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Relatório de Síntese da Lei e do DPE: O que 

é?

Finalidade

Para informar os decisores sobre a elaboração de uma lista de controlo 
para o desenvolvimento de leis e políticas internas para o DPE

Metodologia

1. Revisão da Literatura: análise abrangente da literatura global 
sobre os temas e tópicos-chave.

2. Críticas de ambiente de trabalho: análise de leis de 20 países, 
abrangendo todos os continentes e níveis de desenvolvimento, 
sobre os temas e tópicos-chave

Relatório de Síntese

Resume os resultados da Revisão da Literatura e das Críticas de 
Ambiente de Trabalho. Faz uma série de recomendações sobre cada 
tema. Utilizada para a preparação da Checklist (discutida mais tarde).
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Relatório de Síntese Global

Legislação e preparação para desastres e resposta a desastres

Quadros jurídicos e 
institucionais

Financiamento de 
risco de catástrofes

Planeamento de 
contingência, 
educação e 
simulacros

Alerta precoce, 
acção precoce

Estados de 
emergência, Estados 

de catástrofe
Facilidades legais

Mobilidade humana 
em caso de 
catástrofe

Abrigo e habitação 
de emergência, 

terra e direitos de 
propriedade

Protecção e inclusão 
de grupos 

marginalizados

Qualidade, 
responsabilização e 

prevenção da fraude 
e da corrupção 
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Relatório de Síntese Global 

Recomendações chave

As leis sobre catástrofes precisam de disposições mais detalhadas e mais claras 
para facilitar a implementação

As leis sectoriais que se podem aplicar em caso de catástrofes têm de ser 
adaptadas às necessidades específicas das situações de catástrofe

As disposições institucionais desde o nível local ao nacional necessitam de 
uma atribuição mais clara de responsabilidades e recursos.

Os direitos humanos, os princípios humanitários e as medidas de protecção
necessitam de uma aplicação específica, e não apenas de declarações de intenção.
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Lista de verificação de leis e DPE

Para que serve? 

Melhorar a eficácia das leis e políticas em matéria de mandatos e 
gestão da preparação e resposta interna a catástrofes.

A quem se destina? 
▪ Autoridades nacionais, incluindo legisladores e decisores 

políticos e ministérios e departamentos sectoriais
relevantes. 

▪ Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha e do Crescente 
Vermelho, organizações internacionais, regionais e 
nacionais empenhadas na legislação, política e advocacia 
de catástrofes. 
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Lista de verificação de leis e DPE

Conteúdo e estrutura
▪ Segue os 10 temas-chave do Relatório de Síntese

▪ Pergunta global para cada tema

▪ Breve introdução a cada tema

▪ Subquestões orientadoras sobre tópicos específicos

▪ Leis sugeridas / áreas legislativas a rever

▪ Referências a orientação internacional / melhor practice

Como é utilizado? 

Fornece um quadro para a avaliação das leis e políticas nacionais, 
com vista a colmatar quaisquer lacunas e a desenvolver mais.
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1. Estruturas Jurídicas e Institucionais

▪ As entidades governamentais e outros respondentes 
precisam de papéis e responsabilidades claras para que o 
DPE cumpra eficazmente os seus deveres, desde o nível 
nacional até ao local, o que é melhor permitido pela 
legislação.

▪ São necessários órgãos de coordenação e decisão para 
assegurar a responsabilização, eficiência e oportunidade.

▪ As comunidades e organizações não governamentais 
precisam de ser incluídas nos mecanismos de tomada de 
decisão e coordenação.

▪ Os direitos humanos e os princípios humanitários devem 
ser aplicados a todo o momento. Assegurar que os 
direitos humanos e os princípios humanitários sejam 
incluídos com detalhe suficiente para permitir uma 
implementação eficaz.
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2. Financiamento de Riscos de Catástrofes

▪ Os recursos financeiros são essenciais para a realização de 
actividades de DPE. 

▪ Exemplos de financiamento de risco de catástrofe:

✓ Dotações orçamentais anuais
✓ Fundos especiais para resposta, DRR ou acção climática
✓ Isenções fiscais / imposto obrigatório
✓ Sistemas nacionais de seguros, subvenções de crédito contingente 

e empréstimos de fontes externas
✓ Transferência internacional de riscos através de seguros, 

mutualização de riscos e outros esquemas

▪ O dinheiro também é utilizado como instrumento de 
resposta
✓ Financiamento baseado em previsões
✓ Programação de transferência de dinheiro (incluindo abrigo)

▪ Os mecanismos financeiros necessitam de um quadro 
jurídico eficaz para assegurar a disponibilidade e a boa 
gestão dos fundos adequados.
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3. Planeamento, Educação e Perfuração de 

Contingência

▪ O planeamento de contingências é uma actividade crítica que 
permite às organizações e comunidades prepararem-se e 
responderem a situações de catástrofe, geralmente com base 
em cenários de perigo específicos a nível nacional ou local.

▪ Requer o envolvimento e formação da comunidade para ser 
eficaz, incluindo através de exercícios e simulações.

▪ O planeamento de contingência com base na escola é 
também altamente eficaz. As leis e políticas devem 
estabelecer programas de redução de risco e preparação para 
desastres com base escolar.

▪ A legislação pode ser utilizada para impor planos de 
contingência e estabelecer programas de formação 
relevantes, horários de simulacros, normas mínimas e 
currículo escolar.

▪ A legislação e os planos de contingência devem incluir o 
restabelecimento de laços familiares.
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4. Alerta Precoce, Acção Precoce

▪ Mandatar o mapeamento, avaliação e repositório central de 
perigos e riscos.

▪ Estabelecer sistemas de alerta precoce que utilizem múltiplos 
canais de comunicação, incluindo redes privadas 
gratuitamente, e atinjam as comunidades mais ameaçadas e 
remotas.

▪ Mandatar o desenvolvimento de planos de evacuação com 
rotas seguras e acessíveis para todas as pessoas (incluindo as 
que têm mobilidade limitada), animais e gado.

▪ Continuar a aumentar a escala e a integração de acções
precoces baseadas em previsões nos planos de resposta.
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5. Estados de Emergência e Estados de 

Catástrofe

▪ SoEs e SoDs são declarados pelos governos em tempos de crise 
extrema, tais como conflitos, conflitos civis, ou catástrofes.

▪ São um meio legal para desencadear poderes especiais de 
emergência e acções de resposta por parte dos governos e outros 
agentes de resposta autorizados.

▪ Embora necessárias, podem também estar sujeitas a abusos ou 
resultar na restrição desnecessária de direitos e liberdades.

▪ A legislação pode ser desenvolvida para assegurar que tais poderes 
sejam exercidos apenas na medida do necessário e apenas durante 
o tempo necessário para permitir uma resposta eficaz. 

▪ Minimizar as derrogações aos direitos humanos, e apenas na medida 
do necessário.

▪ Estabelecer as salvaguardas necessárias e o controlo judicial para 
assegurar a transparência e a responsabilização e para proteger as 
instituições democráticas e os direitos humanos.
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6. Instalações legais

• As leis podem ter o efeito de criar e remover barreiras às 
actividades de RDP.

• Algumas questões específicas onde as leis e políticas poderiam 
desempenhar um papel crítico incluem:

✓ Clarificar o estatuto legal e a protecção dos voluntários

✓ Assegurar que as equipas de emergência, tais como médicos e 
profissionais de saúde, tenham as licenças profissionais 
necessárias para trabalhar em qualquer parte do país.

✓ Assegurar que as organizações de resposta estão protegidas de 
custos adicionais através de IVA e outras isenções fiscais

✓ Limitar a potencial responsabilidade criminal e civil das 
organizações e indivíduos que realizam actividades de DPE

✓ Determinação das regras de utilização de novas tecnologias 
como os UAV durante as actividades do DPR

✓ Determinar até que ponto os dados pessoais podem ser 
utilizados e a privacidade protegida.
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7. Mobilidade Humana em caso de 

Catástrofe 

▪ As catástrofes são frequentemente um catalisador da mobilidade humana, e 
os níveis de deslocação estão a aumentar a nível global. Podem estar dentro 
de um país ou através de fronteiras internacionais.

▪ A legislação pode apoiar uma preparação e respostas eficazes:

✓ Deslocalização planeada quando as pessoas são deslocadas 
permanentemente de um local com elevado risco de catástrofe

✓ Deslocação por desastre quando as pessoas são deslocadas 
temporária ou permanentemente por um evento de desastre.

▪ As leis e políticas podem clarificar questões de direitos e protecções, 
normas de assistência e apoio às comunidades de acolhimento.

▪ A deslocalização planeada deve ser uma opção de último recurso.

▪ Clarificar procedimentos, incluindo consultas com as comunidades de 
mudança e de acolhimento, com a possibilidade de desafios legais.

▪ Assegurar assistência adequada, manutenção dos padrões de vida e dos 
direitos humanos para as comunidades reassentadas / deslocadas / de 
acolhimento.

▪ Incluir critérios para o regresso/resentamento como parte dos planos de 
contingência e acordos com os Estados vizinhos.
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Defesa das pessoas deslocadas

Uma visão geral do Guia

▪ Com base nas ferramentas de advocacia e investigação 
existentes da IFRC. 

▪ Fornece um instantâneo da advocacia através da lente 
da deslocação interna MAS os esforços de advocacia 
devem ser abrangentes e devem considerar 
plenamente todos os elementos das recomendações 
dos DLPs para reforçar a gestão do risco de desastres 
existente e leis relacionadas.

▪ Fornece orientação sobre três questões: O QUÊ, 
QUEM, COMO. 

▪ Descreve três passos chave para se preparar para 
abordar as autoridades governamentais, áreas chave 
para os esforços de advocacia das Sociedades 
Nacionais para leis e políticas mais fortes e para os 
esforços de advocacia em relação às operações. 
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Advocacia Legislativa: 

Questões Potenciais a Considerar

Mudanças planeadas:

▪ A lei e/ou política estabelece um quadro global para a

realização de deslocalizações planeadas?

▪ Em caso afirmativo, esse quadro inclui disposições :

✓ estabelecendo que a deslocalização planeada deve ser

utilizada como medida de último recurso e ser realizada

em conformidade com os direitos humanos relevantes;

✓ dar às pessoas potencialmente deslocalizadas o direito de

contestar legalmente uma deslocalização planeada;

✓ mandatar uma abordagem participativa da deslocalização

planeada envolvendo todas as pessoas afectadas,

incluindo as pessoas deslocadas e as populações anfitriãs;

✓ exigir que as deslocalizações planeadas melhorem, ou

mantenham, as oportunidades de subsistência e o nível de

vida das pessoas deslocadas e das populações de

acolhimento; e

✓ exigir que a deslocalização planeada atenue os impactos

adversos nas pessoas que vivem perto das áreas de onde

as pessoas são deslocadas?

Desastres e Deslocamento Interno Relacionado com 

o Clima:

▪ A lei e/ou política obriga ou facilita medidas práticas 

para reduzir o risco de catástrofes e deslocações 

relacionadas com o clima?

▪ Existem leis e políticas que abordam explicitamente a 

deslocação interna no contexto das catástrofes e das 

alterações climáticas? 

▪ As leis e/ou políticas relativas à deslocação interna são 

formuladas para incluir e aplicar às pessoas deslocadas 

por desastres e aos efeitos das alterações climáticas, e as 

leis incluem protecção adequada para grupos 

deslocados vulneráveis? 

▪ A lei e/ou as políticas mandatam planos de contingência 

para deslocações internas causadas por desastres e os 

efeitos das alterações climáticas? 
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Advocacia operacional: Potenciais questões 

a considerar

Apoiar os governos em:
▪ avaliações da vulnerabilidade e da capacidade das comunidades;

▪ reforço das capacidades institucionais e dos sistemas de gestão de dados,

informação e conhecimento;

▪ abordagem das causas profundas da vulnerabilidade; e

▪ reforço dos sistemas de alerta precoce e de acção precoce, incluindo planeamento

de contingência e preparação, mecanismos de evacuação, e financiamento baseado

em previsões e adopção de uma abordagem centrada nas pessoas que considere as

características demográficas, de género, culturais e de subsistência da população.
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Liberdade de movimento para assegurar o acesso 

da RCRC aos deslocados internos em caso de 

Catástrofes

▪ acesso a zonas atingidas por crises;

▪ aceder a comunidades vulneráveis, incluindo colónias de deslocados internos, bem como 

locais de detenção. 

▪ A advocacia para garantir o acesso às comunidades incluirá também o trabalho para a 

aceitação do Movimento RCRC através da advocacia junto das autoridades ou líderes 

locais; o recrutamento/envolvimento de voluntários das comunidades visadas; e o 

envolvimento das comunidades nas campanhas de prevenção e resposta.



Internal

20

8. Abrigo e Alojamento de Emergência, Terra 

e Direitos de Propriedade

▪ Fornecimento de abrigo de emergência 
independentemente do estatuto de posse da 
terra

▪ Rápida via ou utilizar meios alternativos de 
verificação da posse da terra, tais como a 
verificação comunitária ou a cartografia da 
terra.

▪ Capacitar o governo a requisitar 
temporariamente terras e propriedades 
durante as catástrofes, mas com controlos 
rigorosos para proteger os direitos de 
propriedade privada.

▪ Utilizar as instalações educativas como último 
recurso e respeitar a necessidade de 
continuidade educativa.

▪ As catástrofes podem criar e agravar questões 
relacionadas com habitação, terra e direitos de 
propriedade (HLP), incluindo:

✓ Exclusão de pessoas da assistência se for 
exigida prova da posse de terras e 
propriedades.

✓ Falta de terra e abrigo para pessoas 
deslocadas devido à incapacidade dos 
governos de requisitar temporariamente a 
propriedade privada

✓ Interrupção da educação das crianças (e rede 
de apoio crítico) quando as escolas são 
utilizadas para evacuações ou abrigos 
temporários.

▪ As leis e políticas podem proporcionar clareza 
sobre direitos e protecções, bem como obrigar à 
utilização de instalações públicas e privadas para 
utilização de emergência.
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9. Protecção e Inclusão de Grupos 

Marginalizados

▪ Alguns grupos são afectados de forma desproporcionada por 
catástrofes, incluindo: 

✓ Mulheres e raparigas

✓ Crianças (especialmente as desacompanhadas ou separadas 
da família)

✓ Migrantes irregulares

✓ Grupos indígenas

✓ Minorias raciais e étnicas

✓ Minorias sexuais e de género

✓ Pessoas com deficiência

▪ Há muitos factores de risco subjacentes que criam situações em 
que estes grupos são afectados de forma desproporcionada.

▪ Uma boa legislação pode assegurar a participação, protecção e 
apoio a grupos marginalizados.
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10. Qualidade, Responsabilidade e 

Prevenção da Fraude e Corrupção

▪ As actividades do DPE nem sempre são bem feitas e 
podem estar sujeitas às mesmas questões de 
responsabilização que outros sectores.

▪ As Normas Mínimas da Esfera fornecem normas 
técnicas e de protecção abrangentes que devem ser 
aplicadas em contextos humanitários.

▪ A legislação tem um papel fundamental a 
desempenhar na prevenção da fraude e da corrupção 
a todos os níveis e exige que certas medidas de 
responsabilização sejam postas em prática pelos 
responsáveis pela resposta a catástrofes.
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Actividade

de Grupo

45 minutos
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Discussão

Plenária

15 minutos
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Obrigado
por participar no 

Direito e preparação para catástrofes 

e Resposta 

Sessão

Vemo-nos a seguir
Terça-feira 24 de Agosto de 2021


