
IFRC Internal

Bem-vindo a 

Sessão 2 

Leis, Regras e Princípios 

Internacionais de Resposta a 

Catástrofes (IDRL)

5 de Agosto de 2021



IFRC Internal

O que é a lei do desastre? 

▪ As leis e regulamentos que:

▪ abordam os papéis e responsabilidades 
para gerir e responder a catástrofes 

▪ minimizar o impacto das catástrofes

▪ reduzir os riscos de catástrofe 

Compreender a Lei de Catástrofes
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Contexto
Context

Catástrofes 
naturais mais 
frequentes e 
maiores 

Mais respondentes
internacionais
diferentes

Ausência de leis e procedimentos para regular o 
contexto cada vez mais complexo 
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Os problemas podem ser causados pelas autoridades 
destinatárias :
▪ Ausência de normas "especiais" ou inadequação das 

normas existentes
▪ Falta de informação/formação completa e actualizada

dos funcionários e pessoal
▪ Má coordenação entre diferentes entidades 

institucionais (Ministérios, Alfândegas, Agências 
Governamentais)

Os problemas podem ser causados pelo envio de 
actores:
▪ Omissões na documentação solicitada;
▪ Símbolos e rotulagem incorrectos, incompreensíveis 

ou inapropriados;
▪ Envio de bens impróprios, etc.

Questões Operacionais
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Atrasos podem resultar em:

▪ Decadência de materiais perecíveis

▪ Aumento das despesas

▪ Expiração dos medicamentos

▪ Inutilidade dos artigos de alívio

Consequências adicionais
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Precisamos de equilíbrio: 

Necessidade de facilitar procedimentos 
rápidos de assistência humanitária

v

Necessidade de gerir o influxo de 
assistência

v

Respeito por normas específicas

Exercício de Equilíbrio
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Alguns exemplos

Comunicado de imprensa

O governo deseja expressar a sua consternação com a descoberta de uma carta 
assinada pelo Ministro da Saúde Pública e com "pedido urgente de apoio na luta 
contra a epidemia de Covid-19" datada de 20 de Julho de 2020. 

Esta abordagem para abordar os "Chefes de agências e instituições parceiras do 
Desenvolvimento da Saúde" como uma decisão estratégica nunca foi tomada nem 
ao nível do Conselho de Governo nem do Conselho de Ministros e o Ministério dos 
Negócios Estrangeiros também não foi apreendida, como é habitual neste tipo de 
correspondência. Trata-se de uma iniciativa pessoal tomada pelo Ministro da 
Saúde sem consulta.

Declaração pré-liquidada, pagamento 
DTI, formalidades de saída

Verificação documental, liquidação com 
ou sem litígio, formalidades de saída

Digitalização e/ou verificação física, 
liquidação com ou sem litígio, 

formalidades de saída

 

Organograma 

Simplificado 

Comissão Nacional 

Coordenação Nacional 

Pontos Focais 

Comissão Regional 

de Anjouan 

Comissão Regional das 

Grandes Comores 

Comissão Regional 

de Mohili 

Comités Locais Comités Locais Comités Locais 
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▪ União Internacional de Socorro (IRU) -
1927

▪ Projecto de Convenção sobre a 
Expedição da Entrega de Assistência 
de Emergência - 1984

▪ Leis sectoriais

História inicial do IDRL
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Acordos internacionais relevantes

Convenção de 
Chicago, Anexo 9 
(2004)

Convenção de Quioto 
(1973, rev. 2006)
Convenção de 
Istambul (1990)

Convenção-Quadro 
sobre a Defesa Civil 
(2000)

Convenção sobre o 
tráfego marítimo 
(1965)

Convenção de 
Assistência 
Alimentar (2012)

Privilégios e 

Imunidades

Direitos
Humanos

Acidentes
nucleares

Convenção de Tampere 
(1998) 

Convenção e 
Protocolo de 
Segurança da ONU 
(2005)

Registos de Saúde 
Int'l
(rev 2007)

Poluição
petrolífera
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Acordos regionais

Convenção 
Interamericana para 

Facilitar a Assistência em 
Catástrofes (1991) - Artigo 

2, 4, 5

Acordo ASEAN sobre Gestão de 
Catástrofes e Resposta a 

Situações de Emergência (2005) 
- Artigo 11, 12, e 14

Acordo que cria a Agência de 
Emergência de Catástrofes 

das Caraíbas (2008) 
- Artigo 22, 23, 25, 26, 27, e 

28
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Instrumentos de direito suave

Resoluções da UNGA:
1. Coordenação e cooperação da ONU;

2. Soberania, a "importância capital" da 
assistência humanitária e dos 
princípios humanitários;

3. Redução das barreiras internas à 
assistência humanitária internacional

Res 75/124 da UNGA de 11 de Dezembro de 2020

37. Salienta... a importância de reforçar a cooperação internacional, 
particularmente através da utilização eficaz de mecanismos multilaterais, 
na prestação atempada de assistência humanitária através de todas as 
fases de uma catástrofe, desde a ajuda de emergência e recuperação até 
ao desenvolvimento, incluindo a disponibilização de recursos adequados; 

38. Encoraja todas as partes interessadas relevantes, incluindo os Estados-
Membros, a tomarem medidas adequadas para reduzir e desencorajar o 
envio de bens de socorro não solicitados, desnecessários ou inadequados 
em resposta a catástrofes; 

39. Encoraja todos os Estados-Membros a facilitarem, na medida do 
possível, o trânsito de ajuda humanitária de emergência e de ajuda ao 
desenvolvimento e a entrada de pessoal e fornecimentos humanitários, 
fornecidos no contexto dos esforços internacionais, incluindo na fase da 
ajuda de emergência ao desenvolvimento..., e no pleno respeito dos 
princípios humanitários de humanidade, neutralidade, imparcialidade e 
independência, e das suas obrigações ao abrigo do direito internacional, 
incluindo o direito humanitário internacional; 

40. Encoraja os Estados Membros a adoptarem, se necessário, medidas 
aduaneiras para melhorar a eficácia na resposta às catástrofes naturais
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Adoptado pela Comissão de Direito Internacional na sua sessenta e oitoª sessão, em 2016, e 
apresentado à Assembleia Geral como parte do relatório da Comissão sobre os trabalhos dessa 
sessão (A/71/10). O relatório, que também contém comentários ao projecto de artigos 
(parágrafo.49). Será publicado no Anuário da Comissão de Direito Internacional, 2016, vol. II, Parte 
II.

Projectos de artigos sobre a protecção das pessoas em 
caso de catástrofes, com comentários

2016
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Draft Articles on the Protection of Persons in the 
Event of Disaster

Humanitarian Principles (Article 6): Response to disasters shall take place in accordance with the principles of

humanity, neutrality and impartiality, and on the basis of non-discrimination, while taking into account the needs of the

particularly vulnerable.

Duty to cooperate (Article 7): In the application of the present draft articles, States shall, as appropriate, cooperate

among themselves, with the United Nations, with the components of the Red Cross and Red Crescent Movement, and

with other assisting actors.

Role of the Affected State (Article 10): The affected State has the duty to ensure the protection of persons and

provision of disaster relief assistance in its territory, or in territory under its jurisdiction or control. The affected State

has the primary role in the direction, control, coordination and supervision of such relief assistance.

Duty of the Affected State to seek external assistance (Article 11): To the extent that a disaster manifestly exceeds its

national response capacity, the affected State has the duty to seek assistance from, as appropriate, other States, the

United Nations, and other potential assisting actors.
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Draft Articles on the Protection of Persons in the 
Event of Disaster

Offers of Assistance (Article 12): In the event of disasters, States, the United Nations, and other potential assisting actors

may offer assistance to the affected State. When external assistance is sought by an affected State by means of a request

addressed to another State, the United Nations, or other potential assisting actor, the addressee shall expeditiously give

due consideration to the request and inform the affected State of its reply.

Consent of the affected state to external assistance (Article 13):

1. The provision of external assistance requires the consent of the affected State.
2. Consent to external assistance shall not be withheld arbitrarily.
3. When an offer of external assistance is made in accordance with the present draft articles, the affected State shall, 

whenever possible, make known its decision regarding the offer in a timely manner.

Conditions on the provision of external assistance (Article 14): The affected State may place conditions on the provision

of external assistance. Such conditions shall be in accordance with the present draft articles, applicable rules of

international law, and the national law of the affected State. Conditions shall take into account the identified needs of

the persons affected by disasters and the quality of the assistance. When formulating conditions, the affected State shall

indicate the scope and type of assistance sought.
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Draft Articles on the Protection of Persons in the 
Event of Disaster

Facilitation of external assistance (Article 15):

1. The affected State shall take the necessary measures,

within its national law, to facilitate the prompt and

effective provision of external assistance, in particular

regarding:

a. relief personnel, in fields such as privileges and

immunities, visa and entry requirements, work

permits, and freedom of movement; and

b. equipment and goods, in fields such as customs

requirements and tariffs, taxation, transport, and

the disposal thereof.

2. The affected State shall ensure that its relevant

legislation and regulations are readily accessible, to

facilitate compliance with national law.
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Implementing IDRL: 

The Role of the Red Cross



IFRC Internal

IFRC Disaster Law Programme

▪ Mandated through successive International 
Conference Resolutions (2009, 2012, 2015, 
2019) to provide research and technical 
support

▪ Assist National Societies to support their 
authorities  in developing and applying state 
of the art disaster related legislation, 
policies and procedures

▪ Researching and advocating on disaster law 
for over twelve years

▪ Disaster law Programme team actively 
engaged in projects in over 100 countries 

▪ Contributed to the development and 
adoption of disaster law laws in over 30 
countries and three regional treaties
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IDRL programme launched -

1st Resolution at 28th IC -

IDRL Guidelines & 30th IC -

Expanded focus & 31st IC-

Name change to DLP -

2001

2003

2007

2011

2012

IDRL focus
(ongoing)

Development of 

other disaster law 

issues

Disaster Law Programme Timeline
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Estudo IDRL e Directrizes para a facilitação e 
regulação interna de assistência em 
catástrofes "int" e assistência inicial à 
recuperação

▪ Adoptada por unanimidade em 2007, na 30ª 
Conferência Internacional

▪ Incluir recomendações sobre como os Estados podem 
prevenir os problemas regulamentares mais comuns 
nas operações internacionais de resposta a catástrofes 

▪ Com base no conceito de que as organizações que 
cumprem as normas mínimas e os princípios 
humanitários necessitam de facilidades legais 

▪ Res. em 2015 congratula-se com a iniciativa da IFRC 
de promover o diálogo sobre outras opções, incluindo 
o reforço dos quadros jurídicos globais ou regionais
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Desastre em grande 
escala = Circunstâncias 

excepcionais

IDRL = Excepção ao 
direito comum para 

fazer face a 
circunstâncias 
excepcionais

Save 

Lives!
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Directriz 3:  Os Estados afectados têm a responsabilidade principal de 

assegurar a redução do risco de catástrofes, assistência de socorro e 

recuperação no seu território. As Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha e 

do Crescente Vermelho, como auxiliares das autoridades públicas no campo 

humanitário, e os actores da sociedade civil nacional desempenham um 

papel fundamental de apoio a nível nacional.

Orientação 10: Iniciação apenas com consentimento e com base em apelo

Directriz 12: A rescisão deve ser feita por notificação

Directriz 4: Os actores assistentes devem:

▪ Cumprir a lei nacional

▪ Assegurar a prestação de assistência de acordo com os princípios de 
humanidade, neutralidade e imparcialidade

▪ Assegurar a adesão às normas internacionais de qualidade 

▪ Ser sensível às necessidades especiais dos grupos vulneráveis, bem 
como às tradições religiosas e culturais, e assegurar que a assistência 
é levada a cabo com o envolvimento adequado das pessoas afectadas

▪ Assegurar que o pessoal tem a formação adequada

▪ Prestar assistência transparente e partilhar informação apropriada

▪ minimizar os impactos negativos na comunidade local, economia, 
mercados de trabalho, objectivos de desenvolvimento e ambiente

Acesso Humanitário
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PARTE V DAS ORIENTAÇÕES IDRL
▪ Pessoal

✓ Vistos
✓ Licenças de trabalho
✓ Qualificações profissionais

▪ Bens e equipamento
✓ Desembaraço aduaneiro e direitos
✓ Alimentação, veículos, telecomunicações, medicamentos

▪ Transportes
▪ Estatuto jurídico nacional

✓ Poder para abrir contas bancárias, contrato, etc.

▪ Impostos
▪ Segurança
▪ Horas prolongadas
▪ Custos

Acesso Humanitário: Instalações legais
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Directriz 3: Os Estados afectados têm o direito 
soberano de coordenar, regular e controlar, a 
assistência em caso de catástrofe e a assistência de 
recuperação prestada pelos actores no seu 
território, em conformidade com o direito 
internacional.

Directriz 4: A assistência aos intervenientes e ao seu 
pessoal deve ser coordenada com as autoridades 
nacionais

Directriz 8: Os Estados devem adoptar quadros 
jurídicos, políticos e institucionais abrangentes que 
permitam, nomeadamente, uma coordenação eficaz 
da assistência internacional em caso de catástrofes e 
da assistência inicial à recuperação 

Coordenação
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Os prestadores de ajuda 
devem sempre:

▪ Cumprir o direito nacional e 
internacional

▪ Coordenar com as autoridades 
nacionais

▪ Respeitar os princípios humanitários

Na medida do possível, eles:
▪ Cumprir os padrões de qualidade int'l

▪ Coordenar com outros actores

▪ Envolver os beneficiários

▪ Utilizar pessoal com formação 
completa

Normas



IFRC Internal

Directriz 6: 
▪ Os Estados e as organizações humanitárias 

devem cooperar para prevenir desvios ilegais, 
apropriação indevida, ou fraude 
relativamente a bens, equipamento ou 
recursos de socorro ou de recuperação inicial 
em caso de catástrofe e dar início a 
procedimentos, conforme apropriado.

▪ Os Estados afectados devem utilizar fundos e 
bens de socorro que lhes tenham sido 
doados, e que tenham aceite em relação a 
uma catástrofe, de uma forma consistente 
com a intenção expressa com que foram 
doados.

Prestação de contas
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▪ Lei Modelo: Pedidos de 'linguagem 
legislativa' para implementar as 
Directrizes

▪ Traduzido para diferentes línguas

▪ Além disso, foi também publicado um 
modelo de decreto de emergência em 
2017.

▪ Pode ser utilizado numa emergência 
para resolver os problemas mais 
comuns nas operações internacionais

▪ Durante o 10º aniversário das 
Directrizes IDRL em Novembro de 2017, 
o Programa lançou a Lista de Controlo 
IDRL para facilitar a implementação das 
Directrizes

Ferramentas adicionais
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O Acordo Pré-Catástrofe

Âmbito

Preparação e resposta a crises não relacionadas 
com conflitos (incluindo emergências de saúde 
pública). Pode ser adaptado ao contexto.

O que

Combinação: Princípios e Regras, Directrizes
IDRL, LSA, Papel Aux
Reconhecer e desenvolver o papel auxiliar de 
NS, demonstrar como a Rede da IFRC irá apoiar 
NS em actividades de preparação e resposta, 
estabelecer princípios e instalações necessárias 
com o governo para assegurar que a RCRC possa 
cumprir o seu mandato humanitário.

Finalidade

Facilitar as actividades de preparação e resposta 
humanitária da RCRC; assegurar a existência de um 
"ambiente propício" com as autoridades para cumprir 
e desenvolver o papel auxiliar e assegurar uma via 
humanitária sustentada da RCRC para a preparação e 
resposta humanitária.

Quem

Governo anfitrião, Host NS, IFRC. Adaptado a uma 
agência específica ou com múltiplas agências 
governamentais.
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Legal Status of 
the IFRC

Restrictive 
Regulatory 

Environment

Changing 
Humanitarian 
Playing Field

RCRC 
Coordination

Auxiliary  Role

Localisation
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Desenvolvimento Regional e Sub-Regional

AU
▪ Lei Modelo sobre IDRL

ECOWAS
▪ Manual DRM

SADC
▪ Mecanismos regionais em 

desenvolvimento

▪ Orientações COVID-19 incluíam 
elementos do IDRL
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Preparação Legal para a Assistência Internacional 

em Catástrofes na África Austral
Metodologia

▪ Mapeamento do quadro IDRL usando a lista de verificação IDRL

Perguntas usando recursos em linha disponíveis publicamente e

contribuições de NS

▪ 10 Quadros legais mapeados: Angola, Botswana, Eswatini,

Lesoto, Malawi, Moçambique, Namíbia, África do Sul, Zâmbia e

Zimbabué.

Oportunidades

▪ A maioria dos países tem legislação DRM dedicada, com

excepção do Botsuana

▪ A integração do IDRL nos quadros legais tem sido mista, por

exemplo, Namíbia, SA, Botswana, Moçambique, Malawi

(projecto de lei), outros pouco ou nenhuma menção do IDRL

(por exemplo, Lesoto e Eswatini)

▪ Leis sectoriais NB para facilidades legais - especialmente

alfândegas

▪ Muitos países estão actualmente a rever as suas leis DRM
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Obrigado
por participar no 

As Leis, Regras e Princípios Internacionais 

de Resposta a Catástrofes (IDRL)/ O Papel 

da Cruz Vermelha na Implementação do 

IDRL

Sessão

Vemo-nos a seguir

Terça-feira 10 de Agosto de 2021


