização e Notificação e pela Declaração de Tunes. O presente Relatório tem por objectivo
fornecer informações abrangentes sobre a implementação do Programa de Acção para a implementação do
Quadro de Sendai 2015-2030 e a Estratégia Africana para a Redução do Risco de Desastres.
O Relatório cobre o período 2015-2018 e apresenta comparações feitas entre os períodos 2015-2016 e 20172018. O pacote do Relatório Bienal 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 para o Desenvolvimento da
África Austral (SADC) e a União do Magrebe Árabe (UMA) e África do Norte (incluindo o Egipto e a República
Saharaui).
Esta sinopse é um resumo das conclusões do Relatório Continental e dos Relatórios Regionais e, além de resumir
as principais conclusões, também salienta recomendações para uma RRD mais eficaz em África.
O presente Relatório não teria sido fácil sem o apoio dos nossos parceiros de desenvolvimento e técnicos. A
União Europeia (UE) e o Grupo de Estados de África, Caraíbas e Pacífico (ACP) prestaram o apoio financeiro
necessário à consecução desta tarefa. O Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres
(UNISDR) contribuiu com ferramentas e apoio técnico. Outros parceiros internacionais, como a Federação
Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, desempenharam papéis importantes na recolha de
dados e na produção do relatório. A Comunidade Científica Africana, a juventude, a Sociedade Civil africana e
os meios de comunicação social deram um enorme contributo para os processos de elaboração do relatório.
Estamos gratos aos nossos Estados-Membros por fornecerem os dados, apesar das numerosas dificuldades que
enfrentam. Sem a liderança e o empenho demonstrados pelas Comunidades Económicas Regionais (CER), teria
sido extremamente difícil realizar o presente Relatório Bienal.

Emb. Josefa Sacko
Comissária para
a Economia Rural e Agricultura
da Comissão da União Africana
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Antecedentes
Em Março de 2015, a Assembleia Geral da ONU adoptou
o Quadro de Sendai para a Redução do Risco de Desastres
2015-2030 (QSRRD). Em harmonia com o QSRRD, os
Estados-Membros da União Africana (UA) elaboraram um
novo Programa de Acção (PA) para a implementação do
QSRRD em África. Os Chefes de Estado e de Governo da
UA adoptaram o PA na 28.ª Cimeira Extraordinária da União
Africana, realizada em Janeiro de 2017, em Adis Abeba, na
Etiópia. O PA traça como África visa implementar o Quadro
de Sendai para a Redução do Risco de Desastres (QSRRD)
no continente.

•

•

•
•

As sete metas do QSRRD são:
•
•
•

•

•

•

•

Reduzir substancialmente a mortalidade continental
por desastres até 2030;
Reduzir substancialmente o número de pessoas
afectadas a nível continental em África até 2030;
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, inclusive 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 as
informações e avaliações dos riscos de desastres até
2030.

Além da realização das metas indicadas, conforme previsto
no Quadro de Sendai, os países africanos comprometeramse a elaborar dados até 2020 para medir os progressos na
consecução das seguintes metas adicionais, conforme
preconizado no PA:
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•

Aumentar substancialmente o número de países com
RRD nos seus sistemas educativos a todos os níveis,
tanto como currículo autónomo 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 gestão do conhecimento e
reforço das capacidades, incluindo centros e redes
regionais especializados.

O Quadro de Monitorização e Notificação do PA esboça
treze indicadores para as cinco metas adicionais do PA
durante o período 2015-2030. Serão recolhidos dados para
nove destes treze indicadores através de Pontos Focais
Nacionais de RRD, a nível dos Estados-Membros, enquanto
os dados sobre os restantes quatro indicadores serão
recolhidos através de Pontos Focais das CER para a RRD, a
nível das CER. O principal objectivo do relatório é fornecer
informações sobre os progressos dos Estados-Membros e
das CER relativamente às metas do QSRRD e às cinco metas
adicionais do PA de África. Por conseguinte, na elaboração
do relatório, foi necessário considerar as quatro principais
Áreas Prioritárias do QSRRD, já que estão relacionadas com
as diversas metas. Foram utilizadas várias ferramentas de
recolha de dados. Para as informações de base, os dados
relevantes para o período 2015-2018 foram extraídos da
base de dados INFORM. O modelo INFORM considera
três dimensões de risco, nomeadamente: i) perigos e
exposição, ii) vulnerabilidade e iii) falta de capacidade de
resposta. O INFORM usa 25 diferentes bases de dados
internacionais para os seus diversos indicadores. O
instrumento de recolha de dados primário para o Relatório
Bienal foi a realização de seminário de recolha de dados
regionais, que decorreram de Julho a Setembro de 2019
por toda a África. Realizaram-se ao todo quatro seminários,
com a participação de um total de 40 países (72%). No
entanto, todos os 55 Estados-Membros forneceram dados,
apesar de inadequados em alguns países.
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Principais Conclusões
Perfil de Risco em África

revela um ligeiro aumento de 2015-2016 para
2017-2018, embora pareça que, de 2018 para
2019, o risco de desastres se tenha mantido
razoavelmente estável em todo o continente.

Eventos de desastre registados (2015-2018)
• Os eventos de desastre registados aumentaram
de 311 no período 2015-2016 para 474 no
período 2017-2018.
• As secas, inundações, ciclones e epidemias
causaram a maior perda em vidas, meios de
subsistência e infra-estruturas críticas, e o maior
impacto económico.
• O número de secas e inundações registadas
diminuiu de 2015/2016 para 2017/2018,
embora tenham aumentado as tempestades
e epidemias, sobretudo devido ao evento El
Niño, em 2015/2016, e à epidemia do Ébola na
África Ocidental.
• As secas e inundações afectaram o número
mais elevado de pessoas.
• Registou-se um aumento de relatos dos EstadosMembros sobre riscos extensos, com o aumento
dos acidentes de transportes e industriais
durante os dois períodos em análise.

Índice de Perigos e Exposição (2015-2018)
•
•

•

•

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

Índice de Risco Global (2015-2018)

Índice de vulnerabilidade (2015-2018)

•

•

O índice de risco global das CER aumentou
durante os dois períodos em análise.
O aumento mais significativo situa-se na região
da CEEAC e o menos expressivo na região da
SADC.
Os dados mais recentes para 2019 (ver mapa
abaixo) são semelhantes aos registados em
2018. Para África no seu todo, o índice INFORM

•

•

•

Os dados indicam que a vulnerabilidade no
continente se manteve razoavelmente a mesma
durante os últimos três anos.
Como é de esperar, o índice de vulnerabilidade
para a região da CEEAC foi o que registou o
maior aumento durante os dois períodos de
comparação.

Quadro 1: Índice de Risco INFORM (2015-2018) e mapa para 2019 (os tons mais escuros indicam índices
de risco mais elevados)
CER

2015

2016

2017

2018

CAO

5.9

6.0

6.4

6.2

CEEAC

3.2

4.9

5.5

5.4

CEDEAO

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

África

4.8

5.0

5.4

5.4
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Quadro 2: Índice de Perigos e Exposição (2015-2018) e mapa para 2019 (os tons mais escuros indicam
maior frequência de perigos e maior vulnerabilidade)
CER

2015

2016

2017

2018

CAO

4.8

4.8

5.9

5.5

CEEAC

3.5

5.5

5.4

5.5

CEDEAO

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

África

4.0

4.2

5.0

4.9

•

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

As restantes regiões parecem estar estáveis,
embora
a
vulnerabilidade
permaneça
inaceitavelmente elevada em todas as regiões,
excepto na região da UMA. À semelhança do
Índice de Risco, a vulnerabilidade em África
parece ter estabilizado nos últimos dois anos de
relatório

•

Parece haver um ligeiro aumento da capacidade
de resposta em todas as regiões, com maiores
progressos na UMA e na SADC.

Quadro 3: Índice de Vulnerabilidade (2015-2018) e mapa para 2019 (os tons mais escuros indicam maior
vulnerabilidade)
CER

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

África

5.0

5.5

5.3

5.3

Quadro 4: Índice de Falta de Capacidade de Resposta (2015-2018) e mapa para 2019 (os tons mais
escuros indicam menor capacidade de risco)
CER

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

África

6.5

6.7

6.6

66
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Mortalidade por desastres por CER (2015-2018)
40000

36287

35000

31710

30000
25000
20000
14463

15000
11858

10000
5000

11260

9792
8242

2297 1579

0
IGAD/CAO

1870 2211

0
CEEAC

África do Norte
2015-2016

•

•

A IGAD continua a ser a região com menores
capacidades de risco, enquanto a CEEAC
apresenta um ligeiro aumento das capacidades
nos dois períodos.
O Índice de Falta de Capacidade de Resposta
segue uma tendência semelhante no cenário
geral de África, apresentando também um
período de estabilização nos últimos dois anos.

Quadro 5: Número de pessoas afectadas por
CER/Região (2015-2018)
CER
IGAD
CEEAC
África do Norte
SADC
CEDEAO
Total

N.º de afectados
2015-2016
32 030 471

2017-2018

SADC

CEDEAO

Total

2017-2018

Desempenho em relação às metas mundiais
do Quadro de Sendai para a Redução do
Risco de Desastres
Meta A de Sendai: Reduzir a mortalidade por
desastres:
•

Houve um aumento das mortes por desastres
de 31.710 em 2015-2016 para 36.287 em 20172018, principalmente devido a secas, inundações
e epidemias.

Quadro 6: Danos totais por CER/região
(2015-2028)

1 502 846↓
CER

1 993 579

3 492 088↑

758 902

6 020 355↑

IGAD/CAO

20 811 703

7 146 549↓

CEEAC

3 160 999

4 807 094↑

África do Norte

58 755 654

22 968 932↓

SADC
CEDEAO
Total

Danos totais (milhares de USD)
2015-2016

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↑
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Meta B de Sendai: Reduzir o número de pessoas
afectadas:
•

•

Durante o período de 2015 a 2018, quase
82 milhões de pessoas em África foram
afectadas por desastres.
Houve uma diminuição significativa do
número total de pessoas afectadas, do
período 2015-2016 (58,7 milhões) para o período
2017-2018 (22,9 milhões).

Meta E de Sendai: Aumentar o número de países
com estratégias de RRD:
•

Meta C de Sendai: Reduzir as perdas económicas
directas de desastres:
•

•

No total, África sofreu mais perdas no
período 2017-2018 (8,1 milhões de USD) em
comparação com 2,8 milhões de USD durante o
período anterior (2015-2016)
A falta de dados rigorosos e sustentados
sobre as perdas económicas continua
preocupante.

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% nas
perdas de infra-estrutura crítica de todos os
Estados-Membros que apresentaram relatórios
de 2015-2018.
Os Estados-Membros tiveram dificuldades em
elaborar relatórios dos danos causados à infraestrutura crítica e da interrupção de serviços
básicos. O indicador relativo aos danos causados
à infra-estrutura crítica e à interrupção de serviços
básicos é significativamente sub-reportado

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

Implementação
parcial

77%

Implementação
total

Desde o início do Quadro de Acção de Hyogo
(QAH), os Estados-Membros fizeram avanços
significativos na elaboração de estratégias,
promulgando leis e revendo os planos,
estratégias e legislação existentes. No
entanto, apenas 4,55% dos Estados-Membros
reportaram implementação total das suas
estratégias nacionais de RRD, 77,27% reportaram
implementação parcial e 18,18% reportaram
nenhuma implementação.

Meta F de Sendai: Aumentar a cooperação
internacional com os países em desenvolvimento:
•

Desde 2015, tem-se verificado uma cooperação
internacional notável a nível bilateral e
multilateral entre os Estados-Membros em África.
Em geral, é evidente que está em curso um apoio
internacional significativo aos Estados-Membros

Meta G de Sendai: Aumentar a disponibilidade
e o acesso a sistemas de alerta precoce multiperigos:
•

•

Os dados indicam que não houve entre os
Estados-Membros um aumento significativo
em diversos sistemas de alerta precoce
(SAP), desde 2015. No entanto, a maior parte
dos Estados-Membros reportou ter aperfeiçoado
ou estar a aperfeiçoar os seus sistemas nos
últimos cinco anos.
Uma das questões levantadas pelos EstadosMembros é a necessidade de mais
coordenação dos Sistemas de Alerta Precoce
a nível das CER e de partilha de informações
entre os Estados.

Quadro 7: Classificação das variáveis da escala
de Likert
Chave de Classificação
1
2
3
4
5
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Critérios qualitativos
Sem realização ou inexistente
Realização limitada
Realização moderada, não abrangente nem
substancial
Realização substancial, carendo de mais
progressos
Realização completa

61 of 85

Table 17: Member States' SFDRR and PoA Dashboard
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Desempenho em relação às metas
continentais do PA
Painel de controle do PA
Para avaliar o desempenho em relação às metas do PA
atrás indicadas, utilizou-se uma escala de Likert com
cinco critérios de medição do desempenho das cinco
metas adicionais do PA, a nível dos Estados-Membros.
A pontuação 1 indica sem progresso/realização;
a pontuação 2, pouca realização; a pontuação 3,
realização moderada; a pontuação 4, realização
substancial; e a pontuação 5, realização completa. As
pontuações foram codificadas por cores para facilitar
visualmente a consulta (Ver o Quadro 3, abaixo). Estas
cores foram usadas ao longo do presente relatório
para facilitar a consulta e a compreensão. Serviram de
base de comparação as pontuações agregadas dos
dois períodos. Os casos sem dados foram assinalados
com “n/d”. No total, foram utilizados 13 indicadores
diferentes (de acordo com o QMN) para obter as
pontuações nacionais compostas para 2015-2016 e
2017-2018, respectivamente.
O painel de controle mostra que a maioria dos EM
da UA estão a fazer progressos para a implementação
das metas do PA, com excepção de muito poucos.
Meta Adicional 1 do PA: Aumentar o número de
países com RRD nos seus sistemas educativos a todos
os níveis:
•

•
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Os EM fizeram progressos significativos na
inclusão da RRD nos sistemas educativos a
todos os níveis. Nos níveis primário e secundário,
todos os Estados-Membros fizeram progressos
moderados a substanciais.
Os maiores progressos realizaram-se no nível de
ensino terciário, em que os Estados-Membros
reportaram realização substancial da meta. Em
geral, a introdução da RRD nos currículos da
escola primária e secundária foi limitada. Foi
dada maior atenção ao nível de ensino terciário e,
também, mais ao nível de pós-graduação do que
de licenciatura. Isto deve-se, em grande medida,
à actual necessidade do mercado e à natureza
dos estudos do risco de desastres.

Meta Adicional 2 do PA: Aumentar a integração da
RRD nos quadros, mecanismos e processos regionais
e nacionais de desenvolvimento sustentável e de
adaptação às alterações climáticas:
•

•

Os Estados-Membros fizeram progressos
moderados a substanciais na integração
de planos de RRD, desenvolvimento e
alterações climáticas.
Os
Estados-Membros
apresentam
uma
melhoria na integração da RRD nas políticas
ambientais, sector de seguros e outros
quadros e processos de desenvolvimento.

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

Os Estados-Membros foram significativamente
deficitários na apresentação de relatórios sobre
o número de fontes de financiamento interno
para a RRD. Isto deve-se, sobretudo, ao facto de o
financiamento ser distribuído por vários sectores
e esferas governamentais.

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 maior parte dos Estados-Membros reportou
a existência de planos de prontidão e
recuperação. Houve um aumento de planos,
principalmente nas regiões austral e
oriental.

Meta Adicional 5 do PA: Aumentar o número de redes
e parcerias regionais para 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
apresentados, o sector académico e de
investigação foi o mais activo.
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Recomendações
•

•

•

•

•

•

Os Estados-Membros têm de fazer esforços
significativos para utilizar a Ferramenta
de Monitorização do Quadro de Sendai e
DesInventar como ferramentas de notificação e
captação de dados contínua. O recurso a estes
sistemas eliminará a duplicação de relatórios
e contribuirá para melhorar muito a gestão e
notificação de dados.
Os Estados-Membros, com a assistência das
unidades de RRD das CER, têm de planear um
processo contínuo de recolha e notificação de
dados, utilizando as ferramentas de captação de
dados fornecidas pelo UNISDR e suportadas pela
CUA.
Os Estados-Membros têm de trabalhar no sentido
de reforçar as plataformas nacionais de RRD para
notificação e coordenação trans-sectorial.
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 dos 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 deverão esforçar-se por
estabelecer uma relação com, pelo menos, uma
instituição de investigação da região.
O que nos ensina esta Investigação 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. As universidades
ou centros de investigação da região estão na
posição ideal para desempenhar esta função.

•

•

•

•

•

•

•

•

É necessário um apoio financeiro e técnico
significativo para permitir que as estruturas
nacionais de RRD reportem as perdas económicas,
o financiamento da RRD (Meta C do QSRRD) e os
fundos da RRD (Meta Adicional 3 do PA).
Talvez os EM tenham de examinar a conformidade
a nível nacional, impondo a apresentação de
relatórios bienais como requisito legislativo.
Os relatórios nacionais anuais sobre o QSRRD e
o PA têm de ser impostos e ampliados ao nível
das CER.
Deve ser dada especial relevância a garantir dados
desagregados (por sexo, idade, capacidades, etc.)
e metadados.
As Unidades de RRD das CER devem
desempenhem um papel de liderança na
coordenação dos relatórios regionais sobre o
QSRRD e o PA.
Devem realizar-se sessões periódicas de trabalho
e 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
da comunicação social para comunicar os
resultados dos relatórios bienais a fim de assegurar
o envolvimento das partes interessadas.
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Conclusão
O Relatório Bienal identificou uma série de desafios
relacionados com os relatórios dos Estados-Membros
sobre o QSRRD. O mais importante é a dificuldade dos
Estados-Membros 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 EstadosMembros estejam empenhados no financiamento
da RRD, a natureza multi-sectorial torna a notificação
muito problemática (dinheiro nos sectores).
Ainda há conhecimentos técnicos inadequados
e debilidades institucionais na gestão de dados,
principalmente dentro das estruturas nacionais de
RRD. A dependência de um organismo ou agência de
estatística central para registar e elaborar relatórios
de desastres e perdas revelou não ser eficaz, pelo
que as unidades, gabinetes, centros ou agências de
RRD têm de assumir a responsabilidade pela gestão
dos dados. Os relatórios sobre a Ferramenta de
Monitorização do Quadro de Sendai são gravemente
limitados e fracos, carecendo do recurso à muito
útil ferramenta DesInventar. Por conseguinte, os
Estados-Membros têm de ser encorajados a utilizar
a Ferramenta de Monitorização do Quadro de Sendai
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e DesInventar em regime contínuo. Isto não só
eliminará a duplicação de esforços para a obtenção
de dados, mas também tornará a elaboração de
relatórios futuros muito mais eficaz e coordenada. É
preciso que as CER desempenhem um maior papel
de liderança na assistência aos Estados-Membros
nas incumbências atrás descritas, através do reforço
de capacidades e criação de especialidade. A CUA,
através das CER, deve encorajar a apresentação
regular de relatórios sobre o QSRRD, com os EstadosMembros a utilizar a Ferramenta de Monitorização
do Quadro de Sendai. Os Estados-Membros, por sua
vez, devem assegurar a apresentação de relatórios
atempados e abrangentes sobre o PA. Para esse fim,
deve ser elaborada uma ferramenta normalizada
para a elaboração de relatórios sobre as metas do PA,
que possa ser regularmente utilizada e actualizada.
Além disso, o UNISDR deve trabalhar em estreita
colaboração com a CUA para coordenar a recolha e
partilha de dados.
As questões resumidas na presente sinopse e
recomendações encontram-se abordadas com mais
pormenor nos relatórios Continentais e Regionais.
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