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O que é a Redução de Riscos de 

Catástrofes?

"A redução do risco de catástrofes 
visa prevenir novos riscos e reduzir o 
risco de catástrofes existentes e gerir 
o risco residual, contribuindo todos 
eles para o reforço da resiliência e, 
por conseguinte, para a realização 
do desenvolvimento sustentável" 
(Grupo de trabalho 
intergovernamental aberto de 
peritos sobre indicadores e 
terminologia relacionados com a 
redução do risco de catástrofes, 
aprovado em Fevereiro de 2017)

"O conceito e a prática de reduzir 
os riscos de desastres através de 
esforços sistemáticos para analisar 
e gerir os factores causais dos 
desastres, incluindo através da 
redução da exposição aos perigos, 
da diminuição da vulnerabilidade 
das pessoas e dos bens, da gestão 
sensata da terra e do ambiente, e 
de uma melhor preparação para 
eventos adversos". (Definição da 
UNDRR 2009)
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O que é que a Legislação pode realizar quando se 

trata de Redução de Riscos de Catástrofes?

▪ DRR não é apenas uma 
responsabilidade do governo, mas uma 
abordagem de "toda a sociedade".

▪ Todos têm um papel a desempenhar na 
redução dos riscos e na prevenção de 
novos riscos 

▪ O direito pode ser um quadro para o 
empoderamento, mandatando papéis, 
responsabilidades, dar prioridade aos 
recursos a nível comunitário, encorajar 
a responsabilização. 
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Orientação Internacional

Quadro Sendai, Prioridade 2: O reforço da 
governação do risco de desastres para gerir o risco 
de desastres exige: 

▪ Revisão e reforço dos quadros jurídicos para 
aumentar a transparência

▪ Melhoria dos níveis de conformidade com as 
disposições existentes em matéria de segurança 
das leis e regulamentos sectoriais (códigos de 
construção, planeamento urbano)

▪ Atribuição de papéis claros aos representantes da 
comunidade no âmbito da legislação

▪ Destaca a importância da implementação de 
políticas e planos de RRC sensíveis ao género
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Orientação Internacional

SDGs 2030-
25 alvos relacionados com DRR em 

10 dos 17 SDG 

Resolução 7 - Conferência 
Internacional da Cruz 

Vermelha e do Crescente 
Vermelho em 2011;

Resolução 6 2015;

Resolução 7 2019.



Internal

8

Direito Internacional Vinculativo relacionado com a 

RRC: Muitos tratados sobre a prevenção de 

catástrofes "de origem humana

▪ Derrames de petróleo: Convenção 
Internacional para a Prevenção da Poluição 
por Navios,1973 

▪ Acidentes nucleares: Convenção sobre 
Segurança Nuclear, 1994. Convenção sobre 
Notificação Precoce em Caso de Acidente 
Nuclear, 1986

▪ Materiais perigosos: Convenção sobre o 
Controlo dos Movimentos Transfronteiriços 
de Resíduos Perigosos e sua Eliminação, 
1989.
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Ambiente de transição e DRR

Convenção das Nações Unidas de Combate à 
Desertificação

▪ Reduzir o risco de seca natural

▪ Programas de concepção para combater a 
desertificação 

▪ Colaboração com ONG, sociedade civil

▪ Adoptar legislação de habilitação

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 
Alterações Climáticas

▪ Sobreposição/incorporação de componentes de 
adaptação DRR (reconhecido no plano de acção de 
Bali) 

▪ Fundos de adaptação e NAPs

▪ Acordo de Paris
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Ligações com a Mudança Climática

▪ As medidas de adaptação às alterações climáticas são cada vez 
mais reconhecidas como sobrepostas a muitas medidas de RRC, e 
vice-versa

▪ A investigação demonstrou, contudo, que as instituições e a 
legislação para as alterações climáticas estão frequentemente 
muito separadas das que são atribuídas para a redução e gestão 
do risco de desastres

▪ Para promover uma abordagem colaborativa para a redução 
eficaz do risco de catástrofes E adaptação às alterações 
climáticas, é uma boa ideia verificar se uma lei de DM especifica 
mecanismos para uma melhor coordenação e integração (por 
exemplo, através de mandatos ou actividades institucionais) 
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Direito dos Direitos Humanos: Obrigações legais 

internacionais dos Estados para reduzir os riscos de 

catástrofes

▪ Os tratados de direitos 
humanos exigem que os 
Estados não só respeitem (não 
violem) esses direitos mas 
tomem medidas positivas para 
assegurar a protecção desses 
direitos

▪ Que direitos humanos são 
afectados por catástrofes? 
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Discussão

Plenária

15 minutos

Um direito internacional à segurança?

Direito à vida

Direito à liberdade de informação (discurso)

Direito a um alojamento adequado

Direito de propriedade

Direito a um ambiente saudável

Direito ao desenvolvimento

Direito à segurança?
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Regional Agreements

Kampala Convenção

Arte. 4: "conceber sistemas de 

alerta precoce" e "implementar 

estratégias de redução do risco 

de desastres".

Aarhus

Convenção 

sobre o 

acesso à 

informação 

CDEMA

Acordo

ASEAN

Acordo

CEPREDENAC 

Acordo

ACS  

Acordo
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Estudo Global sobre a Eficácia do Direito em 

matéria de DRR

A IFRC e o PNUD lançaram um estudo global que 
abrange 31 países:

▪ Exemplos de disposições legais de boas práticas
▪ O que ajuda ou dificulta a implementação
▪ Recomendações para a revisão ou elaboração de leis 

Visar apoiar legisladores, administradores públicos e 
profissionais de DRR e desenvolvimento na preparação e 
implementação de quadros legais



Disaster Law Programme

Leis Analisadas para o Estudo

Leis de Gestão de Riscos 
de Desastres (GDD) 

Leis e regulamentos governamentais 
sectoriais e locais para planeamento e 
segurança no desenvolvimento urbano e 
rural, habitação, assentamentos e uso do 
solo

Leis transversais - constituições, direitos humanos, responsabilidade 
legal, seguros, leis consuetudinárias

Outras leis económicas, de saúde, educação e bem-estar social
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Descoberta de chaves: As leis sectoriais são 

igualmente importantes!
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Principais Lacunas e Desafios

▪ Implementação descentralizada
✓ Responsabilidade do governo local mas carece 

de meios

▪ Mandatos de financiamento
✓ Mesmo os fundos DRM tendem a favorecer a 

resposta

▪ Prestação de contas
✓ Poucos mecanismos de monitorização e 

supervisão

▪ Alerta precoce e mapeamento de risco
✓ Falta de direcção clara no EWS
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Lições aprendidas & Oportunidades

1. Progresso real - muitas mais leis incluem agora DRR
▪ Necessidade de disposições mais específicas e não apenas de princípios e 

ambições 
▪ Os fluxos de financiamento específicos são essenciais

2. Necessidade de maior integração da RRC nas leis de planeamento sectorial
e alterações climáticas

▪ Especialmente leis de uso do solo, ambiente e gestão de recursos

3. Necessidade de mandatos mais fortes para envolver as comunidades e a 
sociedade civil 

▪ As boas intenções de participação comunitária não são suficientes 

4. Não pode simplesmente adoptar e esquecer a lei
▪ Prestação de contas, responsabilidade, controlo e revisão
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A Lista de Controlo sobre Direito e DRR

Uma ferramenta sucinta e fácil de usar para 
apoiar o reforço dos quadros legais para a DRR: 

✓ Com base nos principais resultados do estudo 
multi-países

✓ Fornece orientação para rever e rever leis e 
regulamentos para DRR

✓ Concebido para ser utilizado por legisladores, 
ministérios/departamentos governamentais 
relevantes, RCRC Societies, outros profissionais 
de DRR

✓ Manual também disponível com mais detalhes 
e antecedentes para cada uma das perguntas 
da lista de verificação 
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O Manual sobre Direito e Redução de Riscos 

de Catástrofes

O Manual fornece orientações sobre como utilizar a Checklist. 

Para cada pergunta da lista de verificação, ela estabelece:

✓ Uma explicação e fundamentação 

✓ Questões que precisam de ser consideradas para abordar e 
responder adequadamente à pergunta

✓ Exemplos de boas práticas de diferentes países

Também fornece sugestões de passos para a realização de um 
processo de revisão legislativa, com base na experiência do país.
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As perguntas da Checklist

O seu país tem uma lei dedicada à gestão do risco de desastres que dá prioridade à 
redução do risco de desastres e é adaptada ao contexto do seu país?

As leis do seu país estabelecem funções e responsabilidades claras relacionadas com a 
redução de riscos para todas as instituições relevantes desde o nível nacional ao local?

As leis do seu país asseguram que sejam orçamentados recursos adequados 
para a redução do risco de desastres?

As leis sectoriais relevantes do seu país incluem disposições para reduzir os 
riscos existentes e evitar a criação de novos riscos?

As leis do seu país estabelecem procedimentos e responsabilidades claras para a 
realização de avaliações de risco e asseguram que a informação sobre riscos é 
considerada nos processos de desenvolvimento?
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As perguntas da Checklist

As leis do seu país estabelecem procedimentos e responsabilidades claras 
para o alerta precoce?

As leis do seu país exigem educação, formação e sensibilização para promover uma 
abordagem de toda a sociedade à redução do risco de desastres?

As leis do seu país asseguram o envolvimento de todos os interessados relevantes, 
incluindo a sociedade civil, o sector privado, as instituições científicas e as 
comunidades, nas decisões e actividades de redução de riscos?

As leis do seu país abordam considerações de género e as necessidades 
especiais de categorias de pessoas particularmente vulneráveis?

As leis do seu país incluem mecanismos adequados para assegurar que as 
responsabilidades sejam cumpridas e os direitos protegidos?
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A lei pode clarificar as questões de 

implementação de DRR

Obrigações de prestação de contas e de informação 

(por exemplo, às comissões parlamentares, ao 

público)

Incentivos, tais como benefícios fiscais ou outros 

benefícios financeiros, para que os particulares e as 

comunidades cumpram as medidas de RRC

Responsabilidade do governo, sector privado e 

pessoas privadas por não reduzirem o risco de 

perigos conhecidos ou por agirem de forma a 

aumentar o risco

Regimes de seguro obrigatório

A legislação pode 

incorporar 

responsabilidades e 

incentivos claros 

para a 

implementação de 

quadros 

regulamentares de 

RRC
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Áreas chave onde o Direito pode apoiar a 

DRR - Parar de criar novos riscos

Códigos de construção - o desafio da implementação
▪ As leis de construção nacionais / subnacionais estabelecem 

códigos
▪ Regulamentos do governo local para implementar aprovações de 

edifícios, inspecção e sanções por incumprimento 

Uso do solo/planeamento espacial

▪ Regulamentos de zoneamento - para parar o desenvolvimento em 
terrenos inseguros (por exemplo, planícies de inundação, encostas 
instáveis)

▪ Aprovações de desenvolvimento - para assegurar infra-estruturas e 
espaço público para saúde e segurança (por exemplo, áreas de 
evacuação, água e saneamento, acesso para veículos de emergência)
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Áreas-chave onde a lei pode apoiar os DRR -

Regulamentar os Assentamentos Informais 

(favelas)

▪ 1 bilião de pessoas vivem em bairros de lata 
sobrelotados (esperar 1,4 biliões até 2020)

▪ Em países de rendimento médio-baixo, até 50% 
da população pode viver em colónias informais

▪ O alojamento informal tende a ser : 

1. em locais perigosos 

2. com edifícios perigosos, e 

3. sem infra-estruturas vitais
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Áreas-chave onde o Direito pode apoiar a 

DRR - Gestão do risco com as comunidades

As leis ambientais poderiam incluir critérios 
mais claros de DRR a médio-longo prazo e 
utilizar instrumentos como, por exemplo

▪ Avaliações de Impacto Ambiental (EIAs) 
que incluem critérios DRR e CCA

▪ Gestão comunitária dos recursos locais, tais 
como rios e florestas, ao abrigo de uma lei 
ambiental de cúpula com claras 
responsabilidades em matéria de RRD

Gestão ambiental para DRR 

e adaptação às alterações 

climáticas (CCA). 
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Áreas-chave onde o Direito pode apoiar a 

DRR - Gestão do risco com as comunidades

As leis sectoriais devem incluir 
critérios DRR toprevent e 
mitigar riscos específicos como, 
por exemplo:

▪ Incêndio

▪ Inundação

▪ Seca

▪ Deslizamentos de terras

Deslizamentos de terras como este no 

Uganda que causaram 18 mortes podem 

por vezes ser evitados através da 

regulamentação do uso da terra
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Áreas-chave onde o Direito pode apoiar a 

DRR - Gestão do risco com as comunidades

• Sistemas de Alerta Precoce
(EWS)
▪ A legislação pode criar os sistemas EWS, 

atribuir recursos e definir 
responsabilidades

▪ A reforma legislativa pode melhorar o 
acesso das comunidades aos dados 
oficiais, tornar a recolha de dados mais 
reactiva e participativa a nível da 
comunidade
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Áreas-chave onde o Direito pode apoiar a 

DRR - Gestão do risco com as comunidades

Educação e sensibilização para as questões de RRC a nível da 
comunidade

A lei pode contribuir para este processo, através de:

▪ Atribuição de recursos para a sensibilização para a 
RRC

▪ Obrigar a inclusão de tópicos DRR no ensino 
primário, secundário e terciário

▪ Estabelecer obrigações do governo local de se 
envolver com as comunidades para apoiar a 
sensibilização para a RRC
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Pontos chave a lembrar

▪ Leis e regulamentos eficazes servem de base para 
construir a resiliência da comunidade e tornar as 
pessoas mais seguras

▪ As leis de gestão do risco de catástrofes são 
importantes: mas outras leis sectoriais são 
igualmente importantes para a redução do risco

▪ É necessário prestar mais atenção aos recursos, à 
responsabilização e à implementação

▪ A Checklist on Law and Disaster Risk Reduction
fornece orientações para rever e melhorar os 
quadros jurídicos para a RRC
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de Grupo

1 hora
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Discussão

Plenária

15 minutos
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Obrigado
por participar no 

O Papel da Lei em Catástrofes

Redução do risco 

Sessão

Vemo-nos a seguir
Terça-feira 17 de Agosto de 2021


