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17 de dezembro de 2013 

 

 

(Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres) 

 

 

Elementos Propostos para Consideração  

no Marco Pós-2015 para a Redução do Risco de Desastres 

pelo  

Representante Especial do Secretário-Geral da ONU para a Redução do Risco de Desastres 

 

1. Introdução 

1. A Assembleia Geral das Nações Unidas através da Resolução A/RES/66/199 de 22 de dezembro de 

2011 solicitou ao Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres (UNISDR) para 

facilitar o desenvolvimento de um "marco pós-2015 para a redução do risco de desastres". Consultas 

junto a todas as partes interessadas começaram no início de 2012 e incluíram eventos on-line e locais, 

nacionais, regionais e globais, envolvendo oito Plataformas Regionais e a 4ª Plataforma Global para a 

Redução do Risco de Desastres. 

2. As consultas, em conjunto com os relatórios dos países através do Monitoramento do MAH do 

UNISDR, as conclusões dos relatórios bienais de Avaliação Global sobre a Redução do Risco de Desastres 

de 2009, 2011 e 2013 e as deliberações pertinentes da Assembleia Geral das Nações Unidas, bem como 

uma crescente literatura e prática sobre risco de desastres e resiliência, fornecem bastante 

conhecimento e orientações para o desenvolvimento do marco pós-2015 para a redução do risco de 

desastres. 

3. Os Elementos Propostos são derivados de consultas realizadas até o presente momento. Eles visam a 

fornecer orientação e apoio para a elaboração e discussão de futuras Plataformas Regionais e reuniões 

para a redução do risco de desastres1 com base nas quais o futuro marco será construído por meio do 

                                                           
1 Plataformas Regionais: África (Abuja, Nigéria) 5-8 de maio de 2014; Américas (Guayaquil, Equador) 27-29 de 

maio de 2014; Ásia (Bangkok, Tailândia) 23-26 de junho de 2014; Pacífico (Suva, Fiji) 2-4 de junho de 2014; 

Estados Árabes (Sharm El-Sheikh, Egito) 10-12 de junho de 2014 e Europa (Bruxelas, Bélgica): datas a serem 

confirmadas. 
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processo preparatório formal da 3a Conferência Mundial para a Redução do Risco de Desastres (Sendai, 

Japão, 14-18 março de 2015). 

4. A Assembleia Geral das Nações Unidas solicitou ao UNISDR, por meio da Resolução A/RES/67/209, 

que servisse como secretariado da Conferência Mundial e coordenasse as atividades preparatórias, em 

consulta com todas as partes interessadas. O UNISDR apresentará um relatório de síntese com 

recomendações de Plataformas Regionais sobre o conteúdo do marco pós-2015 para a redução do risco 

de desastres, que deverão ser consideradas na primeira reunião preparatória do comitê da Conferência 

Mundial, programada para ocorrer em Genebra, Suíça, de 14 a 15 de julho de 2014. 

5. A formulação dos Elementos Propostos também se beneficiou de assessoria fornecida ao 

Representante Especial do Secretário-Geral das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres 

por seu Grupo Consultivo de Ciência e Tecnologia, pelo Conselho Consultivo do Relatório Global de 

Avaliação, pelo Grupo Consultivo do Setor Privado, pelo Grupo Consultivo de Parlamentares e pelo 

Grupo Consultivo do Marco de Ação de Hyogo. Estes incluem mais de 60 altos funcionários do governo, 

parlamentares, cientistas, empresários, advogados, profissionais e representantes da sociedade civil – 

todos trabalhando pro bono, a título pessoal. 

 

2. Considerações gerais 

Contexto 

6. Conforme o Marco de Ação de Hyogo (MAH) se aproxima do final, e ao longo do desenvolvimento do 

marco pós-2015 para a redução do risco de desastres, é importante lembrar os progressos para sua 

realização até o momento. Por um lado, muitos países têm feito progressos em todas as Áreas 

Prioritárias do MAH2. Em particular, o crescimento econômico e a melhoria das condições de 

desenvolvimento em muitos países de baixa e média renda, incluindo um reforço das capacidades de 

alerta precoce, preparação e resposta a desastres contribuíram para uma tendência de queda no risco 

de mortalidade, pelo menos para os perigos relacionados com o clima em que o alerta precoce é 

possível. 

7. No entanto, perdas e danos econômicos relacionados com desastres continuam a aumentar. A 

globalização da economia estimulou o crescimento, mas também levou a um aumento maciço na 

exposição a riscos, pois novos investimentos privados e públicos se concentraram em áreas de risco, 

como costas propensas a ciclones e tsunamis, bacias hidrográficas propensas a inundações e cidades 

propensas a terremotos. O risco intensivo3 se acumulou em áreas expostas a riscos e agora é 

transmitido por todo o mundo por meio de cadeias de suprimentos globais, o que representa um risco 

                                                           
2 Ver Implementação do Marco de Ação de Hyogo – Relatórios de Síntese 2007-2013, UNISDR, 2013. 
3 “Risco intensivo” é usado para descrever o risco de desastres de alta gravidade com frequência média a baixa, 

especialmente associados com grandes perigos. Glossário, Relatório de Avaliação Global de 2013 sobre a Redução 

do Risco de Desastres, UNISDR. 
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econômico global sistêmico para empresas, governos e a sociedade em geral. 

8. Além disso, o desenvolvimento urbano mal planejado e gerenciado, a degradação ambiental, a 

pobreza e a desigualdade e mecanismos de governança fracos continuam a impulsionar perdas e danos 

associados com risco extensivo4, que crescem cada vez mais rápido. Isso tem impacto devastador sobre 

as famílias de baixa renda expostas e vulneráveis, sobre as empresas pequenas e informais que 

fornecem a grande maioria dos empregos em muitos países e sobre a infraestrutura e os serviços 

públicos de que dependem essas famílias e empresas. O risco extensivo vem aumentando, mesmo em 

países e áreas que não estão expostos a grandes perigos, o que destaca como o desenvolvimento e a 

redução do risco de desastres não têm sido sustentáveis e eficazes. Isso é particularmente prejudicial 

para as comunidades de baixa renda. A realização de importantes objetivos de desenvolvimento 

sustentável, como o fim da pobreza extrema, conforme destacado pela Conferência das Nações Unidas 

sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio +20) de 2012, não pode ser alcançada sem uma gestão eficaz 

dos riscos. Caso contrário, o aumento contínuo dos riscos induzidos pelo desenvolvimento, que mantêm 

um grande número de pessoas em situação de pobreza, será difícil de parar e reverter. 

9. No MAH e na política e na prática decorrentes, as catástrofes em geral continuam a ser conceituadas 

como choques externos para economias que funcionam normalmente, e não como manifestações de 

fatores de risco subjacentes inerentes às políticas e práticas de desenvolvimento que geram e 

acumulam riscos de desastres. Mudanças climáticas perigosas e irreversíveis são geradas pelos mesmos 

processos econômicos associados com o aumento do risco de desastres hidrometeorológicos e muitas 

vezes ampliam os efeitos desses fatores de risco subjacentes, muitos dos quais são transfronteiriços por 

natureza. A menos que esses fatores sejam abordados, nas próximas décadas, outras perdas físicas e 

econômicas relacionadas com o clima irão aumentar drasticamente, os ganhos em redução de 

mortalidade poderão estancar ou ser revertidos e impactos sobre o bem-estar social, o crescimento 

econômico, a segurança alimentar e a saúde ambiental irão ameaçar a viabilidade e a sustentabilidade 

de nações, empresas e comunidades. 

10. Metas de desenvolvimento sustentável não poderão ser alcançadas sem a gestão do risco de 

desastres. O foco geral da gestão do risco de desastres, portanto, deve passar da proteção do 

desenvolvimento social e econômico contra aqueles que são vistos como eventos e choques externos 

para a transformação do desenvolvimento a fim de gerenciar riscos, aproveitar oportunidades de forma 

sustentável, fortalecer a resiliência e, assim, garantir um desenvolvimento sustentável. 

11. Além disso, dado que a maior parte dos investimentos é feita pelo setor privado, o fato desse 

investimento ser ou não sensível a riscos terá influência crucial sobre os futuros níveis de risco de 

desastres. Portanto, o marco pós-2015 deverá incluir explicitamente políticas públicas que ofereçam 

incentivos e oportunidades para o investimento privado sensível a riscos, inclusive de empresas, famílias 

e comunidades, além permitir compromissos voluntários por parte desses setores. 

                                                           
4 “Risco extensivo” é usado para descrever o risco de desastres de baixa gravidade com frequência alta, 

especialmente, mas não exclusivamente, associados com perigos altamente localizados. Ibidem. 
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12. A criação de uma humanidade e de um meio ambiente mais resistentes requer um forte 

compromisso internacional e local e disposição para promover as mudanças necessárias nos atuais 

padrões, práticas e processos de desenvolvimento. Política e ação precisam ir além da redução do risco 

existente e devem priorizar a prevenção do surgimento de novos riscos. A gestão de riscos deve ser 

parte das políticas e práticas de desenvolvimento sustentável, a fim de fazer frente aos desafios 

existentes e de aproveitar possíveis oportunidades. 

 

A Oportunidade que se Apresenta 

13. A elaboração e adoção de um marco pós-2015 para a redução do risco de desastres vem em um 

momento crucial, quando dois outros instrumentos importantes que são relevantes para o aumento e a 

gestão de riscos estão em discussão, quais sejam, a mudança climática e a agenda de desenvolvimento 

sustentável pós-2015 e seus objetivos. 

14. Essa sincronia representa uma grande oportunidade para definir e acordar um paradigma pós-2015 

que seja coeso, coerente e, tanto quanto possível, harmonioso. Isso deve permitir a gestão dos riscos 

que são inerentes ao desenvolvimento e se manifestam através de desastres, de mudança e 

variabilidade climática, de crises financeiras e econômicas e de outras consequências para a economia, 

para a sociedade e para o meio ambiente. Nesse sentido, a mitigação e a adaptação às mudanças 

climáticas devem ser vistas como parte da estratégia de gestão de riscos mais ampla, que envolve riscos 

naturais e tecnológicos e que é fundamental para a realização dos objetivos de desenvolvimento 

sustentável. 

15. O conhecimento e a experiência adquiridos na gestão do risco de desastres até o momento devem 

informar o desenvolvimento dos referidos instrumentos e marcos internacionais. Estes precisam 

convergir para que o desejo de sustentabilidade no desenvolvimento e resiliência compartilhado 

mundialmente seja alcançado. 

16. Se a gestão de riscos for abordada de forma incoerente e incompatível por cada um dos três 

instrumentos, as chances de sucesso em alcançar o desenvolvimento sustentável serão pequenas. 

Embora cada instrumento possa precisar orientar e regular, conforme adequado, questões específicas, a 

gestão de riscos e oportunidades de forma coerente deve permanecer uma característica comum. 

17. Desafios na gestão de riscos foram suficientemente testados na prática em nível local, nacional e 

regional por meio da experiência de implementação do MAH. O marco pós-2015 para a redução do risco 

de desastres está, portanto, em uma posição forte para introduzir as mudanças necessárias para 

melhorar as práticas de gestão de risco atuais no planejamento e no investimento em desenvolvimento. 

Portanto, ele deve ser concebido e reconhecido como um instrumento de orientação para apoiar a 

implementação bem-sucedida de futuras metas de desenvolvimento sustentável e do acordo sobre 

mudanças climáticas. Desse ponto de vista, o marco pós-2015 para a redução do risco de desastres não 

pode ser considerado um acordo técnico autônomo e  específico a um setor. Providências devem ser 
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tomadas para garantir uma implementação interligada e com apoio mútuo. 

18. O Monitoramento do MAH – um mecanismo de autoavaliação voluntária para governos, 

administrado pelo UNISDR – demonstrou a importância e a utilidade de um sistema de monitoramento 

adequadamente definido com metas, indicadores e meios de verificação para medir o impacto efetivo. 

Portanto, um Monitoramento do MAH aprimorado deverá acompanhar o marco pós-2015 para a 

redução do risco de desastres e poderá ser fundamental para monitorar a sustentabilidade mais ampla 

do desenvolvimento. 

19. Além disso, até o momento, a revisão periódica do Marco de Ação de Hyogo foi realizada através de 

um processo separado dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e da Convenção sobre Mudança 

do Clima, impedindo que os países pudessem promover uma revisão e apreciação integral do progresso, 

avaliando coerência e convergência na implementação e introduzindo ajustes úteis. Nesse contexto, a 

revisão periódica do marco pós-2015 para a redução do risco de desastres deverá ser realizada de modo 

relacionado e através do mesmo processo e dos mesmos órgãos de governança que a agenda e as metas 

de desenvolvimento pós-2015 da ONU e, também, se possível, com arranjos futuros para mitigação e 

adaptação às mudanças climáticas. 

20. Por fim, a gestão eficaz dos riscos exige a intervenção de uma variedade de atores em nível local, 

nacional, regional e global, nas esferas pública e privada. Dada a natureza variada e a escala de ação, 

instrumentos juridicamente vinculativos e instrumentos políticos, embora necessários, não são, por si 

só, suficientes ou adequados para fornecer regulamentação e orientação detalhada. Na verdade, eles 

precisam ser complementados e articulados por compromissos voluntários e explícitos e por ações de 

grupos de partes interessadas – tais como comunidades, organizações da sociedade civil, governos 

locais, parlamentares, empresas e ciência – que queiram assumir liderança e responsabilidade e, assim, 

contribuir positivamente para a gestão dos riscos inerentes ao desenvolvimento. Esses compromissos, 

muitas vezes discretos e despercebidos, estão surgindo e merecem plena apreciação e reconhecimento 

como uma contribuição significativa para o marco pós-2015 para a redução do risco de desastres. 

21. Nesse contexto, uma série de elementos e questões interligadas que se reforçam mutuamente 

revela-se fundamental para gerenciar o risco de forma eficaz e devem ser capturados no resultado geral 

da 3ª Conferência Mundial sobre a Redução de Risco de Desastres. Alguns desses problemas e questões 

podem ser melhor abordados no marco pós-2015 para a redução do risco de desastres, enquanto 

outros, como compromissos, devem ser tratados em outros documentos e ainda outros em uma 

declaração política. Nesse sentido, o resultado pode ser imaginado como um pacote com três elementos 

composto por: A) marco pós-2015 para a redução do risco de desastres e seu sistema de 

monitoramento e processo de revisão periódica, B) compromissos voluntários das partes interessadas, 

como exemplos principais de assunção de responsabilidade, visão e disposição para agir e C) declaração 

política. 

22. Para assegurar a continuidade e a coerência entre os níveis regional e global, é importante que a 

preparação e as deliberações sobre as próximas Plataformas Regionais e reuniões sobre a redução do 
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risco de desastres enfatizem e desenvolvam os problemas e questões abordados no presente 

documento. 

3.  Proposta de Componentes dos Resultados da Conferência Mundial 

23. Esta seção propõe uma articulação dos três componentes do resultado geral da Conferência Mundial 

mencionados acima: A) marco pós-2015 para a redução do risco de desastres e seu sistema de 

monitoramento e processo de revisão periódica, B) compromissos voluntários das partes interessadas, 

como exemplos principais de assunção de responsabilidade, visão e disposição para agir e C) declaração 

política. 

 

A) Marco pós-2015 para a redução do risco de desastres, seu sistema de monitoramento aprimorado e 

processo de revisão periódica 

24. Nas consultas, os países e as partes interessadas indicaram que o marco pós-2015 para a redução do 

risco de desastres precisa: tirar proveito da experiência do Marco de Ação de Hyogo, ser prático e 

orientado para a ação, fortalecer a responsabilidade, ser relativamente curto e ser capaz de enfrentar 

futuros cenários de risco natural e tecnológico e, portanto, ser amplo. 

25. O marco pós-2015 para a redução do risco de desastres também deve aproveitar a experiência e os 

princípios consagrados nos marcos anteriores, quais sejam, o Marco Internacional de Ação para a 

Década Internacional para a Redução de Desastres Naturais, a Estratégia de Yokohama para um Mundo 

mais Seguro e a Estratégia "Um mundo mais seguro no século 21: Desastres e Redução de Risco" (ISDR). 

Assim, pode não ser necessário repetir seu conteúdo, mas simplesmente fazer referência e recuperar os 

instrumentos anteriores. 

26. O aumento da clareza em responsabilidade, prestação de contas e monitoramento da 

implementação pode se beneficiar da migração de um marco baseado em conceitos e atividades, como 

o atual MAH, para um marco estruturado em torno de políticas públicas específicas e estratégicas, que 

podem ser complementadas por compromissos das partes interessadas. 

27. De modo geral, a identificação dos elementos substantivos do marco pós-2015 para a redução do 

risco de desastres pode ser guiada por uma questão: considerando-se que o gerenciamento de riscos 

pode exigir uma variedade de instrumentos e iniciativas em nível local, nacional, regional e global – o 

que é que está ausente ou pouco claro atualmente, mas que, se acordado pelos meios específicos de 

um marcoo global juridicamente não vinculativo, permitiria uma gestão de riscos mais eficaz? 

28. Essa abordagem ajuda a direcionar a busca de elementos do marco pós-2015 para a redução do risco 

de desastres para os elementos centrais do MAH, ou seja, para o "resultado esperado", para os três 

"objetivos estratégicos" e para as cinco "prioridades de ação para 2005-2015", auxiliando também na 

avaliação de se tais resultados, objetivos e prioridades de ação ainda são válidos ou precisam ser 
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reconfigurados e determinando se há elementos faltando. 

29. Nesta seção A, os elementos substantivos propostos do marco pós-2015 para a redução do risco de 

desastres, seu sistema de monitoramento e seu processo de revisão periódica serão apresentados em 

três subseções, numeradas como "i", "ii" e "iii". 

i. Elementos Substantivos do Marco pós-2015 para a Redução do Risco de Desastres 

30. De modo geral, as consultas sobre o marco pós-2015 para a redução do risco de desastres e a 

experiência na implementação do MAH apontam para a necessidade de uma redefinição e 

reorganização dos elementos do MAH, a fim de dar maior ênfase ao objetivo de gerar comunidades e 

nações mais seguras e resilientes. Contextualmente, uma série de questões surgiram como 

fundamentais e podem merecer consideração na forma de princípios norteadores da ação futura. 

31. Os elementos substantivos propostos no marco pós-2015 para a redução do risco de desastres 

incluem um conjunto de princípios norteadores e uma redefinição do resultado esperado, dos objetivos 

estratégicos e das prioridades de ação. 

Princípios norteadores 

32. Os princípios consagrados nos marcos anteriores e existentes permanecem e podem ser 

complementados pelos seguintes: 

➢ A sustentabilidade do desenvolvimento e a resiliência dos povos, das nações e do meio 

ambiente dependem da boa gestão dos riscos, que deve orientar o planejamento e os investimentos 

públicos e privados. Isso vai além da redução do risco existente e inclui a prevenção da acumulação 

novos riscos. 

➢ Perigos naturais e tecnológicos estão dentro do âmbito do marco pós-2015 para a redução 

do risco de desastres. 

➢ A prevenção e a redução do risco de desastres são uma obrigação jurídica internacional e 

constituem uma salvaguarda para os direitos humanos. 

➢ As características cada vez mais transfronteiriças e globais de fatores de risco exigem novos 

esforços de cooperação em sua avaliação e gestão. 

➢ A disponibilidade de informações e conhecimentos baseados em ciência com código aberto e 

acesso livre é fundamental para análise de custo-benefício, transações transparentes, prestação de 

contas e para o desenvolvimento de parcerias entre partes interessadas dos setores público e privado, 

entre outras. 

Resultado esperado, objetivos estratégicos, prioridades de ação, questões fundamentais 
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33. A redução das perdas e dos danos por desastres por si só, como um resultado do MAH existente, 

reflete uma visão dos desastres como eventos externos e da redução do risco de desastres como um 

setor que protege o desenvolvimento. O resultado esperado do marco pós-2015 para a redução do risco 

de desastres, portanto, não deve ser descrito apenas em termos de perdas reduzidas, mas sim em 

termos positivos e de aspirações, como nações e comunidades seguras, saudáveis, ricas e resilientes. 

Isso criaria uma ligação direta e de reforço mútuo com os ODSs e com os objetivos específicos. Ao 

mesmo tempo, aumentaria o imperativo político e econômico de gerenciar riscos de desastres, 

deixando de perceber o investimento na gestão de riscos como um custo adicional para entendê-lo 

como uma oportunidade para criar valor compartilhado. 

34. Para alcançar este resultado, o marco pós-2015 para a redução do risco de desastres precisa adotar 

três objetivos complementares e estratégicos, a saber: 1) prevenção de riscos e busca de meios de 

desenvolvimento que minimizem a geração de riscos de desastres, 2) redução de riscos, ou seja, ações 

para tratar da acumulação de riscos de desastres existentes e 3) resiliência reforçada, ou seja, ações que 

permitam às nações e comunidades absorver perdas e danos, minimizar impactos e recuperar-se. 

35. Assim, as áreas prioritárias do marco pós-2015 para a redução do risco de desastres precisam ser 

definidas em termos de políticas públicas fundamentais que abordem o risco de desastres em serviços e 

infraestruturas de propriedade, gestão ou regulamentação pública e no meio ambiente, mas que 

também regulamentem ou incentivem ações por parte de famílias, comunidades, empresas e 

indivíduos. Nesses diferentes domínios, as áreas prioritárias devem incluir políticas públicas para a 

gestão de riscos prospectiva e antecipatória (prevenção de riscos), para a gestão de riscos corretiva 

(redução de riscos) e ações para fortalecer a resiliência. Esta redefinição das Áreas Prioritárias do MAH 

em políticas públicas servirá para aperfeiçoar o instrumento, definir responsabilidades, fortalecer a 

responsabilidade e facilitar o monitoramento. 

36. A fim de fazer progressos em direção ao resultado esperado e aos objetivos estratégicos, as políticas 

públicas de gestão de risco precisam ser sustentadas por estruturas de governança apropriadas que 

incorporem ações não só dos governos nacionais e locais, mas também da sociedade civil, do setor 

privado, do setor científico e acadêmico, entre outros. Tal abordagem de governança refletiria a 

crescente prevalência de parcerias e alianças inovadoras e em rede entre diferentes setores como meio 

eficaz de enfrentar os desafios de desenvolvimento. Da mesma forma, as políticas públicas deverão ser 

sustentadas por mecanismos de informação e geração e gestão do conhecimento, a fim de garantir que 

as informações e o conhecimento relevante sobre o risco e sobre as alternativas de gestão de riscos 

estejam disponíveis para autoridades normativas e decisores em diferentes níveis, desde indivíduos e 

famílias até organizações internacionais. 

37. Neste contexto, e com base nas consultas, um possível nome para o marco pós-2015 para a redução 

do risco de desastres poderia ser: “MAH[2][Plus] – Gerenciando riscos para atingir a resiliência”. 

ii. O Sistema de Monitoramento Aprimorado 
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38. Até o momento, a realização do MAH tem sido monitorada em relação a um conjunto de 22 

indicadores básicos nas cinco áreas prioritárias. Através do Monitoramento do MAH on-line, o progresso  

é medido pelos países tomando por referência uma escala de 1 a 5, complementada por meios de 

verificação e por uma descrição qualitativa. Embora isso tenha gerado o repositório global mais 

significativo de informações disponíveis sobre o progresso relatado pelos governos na redução do risco 

de desastres, a experiência de três ciclos bienais de revisão em 2009, 2011 e 2013 colocou em evidência 

os pontos fracos, incluindo: subjetividade, o fato de que os indicadores individuais respondem a várias 

políticas públicas e o fato de que a maioria dos indicadores são relacionados a insumos, em vez de 

produtos. Além disso, a maioria dos indicadores se referem à gestão de riscos corretiva ou à gestão de 

desastres, em vez da gestão de riscos prospectiva e antecipatória. Portanto, o atual Monitoramento do 

MAH é parcialmente útil para avaliar se os países estão abordando os fatores de risco subjacentes e 

evitando o acúmulo de novos riscos. Além disso, não há nenhuma ligação explícita entre o 

Monitoramento do MAH e os mecanismos para monitorar o progresso  nos ODMs e da Convenção-

Marco das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. 

39. Reconhecendo essas fraquezas, um novo sistema de indicadores para a gestão de riscos, composto 

por cinco famílias de indicadores diferentes, poderia ser adotado para medir como as políticas públicas 

para gestão do risco de desastres está abordando os fatores de risco subjacentes para evitar a criação 

de riscos (gestão de riscos prospectiva), para reduzir os níveis existentes de risco (gestão de riscos 

corretiva) e para fortalecer a resiliência (capacidade de absorver perdas e recuperar-se) quando 

ocorrem desastres. O sucesso dessas políticas irá determinar o nível de perdas e danos por desastres 

que um país enfrenta e os impactos de longo prazo sobre a economia, o meio ambiente e o bem-estar 

social. 

40. O nível de perda por desastres é o indicador final de sucesso da gestão de riscos. 

Fundamentalmente, se as perdas estão aumentando, a gestão de riscos não está sendo eficaz e vice-

versa. Portanto, a primeira família de indicadores deverá incluir um conjunto de métricas de perdas e 

danos por desastres, expressas em termos absolutos e relativos (por população, PIB, etc.). Elas incluirão 

perdas humanas (mortalidade, pessoas feridas ou afetadas); danos físicos (residências e infraestrutura 

local danificadas e destruídas) e perdas econômicas (custos de substituição de bens danificados e 

destruídos). 

41. A segunda família de indicadores seria relacionada ao perfil de risco dos países, incluindo riscos 

intensivos e extensivos. Tal família seria constituída por métricas como Perda Média Anual (PMA) e 

Perda Máxima Provável (PMP), a fim de destacar as perdas futuras prováveis que um país poderia 

experimentar no futuro. É importante entender a diferença entre perdas históricas e riscos observados. 

Tendo em conta que alguns desastres intensivos ocorrem com pouca frequência (por exemplo, a cada 

500 ou 1000 anos), dados históricos referentes a trinta ou quarenta anos não expressam, por si só, o 

nível de risco que um país pode enfrentar. 

42. Uma terceira família de indicadores exploraria a resiliência da economia de um país diante de perdas 

prováveis. Isso será feito através da identificação de indicadores que comparem o risco ao tamanho da 
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economia de um país, a seu capital social, aos níveis de investimento e poupança, aos fluxos comerciais, 

à penetração de seguros, à saúde fiscal do governo, ao grau de proteção social e a outras métricas. Esta 

família também irá medir a resiliência fiscal, comparando os riscos pelos quais os governos são 

responsáveis com a capacidade fiscal e a disponibilidade de financiamento de risco, incluindo, entre 

outros, seguros. 

43. A quarta família de indicadores medirá como um país está gerenciando seus fatores de risco 

subjacentes, vinculando também a gestão do risco de desastres aos ODSs e à Convenção sobre Mudança 

do Clima. Os indicadores serão desenvolvidos em algumas categorias, como: estrutura econômica e 

fiscal; pobreza e vulnerabilidade social; degradação ambiental e dos serviços ecossistêmicos e mudanças 

climáticas; urbanização, capacidade de enfrentamento. 

44. A quinta família de indicadores mediria como os países estão adotando políticas públicas efetivas 

que favorecem gestão de riscos prospectiva e antecipatória, gestão de riscos corretiva e fortalecimento 

da resiliência nos setores público e privado. Indicadores também serão desenvolvidos para medir a 

eficácia da governança e dos mecanismos de informação, geração e gestão de conhecimento que devem 

servir de base para a política pública na gestão do risco de desastres. Embora o Monitoramento do MAH 

forneça indicadores para áreas de interesse específicas, como sistemas de alerta precoce, estes 

correspondem a vários compromissos e políticas, tornando o monitoramento vago e opaco. Esta família 

de indicadores baseada em políticas públicas proporcionará indicadores mais explícitos e fáceis de 

verificar. 

45. Os dados necessários para a primeira família de indicadores seriam derivados de bancos de dados 

nacionais sobre perda por desastres, para a segunda família, dos resultados de avaliações de riscos 

globais e, para a terceira e quarta famílias, de estatísticas e bancos de dados internacionalmente 

disponíveis e comparáveis. Os dados para a quinta família de indicadores seriam gerados pelos 

governos, usando um Monitoramento do MAH modificado e melhorado. 

46. A fim de facilitar a ligação entre o monitoramento do marco pós-2015 para a redução do risco de 

desastres e aquele dos ODSs e de um novo acordo sobre as mudanças climáticas, o projeto do novo 

sistema de Monitoramento do MAH deverá incluir indicadores que sejam compatíveis com os objetivos 

desses instrumentos. Fazer essa ligação explícita no nível dos indicadores tornará possível monitorar o 

progresso em todas as três estruturas simultaneamente. 

iii. O Processo de Revisão Periódica 

47. O Marco Internacional de Ação para a Década Internacional para a Redução de Desastres Naturais 

de 1989 era da competência do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas. No entanto, o MAH 

não previa uma revisão formal periódica pelos órgãos de governança relevantes da ONU. Em vez disso, 

tal tarefa foi realizada através da Plataforma Global para a Redução do Risco de Desastres. O efeito é 

que o monitoramento ocorre muito afastado dos mecanismos utilizados para os ODMs, resultando em 

extrema limitação da fertilização cruzada. 
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48. O Fórum Político de Alto Nível (FPAN) foi criado pela Assembleia Geral das Nações Unidas como um 

mecanismo para "fornecer liderança política, orientação e recomendações para o desenvolvimento 

sustentável, acompanhar e avaliar o progresso na implementação de compromissos de desenvolvimento 

sustentável, melhorar a integração das três dimensões do desenvolvimento sustentável de uma forma 

holística e intersetorial em todos os níveis e ter uma agenda focada, dinâmica e orientada para a ação, 

garantindo a consideração adequada de desafios de desenvolvimento sustentável novos e emergentes”. 

Assim, o estabelecimento do FPAN representa um instrumento fundamental que poderá também servir 

para a revisão do marco pós-2015 para a redução do risco de desastres, a fim de garantir um processo 

de revisão e deliberação sincronizado e harmonioso, bem como o enriquecimento mútuo e a 

aprendizagem a partir da implementação da futura agenda e mentas de desenvolvimento sustentável e 

do marco pós-2015 para a redução do risco de desastres. Portanto, o marco pós-2015 para a redução do 

risco de desastres pode prever sua revisão formal pelo FPAN através de reuniões periódicas realizadas 

sob os auspícios da Assembleia Geral da ONU e do ECOSOC. 

 

B) Compromissos voluntários das partes interessadas 

49. As consultas têm solicitado uma forte participação da sociedade civil, da classe científica, das 

autoridades locais, das comunidades locais, da mídia, das empresas e de outras partes no 

desenvolvimento e na implementação do marco pós-2015 para a redução do risco de desastres. Além 

disso, a implementação do MAH foi enriquecida, aperfeiçoada e acelerada pelo desenvolvimento de 

compromissos, planos, ações e ferramentas de monitoramento voluntárias pelas principais partes 

interessadas, como os "Cinco elementos essenciais para empresas na redução do riscos de desastres"5 

do setor privado e os "dez elementos essenciais" e a "ferramenta de autoavaliação" para tornar as 

cidades resilientes dos governos locais6. 

50. A formulação de mais compromissos voluntários em nível regional e global por todas as partes 

interessadas através das Plataformas Regionais e sua integração no resultado geral da Conferência 

constituirá um fator enriquecedor e poderoso para impulsionar para a implementação do marco pós-

2015 para a redução do risco de desastres. 

51. Em particular, os compromissos voluntários representariam a proposta de ações concretas por 

grupos de interesse para implementar o marco pós-2015 para a redução do risco de desastres em nível 

regional e/ou global. Eles constituiriam uma expressão de liderança, forneceriam uma base muito sólida 

para a implementação do marco pós-2015 para a redução do risco de desastres e indicariam a forma 

como todas as partes interessadas poderiam trabalhar juntas e gerar a mudança necessária "do risco 

compartilhado para o valor compartilhado", capturada no Relatório de Avaliação Global de 2013 sobre a 

Redução do Risco de Desastres. Os compromissos voluntários também serão importantes para catalisar 

e inspirar futuras ações por parte de outros indivíduos, grupos, organizações, redes, etc., não incluídas 

                                                           
5 Ver UNISDR: www.preventionweb.net/english/professional/networks/public/psp/essentials/ 
6 Ver UNISDR: www.unisdr.org/campaign/resilientcities/toolkit/essentials 
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na Conferência Mundial. 

52. Embora formalmente não façam parte do marco pós-2015 para a redução do risco de desastres, os 

compromissos voluntários devem ser compilados e reconhecidos como parte do resultado geral da 

Conferência e, em especial, na declaração política da Conferência Mundial, em função de seu valor em 

orientar a implementação e a cooperação. Para serem práticos e acionáveis, os compromissos 

voluntários devem fornecer metas, indicadores e meios de verificação e comprometer-se com a 

autoavaliação periódica do progresso. Os compromissos voluntários podem ser compilados por país, 

região e setor a fim de facilitar a visualização e o monitoramento. 

 

C) Declaração Política 

53. A declaração política da Conferência Mundial é indispensável para dar orientações sobre uma série 

de pontos cruciais, especialmente sobre a forma como o resultado geral da Conferência deve ser 

interpretado e sobre como seus componentes estão conectados. É importante que a Declaração Política 

seja baseada nas deliberações das Plataformas Regionais, a fim de garantir a harmonia entre os níveis e 

as especificidades regionais e globais. Os elementos substantivos propostos para consideração na 

declaração política incluem: 

- Apreciação da natureza antropogênica do risco; alterar as características do risco; necessidade de se 

concentrar em fatores de risco, incluindo mudança e variabilidade climática, que são inerentes às 

práticas de desenvolvimento; necessidade de abordar a exposição juntamente com a vulnerabilidade; 

necessidade de abordar riscos extensivos devido a sua relevância para as pessoas vulneráveis e para a 

pobreza; e reconhecimento da necessidade de enfatizar explicitamente a gestão de riscos, que engloba 

a redução dos riscos existentes e a prevenção da acumulação de novos riscos, a fim de atingir a 

resiliência dos povos, das nações e do meio ambiente. 

- Apreciação dos progressos realizados através do MAH para lidar com a vulnerabilidade humana a 

alguns perigos e reconhecimento da redefinição de elementos do MAH como uma inovação necessária 

para gerenciar efetivamente os riscos e atingir resiliência. 

- Nomear o marco pós-2015 para a redução do risco de desastres (possivelmente como "MAH [2] ou 

[Plus] - Gerenciando riscos para atingir a resiliência") e defini-lo como uma evolução do MAH, que se 

baseia nos marcos do passado, especialmente no Marco Internacional de Ação para a Década 

Internacional para a Redução de Desastres Naturais, na Estratégia de Yokohama para um Mundo mais 

Seguro e na Estratégia "Um mundo mais seguro no século 21: Desastres e Redução de Riscos" (ISDR), e 

propor que a Assembleia Geral mude o nome do subitem relevante em sua agenda de "Estratégia 

Internacional para a Redução de Desastres" para "Estratégia Internacional para Gestão de Riscos e 

Resiliência", a fim de melhor refletir o foco do trabalho. 

- Acolher a atualização do Monitoramento do MAH para um Monitoramento do MAH [2] [Plus], com 



13 de 13 
 

base em um novo sistema central de metas, indicadores e meios de verificação. 

- Acolher e valorizar o significado dos “compromissos” das partes interessadas como um sinal essencial 

da liderança, boa vontade, cooperação necessária e ação concreta para articular e implementar o marco 

pós-2015 para a redução do risco de desastres. 

- Salientar a importância de reforçar a responsabilidade em nível local, nacional e internacional e acolher 

o desenvolvimento progressivo e a codificação da lei internacional sobre a "Proteção de pessoas em 

caso de desastres" pela Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas. 

- Defender a implementação integrada do marco pós-2015 para a redução do risco de desastres, da 

agenda/metas de desenvolvimento pós-2015 e do acordo de mudança climática. 

- Solicitar a revisão periódica do marco pós-2015 para a redução do risco de desastres pelo FPAN através 

de reuniões periódicas realizadas sob os auspícios da Assembleia Geral da ONU e do ECOSOC. 

- Reconhecer a importância das estratégias regionais para gerenciar riscos e sugerir sua revisão em 

conformidade com o marco pós-2015 para a redução do risco de desastres. 

- Apelar ao sistema das Nações Unidas para apoiar os países e as partes interessadas na implementação 

do marco pós-2015 para a redução do risco de desastres por meio do Plano de Ação da ONU sobre a 

Redução do Risco de Desastres para a Resiliência. 

- Conclamar países e partes interessadas a unir forças no âmbito da iniciativa por escolas seguras, 

lançada na Conferência Mundial. 


