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Desenvolvendo a redução de
desastres…
Dezesseis dias depois do tsunami do Oceano Índico, a 11 de janeiro de 2005,
717 milhões de dólares americanos foram especificadamente mandados como
ajuda humanitária pós-desastre. “Isto, nunca antes acontecera,” disse o Sub-
secretário Geral para os Assuntos Humanitários das Nações Unidas Jan
Egeland.
Se só essa quantia pudesse estar disponível para a redução de desastres a
nível mundial, não nos próximos 16 dias mas nos próximos 16 meses… Mas
não é provável que isto aconteça. A redução de desastres não tem e/ou a
emocional atracção política de um evento de desastres.
Porque a redução de desastres (DR) não é um evento de desastre, mas um
evento “excepcional”, estamos nós absolutamente certos para perceber isto
como um assunto “humanitário” ? A verdade é que a redução de desastres tem
mais a ver com o desenvolvimento do que com assuntos humanitários. Esta é a
razão da redução de desastres permanecer como um novato solitário no mundo
dos negócios humanitários.
Enquanto a redução de desastres fôr percebida como um “assunto
humanitário”, os recursos serão alocados numa base “humanitária”. Ainda, não
há muito entusiasmo “humanitário” para um evento não excitante como reduzir
o risco de desastres.
É verdade, que a redução de desastres pode beneficiar de distribuição de
recursos humanitários pós-desastre. Mas não é a única área da qual pode
beneficiar. De facto, as primeiras áreas a beneficiar são as áreas de
desenvolvimento como da saúde, saneamento, desenvolvimento de infra-
estruturas, etc.

Também pode ser argumentado que a redução de desastres é ainda um
assunto pouco conhecido, e que uma perspectiva humanitária ajudaria a
promovê-lo melhor. O problema é que tal perspectiva humanitária não ajudaria
a consequir recursos estáveis, previsíveis e a longo prazo. Ainda, são
necessários recursos estáveis para uma  consciência sistemática e contínua e
promoção de maior atenção.
Culparemos nós “a política de desastres” para a presente situação? Até agora,
é também um facto que nós, seres humanos, enfocamos de modo crescente
mais no “urgente” que no “importante”?
Entretanto, África parece ter optado gradualmente para o “importante”: A sua
marcha na redução de desastres é mais resoluta e mais rápida que aquela
fixada no programa de trabalhos de redução de desastres a nível mundial.
Mas o mundo sendo como é, nós deveríamos jogar ambas as cartas. Nós
deveríamos procurar obter a maior parte do presente estatuto humanitário da
redução de desastres.
O antigo Presidente dos Estados Unidos da América o Sr. Bill Clinton, agora
Enviado Especial da Organização das Nações Unidas para a Recuperação do
Tsunami, disse a 14 julho: “Nós não podemos deixar este ano passar sem
algum progresso real na redução do risco de desastres… 2005 é um ano chave
para o programa de trabalhos de redução do risco.”
Por que não fazer o uso da consciência desta liderança de alto-nível? Por
exemplo virar a África altamente vulnerável com repetidos desastres causados,
com precárias perdas de vidas humanas e meios de sustento, com recursos
arduamente ganhos e com o  desenvolvimento de lucros num principal desafio
para a sabedoria humanitária? Estamos nós enfrentando, neste continente, “o
maior desastre fabricado do mundo”?
Enquanto isso, estão sendo feitos esforços para enquadrar a redução de
desastres no desenvolvimento. Vários países africanos já incorporaram a
redução de desastres nas estratégias de redução da sua pobreza… com a
bênção de alguns principais parceiros financeiros mundiais.
Isto é encorajador. Nós deveríamos avançar depressa nessa direcção.
Realmente, o enquadramento da redução de desastres no desenvolvimento é
neste momento, a melhor opção disponível para o desenvolvimento da redução
de desastres.

R. Alain Valency
ISDR-Africa@unep.org
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Doutor Wolfgang Stiebens
Coordenador do Programa,
GTZ (PRODER),
Maputo, Moçambique

O projecto sobre a gestão do risco de
desastres com assistência alemã,
iniciou em 2001 na região central de
Moçambique. Em 2004, foi lançada
uma iniciativa para integrar a gestão
do risco de desastres no
desenvolvimento rural. A iniciativa
teve um grande êxito. A seguir
apresenta-se um relatório baseado
numa recente avaliação da respectiva
iniciativa.

Um projecto piloto da Agência
Alemã para a Cooperação
Técnica(GTZ) que integra a gestão
do risco de desastres no
desenvolvimento rural foi bem
sucedido. Isto, emerge dum relatório
de Março de 2005 sobre a avaliação
do projecto lançado em 2004 nas
comunidades do Distrito do Buzi,
Província de Sofala (Centro de
Moçambique).

A avaliação foi julgada apropriada
por causa da possível ameaça de
cheias devido aos ascendentes níveis
do rio Buzi. As recomendações do
relatório incluem a possibilidade de
ampliar as actividades para outras
áreas vulneráveis e incorporar a
questão da seca nas futuras
actividades de gestão de risco de
desastres.

Antecedentes
Depois das cheias e ciclones de 2000
e 2001 nas zonas sul e centro de
Moçambique, os governos de
Moçambique e da Alemanha (BMZ)
concordaram em implementar um
projeto entre 2001 a 2003 de

fornecimento de assistência técnica
atravêz da GTZ (Agência Alemã
para a Cooperação Técnica) e em
coordenação com INGC (Instituto
Nacional de Gestão de
Calamidades). O projecto de gestão
de risco de desastres(DRM)
promoveu actividades como a análise
de risco,a mitigação de desastres, o
desenvolvimento de um sistema de
aviso prévio e a prontidão de
desastres. O projeto trabalhou
intimamente e cautelosamente com
todos os níveis do governo e com as
comunidades do distrito do Buzi. O
projeto tinha uma base comunitaria e
reconhece o importante papel jogado
pelas comunidades do districto do
Buzi através da adopção do projecto
e da sua activa participação no
mesmo.
O projeto de gestão de risco de
desastres da GTZ trabalhou
conjuntamente com a Cruz Vermelha
de Moçambique (CVM) a nível da
comunidade, pois esta organização
tem desde há muito tempo estado a
trabalhar na área de desenvolvimento

das comunidades nos distritos. A
região geográfica de Buzi foi
sobretudo identificada devido a sua
extrema vulnerabilidade aos ciclones
e cheias. Em 2004, a gestão de risco
de desastres (DRM) fora
incorporado no programa de
desenvolvimento rural existente
(PRODER) que já estava sendo
implementado pela Agência Alemã
para a Cooperação Técnica (GTZ) na
Província de Sofala.

Porque a alta vulnerabilidade aos
desastres naturais fora considerada
como tendo um impacto negativo na
vida das pessoas nas áreas de alto
risco. A inclusão da gestão de risco
de desastres no PRODER (Programa
de Desenvolvimento Rural) fora
visto como uma área crítica de
intervenção tendo como principal
objetivo aplicar as medidas de gestão
de risco de desastres (DRM) nas
zonas de alto risco possuindo como
base os planos de desenvolvimento
do distrito e tendo como “os actores
locais” (o governo do distrito do
Buzi e as comunidades).

MOÇAMBIQUE: Projeto-piloto comunitário que integra
a Gestão de Risco de Desastres num próspero
desenvolvimento rural

Mapa da região do Buzi, Moçambique

A redução de desastres em África



Redução de Desastres em África -EIRD Informes, 6 Edição, dezembro 2005 4

Os comitês locais de gestão do
risco de desastres operacionais em
nove comunidades
Para se alcançar este objectivo, o
Programa de Desenvolvimento Rural-
Gestão de Risco de Desastres
(PRODER-DRM) deu assistência no
estabelecimento de um sistema de
gestão de risco de desastres local em
zonas altamente vulneráveis, como
uma componente da Política Nacional
de Gestão de Risco de Desastres. Uma
das actividades chave para se atingir
este objectivo era a formação de
Comitês Locais de Gestão de Risco de
Desastres tendo como base as
comunidades vulneráveis. O papel dos
comitês fora definido como sendo o
responsável por  transmitir informação
relativa ao risco de desastres e
assegurar que a comunidade seja
suficientemente aconselhada no que
fazer em caso de desastre. Os Comitês
Locais de Gestão de Risco de
Desastres estão actualmente a
funcionar em nove comunidades na
Bacia do Rio Buzi.
O Programa de Desenvolvimento
Rural-Gestão de Risco de Desastres
(PRODER-DRM) também está dando
assistência no melhoramento do fluxo
de informação a respeito da gestão do
risco de desastres, incluindo a
informação sobre os sistemas de aviso
prévio. Além disto, a Agência Alemã
para a Cooperação Técnica-Gestão de
Riscos de Desastres (GTZ-DRM) está
jogando um papel importante no
fornecimento de assistência técnica
para a incorporação da gestão de riscos
de desastres nos planos de
desenvolvimento de distrito.

O propósito da avaliação
O propósito da avaliação do projecto
em março de 2005 era o de monitorar
o impacto da componente de gestão de
risco de desastres (DRM ), da Agência
Alemã para a Cooperação Técnica
(GTZ) – Programa de Desenvolvimento
Rural (PRODER) em relação a
prontidão de todos os actores
envolvidos na gestão de riscos de
desastres na Bacia do Rio Buzi em
qualquer altura do ano que houver
risco de cheias e/ou de ciclones.

A avaliação procurou tratar de quatro
assuntos chave com respeito as
intervenções da gestão de risco de
desastres (DRM):

• As comunidades estão usando os
Comitês Locais de Gestão de Risco
de Desastres (DRM) efectivamente
para a informação, a coordenação e
o apoio em caso de emergências?

• A Gestão de Risco de Desastres
(DRM) está correctamente
integrado nos planos do distrito
com base numa análise de risco?

• Há ou não um substancial fluxo de
informação e cooperação entre as
comunidades e as instituições
pertinentes?

• As comunidades estão
positivamente motivadas e
conscientes para o cabal
desempenho das suas tarefas?

Os achados da avaliação
Os achados mostram que as
actividades levadas a cabo pelas
comunidades selecionadas tiveram um
grande êxito. Os Comitês Locais de
Gestão de Risco de Desastres (DRM)
existem e funcionam com uma boa
aceitação nas comunidades. As
comunidades disseram que elas
estavam agora mais atentas,
conscientes, e capazes de responder
aos desastres naturais. As comunidades
também disseram que estavam melhor
preparadas para se organizarem, ao
invés da situação do ano 2000/2001
onde elas “só esperaram que fossem
ditas o que fazer.” Além disto, como
resultado da informação disseminada
por um dos comitês, alguns membros
da comunidade tinham sido
transferidos para áreas mais seguras.
As autoridades ao nível do distrito
estavam conscientes e concordavam
com os Comitês Locais de Gestão de
Risco de Desastres de que a
informação e comunicação tinham
melhorado bastante. O processo de
planeamento do desenvolvimento do
districto do Buzi em 2004 tinha feito
esforços por incorporar as actividades
de gestão de risco de desastres (DRM)
no plano que tinha sido submetido para
a sua aprovação.

Foi proposta a inclusão de mensagens
de gestão de risco de desastres (DRM)
em currículos escolares. Porém, como
isto poderia funcionar na prática não
fora claramente definido.

Ao nível da província de Sofala, o
conceito de utilização das
comunidades locais foi bem aceite e
criou uma oportunidade para um
vínculo mais forte entre as
comunidades e as instituições que
contribuem para a área de gestão de
risco de desastres (DRM). Porém,
existe ainda algumas preocupações
relativas à confiabilidade da
informação que é transmitida e é ainda
necessária para um adicional
desenvolvimento nesta área.

Relativamente ao fluxo de informação
e cooperação entre as comunidades e
as instituições pertinentes, há
evidências de que a comunidade sente-
se actualmente bem informada em
assuntos relativos ao risco de desastres
que antes do projeto. Isto foi atribuído
em parte ao aumento da consciência da
comunidade, que resulta duma melhor
compreensão da informação
transmitida pela rádio. Um membro da
comunidade disse: “Antes, nós
ouviamos as mensagens da rádio mas
realmente não pensavamos para quem
eram as mensagens. Agora nós
sabemos que essas mensagens são para
nós”. A transmissão atravêz da rádio
foi claramente identificada assim
como, os meios principais de recepção
de informação que dizem respeito ao
risco de um desastre pendente. Os
comitês eram as fontes de informação
relativo a prevenção, preparação e
organização.

Os membros dos comitês estavam
atentos e conscientes do Sistema
Nacional de Aviso Prévio de Ciclones
e poderiam descrever o uso das
bandeiras coloridas para fornecer uma
adequada advertência. A comunicação
entre a comunidade e o distrito foram
regulares, consistiram, tanto de, visitas
da equipa de trabalho da gestão de
risco de desastres (DRM)
acompanhados ou não pelos membros
do Comitê de Gestão de Riscos de
Desastres da Comunidade a cidade do
Buzi para se encontrarem com as

A redução de desastres em África
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autoridades do distrito do Buzi, assim
como vice-versa.

Os Comitês de Gestão de Risco de
Desastres (DRM) das comunidades
estão positivamente motivadas e
conscientes para o cabal desempenho
das suas tarefas? Poderia parecer que
os comitês locais estão motivados e
conscientes sobre a área de gestão de
riscos de desastres(DRM). Durante
alguns meses que precederam o mês de
março de 2005 que fora o período de
tempo mais vulnerável as cheias e
ciclones, os Comitês Locais de Gestão
de Risco de Desastres (DRM)
convocaram por sua própria iniciativa
reuniões com as suas comunidades. O
Comitê e os membros da comunidade
foram também informados para que
participassem activamente nos
seminários e reuniões sobre a gestão
de risco de desastres (DRM) e
estiveram entusiasmados em
empenharem-se nos assuntos que os
preocupa com os representantes do
disrito e da província.

Conclusões & recomendações
É considerado, que a componente de
gestão de risco de desastres (DRM)
esteja dando uma grande e valiosa
contribuição ao sustento das
comunidades envolvidas. Com a
introdução duma componente que tem
como enfoque o nível de base
aumentou deste modo, o estado e valor
da comunidade com respeito às várias
autoridades que agora não só os
percebem como beneficiários mas
também como um activo membro
contribuinte com conhecimentos que
podem ser usados para o
desenvolvimento de estratégias de
prevenção de desastres.
Porém, com base nos achados, foram
feitas algumas recomendações,
incluindo o seguinte:

O potencial de recaplicabilidade do
modelo de gestão de risco de desastres
A reprodução do modelo de gestão de
risco de desastres deveria ser tomada
em consideração noutras comunidades
do Distrito do Buzi e noutros distritos
com pessoas que vivem em áreas de
alto risco. Vários factores contribuíram
para o sucesso obtido da componente

de gestão de risco de desastres, uma
característica chave foi o compromisso
da administração do districto do Buzi.
Isto é, por causa da localização
geográfica e o nível de vulnerabilidade
do distrito do Buzi, o que resultou
numa alta sensibilidade ao risco. Este
aspecto pode ser necessário tomar em
conta quando selecionarmos outras
zonas para implementação.

Expandindo a definição de “desastre”
Embora as comunidades estivessem
conscientes dos riscos das cheias e
ciclones, a questão da seca era de igual
ou maior preocupação. A componente
de gestão de risco de desastres (DRM)
se expandiu para abordar assuntos de
mudança de clima e já sugeriu uma
pesquisa sobre o conhecimento local
no que diz respeito a este assunto. É
recomendado que seje dado uma maior
prioridade ao risco de seca.

O melhoramento do fluxo de informação

Poderia parecer que a componente de
gestão de risco de desastres (DRM)
tem representado um papel de
importância fulcral na criação de
ligações de comunicação e informação
partilhada entre os três níveis
administrativos nomeadamente o nivel
da comunidade, distrito e província.
Foram realizados vários seminários
afim de capacitar os vários grupos de
actores. Há dois assuntos principais
para ser discutidos:
1) A melhoria da qualidade de

informação,

2) A melhoria da estrutura de
comunicação.

A sustentabilidade da iniciativa da
Gestão de risco de Desastres
A sustentabilidade da iniciativa de
gestão do risco de desastres (DRM)
ainda não está completamente provada
e uma nova e clara estratégia precisa
de ser desenvolvida se quisermos que
os resultados realizados sejan
sustentaveis. Idealmente, a importância
dada a gestão do risco de desastres
(DRM) pelo distrito precisa de estar
refletida no seu plano distrital. O
processo de planeamento do districto é
considerado então de importância
fulcral em termos de assegurar uma
sustentabilidade de longo termo do
processo de gestão de risco de
desastres (DRM).
Semelhantemente, a continuação do
apoio aos comitês locais, a
incorporação da sociedade civil e
parceiros locais e a alocação e
distribuição de recursos adicionais só
pode ser satisfeita dentro dum quadro
geral do plano do distrito.

O processo de planeamento do Distrito

O processo de incorporar a gestão do
risco de desastres no plano do districo
já foi iniciado. Porém, é difícil, nesta
fase, fazer um comentário sobre
qualquer impacto, porque o plano
tem que ser ainda implementado. É
necessário, continuar a defender a
inclusão e a importância da gestão de
risco de desastres(DRM) ao nível
das províncias e a nível nacional. 

As autoridades locais e membros da comunicade em treino de
informação/comunicação

A redução de desastres em África
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Doutor Olusegun E. Ojo
Directo-Adjunto,
Assistência e Reabilitação
Agência Nacional  de Gestão de Emergências
(NEMA),
A Presidência, Abuja, Nigéria

Uma discussão em mesa redonda sobre
o tema “Em direcção a uma efectiva
Plataforma Nacional dos interessados
pela Redução do Risco de Desastres na
Nigéria” foi realizada na capital
federal da Nigéria, Abuja, a 11 de
março de 2005.

O encontro foi organizado pela
Agência Nacional de Gestão de
Emergências da Nigéria (NEMA). O
objectivo geral da reunião era
estabelecer sinergias entre as várias
partes interessadas e as diversas
disciplinas profissionais envolvidas na
redução de desastres no país. O
encontro de um dia foi realizado na
sede da Agência Nacional de Gestão
de Emergências da Nigéria (NEMA) e
estiveram presentes mais de 50
participantes.

Os desastres & emergências na
Nigéria
Na Nigéria, as ocorrências de desastres
e emergências aumentaram em
freqüência e intensidade na última
década, especialmente nos recentes
tempos. Os frequentes derramamentos
de petróleo dentro do Delta de Níger
(Nigéria meridional) conduz a danos
irreparáveis as biosferas costeiras. O
aquecimento global e o fenômeno
como o do El Nino têm estado ligados
à subida rápida do número e a
severidade das recentes inundações
em Jigawa, Kano (estados na Nigéria
do norte), Gomba (estado a nordeste
da Nigéria) e a alguns dos Estados a
sul da Nigéria. A expansão dos
sectores industriais também tem
resultado em níveis crescentes de
emergências tecnológicas como a
poluição industrial e o lixo.

Consequentemente, a Nigéria tem se
tornado de modo crescente num país
de risco a um vasto número de perigos
naturais com a urbanização
pressionando as pessoas a construirem
casas descontroladamente ao longo das
conhecidas planícies de inundação e
colinas altamente instáveis. Há
actualmente um maior reconhecimento
dos sectores públicos e privados que o
único modo para se abordar a escalada
dos custos não é uma reactiva
distribuição de ajuda, mas sim, uma
preventiva e inclusiva abordagem de
longo prazo sobre as questões relativas
aos desastres naturais.

Porém, vários Estados, e a maior parte
das autoridades governamentais locais
e das comunidades no país ainda estão
por institucionalizar e enquadrar a
gestão de desastres nos planos de
desenvolvimento globais. Para reduzir
(mitigar) e gerir as perdas  humanas,
econômicas, sociais e ambientais e
outras conseqüências dos desastres as
estratégias de desenvolvimento
integradas devem ser desenvolvidas
em colaboração com os vários niveis
do governo e pela sociedade civil.

Nos últimos quatro anos da sua
transformação e operação, as
experiências da Agência Nacional de
Gestão de Emergências da Nigéria
(NEMA), têm mostrado que a
multiplicidade de emergências
evitáveis pelo país e as suas
implicações orçamentais para os
governos e indivíduos está se tornando
preocupante. É então suprema, a
necessidade urgente de abraçar a troca
conceitual do paradigma de redução de
riscos de desastres para médio/longo
termos.

A maioria dos desastres devastadores
podem ser prevenidos e podem ser
evitados se os relevantes
departamentos governamentais
trabalharem em sinergias com as
Organizações Não-Governamentais
(NGOs), Organizações de Base

Comunitária (CBOs) e outras partes
interessadas e preocupadas em abordar
os riscos dos desastres naturais,
fornecendo previsões de tempo e aviso
prévio, ajudando as comunidades a
previnerem-se e a recuperarem dos
desastres, e a construirem
infraestruturas resistentes, bem como a
terem uma adequada educação e
apropriado esclarecimento  público.

Para estabelecer sinergias apropriadas
entre as diversas partes interessadas e
disciplinas profissionais, a Agência
Nacional de Gestão de Emergências da
Nigéria (NEMA), em concordância
com as diretrizes da Estratégia
Internacional de Redução de Desastres
das Nações Unidas (EIRD/NU),
identificou a necessidade de lutar pelas
seguintes metas:

1. Aumento da consciência pública
das autoridades públicas;

2. Obtenção do compromisso das
autoridades públicas;

3. Estímulo de parcerias  inter-
disciplinares e inter-sectoriais; e o

4. Melhoramento do conhecimento
científico sobre as causas dos
desastres naturais e  seus
respectivos  impactos.

Foi na perseguição destas metas que a
Agência Nacional de Gestão de
Emergências da Nigéria (NEMA), fora
anfitrião da discussão da mesa redonda
“Em direcção a uma efectiva
Plataforma Nacional dos interessados
pela Redução de Risco de Desastres na
Nigéria” que teve lugar a 11 de março
de 2005.

Procedimentos
A discussão a mesa redonda foi
projectada de modo a que as partes
interessadas podessem compartilhar as
suas visões e experiências nesta
emergente área sobre a redução do
risco de desastres, governação e
desenvolvimento. A Estratégia

NIGÉRIA: Em direcção a uma Plataforma Nacional dos
interessados pela Redução do Risco de Desastres

A redução de desastres em África
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Internacional de Redução de Desastres
das Nações Unidas (EIRD/NU) África,
ponto focal do sistema  da
Organização das Nações Unidas para a
redução de risco de desastres em
África, fez uma apresentação na
reunião, com os membros da
Assembleia Nacional sobre a
discussão d e apropriada legislação e o
seu respectivo endosso.

O Diretor Geral da Agência Nacional
de Gestão de Emergências da Nigéria
(NEMA), Alhaji S. Makarfi, observou
a mudança global em foco como
resposta para a redução do risco de
desastres e acentuou que a Nigéria não
deveria ficar atrás. Ele destacou que a
Agência, sendo o ponto focal para a
gestão de desastres no país, tem a
responsabilidade de mobilizar o
diverso público e privados, as partes
interessadas e colaborar com a
Estratégia Internacional de Redução de
Desastres das Nações Unidas (EIRD/
NU) afim de  estabelecer uma
estratégia de redução de risco de
desastres sustentável para o país. Ele
concluiu encorajando que os
participantes assegurassem que a
corrente discussão em mesa redonda
deveria conduzir em última instância, à
formação de uma plataforma nacional
das partes interessadas na redução do
risco de desastres no país.

O Presidente observou a necessidade
da descentralização da gestão de
desastres até as autoridades locais e as
comunidades. Ele também observou a
necessidade de um fundo apropriado
para o apoio institucional e o
enquadramento do paradigma da
redução do risco de desastres no
desenvolvimento nacional atravêz da
pertinente prevenção, mitigação e a
reabilitação de potenciais
vulnerabilidades e perigos. Mais
adiante, ele informou aos participantes
que era imperativo que o seu comitê,
em colaboração com a Agência
Nacional de Gestão de Emergências da
Nigéria (NEMA), deveria procurar e
criar a nova legislação e políticas para
fortalecer as operações existentes, e
integrar a redução do risco de
desastres nos planos de
desenvolvimento nacional e na agenda

econômica das necessidades contínuas
do programa de trabalho. Ele concluiu,
afirmando o apoio da Agência
Nacional de Gestão de Emergências da
Nigéria (NEMA) ao Comitê Interino
para a formação duma colaborativa
plataforma nacional das partes
interessadas na redução do risco de
desastres no país.

Discussão & resolução
A reunião estiveram presentes 53
participantes provenientes do público,
sector privado, Organizações Não-
Governamentais (NGO’s) e sociedade
civil, que apoiaram e votaram por
unanimidade no movimento para o
estabelecimento duma Plataforma
Nacional das Partes Intessadas para a
Redução do Risco de Desastres.

Para além da Agência Nacional de
Gestão de Emergências da Nigéria
(NEMA) foram selecionadas cinco
organizações, para constituirem um
Comitê Interino afim de prôpor as
modalidades para a Plataforma
Nacional: a sociedade civil é
representada pela Cruz Vermelha da
Nigéria, os meios de comunicação são
representados pela Voz da Nigéria e a
Agência de Televisão da Nigéria, o
braço executivo de governo é
representada pelo Instituto de Paz e
Resolução de Conflitos e pela Agência
Nacional de Gestão de Emergências da

Nigéria (NEMA), e o poder legislativo
pelo Comitê de Emergência e
Prontidão de Desastres.

Conclusão
A realização destas metas requer um
compromisso político como também
abordagens participativas e a
mobilização activa de todas as partes
interessadas relevantes para a
conceptualização de programas e sua
execução. A habilidade dos indivíduos
para apreciar as causas de raiz dos
perigos poderá promover a longo
prazo a redução do risco de desastres e
o desenvolvimento sustentável. As
instituições existentes serão
fortalecidas através de legislação
apropriada a vários níveis do governo.

Para demonstrar as lições aprendidas,
os projetos de redução de desastres
razoaveis seriam lançados num novo
empreendimento em algumas
comunidades vulneráveis selecionadas
para propósitos de replicação noutras
áreas.

A Plataforma Nacional embarcaria
numa avaliação das capacidades
técnicas e de recursos das partes
interessadas para tratar de emergências
e desastres no país, e assim prosseguir
com um programa nacional de
implementação conjunta.

Sua Exc. Doutor Gyang D. Dantong, Presidente da mesa redonda (agarrando um
microfone) e alguns nacionais interessados pela redução do risco de desastres na

Nigéria

A redução de desastres em África
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“… Devido à responsabilidade constitucional de qualquer país
proteger os seus cidadãos de desastres naturais e artificiais, o
Comité de Emergência e Prontidão de Desastres foi colocado na
Câmara Federal dos Representantes para poder oferecer apoio
legislativo e exercer a função de supervisão bem como de
preencher o vazio da prevenção e gestão de desastres na Nigéria.
Isto, foi feito atravêz de várias reuniões de advocacia na
Presidência e atravêz da mobilização e apoio aos distritos
eleitorais devastados pelos desastres.

Na Nigéria, desde a vinda da Lei12 do NEMA de 1999 e rectificada
pela Lei 50, ela observa a necessidade para descentralizar a
gestão de desastres para as comunidades locais que
normalmente são o palco dos desastres. Ela observa a
necessidade dum financiamento apropriado e o fortalecimento
institucional atravêz dum apoio legislativo e enquadramento da
redução do risco de desastres no plano de desenvolvimento
nacional da Nigéria. Finalmente, ela apoia a necessidade de
acompanhar o custo efectivo do paradigma de redução de risco
de desastres atravêz duma pertinente prevenção, mitigação e
reabilitação de potenciais vulnerabilidades e perigos no país.
Portanto, em concordância  com as resoluções da Estratégia
Internacional de Redução de Desastres das Nações Unidas
(EIRD/NU), e considerando que a gestão de desastres é
multidisciplinar e com multiplas partes interessadas, a Câmara
Federal dos Representantes apoia a formação de uma plataforma
nacional das partes interessadas sobre a redução de riscos de
desastres no país.

A Gestão de Deasatres na Nigéria: Uma aborgagem
Legislativa
Os principais tipos de desastres na Nigéria incluem inundações,
desertificação, ravinas e erosão litoral, doenças e epidemias,
perturbações etno-religiosas, desastres causados pelo fogo,
colapsos de edifícios e de represas, tempestades destrutivas,
seca, explosão de munições, acidentes de aviação, marítimos e
viação e de terramotos.

O estabelecimento do Comitê de Emergência e Prontidão de
Desastres pela Câmara dos Representantes no dia 30 de março
de 2004, colocou a gestão de desastres e a redução do risco de
desastres pela primeira vez numa estável posição na história da
Nigéria. A criação do Comitê foi a resposta oficial do poder
legislativo ao assunto da emergência e gestão de desastres na
história da Nigéria desde a independência. O Comitê, com uma
supervisão primária da Agência Nacional de Gestão de
Emergências da Nigéria (NEMA), tem preservado a efectiva e

adequada delegação de poderes da Agência Nacional de Gestão
de Emergências da Nigéria (NEMA), atravêz dum adequado
financiamento na posse do projecto de lei. Assim, o Comitê tem
verificado que os helicópteros de busca muito necessários para
o salvamento foram fornecidos atravêz do anterior orçamento
de 2005. O Comitê tem feito arranjos com o Presidente para
realizar uma Cimeira Nacional de Emergência no próximo
trimestre, do qual a Agência será o principal actor representando
o principal papel.

O Comitê de Emergência e Prontidão de Desastres deseja
ordenar a Agência para estar consciente da necessidade de criar
as suas capacidades para a avaliação, previsão e prevenção
dos perigos com a participação das efectivas partes
interessadas. Também, tem que mobilizar efectivamente as
outras fileiras do governo para estarem sensiveis à sua
responsabilidade constitucional de proteger o cidadão
colectivamente dos desastres. Em termos específicos, o Comitê
precisa de prosseguir o seguinte programa de trabalho em
colaboração com a Agência Nacional de Gestão de Emergências
da Nigéria (NEMA):

• A formulação de uma Política Nacional de Gestão de
Desastres baseado no estabelecimento da redução do risco
e desenvolvimento sustentável;

• A revisão da existente legislação para estar em conformidade
com as presentes normas democráticas e também
desenvolver um novo pacote de leis em conformidade com
a mudança de paradigma de mera resposta aos desastres
para o aumento da prontidão e da pró-actividade de todos
os gestores de segurança;

• A cooperação com a Agência Nacional de Gestão de
Emergências da Nigéria (NEMA) e todas as outras agências
de segurança para alcançar a máxima segurança de vidas
e propriedades;

• A integração da redução de risco de desastres no plano de
desenvolvimento nacional e nas necessidades contínuas da
agenda econômica; e

• A elevação da consciência da população e proseguimento
com a  descentralização da gestão de desastres para as
camadas mais desprotegidas.

Para realizar tudo isto, o Comité terá sempre que ter a certeza
que a Agência Nacional de Gestão de Emergências da Nigéria
(NEMA) obtenha financiamento estável e adequado atravêz das
Leis adoptadas pela Assembleia Nacional … 

”

A Gestão de Desastres & o Desenvolvimento: Perspectiva
Excerto da Apresentação de

Sua Exc.  Doutor Jerry Sonny Ugokwe
Ph.D., Presidente,

Comitê de  Emergência & Prontidão de Desastres,
Câmara  Federal dos Representantes,

Assembleia Nacional, Nigéria,

A redução de desastres em África
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Sr. Abdoulaye Ndiaye,
Director da Protecção Civil,
Ministério do Interior,
Ponto Focal Nacional da EIRD,
Dakar, Senegal

Uma  “Reunião Técnica de
Enquadramento da Redução do
Risco de Desastres no Processo de
Actualização do Documento sobre a
Estratégia de Redução da Pobreza
(PRSP)” realizou-se em Dakar a 1 de
junho de 2005, organizado pelo
Ministério das Finanças do Senegal.

A reunião era parte dum seminário
de três dias para o estabelecimento
da Plataforma Nacional da Estratégia
Internacional de Redução de
Desastres do Senegal. Este seminário
foi organizado pela Direcção de
Proteção Civil e a Estratégia
Internacional de Redução de
Desastres das Nações Unidas para a
África (EIRD/NU) África.  Ao
seminário estiveram presentes
representantes dos ministérios
governamentais que têm haver com a
redução de desastres.

A reunião começou com uma
apresentação do Documento sobre a
Estratégia de Redução da Pobreza
(PRSP). Da apresentação, emergiu
que o Documento sobre a Estratégia
de Redução da Pobreza (PRSP) do
país tinha sido adoptado pelo
governo do Senegal em dezembro de
2001 e que tinha sido também
aprovado pelos parceiros em 2002.
O Documento sobre a Estratégia de
Redução da Pobreza  (PRSP) era:

1) uma estratégia global para
estabelecer as condições
conducentes ao crescimento
sustentável e a uma efectiva luta
contra a pobreza, mas não um
programa anti-pobreza
específico;

2) a consideração de políticas
sectoriais e descentralizadas

como parte das ferramentas de
gestão do desenvolvimento do
país; e

3) um quadro geral de referência
para as intervenções dos
parceiros de desenvolvimento.

A ligação entre a pobreza e a
vulnerabilidade apresentado pelo
PRSP
A apresentação acima foi seguida por
ricas discussões sobre assuntos de
gestão de risco de desastres.

Das discussões emergiu que o
Documento sobre a Estratégia de
Redução da Pobreza (PRSP)
destacara o vínculo muito claro entre
a pobreza e a fraca capacidade de
resistência e recuperação na
sociedade. A vulnerabilidade sendo
um racio entre risco/capacidade de
gestão do risco, deveria ser
identificado e avaliado em todos os
sectores. A sua identificação é um
imperativo para a redução de
desastres. É então um dado chave do
mecanismo de redução de desastres.
Todos os locutores acentuaram a
necessidade então dum relevante
banco de dados para apoiar o a
Estratégia de Redução da Pobreza
(PRSP).

Os participantes a reunião disseram:
“Aqui nós temos o genuíno alicerce

da plataforma (para a redução de
desastres) o qual nós pretendemos
pôr em funcionamento. Noutras
palavras, a plataforma nacional é o
ponto de partida para a capacitação
em gestão de desastres e acidentes. A
plataforma desempenha um papel
inter-sectorial e transversal tal que
deveria ser um estratégico e
unificante elemento para as várias
actividades do Documento sobre a
Estratégia de Redução da Pobreza
(PRSP).”

O enquadramento da Redução do
Risco de Desastres na Estratégia de
redução da Pobreza em dezembro de
2005

As seguintes recomendações, entre
outras, foram feitas pelos
participantes para enquadrar a
redução do risco de desastres (DRR)
no Documento sobre a Estratégia de
Redução da Pobreza (PRSP):

1. Há necessidade de estabelecer
uma plataforma nacional para a
redução de desastres.

2. Um calendário deve ser fixado
para se ter uma plataforma
nacional e uma estratégia
nacional e enquadrá-los
posteriormente no Documento
sobre a Estratégia de Redução da
Pobreza (PRSP) em dezembro de
2005.

3. A redução do risco de desastres
deve ser uma prioridade nacional
e local.

4. Um sólido quadro geral
institucional deve ser
estabelecido para uma  próspera
implementação das necessárias
actividades.

5. A redução de desastres deve ser
dissociada da proteção social.

6. Às comunidades locais deve ser
proporcionado um fundo especial
para a gestão da redução do risco
de desastres.

O SENEGAL procura enquadrar a redução do risco de
desastres na estratégia de redução da pobreza

Sr. Abdoulaye Ndlaye, Director de Proteção Civil

A redução de desastres em África
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Brig-Gen (Rtd) Joseph Odei
Coordenador nacional,
Organização Nacional de Gestão de Desastres
(NADMO),
Accra, Gana

O Gana precisa de mudar da gestão
de desastres para a redução do risco
de desastres. As iniciativas foram
levadas a cabo para facilitar a
mudança. O que se segue é uma
versão abreviada de um documento
apresentado pelo coordenador
nacional da Organização Nacional de
Gestão de Desastres do Gana em 16
de maio de 2005.

Introdução
Nos tempos actuais, os desastres têm
causado grandes perturbações no
desenvolvimento econômico e social
dos países em desenvolvimento,
inclusive o Gana, especialmente
devido a nossa inabilidade de
efectivamente poder arcar com os
perigos naturais e riscos criados
através de processos de
desenvolvimento sócio-econômicos e
políticos. Os desastres tornaram pior
a situação dificil do ambiente pobre
rural e urbano, tendo reivindicado
por muitas vidas humanas, causado
muitas perdas materiais e desviado
os escassos recursos de programas de
redução de pobreza para a
reabilitação das vítimas e
consertação ou substituição das
infraestruturas sociais e econômicas
danificadas.
Embora o perfil dos perigos e a
história de desastres no Gana não
tenham sido tão calamitosos como
em alguns países em desenvolvimento,
os recentes desastres naturais e
artificiais como as cheias, os fogos
domésticos, industriais e florestais,
os conflitos comunais e tribais, as
epidemias e as ameaças devido a um
possível terremoto fizeram com que
fosse importante trocar a ênfase de

resposta de desastres e alívio de
emergência para a redução de risco
de desastres e mitigação atravêz da
integração da redução do risco de
desastres no desenvolvimento
sustentável.

A redução de risco de desastres
significa prevenção dos perigos e a
tomada de medidas para prevenir ou
mitigar os seus impactos atravêz
duma adequada e efectiva
preparação e resposta. Isto, em troca,
envolve a identificação dos perigos e
o prognóstico dos prováveis
iminentes eventos que podem causar
danos as vidas humanas, as
propriedades, as infraestruturas ou
ao ambiente; o processamento e a
disseminação de advertências ou
instruções para as apropriadas
autoridades ou populações, como
também o empreendimento de
adequadas e oportunas acções para
reduzir o risco ou mitigar o impacto
de iminentes desastres.

Para facilitar uma mudança de
paradigma de gestão de desastres
(DM) para a redução de risco de
desastres (DRR), as seguintes
lacunas precisam de ser preenchidas:

• A falta duma política clara e
estratégia efectiva para a redução
do risco de desastres, prevenção,
resposta e reabilitação.

• A falta de integração dos
programas de redução do risco de
desastres no desenvolvimento
sustentável.

• A inadequada entrega de recursos
para a redução do risco e gestão
de desastres.

• O limitado sentido de posse
national/público dos programas
de redução do risco e de gestão
de desastres.

Para abordar estas lacunas e
constrangimentos, um seminário
nacional com a duração de três dias
fora organizado na cidade de Accra
em 2004, pelo Ministério do Interior
do Gana e a Estratégia Internacional
de Redução de Desastres das Nações
Unidas em África (EIRD/NU). Os
participantes do seminário de três-
dias eram provenientes dos
ministérios, departamentos
governamentais, agências de
segurança, agências da Organização
das Nações Unidas  (ONU) e da
Organização Nacional de Gestão de
Desastres do Gana (NADMO).

Os objetivos do seminário foram os
seguintes:
Rever as políticas nacionais e o
quadro geral legal da gestão de
desastres e redução de risco.
Compreeender a redução do risco de
desastres e saber  como integrá-la no
desenvolvimento sustentável.
Formar uma coligação de interesses
para a redução do risco de desastres
entre o Governo, os ministérios, as
agências de segurança, as
autoridades locais e as organizações
de base comunitária para a redução
do risco de desastres.
Construir consensos sobre o caminho
a seguir.

As Initiativas de Governação
A recomendação mais importante do
seminário foi a necessidade de
envolvimento mais activo dos

GANA: As iniciativas de redução do risco de desastres
nos campos da governação e da redução da pobreza

Brig-Gen (Rtd) Joseph Odei, que é também o ponto
focal nacional da Estratégia Internacional de

Brig-Gen (Rtd) Joseph Odei, Ponto Focal
Nacional da EIRD

A redução de desastres em África
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ministérios e departamentos
governamentais, e das agências,
organizações não-governamentais
(NGOs) e organizações da sociedade
civil (CSOs) ligadas a gestão de
desastres no estabelecimento de uma
Plataforma Nacional para a Redução
de Risco de Desastres (NPDRR),
para facilitar a boa governação e a
redução da pobreza, de acordo com a
Estratégia de Redução da Pobreza do
Gana (GPRS).

Foram feitas várias propostas com
conseqüências de longo alcance na
governação. Estas propostas
compreendem:

• Liderança política forte e
compromisso com uma visão
clara e pragmática sobre a
redução de desastres.

• A formulação de uma Política
Nacional Integrada de Redução
de Risco de Desastres.

• O fortalecimento da
complacência e execução de
regulamentos incluindo a revisão
do poder legislativo da
Organização Nacional de Gestão
de Desastres do Gana (NADMO)
para uma execução mais efectiva.

• A promoção da redução de risco
de desastres a nível nacional,
regional e de distrito.

• O aumento da capacidade dos
grupos voluntários de desastres
de base comunitária (DVGs)
como uma base para fortalecer o
envolvimento local na redução de
desastres, na geração de emprego
e redução da pobreza.

• O desenvolvimento de um
programa de acção para avançar
com a transformação do sistema
de gestão de desastres.

• A provisão de recursos
adequados para as instituições
envolvidas em programas de
redução de risco de desastres no
país, particularmente da
Organização Nacional de Gestão
de Desastres do Gana (NADMO)
que é a agência de liderança da
prevenção de desastres e gestão.

A governação significa relações
responsavéis entre o estado, o sector
privado, a sociedade civil e a
administração local tal que a
segurança, o bem estar social, a
justiça social e a equidade sejam
consequidas e mantidas num
ambiente contínuo de redução de
risco e gestão de desastres. No
passado, a efectiva prevenção e
gestão nacional de desastres ocorreu
sobretudo sob sérias críticas devido
aos existentes defeitos estruturais e
políticos inerentes ao processo. Isto,
conduziu a um esforço consciente
para se revêr as políticas e estruturas
afim de colocar a gestão de desastres
em concordância com as modernas
práticas.

A troca de paradigma também
necessitou duma revisão da Lei (Lei
517) de 1996, que instituiu a
Organização Nacional de Gestão de
Desastres do Gana (NADMO). Foi
mudada a ênfase para a coordenação,
a prevenção e a criação duma
consciência atravêz da disseminação
de informação, comunicação e
educação, geração de emprego e
redução da pobreza.

As actuais iniciativas de governação
A gestão de desastres é de natureza
multi-sectoral e inter-disciplinar e
envolve uma larga variedade de
actividades inter-relacionadas a nível
nacional e local. Algumas das
mudanças propostas pela actual lei
revista no campo da governação
incluem o seguinte:

a) Política clara e pragmática de
redução do risco de desastres.

b) O estabelecimento do Comitê
Nacional de Gestão de Desastres
sob a presidência do Ministro do
Interior.

c) O estabelecimento de um Conselho
de Gestão de Desastres que será o
responsável pela formulação da
política, gestão e supervisão, e
assegurará a implementação das
políticas e programas sob a
presidência do Ministro do Interior.

d) O estabelecimento de Comitês
Técnicos Regionais e Distritais de
Gestão de Desastres.

e) O Estabelecimento de um
efectivo processo participativo.

f) A delegação de poderes
legislativos atravêz da
imunização do pessoal e agentes
da Organização Nacional de
Gestão de Desastres do Gana
(NADMO) no desempenho dos
seus deveres.

g) A revisão e o fortalecimento dos
Comitês Técnicos afim de poder
proporcionar  aconselhamento
especializado em  programas
econômicos, sociais e ambientais.

h) O estabelecimento de um Fundo
de Desastres para mobilizar mais
apoio financeiro para a redução
de risco e gestão de desastres.
Isto é necessário para poder
subsidiar recursos governamentais
que não cobrem emergências
imprevistas.

i) O estabelecimento de grupos
voluntários de desastres de base
comunitária para gerar a
participação da comunidade na
redução de risco e gestão de
desastres.

j) O estabelecimento de uma rede
de internet local (www.nadmo.org)
da Organização Nacional de
Gestão de Desastres do Gana
(NAMO) afim de colocar as
actividades da organização na
publicidade internacional,
procurando a colaboração e o
apoio da comunidade
internacional, bem como a
partilha de conhecimentos e
experiências.

k) Como parte das iniciativas, para
aumentar o desempenho, o
Governo forneceu 100 veículos e
outro equipamento para fortalecer
a capacidade da Organização
Nacional de Gestão de Desastres
do Gana (NADMO), afim de
poder enfrentar os desafios de
gestão de desastres no Gana.

As Iniciativas de Redução da
Pobreza
No Gana, a Estratégia de Redução de
Pobreza (GPRS) que é o programa
de trabalho do governo para o
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crescimento e prosperidade,
identificou a pobreza como uma das
causas principais dos desastres
provocadas pelo homen no país,
desde o pobre ambiente rural,
degradado e sobre-explorado atravêz
de deficientes e más práticas
agrícolas e de criação de animais,
más praticas de mineração a
superfície, sobre-exploração florestal
para a produção de lenha e carvão
vegetal, queimadas, etc., tudo isto,
para poder suprir a sua existência.
Além, dos perigos naturais
abrangendo os terremotos, as secas,
as tempestades e as cheias que
tendem a prejudicar os pobres pois
eles geralmente vivem em áreas de
maior densidade populacional, fracas
infraestruturas, más condições de
habitação e más instalações
sanitárias.

A Mobilização Social
Em concordância com estas
tendências, a Organização Nacional
de Gestão de Desastres do Gana
(NADMO) adoptou a mobilização
social como uma estratégia chave
para a redução do risco de desastres
e redução da pobreza. Isto, envolve a
organização, treinamento e
equipamento dos grupos voluntários
de desastres de base comunitária
(DVGs) compostos por homens e
mulheres jovens; o apoio na
identificação de riscos; prevenção e
na gestão de desastres; e no
empreendimento de programas de
redução da pobreza e de
desenvolvimento da comunidade.
O conceito de voluntário de desastres
de base comunitária tem como
objectivo assegurar a participação
activa da comunidade no processo de
gestão de desastres. Inclui, entre
outras coisas, o seguinte:

• A mobilização e treinamento da
juventude e dos desempregados
com a finalidade de os equipar
com conhecimentos técnicos
necessários que os habilite a
participar na gestão de desastres,
geração de emprego e
desenvolvimento da comunidade.

• A sensibilização das comunidades
locais para identificar as suas

potenciais capacidades, como
uma força real motivadora do
desenvolvimento, tomada de
decisões e desenvolvimento dos
meios de subsistência da
comunidade.

• O apoio às comunidades carentes
de oportunidades para embarcar
na provisão de emprego e
serviços sociais como escolas,
sanitários públicos, poços,
represas, construção de
infrastruturas de saúde, centros
de cuidados médicos como uma
estratégia de redução da pobreza.

• O encorajamento das comunidades
a compreenderem e a participarem
nos programas e actividades
governamentais.

Rapidamente, foi desenvolvido o
conceito de grupos voluntários de
desastres de base comunitária (DVG)
e foi adoptado, entre outras coisas,
como uma estratégia de redução da
pobreza para ajudar os voluntários a
empreenderem actividades geradoras
de rendimento que os habilite a
permanecerem nas suas comunidades
para poderem apoiar a Organização
Nacional de Gestão de Desastres do
Gana (NADMO) na prevenção e
gestão de desastres nas suas
comunidades. O conceito de grupos
voluntários de desastres de base
comunitária também foi projectado
com a finalidade de integrar e
enquadrar os voluntários que estão
sobretudo desempregados e carentes,
em actividades econômicas que os
habilite a ter vantagens das
oportunidades criadas pelas várias
intervenções governamentais sob a
Estratégia de Redução da Pobreza do
Gana (GPRS).

Os grupos voluntários de desastres
de base comunitária servem de canal
para a educação pública nas áreas de
saúde,  prevenção de queimadas,
plantação de árvores, HIV/SIDA,
ambiente e governação.

As Actuais  Iniciativas de Redução
da Pobreza da  NADMO
Há aproximadamente quinhentos
(500) grupos voluntários, com um

total de cerca de 12,000 membros
indivíduos, no país, trabalhando sob
os auspícios e direcção da
Organização Nacional de Gestão de
Desastres do Gana (NADMO).
Foram implementados os seguintes
projectos:
1. A plantação de mais de 9,000,000

sementes de várias espécies de
árvores, inclusive caoba, wawa,
emire, kushea, cedrella, ceiba,
etc. para apoiar o programa de
plantação florestal do governo.
Para cima de 3 bilhões foram
ganhos pelo projeto dos grupos
voluntários de desastres de base
comunitária por todo o país em
2004.

2. A compra e distribuição de nove
(9) tratores com os fundos da
HIPC (Iniciativa dos Países
Pobres Altamente Endividados)
para apoiar as actividades
agrícolas dos grupos voluntários
de desastres de base comunitária
(DVGs) nas regiões em 2003.

3. O treinamento e o equipamenento
dos grupos voluntários de
desastres de base comunitária
(DVGs) das comunidades que
habitam na orla das reservas de
floresta em projetos de sustento
alternativos de agricultura,
indústrias caseiras e de pequena
escala, pois as actividades
econômicas das zonas rurais
pobres como a caça, o abate
indiscriminado de árvores para
lenha e carvão vegetal resultam
em queimadas e destruição de
florestas.

4. Um vasto projecto de vegetais na
estação de importância
secundária no Gana meridional e
cultivo de feijão-soja nas três
regiões do norte para um total de
158 grupos voluntários de
desastres de base comunitária
(DVGs) em 2003 e 2004.

5. O apoio a mais de 50,000
ganenses retornados/deportados
por realocá-los, pessoas que são
internamente deslocadas (IDPs) e
refugiados que fogem de guerras
e conflitos das várias partes do
mundo.
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6. Em 2005, a Organização
Nacional de Gestão de Desastres
do Gana (NADMO) continuará a
facilitar a implementação de
vários projectos de redução da
pobreza, de desenvolvimento das
comunidades, da agricultura e de
empreendimentos econômicos de
pequena escala.

Conclusão
Porque que a redução de risco e
gestão de desastres são uma
responsabilidade compartilhada e um
processo contínuo, a efectiva
implementação de plataformas
nacionais, a revisão regular e o
monitoramento de programas
políticos, o claro entendimento do
papel das principais partes
interessadas e o apoio activo da
liderança política de alto nível e das
autoridades locais poderiam
assegurar o desenvolvimento de uma
cultura de prevenção numa sociedade
resistente.
O desafio óbvio é fornecer o apoio
financeiro e material adequado,

assegurar a coordenação efectiva e a
cooperação entre as principais partes
interessadas.

A redução do risco de desastres é
ainda em grande parte suportada,
pelos auspícios das autoridades do
sector público e o estabelecimento
de prioridades é a chave para a
gestão efectiva dos desastres. As
opiniões de peritos e acadêmicos e

As mulheres e raparigas estão lutando contra a
pobreza no Gana

das organizações liderando o
desenvolvimento terão
influência, mas não será
adequado extrair recursos
críticos e esforços combinados
requeridos para a efectiva
redução do risco e gestão de
desastres.

É então imperativo que nós
introduzamos e sustentemos o
novo conceito de gestão de
desastres estabelecendo uma
Plataforma Nacional forte,
efectiva e influente para a
Redução do Risco de Desastres e
para o desenvolvimento

sustentável. Tal plataforma eliminará
as frustrações, a falta de coordenação
e os erros desnecessários entre as
partes interessadas, que têm de
alguma maneira atormentado o
processo de gestão de desastres. Isto
criará uma sociedade resistente e
conscientemente preparada para
enfrentar a ameaça de desastres que
confrontam as suas vidas.

Sr. Michel Vielle
Director-geral,
 Secretaria Nacional de Risco  e Gestão de
Desastres,
Mahe, Seicheles

As Seicheles está longe das zonas de
desastres mais proeminentes. Até
este momento, o Governo
estabeleceu uma agência nacional de
risco e gestão de desastres, e
proporcionou 4 milhões…de  dólares
americanos para o fundo nacional de
desastres.

Embora as Seicheles permaneça fora
das zonas de desastres mais

SEICHELES: A Secretaria Nacional de Risco e Gestão
de Desastres instituiu o Fundo de Gestão de Desastres

proeminentes, a frequência e a
intensidade de tempestades e outros
perigos que afectam o país estão
aumentando. As provas que suportam
isso são os sequintes eventos como
as cheias de 1997, as queimadas de
1999, a depressão tropical de 2002
com ventos excedendo 120 km por
hora, as cheias de 2004, o  tsunami
em dezembro de 2004 e as
subsequentes chuvas torrenciais.

Ainda, muitos indivíduos e organizações
no país têm permanecido relutantes
em aplicar-se na redução do risco
como um objectivo chave, ou até
mesmo de proteger os seus próprios
projectos contra os potenciais perigos.

Enquanto isso, iniciativas de
desenvolvimento têm sido afectadas
de tempos a tempos por desastres, ao
mesmo tempo que a ajuda em
recursos já comprometidos com os
projectos de desenvolvimento tem
sido realocados aos esforços de
reabilitação. Assim, há uma
necessidade de integrar a redução do
risco de desastres no plano de
desenvolvimento.

A Agência Executiva do Comitê
Nacional de Desastres

Em outubro de 2004, a Secretaria
Nacional de Risco e Gestão de
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Desastres foi criada pelo Gabinete
do Presidente com a nomeação do Sr.
Michel Vielle como Director-Geral a
tempo integral para o Risco e Gestão
de Desastres e também nomeado
como o ponto focal para a
coordenação de desastres nas
Seicheles.

Esta Secretaria age como uma
agência executiva do Comitê
Nacional de Desastres (NDC), que é
presidida pelo Gabinete do Presidente.
Este comitê tem se reunido
teoricamente uma vez de cada dois a
três meses e é composto por altos
funcionários do Gabinete do
Presidente, Polícia/Departamento de
Bombeiros, Exército, Departamento
do Ambiente, Departamento dos
Transportes, Departamento do
Governo Local, Departamento de
Cultura e o Departamento da Saúde.

As funções imediatas da secretaria
são estas, contudo não se se limitam
somente a isto:

• Rever e finalizar o Plano
Nacional de Prontidão de
Desastres;

• Promover o desenvolvimento
duma cultura de consciência e
emergência nas Seicheles;

• Assegurar a coordenação, a
cooperação, a consistência e as
sinergias entre as actividades de
prevenção/planeamento e de
prontidão;

• Promover a melhor utilização dos
recursos e procurar mais
recursos;

• Assegurar a organização de
treinamento conjunto e de
actividades de simulação de
desastres;

• Assegurar a presença de planos
de prontidão e resposta a
emergências a nível ministerial e
distrital;

• Ver se é levada a cabo a análise
de perigos, que conclua com a
localização, freqüência,
probabilidade (quando possível)
e potenciais impactos dos
diferentes perigos/riscos;

• Desenvolver um instrumento
legal para a prontidão de
desastres e resposta.

Abordando o assunto da redução
de risco de desastres
Para que seja possivel alcançar estes
objectivos, a Secretaria Nacional de
Risco e Gestão de Desastres criou
um Sub-comitê de Planeamento de
Desastres e Resposta que abordaria o
assunto da redução de risco de
desastres duma maneira holística e
asseguraria a integração da mitigação
de desastres nos planos de
desenvolvimento. Para facilitar este
processo, cinco grupos de trabalho
formados pelo Sub-comitê de
Planeamento de Desastres e
Resposta foram encarregues de
cumprir com uma tarefa específica
cada grupo como se segue:

Primeiro Grupo de Trabalho: A
consciência & a campanha de
sensibilização a população   
O grupo é responsável pelo
desenvolvimento da consciência,
educação e programas de
sensibilização da população. Uma
das suas tarefas imediatas era de
preparar material para a exposição
por ocasião do Dia Nacional que
teve lugar em junho e que foi um
grande sucesso. Vários cartazes e
folhetos foram preparados e
distribuídos, e as pessoas que
visitaram a exposição puderam ver e
ouvir atravêz da ajuda de alguns
instrumentos audio-visuais algumas
retrospectivas de desastres ocorridos
no passado.

Segundo Grupo de Trabalho: O
sistema de aviso prévio de múltiplos
perigos
O grupo está considerando os
protocolos de desenvolvimento dum
sistema nacional de aviso prévio de
múltiplos perigos. 

Terceiro Grupo de Trabalho: O
planeamento & a resposta
O grupo está olhando pelas directizes
sobre o planeamento e resposta que
possam ser incorporadas no processo

de planeamento e desenvolvimento.
Este grupo também será responsável
pelo mapeamento das áreas de perigo
e de risco.

Quarto Grupo de Trabalho: A
comunicação
O grupo está olhando para as
instalações de telecomunicações
existentes que possam ser usadas
para a prontidão de desastres e
resposta e terão que propôr um
sistema de telecomunicações
fidedigno e de custo efectivo para o
estabelecimento dum novo Centro de
Comando bem como pôr em rede
todos os serviços de emergência e os
primeiros replicadores num único
sistema de telecomunicações.

Quinto Grupo de Trabalho:
O grupo está a trabalhar no
desenvolvimento dum quadro geral
legal para a gestão de  desastres nas
Seicheles.

O Fundo Nacional de Geatão de
Desastres
Em 2005, o Governo pôs de lado a
soma de 4 milhões de dólares
americanos como Fundo Nacional de
Desastres.

O Fundo Nacional de Desastres é
gerido pela Secretaria Nacional de
Risco e Gestão de Desastres. O
capital é usado para a prevenção, a
mitigação e para as actividades de
prontidão.
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Sr. Jacky Roland Randimbiarison
Secretário executivo,
Conselho Nacional de Socorro (CNS),
Madagáscar

Madagáscar uniu-se aos esforços da
Estratégia Internacional de Redução
de Desastres (EIRD/NU) de
promover, regionalmente e
internacionalmente, a redução do
risco de desastres (DRR) e o
enquadramento da redução do risco
de desastres em actividades de
desenvolvimento especialmente em
África.

O Presidente do Madagáscar Marc
Ravalomanana doou a 06 de maio de
2005, em nome do seu país, 20,000
dólares Americanos para a Estratégia
Internacional de Redução de
Desastres das Nações Unidas para a
África (EIRD/NU) África destinados
as actividades relacionadas a redução
de desastres em África (veja o artigo
na página…).

Tal gesto proveniente dum líder de
um país africano menos desenvolvido
como Madagáscar é reflexo da
importância que o país dá a redução
do risco de desastres no
desenvolvimento.

De facto, como comprovado pelas
várias iniciativas e esforços
consideráveis empenhados durante a
Segunda Conferência Mundial sobre
a Redução de Desastres, em janeiro
2005, na qual a redução de desastres
hoje está arrastando uma crescente
atenção e consideração pelo mundo
inteiro.

A redução de risco de desastres
em Madagáscar
Madagáscar está exposta a vários
perigos naturais, os mais frequentes
são: os ciclones, as cheias, as
queimadas, a invasão de gafanhotos
e a seca. O país tem uma Estratégia

MADAGÁSCAR aloca percentagem do fundo de
“Resposta ao Choque” na redução do risco

Nacional para a Redução de Risco de
Desastres (SNGRC em francês) que
proporciona os alicerces para a sua
“Lei de Redução de Risco de
Desastres” votada no Parlamento em
2002 (alguns meses depois do Sr.
Ravalomanana estar no poder).
Madagáscar também é um dos
primeiros países africanos a
incorporar a redução do risco de
desastres no Documento da
Estratégia de Redução da Pobreza
(PRSP) – também depois do Sr.
Ravalomanana estar no poder.

O sistema de provisão de emergência
e alívio do país está completamente
operacional. O governo, atravêz do
Conselho Nacional de Socorro (CNS
em francês) que opera sob as ordens
do Ministério do Interior e Reforma
Administrativa, coordena todas as
acções com base na estratégia
nacional acima mencionada. Em caso
de emergência, o CNS está no local
no espaço de tempo mais curto para
avaliar os danos e proporcionar
alívio imediato.

Relativo a coleta de informação, o
CNS preside a plataforma nacional
de risco e gestão de desastres
chamada CRIC (Comité das Partes
Interessadas sobre os Desastres) que

é composto por todas as partes
interessadas: o Gabinete do
Presidente, o Gabinete do
Primeiro-Ministro, os
ministérios técnicos, as agências
de implementação da ONU, as
associações nacionais e
internacionais, as organizações
não-governamentais e os
doadores. Várias confissões
religiosas também estão
representadas atravêz de algumas
associações ou organizações
não-governamentais. As tarefas e
deveres de todos os membros da

CRIC estão de acordo com todos e
cada um dos meios disponíveis e
recursos.

Para uma óptima eficiência, as
acções são coordenadas localmente
por estas partes interessadas que
estão presentes nas zonas de risco,
em colaboração com as autoridades
locais e alguns funcionários das
estruturas de provisão de alívio
descentralizadas e estabelecidas a
cada nível de gestão territorial:
região, distrito, comunidade e
fokontany (aldeia em áreas rurais e
bairros em centros urbanos).

Enquanto as operações, de
monitoramento e missões de
avaliação estão sendo levadas a
cabo, as descobertas encontradas
são discutidas e são analisadas a
nível central para determinar-se as
possíveis medidas corretivas.

Quando um desastre natural ou
causado pelo homen acontece, as
solicitações das pessoas são
enviadas ao Gabinete do
Presidente, ao Gabinete do
Primeiro-Ministro e ao Ministro do
Interior que é representado pelo
Conselho Nacional de Socorro
(CNS), que posteriormente
proporciona liderança para a
organizada acção.

Sr. Jacky Roland Randimbiarison,
Secretário Executivo do CNS
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O projeto de instituição dum fundo
especial
As acções para restabelecer as
condições de vida das vítimas de
desastres a normalidade têm como
base a informação disseminada pelo
Conselho Nacional de Socorro
(CNS). Mas informação que serve a
todos os projectos e programas
existentes são originados apartir do
Comité das Partes Interessadas sobre
os Desastres (CRIC).

Relativamente aos recursos, muitos
doadores e partes interessadas
ofereceram em 2004 todos os tipos
de contribuições – comida e outros
bens – para restabelecer as vidas das
pessoas à normalidade. O mesmo
aplica-se a saúde e sectores agrícolas
na provisão de medicamentos e
sementes.

Novamente em 2004, o Banco
Mundial – financiou o projecto FID
(Fundo de Intervenção para o
Desenvolvimento) com um capital
especial garantido de 50 milhões de
dólares americanos para os danos do
ciclone, e o PSDR (Programa
Sectorial para o Desenvolvimento
Rural), projecto também com um
capital de 5 milhões de dólares
americanos garantidos pelo Banco
Mundial para os danos do ciclone. A
garantia destes empréstimos
adicionais tinham requerido alguns
ajustes nos documentos técnicos dos
dois projectos.

Com a ajuda do capital acima
referido, o FID (Fundo de
Intervenção para o Desenvolvimento)
cobriu a reabilitação de infraestruturas
sociais e sócio-econômicas básicas
danificadas (edifícios escolares,
centros primários de saúde e
sistemas de abastecimento de água
potável, mercados, estruturas,
estradas rurais, e até mesmo edifícios
governamentais). O Programa
Sectorial para o Desenvolvimento
Rural (PSDR), pela sua parte, tratou
da reabilitação de infraestruturas
hidro-agrícolas.

No início de 2005, a parte meridional
do país foi atingida por dois ciclones
tropicais conhecidos como “Ernest”

e “Felapi.” Estando em presença
duma revisão de meio-termo do
projecto FID (Fundo de Intervenção
para o Desenvolvimento) financiado
pelo Banco Mundial, o Conselho
Nacional de Socorro (CNS) solicitou
o apoio do Banco Mundial para
acções de reabilitação de
infraestruturas. O Banco Mundial
concordou. Então, uma nova
componente chamada “Resposta de
Choque” foi estabelecida no projeto
do Fundo de Intervenção para o
Desenvolvimento. Aquela percentagem
de financiamento do projecto está
adjudicada a acções que visam o
restabelecimento da vida das vítimas
do desastre à normalidade.

Tal percentagem de financiamento
do projecto adjudicada a redução do
risco de desastres é essencial porque
cobre o planeamento de toda a
envergadura do seguinte ciclo de
desenvolvimento do projecto:
Prevenção – Previsão & Planeamento
– Alerta - Intervenções & Reabilitação
– Avaliação – Retorno das Experiências.

As vítimas de desastres aclamam
os serviços de alívio
É de notar, que as pessoas afectadas
pelos impactos dos desastres
começaram a integrar-se, atravêz da
participação, na gestão do risco de
desastres. De facto, as pessoas já não
vacilam em expressar as suas visões
sobre a qualidade das intervenções.

Desde os princípios de 2005, um
grande número de comunidades,
distritos e regiões enviaram cartas
que têm expressado os seus
agradecimentos, o que reflete a
satisfação das vítimas de desastres
pelas intervenções acima referidas.

Como explicar tal satisfação? Três
factores são de notável valor: as
estruturas acima mencionadas; a
participação da comunidade de base
em algumas áreas de risco; e a
capacidade de mobilização a nível
central.

As lições aprendidas
A redução de risco de desastres é um
processo multi-sectorial e multi-
disciplinar que é parte essencial da
política de desenvolvimento do país.
Mas emerge da nossa experiência e
observações, que pelo menos no
Madagáscar os seguintes dois
elementos são imperativos:

• O compromisso político para que
a acção seje aceite pelos líderes
do país e das partes interessadas;

• A mobilização de recursos
primeiro a nível nacional no
interesse da propriedade, então a
nível internacional em nome da
solidariedade e como uma forma
de envolvimento dos doadores e
instituições financeiras
internacionais no
desenvolvimento nacional.

Reabilitação de uma casa após a passagem de um ciclone

A redução de desastres em África
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Sr. Abdoulaye Ndiaye
Director da Protecção Civil,
Ministério do Interior,
Ponto Focal Nacional da EIRD,
Dakar, Senegal

Um seminário intitulado «Proteção
Civil–Ambiente–Meios de Comunicação »
foi realizado nos dias 22 e 23 de março
de 2005, para os jornalistas da
“Association des communicateurs en
environnement et développement
durable” , ACED [Associação dos
profissionais de comunicação do
Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável].

O seminário foi organizado pela
Direcção de Protecção Civil do
Ministerio do Interior do Senegal
como parte dos programas de
capacitação em curso sobre a redução
de desastres.

Na parte final do seminário, os
jornalistas adoptaram um plano de
acção e emitiram várias recomendações.

Na ceremónia de abertura do seminário
no dia 22 de março de 2005, o Sr.
Abdoulaye Ndiaye, Director para a
Proteção Civil do Senegal, disse: “Os
meios de comunicação têm a importante
missão de informar e sensibilizar a
população sobre a redução de
desastres e proteção ambiental”.

No seu discurso, o representante da
União dos Profissionais da Informação e
Meios de Comunicação do Senegal,
Synpics (em francês), focalizou o
naufrágio do navio conhecido pelo
nome de «Le Joola» a 26 de setembro
de 2002, um acidente que  causara a
morte de muitas pessoas e
consideráveis danos materiais.

O quadro geral e o plano de acção
da associação
O líder da união disse: “Este desastre
como também outros desastres tais
como a desertificação, as queimadas,

SENEGAL: Realizado o seminário sobre a redução de
desastres para jornalistas

as pragas de gafanhotos, a erosão
costeira, as cheias, as tempestades, a
poluição marinha e urbana, os
desastres químicos, os acidentes de
aviação, não só constituem um desafio
para o governo mas também para os
jornalistas.”

Os seguintes tópicos foram
apresentados pelos representantes
estatais e por alguns jornalistas:

• “A Política de Redução de Risco
no Senegal” pelo representante da
Direcção de Proteção Civil;

• “A Organização do Socorro em
caso de Desastres” pelo representante
da Brigada Nacional de Bombeiros;

• “ A Rádiodifusão e o Tratamento
da Informação Ambiental” pelo
representante da Rádio e Televisão
Nacional do Senegal;

• “ Os Meios de Comunicação e as
Zonas em Risco” pelo representante
do jornal diário privado “Sud
Quotidien”;

• “Como Comunicar com a Imprensa
durante os Desastres” pelo gerente
da estação da rádio privada “FM
Environnement”.

No parte final do seminário, os
membros da “Association des
communicateurs en environnement et
développement durable”  ACED
[Associação dos profissionais de
comunicação do  Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável] e os
representantes do estado definiram
uma estrutura geral  para a associação e
desenvolveram um plano de acção a
curto prazo cuja implementação seria
supervisado por um comitê presidido
pelo gerente da estação da rádio “FM
Environnement”.

Foram também emitidas várias
recomendações no término do
seminário que compreendem: o
desenvolvimento duma cultura de
prevenção de risco a todos os níveis; o
envolvimento dos jornalistas na

definição e implementação de
programas, políticas e estratégias de
redução de desastres; o enquadramento
da redução de desastres no
desenvolvimento sustentável, e nos
programas, políticas e estratégias de
redução da pobreza; a organização de
sessões de treinamento e visitas às
áreas de risco.

Recomendações

1. Melhor compreensão dos assuntos
de proteção civil, especialmente da
redução de desastres

• Capacitação dos profissionais da
informação e meios de comunicação.

• Organização de sessões de
treinamento sobre os métodos de
gestão dos principais riscos: os
acidentes industriais, os acidentes
domésticos, os afogamentos, as
epidemias, os acidentes de viação,
etc.

• Organização duma visita de campo
às zonas de risco.

• O desenvolvimento de conhecimentos
dos membros da Associação dos
profissionais de comunicação do
Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável (ACED) e da União
dos Profissionais da Informação e
Meios de Comunicação do Senegal
(Synpics) em assuntos sobre a
redução de desastres.

2. O processamento de  informação
nas áreas de redução de desastres
• Capacitação dos profissionais da

informação e meios de comunicação.

• Organização de sessões de
treinamento em gestão de informação
durante as crises de desastres.

3. Melhor  consideração dos assuntos
de proteção civil pelos meios de
comunicação

• Trabalho de advocacia dirigida aos
departamentos governamentais.

A redução de desastres em África
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• Desenvolvimento dum guia sobre a
redução de desastres para
jornalistas.

• Melhor receptividade dos
representantes dos meios de
comunicação pelos Departamentos
governamentais.

4. Informação e  educação da
população
Elevação da consciência

• Envolvimento da Associação dos
profissionais de comunicação do
Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável (ACED) no
desenvolvimento e implementação
de programas de prevenção.

• Assegurar que a ACED tome parte
nos exercícios de implementação
do  plano da ORSEC (provisão de
alívio).

• Participação de jornalistas num
seminário de apresentação das
conclusões da Conferência
Mundial sobre a Redução de
Desastres que teve lugar em Kobe,
Japão, em janeiro de 2005.

• Participação dos líderes de opinião.

Desenvolvimento duma cultura de
prevenção de risco entre a população

• Participação dos profissionais de
informação e meios de comunicação
num seminário de estabelecimento

duma plataforma nacional para a
prevenção de risco de desastres no
Senegal.

• Envolvimento de jornalistas no
desenvolvimento de uma estratégia
integrada para a redução de
desastres no Senegal.

• Fortalecimento dos planos de
informação/relações públicas da
Unidade da ORSEC (provisão de
alívio).

• Solicitar a alocação de uma
frequência de rádio da Agência de
Controle de Telecomunicações
(ART em francês), uma frequência
que estaria somente em uso nas
situações de emergência.

5. O desenvolvimento de uma cultura
de prevenção de risco entre a
população

• Utilização dos meios de
comunicação privados para a
disseminação de informação em
situações de emergência.

• Organização de programas de rádio
e televisão sobre a redução de
desastres em francês e nos idiomas
nacionais.

• Informação adicional e
envolvimento dos meios de
comunicação em actividades de
comemoração dos dias
internacionais de redução de

desastres organizados pela
Organização das Nações Unidas e
a Organização Internacional de
Proteção Civil.

6. Melhor envolvimento da ACED em
actividades de redução de desastres
Descentralização

• Fortalecimento da ACED e dos
polos regionais.

• Estabelecimento duma Divisão de
Comunicação na Direcção de
Proteção Civil.

• Fortalecimento das relações entre a
ACED e a Agência de Relações
Públicas da Brigada dos
Bombeiros.

• Organização de reuniões entre os
polos regionais da ACED e as
comissões regionais de proteção
civil.

Seguimento do plano de acção

• Propriedade do plano de acção.
• Avaliação.
• Estabelecimento dum comitê de

direcção.
• Promoção do plano de acção para

o governo, União dos Profissionais
da Informação e Meios de
Comunicação do Senegal
(Synpics), parceiros de  desenvol-
vimento, etc.

• Desenvolvimento de um livro de
imprensa e relatório de actividades.

Doutora Solange N. Loubamono
Directora Geral Adjunta,
Ministério do Ambiente,
Libreville, Gabão

A capital de Gabão, Libreville, é
composta de um grande número de
bacias hidrográficas cujos os
principais rios fluem no Estuário de
Como. Cinco dos rios citados são a

GABÃO: alcançada uma próspera redução do risco de
desastres nos bairros da lata da cidade capital

causa de grande preocupação dos
líderes locais.  Ao longo dos anos as
pessoas, financeiramente e
materialmente desprovidas oriundas
das zonas rurais das nove províncias
do país se instalaram no fundo dos
vales à procura duma vida melhor. O
resultado das grandes aglomerações
transformaram o fundo dos vales em
zonas de alto risco expostas a vários

riscos. Ainda pior, os residentes do
fundo dos vales pantanosos têm
invariavelmente estado expostos e de
modo crescente vulneráveis aos
riscos de cheias.

De facto, actualmente tais ambientes
instáveis são reais “complexos
riscos” onde um grande número de
riscos, especialmente de cheias,

A redução de desastres em África
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Os riscos progressivamente
alarmantes

As medidas preventivas de
implementação tornaram-se deste
modo uma necessidade urgente no
Vale de Batavea. Realmente, o
fenômeno teve invariavelmente um
impacto sério no geosistema,
sóciosistema e nas pessoas.
Relativamente ao geosistema, as
cheias fizeram proliferar algumas
espécies vegetais, cujo crescimento
destas de princípio foi mais fácil
devido a forma do fundo de vale. As
cheias normalmente eram
acompanhadas através duma
considerável erosão. Relativamente
ao sóciosistema, foram arrastadas
muitas habitações precárias, bem
como pontes de madeira que unem as
duas margens do rio. Relativamente
aos seres humanos, a força da
corrente de água matou pessoas,
especialmente crianças, que muitas
vezes se têm afogado.

Na frente da saúde, o período de
cheias agravou os perigos de saúde,
especialmente as doenças
transmitidas atravêz da água como a
bilharziose, a febre tifóide, as
hepatites virais, a disenteria e a
diarrea. O risco epidêmico era
realmente significante. A malária que
se desenvolvera facilmente por causa
do crescente número de lagoas era
um real perigo de saúde. Além disso,
os répteis podiam proliferar
facilmente em algumas partes do
vale. Na estação chuvosa, a água
poderia transportar os répteis para as
casas das pessoas onde eles se
poderiam esconder e enrolarem-se
debaixo das camas e nos lugares
escuras. Os répteis constituiam um
perigo real para as pessoas expostas
a eles, agravando assim os riscos de
saúde existentes.

Estabelecendo alguns ajustes no rio

As autoridades locais decidiram
tomar medidas preventivas eficientes
dado a ascensão dos riscos e afim de
reduzir os seus possíveis efeitos. As
medidas enfocaram em fazer alguns
ajustes no rio, especialmente
protegendo algumas partes da bacia

com um sistema de canalização. Esta
medida de proteção também visava
limpar partes da zona insalubre para
melhorar o ambiente da população.

Alcançada a redução das cheias

O sistema de canalização ajudou a
reduzir os impactos das cheias
prejudiciais no fundo do vale. Hoje,
em períodos de inundação, a água
ainda pode subir mas sem
consequências prejudiciais. Embora
as cheias ocasionais ainda
aconteçam, sérias conseqüências
como as perdas humanas ou os
afogamentos desapareceram. Foram
desta forma mitigadas as desastrosas
cheias.

As medidas preventivas levadas a
cabo tiveram êxito embora o
aumento de depósitos de
desperdícios em muitas seções da via
fluvial conduza a subida do nível de
água. Isto é, foi dada uma
consideração apropriada a subida
máxima da água, aquando da
construção do sistema de
canalização.

Em conclusão, é de notar, que por
causa da solução acima só se tratou
exclusivamente do aspecto de cheias
e seus existentes riscos, que é uma
componente de prevenção. Para se
alcançar melhor e duradouros
resultados, é aconselhável
implementar outras componentes de
prevenção como a precaução.

Mas para este fim, a consciência
pública é necessária para os riscos
que prevalecem na área.

erosão e de poluição, surgem e
interagem. Um dos tais ambientes é o
Vale de Batavea onde algumas
medidas preventivas foram tomadas
para superar o fenômeno das cheias
anuais.

As cheias anuais de Bataveia

O vale de Batavea é habitado por
uma densa população dispersamente
instalada no leito de inundação, nas
margens instáveis dos numerosos
sub-tributários e cursos de água a
montante do rio de Batavea.
Particularmente, estes fundos de
vales pantanosos e abandonados nem
sempre têm sido atraentes. A
crescente população é sempre
exposta as cheias anuais que
acontecem durante as duas estações
chuvosas locais (setembro–dezembro
e março–junho). Tais inundações
resultam das fortes chuvas sobre
Libreville, especialmente em toda a
bacia hidrográfica. As cheias são
agravadas devido as habitações
humanas discrepantes no leito de
inundação que, durante as estações
chuvosas, aumentam o nível básico
do rio e o fluxo da via fluvial.

Também, os lixos não processados
das casas, garagens, hospitais,
fábricas, necrotérios, etc., fluem nas
vias fluviais transformando-se em
lixeiras, especialmente no Vale de
Batavea, efectando as mudanças
hidrodinâmicas devido a forte
sedimentação. Então Batavea tornou-
se num real reservatório de alto risco
onde as marcas das inundações,
especialmente vários desperdícios
arrastados se depositam durante as
estações de cheias, piorando o
processo de poluição que, em troca,
agrava o fenômeno das cheias.

Como resultado, as cheias anuais são
mais frequentes e muitas vezes
desastrosas no Vale de Batavea. Até
mesmo no passado, quando não
havia nenhuma colonização humana
densa na área, as cheias sempre
foram particularmente severas com
algum impacto no ambiente e nas
pessoas, especialmente crianças que
constituem invariavelmente o grupo
etário mais vulnerável.

A redução de desastres em África



Redução de Desastres em África -EIRD Informes, 6 Edição, dezembro 2005 20

Yinka R. Adebayo, Ph.D.
Oficial Planeador  Estratégico Sénior,
Organização Meteorológica Mundial (WMO),
Genebra, Suíça

Talvez é já conhecido o facto de que
mais de 90 por cento de todos os
desastres naturais são de origem
hidrometeorológica. Pouco
conhecido é o seguinte: as mudanças
de clima podem exprimirr problemas
mais sérios para a África. O Oficial
Senior da Organização Mundial de
Meteorologia (WMO) Yinka Adebayo
diz que a África deveria ser “mais
consciente”e olhar a todas as
oportunidades disponíveis…

Entre os desafios mais urgentes que a
África enfrenta, isto é, o alívio da
pobreza, que gerou entre outros a
insegurança alimentar e a gestão
sustentável de recursos agrícolas e
naturais.

Realmente, dado que as actividades
sócio-econômicas de vários países
africanos são largamente baseadas na
agricultura, o papel do estado do
tempo e do clima no desenvolvimento
sustentável não pode ser super
enfatizado. Então, devido a esta
situação é importante perceber a
necessidade de concentrar uma maior
atenção nas políticas e acções
operacionais pois elas estão
relacionadas as preocupações acerca
dos desastres hidrometeorológicos.

Geralmente, a agricultura é o sector
mais sensível a variabilidade do
tempo e clima. É então necessário
que mais trabalho seja feito para
assegurar que estas preocupações
sejam tratatas atravêz duma pesquisa
melhorada e dum adequado
planeamento.  Alguns dos problemas
que impedem o desenvolvimento de
África têm a ver com os efeitos
negativos do tempo e clima sobre a
vida humana e propriedade.

Vislumbres de preocupações sobre os desastres
hidrometeorológicos em África

Acima de 90% de todos os
desastres naturais são de origem
meteorológica ou hidrológica

Enquanto avaliam a importância do
procedimento com os desastres
naturais dentro da estrutura geral de
variabilidade do clima, também
deveria haver hoje em dia uma
avaliação clara dos impactos potenciais
das mudanças de clima. O assunto da
mudança de clima é indubitavelmente
uma preocupação principal por causa
dos esperados efeitos sobre o bem-
estar humano e o ambiente.

Nesta conexão, é necessário examinar
várias preocupações que têm a sua
base na compreensão dos climas
globais e regionais, com vista a dar
adequada resposta ao presente e aos
antecipados futuros cenários. Uma
área específica de preocupação é o
efeito provável da mudança de clima
sobre a natureza, magnitude, cobertura
espacial e periodicidade dos desastres
de origem hidrometeorológica.
Infelizmente, nós temos um longo
caminho a percorrer quanto a
compreensão e a gestão de desastres
naturais conhecidos, sob o cenário
do actual tempo e clima.

Nesta conjuntura, é útil fazer referência
as estatísticas durante as últimas
décadas que mostram que mais de 90
por cento de todos os desastres

naturais são de origem meteorológica
ou de origem hidrológica. A África foi
identificada como um continente onde
os efeitos dos desastres causados pelo
estado do tempo e os desastres
relacionados ao clima têm se
pronunciado na maior parte das
vezes sobre as fontes de sustento das
pessoas.

Receia-se que as mudanças de
clima tragam sérios problemas
para a África

Além disso, sobre as mudanças de
clima, o Terceiro Relatório de
Avaliação (TAR) da Organização
Mundial de Meteorologia/Programa
das Nações Unidas para o Ambiente
(WMO/UNEP), o Painel
Intergovernamental sobre as
Mudanças de Clima (IPCC) projetou
que haveria um aquecimento global
de 1.4 a 5.8 graus centígrados
durante os próximos 100 anos.

É esperado que as mudanças de
clima conduzam a um ciclo
hidrológico mais vigoroso com os
provavéis resultados em África, em
que acontecerão secas mais severas
em alguns lugares e inundações
noutros lugares. As pequenas
mudanças num clima médio podem
produzir mudanças relativamente
grandes na freqüência de eventos de
tempo extremos como inundações e
secas. De uma ponta a outra da zona
litoral, o surgimento de um nível de
mar mais alto combinado com um
aumento de tempestades e uma maré
alta poderia conduzir regularmente a
uma inundação litoral extensa como
acontece nas cidades litorais da
África Ocidental.

Compreensivelmente, há
preocupações sérias de que as
mudanças de clima tragam
problemas mais sérios para a África.
As secas do Sahel nos últimos anos

Doutor Yinka Adebayo

Opinões e Restropectiva
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da década sessenta e os primeiros
anos da década setenta exaltaram a
preocupação pelas potenciais
mudanças de clima enquanto os
recentes desastres naturais devido ao
relacionado tempo atmosférico e
clima têm tido impactos muito sérios
nas vidas e propriedades das pessoas
para focalizar-se igualmente a
atenção dos cientistas e decisores
políticos sobre os vários assuntos
relacionados ao tempo atmosférico e
clima.

A severa seca tem estado a devastar
muitas partes do Corno de África, e
as partes orientais e meridionais do
continente nos últimos anos. Outros
exemplos de tais eventos na região
incluem as cheias em Moçambique
no ano 2000 que reduziram o seu
produto nacional bruto por mais de
10%. Os ciclones tropicais também
são uma ameaça constante nos
Estados-Ilha do Oceano Índico.

Novamente, são as sociedades que
dependem em grande parte da
agricultura que sofrerão muito mais,
especialmente porque eles são menos
capazes de poder arcar com os
caprichos e extravagâncias das
condições climáticas. A razão, entre
outras, sendo aquele continente em
que possui um limitado conhecimento
tecnológico, um limitado poder
econômico, e onde também existe
problema duma adequada capacidade
de recursos humanos, cujas
habilidades não podem competir
adequadamente no mercado
econômico mundial. A maior parte
de África cai nesta categoria sócio-
económica.

É “essencial” que os assuntos
científicos mereçam adequada e
contínua atenção

Em consideração do que foi
anteriormente dito, há a necessidade
de assegurar uma colaboração
produtiva entre as nações, particularmente
ao nível do comércio, transferência
de tecnologia e capacitação.

É necessário estabelecer a colaboração
entre as pessoas envolvidas em
projecções de mudança de clima,

avaliação de impacto e estratégias de
resposta relacionados a redução de
desastres. Neste contexto, é urgente
implementar medidas relacionadas
ao planeamento ambiental,
agrupamento de dados e informação,
melhoramento dos sistemas de
observação, troca de informação
sobre as boas práticas, fortalecimento
da cooperação técnica, e a
cooperação estreita com os decisores
políticos e o sector privado.

Há várias ideias de como adquirir a
informação certa, refinada e transmitida
aos desejaveis consumidores/
utilizadores. Assim, também é
necessário considerar como o
problema da capacitação poderia ser
abordado. Talvez, a mais importante
gama de assuntos tem a ver com a
descoberta de meios para construir
as infraestruturas e para o
treinamento.

Além disso, na base das evidências
científicas disponíveis, como nós
conseguiremos que os decisores
políticos adoptem apropriadas e
praticavéis políticas para
implementação? No tratamento
destes assuntos com respeito aos
desastres causados pela água, e os
desastres relacionados ao tempo
atmosférico e ao clima, nós
precisamos de entre outros assuntos
assegurar que nós continuemos a
prestar adequada atenção aos
assuntos científicos essenciais
apoiando o desenvolvimento de
infraestrutura para a advertência
prévia e sua relacionada análise.
Fazendo ao contrário, é equivalente a
perder vidas humanas, propriedades
e o ambiente a favor das
extravagâncias destrutivas da
natureza.

O desafio para a África

Dado o perigo de não se fazer
bastante para salvar os países
africanos da obstrução dos
problemas sócio-econômicos, é hoje
em dia obrigatório, os países fazerem
um maior uso de productos da
comunidade hidrometeorológica e
agir com maior eficiência, falar em
voz alta sobre a optimização de

oportunidades pendentes que são
criadas potencialmente pelas
condições favoravéis de tempo e
clima.

Portanto, o desafio e a questão
andam ao redor do facto de que
fazendo maiores contribuições à
sociedade, os decisores politicos a
todos os níveis - e igualmente os
técnicos - deveriam identificar onde
existem tais excelentes
oportunidades, com o objectivo de
produzir uma efectiva estratégia para
a incorporação dos modos e meios
de aproveitá-los para o óptimo
benefício da humanidade.

Em África, é essencial que uma
melhor olhadela seja feita a todas as
oportunidades disponíveis devido ao
facto de que durante anos, os vários
efeitos das condições atmosféricas
foram tidos como pressupostos; a
razão para esta negligência aparente
é que realmente toda a humanidade e
espécie biológica tem aprendido a
viver sob condições diferentes de
tempo e clima.

Porém, com os efeitos crescentes das
forças motoras económicas e
tecnológicas e o aumento da
sofisticação social, o mundo
apercebeu-se que os recursos
atmosféricos não são inesgotáveis, e
eles têm grandes impactos em todos
os empenhos da vida humana e
ambiental.

O desafio é hoje em dia trabalhar
com os serviços hidrometeorológicos,
percebendo o grande valor da
promoção da advertência prévia
hidrometeorológica nos vários
esforços dos sectores da sociedade.

Novo e grande programa da WMO
sobre a prevenção e mitigação de
desastres

Uma das mais importantes instalações
respeitantes a cooperação mundial é
exemplificado pela existência da
Organização Mundial de Meteorologia
(WMO), com a sua consideravél
infraestrutura espalhada por todo o
mundo, especialmente no domínio de
seus 187 países membros (como em
2004), estados e territórios. A
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cooperação entre os membros da
Organização Mundial de Meteorologia
(WMO) tem estipulado um melhor
entendimento das condições
atmosféricas, clima e recursos de
água, para o benefício do bem-estar
humano e do ambiente.

Transmitido isto, muito mais deveria
ser feito para assegurar a melhor
cobertura da terra e oceano em
termos de colecção de dados, como
também a necessidade de treinar
recursos humanos para lidar com
estas instalações, não há nenhuma
dúvida que a capacitação permanece
um assunto crítico de que nós
precisamos de fazer algo acerca
disso.

Consciente do rápido crescimento
destas necessidades, o novo e
príncipal Programa da Organização
Mundial de Meteorologia (WMO)
para a Prevenção de Desastres
Naturais e Mitigação, aprovado no
14º Congresso Meteorológico
Mundial em 2003, foi formulado
para jogar um papel importante. Este
programa contribuirá para a
identificação das principais ameaças

como também de adequadas medidas
a serem levadas a cabo a vários
níveis, e claro poder fazer mais.

O Programa também é projetado para
promover a troca de conhecimentos e
experiências. A nível nacional,
aumentará as capacidades dos
Serviços Nacionais Meteorológicos e
Hidrológicos (NMHS) como uma
parte essencial da infraestrutura
nacional para a redução do risco de
desastres e mais amplo planeamento
sócio-econômico.

A África deveria fazer o melhor
uso possível do novo Programa da
WMO

O novo Programa também promoverá
o estabelecimento de adequadas e
sinergéticas parcerias a nível
internacional, regional e nacional
para agrupar os conhecimentos, as
experiências e as habilidades das
diferentes organizações envolvidas
neste campo afim de se alcançar
objectivos comuns.

Será útil, para os países africanos
fazerem o melhor uso possível deste

Programa de forma a que nós
possamos, juntos, atingir o maior
sucesso no fornecimento dos nossos
vários serviços a nível nacional e
internacional.

Com o novo Programa da Organização
Mundial de Meteorologia (WMO), nós
esperamos melhor resposta de total
impacto sobre as necessidades
humanas, especialmente no que diz
respeito a protecção da vida humana,
ambiente e desenvolvimento sócio-
econômico.

Deve ser notado, que há vários
programas em curso que lidam com
desastres naturais. A este respeito, o
novo Programa da WMO visa
fortalecer as acções em curso. De
modo plausivel, porque os países
africanos potencialmente
candidatam-se para ganhar a maior
parte das  actividades do novo
Programa da WMO sobre os
desastres naturais, todas as partes
interessadas são chamadass para
apertarem as mãos assegurando o seu
máximo impacto sobre as actividades
de desenvolvimento em África. 

Prof ‘Bola Ayeni
Universidade de Ibadan, Nigéria

O que se segue é um extracto duma
apresentação mais abrangente e
ampla.

As causas e os efeitos dos desastres,
sejam eles naturais, tecnológicos,
biológicos ou originados por
conflitos internos dentro das nações,
são frequentemente influenciadas
pela disposição social, política
económica e ambiental das pessoas.

Assim, as actividades e acções
humanas podem provocar catástrofes
globais da mesma maneira que o forte
tsunami do Oceano Índico a 26 de
dezembro de 2004. O impacto humano
causado por ocasião duma subida do
nível do mar ou o crescente
desflorestamento pode fornecer
resultados desagradaveis. As ameaças
de colapso ambiental causadas pelo
homen tornaram-se mais persistentes
da mesma maneira que os problemas
da pressão  ambiental que surgem
devido a superpopulação.

A abordagem tradicional sobre a
gestão de desastres tem sido a
distribuição de ajuda após um
desastre. Embora o socorro em
desastres permaneça extremamente
importante, a abordagem só, não
trata de forma pró-activa a
necessidade de reduzir os impactos
humanos e ambientais de futuros
desastres. O recente pensamento no
campo da gestão de desastres é
indicativo da necessidade dum novo
paradigma que enfoque na redução
do risco de desastres e no

Necessidades da informação para a redução do risco
de desastres, governação & desenvolvimento na
Nigéria
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envolvimento da participação local
na gestão dos efeitos dos desastres
(Shaw e Okasaki, 2004).

Este emergente paradigma expressa a
opinião de que os países e as
comunidades precisam de colocar
mais ênfase numa abordagem mais
holística da redução do risco de
desastres. Esta abordagem envolve a
avaliação do risco, a redução do
risco, o aviso prévio e a prontidão de
desastres com o fim de abordar a
redução efectiva dos custos sociais,
econômicos e ambientais dos
desastres.

A redução do risco de desastres,
governação & elos de
desenvolvimento

Os desastres não são eventos isolados
mas pelo contrário são resultados de
processos de profundas acumulações
de riscos embutidos no
contemporâneo e nas decisões de
desenvolvimento históricas. Eles são
o resultado de uma combinação de
perigos que estão potencialmente
danificando eventos ou processos, e
a vulnerabilidade das pessoas para
com esses perigos (DFID, 2004).

Embora um único perigo pode
prevalecer quando um desastre
acontece, eventos de grandes
desastres são compostos de muitos
pequenos eventos activados por uma
série de perigos. Por exemplo,
deslizamentos de terra ou incêndios
podem ser activados por impactos de
furacões ou terramotos. A maioria
dos perigos são produtos de
processos de desenvolvimento.

Os desastres são de modo crescente
reconhecidos como uma potencial
ameaça ao desenvolvimento
sustentável, as iniciativas de redução
da pobreza e a realização de várias
metas de desenvolvimento.

A redução do risco de desastres

A redução do risco de desastres
procura substituir antecipadamente
um desastre e também instalar no
lugar algo a seguir a um desastre, um
processo de reabilitação que
reconstrói o poder de resistência e
recuperação para os futuros

desastres. Por conseguinte, a redução
do risco de desastres tem o enfoque
em políticas e práticas que
minimizam as perdas nos desastres
tratando-se de intervenções em três
amplas áreas de minimização de
perigos, redução da exposição e
susceptibilidade; e aumento da
capacidade de adaptação e de poder
arcar com desastres.

A Governação

A governação geralmente se refere
ao jogo de instrumentos pelas quais
as pessoas vivendo num estado e
acreditando em valores essenciais
comuns se governam por meio de
leis, regras e regulamentos impostos
pelo aparato estatal (UN/ISDR,
2004). A governação representa um
sistema de valores, políticas e
instituições pelas quais a sociedade
administra os seus negócios
econômicos, políticos e sociais
atravêz da interação entre o estado, a
sociedade civil e o sector privado.
Também indica aqueles processos e
instituições pelas quais os cidadãos e
grupos articulam os seus interesses,
exercitam os seus direitos legais,
cumprem com as suas obrigações, e
medeiam as suas diferenças.

A boa governação envolve a
existência de compromisso político e
de instituições fortes como uma área
chave para o sucesso efectivo e
contínuo da redução do risco de
desastres. A boa governação
promoverá a redução do risco de
desastres como uma prioridade
política, alocando os recursos
necessários para redução do risco de
desastres, obrigando a
implementação de medidas de
redução do risco de desastres,
determinando responsabilidade para
os fracassos, e facilitando a
participação da sociedade civil.
Além disso, a boa governação unirá
os componentes econômicos,
políticos e administrativos da
governação mais directamente com a
redução do risco de desastres atravêz
da política e planeamento,
apropriados quadros gerais
reguladores e legais, e pela
mobilização de recursos, organizações
e estruturas. Quando a boa governação

está ausente, essas condições fazem
com que habitantes queiram migrar a
todo custo, lutem por causa da terra e
outros recursos, comecem guerras
civis ou causem conflitos étnicos e
iniciam outras agitações e
desassossegos. Estas condições são
agravadas mais adiante pela pobreza,
superpopulação e tensão ambiental
(Diamante, 2005).

O Desenvolvimento

Sem entrar em controvérsias nos
significados e nas interpretações de
desenvolvimento, nós gostariamos de
compreender isto, como se referindo
a situações onde o crescimento
econômico é acompanhado por
padrões reais e melhorados. Por
conseguinte, o desenvolvimento
pode ser visto como o aperfeiçoa-
mento da sociedade em termos da
provisão de serviços sociais,
aquisição de recursos econômicos,
maior produtividade e redução da
vulnerabilidade (UN/ISDR, 2004). A
relação de desenvolvimento-desastre
é descrita na Tabela 1abaixo.

A importância da tabela 1 reside na
sua ênfase em destacar de como o
desastre pode limitar ou pode
promover o desenvolvimento
dependendo de como os impactos
são tratados ao nível político e de
implementação do governo. Quando
positivamente aplicado, o
desenvolvimento, como no caso de
melhorar o acesso ou de introduzir
tecnologias novas, pode reduzir o
risco enquanto a ocorrência de
desastres pode criar oportunidades
novas para se fazer isto
correctamente.

Os assuntos levantados na Tabela 1
ajudam a harmonizar e sistematizar
os vários elementos requeridos para
a compreesão da redução do risco de
desastres. Além de servir como um
jogo de critérios para referenciar as
medidas de efectividade de redução
do risco de desastres e uma
ferramenta para monitorar o
progresso, estas discussões são
indicativas da gama de dados e
informação exigida para a redução
de risco de desastres, governação e
desenvolvimento.
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O lugar da informação

Tem sido declarado que é necessário
um novo paradigma para a
conceptualização da gestão de
desastres e que tal paradigma verá a
redução do risco como seu enfoque
sem negligenciar os elementos de
provisão de alívio e resposta rápida.
Este novo paradigma (veja
Ariyabandu et al, 2005)
compreenderá os desastres como
parte da ecologia que deveria ser
gerida em lugar de controlada. Além
disso, tratará os desastres como
assuntos de desenvolvimento e
governação e fará os correspondentes
estados e governos locais, sensíveis e
responsáveis pelos pedidos,
necessidades e direitos das
comunidades e áreas propensas a
desastres.

Por conseguinte, as políticas de
gestão de desastres para redução da
vulnerabilidade serão redirecionadas
em vez de mera compensação e
respostas de socorro. As estratégias
de gestão de desastres integrarão
medidas estruturais (construção de
represas, diques, edifícios resistentes
etc.) com medidas não-estruturais
como aumentar os direitos e negociar
o poder das comunidades e grupos
subordinados mais vulneráveis.

Finalmente, serão engajadas
equitativamente as comunidades
propensas a desastres no processo de
decisão dos assuntos relacionadas a
desastres, planeamento do
desenvolvimento, implementação e
monitoramento.

A redução do risco e estudos de
vulnerabilidade tomarão com
orgulho o lugar da gestão de
desastres e ficarão proeminentes na
sua complexa e multifacetada
natureza que requerão análises e
soluções de prespectivas sociais,
económicas e ambientais.

O primeiro passo na identificação
das necessidades de informação de
riscos relacionados aos perigos
naturais seria então empreendido
como parte do processo de revisão
ambiental que envolverá a colecta de
informação sobre os potenciais
perigos, probabilidades de
ocorrência e a responsabilidade
inicial da avaliação da
vulnerabilidade. Idealmente, a
análise ambiental em relação a
perigos incluiria a colecta de dados
básicos de perigos ao nível local,
estatal, regional e nacional. A
avaliação de perigos naturais e a
relacionada vulnerabilidade seria
então gerida como parte de todas as
outras formas de avaliação do

projeto. A avaliação de impacto
ambiental completa seria exigida
para os novos projectos em áreas de
alto risco.

O trabalho seria necessário para
fortalecer as comunicações, diálogo
e a partilha de informação sobre a
vulnerabilidade e as iniciativas de
redução de risco e responsabilidades
dentro das agências responsáveis
pelos perigos e gestão de desastres.
Portanto, estas agências envolvidas
precisariam de estabelecer alguma
forma de pontos focais com
responsabilidade de providenciar
liderança sobre a apreciação e
tratamento dos riscos relacionados a
perigos naturais e disseminação de
informação.

O monitoramento e a avaliação
(M&E)

As necessidades de informação serão
enfatizadas na redução de desastres e
nos métodos de colecionar e analisar
os dados para o monitoramento e
actividades de avaliação de redução
do risco serão desenvolvidas. Em
particular, uma orientação é
necessária na identificação de
apropriados indicadores para as
várias e diferentes formas que a
redução de desastres pode tomar.

Tabela 1: A Relação Desenvolvimento - Desastre  
Os desastres limitam ou 
destroem o desenvolvimento  

• Destruição de recursos físicos e perda de capacidade de produção, acesso  ao mercado e 
investimento de materiais.  

• Danos das infraestruturas, erosão dos meios de subsistência e poupanças.  
• Destruição das infraestruturas da saúde ou educação e pessoal de desenvolvimento.  
• Mortes, invalidez ou migração da força laboral produtiva.  

O desenvolvimento causa 
risco de desastres  

• Práticas de desenvolvimento não–sustentáveis que criam condições de funcionamento 
inseguras e degradam o ambiente.  

• Padrões de desenvolvimento geradores de desigualdade, promoção do isolamento social ou 
exclusão política,  

O desenvolvimento reduz 
risco de desastres  

• Acesso a água potável, alimentação e habitação segura que aumenta o poder de resistência e 
recuperação de pessoas aos desastres.  

• Justo e sério comércio e tecnologia podem reduzir a pobreza, e o seguro social pode reduzir a 
vulnerabilidade.  

• Desenvolvimento pode construir comunidades e pode alargar a provisão de oportunidades 
para a participação e o envolvimento no processo de decisão de grupos reconhecidamente 
excluídos como mulheres, aumentam  a educação e a capacidade de saúde.  

Os desastres criam 
oportunidades de 
desenvolvimento  

• Ambiente favorável para advocacia de medidas de redução de risco de desastres.  
• Decisores com maior vontade de alocar recursos após um desastre.  
• Reabilitação e criação de actividades de reconstrução  
• Oportunidades para integrar medidas de risco de desastres.  

Adoptado de " Reduzir o Risco de Desastres: Um Desafio para o Desenvolvimento” (UNDP 2004, p.20)  
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Todavia, os sistemas de aviso prévio
e de informação são ferramentas
chaves para mitigar os impactos de
desastres. Muito progresso está ainda
por ser feito na Nigéria para o
melhoramento dos sistemas de
fornecimento de informação
desenvolvida num curto espaço de
tempo, em condições extremas de
tempo, inundações, erupções
vulcânicas e crises alimentares que
permitem oportunamente levar a
cabo acções de gestão de desastres.
Além disso, há também a
necessidade dos sistemas de
informação apoiarem a avaliação de
risco de longo termo e o
monitoramento, focando na
vulnerabilidade como também nos
perigos, como uma base para as
iniciativas de redução do risco de
desastres dentro dum quadro geral de
desenvolvimento.

O esforço considerável que fora
empreque nos sistemas de aviso
prévio da segurança alimentar em
muitas partes de África, tem se
tornado geralmente efectivo no
proporcionamento de avaliações
oportunas das condições sazonais
para as colheitas e pastos, gerando
estimativas nacionais de equilíbrios
alimentares, e mais recentemente
identificando as consequências para
os diferentes grupos de subsistência.
Enquanto esta permanece uma
realização recomendável, é
indicativo que a pessoa possa
alcançar resultados semelhantes no
caso de outros perigos e desastres
onde uma função importante dos
sistemas de aviso prévio seria
comunicar as advertências
diretamente as populações afectadas.

A integração dos sistemas de aviso
prévio com o alerta público, sistemas
de evacuação e resposta de
emergência por sectores tornar-se-á
crucial para a gestão de desastres. A
este ponto, deveriam ser sistemas de
base comunitária pois eles são mais
efectivos que os sistemas
centralizados do topo para a base e
porque eles podem ser integrados
mais directamente nas estratégias de
redução de risco e de resposta local.
Enquanto, os sistemas de aviso

prévio e de informação têm-se
tornado bastante úteis, porém, o
principal defeito é o seu potencial de
gerar ou de adquirir grandes volumes
de dados, incluindo dados de
“remote sensing”, e a inerente
fraqueza de análise e interpretação
dos mesmos, que é as vezes ainda
mais fraca na comunicação dos seus
resultados duma forma útil e que
possa conduzir a acção as partes
mais interessadas  .

Todavia, a redução do risco de
desastres reconhece e outorga com o
devido orgulho o valor da coleção,
processamento e armazenamento dos
dados para a recuperação em tempo
real e investe na concepção,
planeamento, implementação e
avaliação do impacto de qualquer
projeto de desenvolvimento
relacionado ao ambiente.

Ao longo destas linhas, é necessário
uma matriz de informação e
conhecimento sobre as várias
perspectivas no espaço e tempo
como também é requerida a
avaliação das interações inerentes de
um para outro.

A determinação das necessidades de
informação é então uma exigência
fundamental para a benéfica
incorporação da informação sobre os
recursos e ambiente na redução do
risco de desastres e nos processos de
governação e desenvolvimento. O
desenvolvimento sustentável requer
uma controlada informação técnica,
científica e ambiental sobre a
natureza, localização, extensão,
qualidade, capacidade, taxa de uso e
os impactos das mudanças naturais e
induzidas pelo homen.

Dados requiridos

A interdependente natureza dos
assuntos em discussão exigi soluções
inter-disciplinares e inter-sectoriais
que em troca requerem a coleção,
integração e gestão de uma variedade
de dados. As exigências de dados
para os estudos de redução de
desastres, governação e
desenvolvimento incluem mas não se
limitam ao seguinte:

a) Mapas nos quais providenciem
básica informação política,
topográfica, hidrográfica,
demográfica, etc de regiões,
estados e áreas governamentais;

b) Inventários de componentes
biofísicos do ambiente, por
exemplo solos, água, vegetação,
geologia, clima, etc. providenciar
informação de referência sobre a
localização, a extensão, as
propriedades e características do
componente;

c) Informação necessária sobre o
uso actual, capacidade e os
sistemas de gestão de recursos;

d) Informação sobre as actividades
de desenvolvimento humano que
conduzem frequentemente a
mudanças dinâmicas no estado
dos recursos naturais e
ambientais o qual culmina na
indução de perigos e geração de
desastres;

e) Parâmetros de monitoramento
para determinar ou identificar, ao
longo do tempo, impactos
positivos e negativos gerados por
actividades de desenvolvimento e
governação sobre a redução do
risco e gestão de desastres.

A magnitude dos dados exigidos para
gerar informação relevante e o
grande número de interesses por
satisfazer para se poder fazer planos
sustentáveis de redução do risco de
desastres requer o desenvolvimento
de tecnologias de geo-informação
tais como o “Remote Sensing”, o
Sistema de Posicionamento Global
(GPS) e o Sistema de Informação
Geográfica (GIS). Estas tecnologias
de geo-informação são
complementadas pela relacionada
tecnologia de comunicação de
satélite que aumenta a transmissão de
informação. Os recentes
desenvolvimentos na NEMA
(Agência Nacional de Gestão de
Emergência), a colocação do Centro
de Controle de Missão, e a
montagem dum Laboratório de
Sistemas de Informação Geográfica
completamente equipado, tem posto
a Agência a beneficiar tremenda-
mente do uso destas tecnologias.
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Este porém, é o tempo e a oportunidade
para começar a enfatizar a necessidade
de capacitação para a Agência em
geral e para o Departamento de
Planeamento, Pesquisa e Previsão
em particular, para assim poder
avaliar a mudança de enfoque da
gestão de desastres e os benefícios
que estas tecnologias modernas
proporcionam em particular.

Conclusão

Este artigo indica claramente a
necessidade duma sistemática
coleção de dados e apresentação em
forma de informação de perigos e
desastres, perfis e mapas. O enfoque
na criação de sistemas de informação
para a gestão de desastres e perigos
conduzirão ao desenvolvimento de
perigos relacionados a desastres,
vulnerabilidade e ferramentas de
avaliação de risco que possibilitarão
a informação periódica por um lado
da exposição aos perigos naturais; e
por outo lado a padrões e tendências
ou mudanças na exposição. Estes
desenvolvimentos, ajudarão na
evolução duma rede de informação
integrada de perigos de desastres e
vulnerabilidade necessária, para os

vários níveis de governo, do sector
privado, do público em geral e de
todas as partes interessadas.

O sistema de informação facilitará a
pesquisa de factores que contribuem
ao perigo de desastres, a vulnerabili-
dade e as medidas para aliviar a sua
vulnerabilidade. O sistema de
informação conduzirá ao desenvolvi-
mento de metodologias para a
análise de perigos relacionados a
desastres, e para a vulnerabilidade e
indicadores de risco. Permitirá a
disseminação de resultados de
pesquisa e metodologias atravêz da
rede de informação de desastres e
outros canais para promover o
aumento da consciência e prontidão
aos perigos tanto naturais como os
causados pelo homen.

Além disso, providenciando
informação sobre as características
físicas e sócio-econômicas das
pessoas e das áreas de existência dos
perigos e a ocorrência de desastres, o
sistema de informação pode gerar um
atlas que mostra a ocorrência de
desastres neste país e nas suas sub-
unidades (estados e áreas
governamentais). Tal atlas
proporcionará orientação para o

governo e as pessoas da Nigéria
sobre a incidência de desastres.
Também mostrará quais têm sido as
princípais consequências; gerando
consciência e prontidão para os
perigos e como os combater. 
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Doutor Chris Hartnady
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PO Box 61, Muizenberg,
Africa do Sul 7950

Há um íngreme declive continental e
vulcões isolados de tipo ilha
oceânica situados na parte Ocidental
do Oceano Índico, (WIO). As suas
partes adjacentes apresentam
perigos de tsunami locais e regionais
para a costa da Africa Oriental e para
os EstadosIlha do Oceano Indico
Ocidental? O geo-cientista Dr. Chris
Hartnady diz que numa curta resposta
é “Sim”’…

Observando o gigante terramoto de
Sumatra-Andaman de Mw9.3 que
ocorreu a 26 de dezembro de 2004, e o
subsequente tsunami devastador no do
Oceano Índico, mais particularmente
nas suas orlas orientais e do norte, uma
pergunta chave surge para os cientistas
da terra africanos: As partes adjacentes
do íngreme declive e os vulcões
isolados de tipo ilha oceânica no
Oceano Índico Ocidental (WIO)
apresentam perigos de tsunami locais e
regionais para a costa da África
Oriental e para os Estados-Ilha do
Oceano Índico Ocidental? A resposta é
curta ‘Sim! ‘

Há três classes significantes de
fontes de tsunami no Oceano Índico
Ocidental (WIO), isto é: 1) O
falhamento de compressão
relacionado a zona de subdução na
zona de Makran entre as placas
Árabe e Eurasia (rectângulo azul;
Figura 1); 2) A ampla-escala de
deslizamento submarino em margens
continentais íngremes, geralmente
herdados das amplas-escalas de
limites transformes durante a
evolução primitiva (proto -) do
Oceano Índico (rectângulos verdes;
Figura 1); e 3) A erupção do flanco
ou colapso da ilha oceânica activa ou

Potencial  Tsunami na costa da África Oriental
e Estados-Ilha do Oceano Índico Ocidental
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“hotspot” vulcões no Oceano Índico
Ocidental (WIO) (círculos
vermelhos; Figura 1).

O tsunami de 1945 na zona de
Makran resultou em 4,000 mortes

Observando o grande terramoto de
Mw8.0, a zona de Makran foi a fonte
de um tsunami ocorrido a 28 de
novembro de 1945. O tsunami
alcançou uma altura de mais de 10 m
ao longo da costa do Paquistão no
Kutch, Gujarat e Índia. A aldeia
pesqueira de Khudi, a umas 30
milhas a oeste de Karachi
(Paquistão), estava completamente
obliterada. Ao todo, mais de 4,000
pessoas foram mortas pelo tsunami
de e/ou terramoto.

Porque ao longo da história, a zona
de Makran tem sido tsunamigénica,
deveria ser medido o potencial de
tsunami das outras fontes de
evidência geológica e marinho-
geofísicas. As duas áreas  potencial-
mente amplas de deslizamentos
submarinhos são: 1) a zona do
Graben de Kerimbas, ao longo da
margem continental da Tanzânia
meridional e norte de Moçambique;
2) a grande zona baixa da costa
agreste na costa Sul Africana entre as
províncias do Kwazulu-Natal e Cabo
Oriental. Uma depressão submarinha
foi observada de facto
indirectamente ao redor da zona de
Kerimbas: o maior terremoto com
Ms7.4, ocorreu a 13 de dezembro de
1910 (Ambraseys, 1991), na distante
área interior ao redor do Lago
meridional da Tanganyika e do Lago
Rukwa tendo causado correntes de
turbidez e desabamentos nunca
vistos, que cortaram o cabo
telegráfico da cidade da Beira a
cidade de Dar-Es Salaam  em cinco
lugares. Porém, nenhuma onda de
tsunami foi observada, ou pelo
menos não foi registada, ao longo do
litoral adjacente.

O futuro potencial para
deslizamentos e desabamentos de
grande escala no Graben das
Kerimbas (rectângulo verde a norte;
Figura 1) está baseado na conjunção
de: 1) a declividade relativa do

declive continental que foi formada
como uma margem de falha
transforme durante a abertura da
Bacia da Somália entre a África e
Madagáscar (Martin e Hartnady,
1986); 2) a reactivação sísmica desta
Zona da Fractura de Davie como
parte do desenvolvimento do limite
da placa da Somália-Rovuma
(Hartnady, 2002; Calais et al., 2005);
e 3) a sedimentação Pleistocénica-
Holocénica Recente aumenou a taxa
de sedimentação ao redor da
plataformma continental do delta do
Rio Rovuma devido ao aumento do
levantamento e erosão ao redor das
suas águas a montante do “Rift
Valley”. Além disso, há evidências
de reflexão sísmica duma recente
deformação geológica na base do
declive continental, por exemplo, as
enormes “chevauchements
gravitaires” (gravitational thrusts;
Raillard, 1990).

O Vulcão das Comores a maior
preocupação

Dingle (1977) primeiro anunciou
evidências marinho-geofísicas de
grande escala, recentes
deslizamentos submarinhos no
declive continental perto da Costa

Agreste Sul Africana (rectângulo
verde meridional; Figura 1). As
estruturas aparecem nos perfis de
reflexão sísmica para a exploração
costeira de petróleo (Ben-Avraham al
de et., 1998, Figura 5). O cruzeiro de
pesquisa  RV Professor Logachev
(Hartnady et al., 1992) providenciou
perfis de reflexão sísmica adicionais
das suas margens exteriores (Niemi
et al., 2000; Reznikov et al., 2005,
Fig. , 4-7). Esta área representa uma
extensão costeira ou a propagação
dos limites da placa tectónica Nubia-
Somália meridional (Hartnady,
2002).

A terceira classe de perigos de
tsunami está relacionada aos activos,
vulcões de ilha oceânica intraplacas
no Oceano Índico Ocidental (WIO),
isto é Karthala nas Comores, Piton
de la Fournaise na Ilha de Reunião, e
Marion, a uns 2,000 km a sul da
Cidade do Cabo, África do Sul (três
círculos vermelhos; Figura 1,
seguindo a ordem de norte para o sul
respectivamente). Destes, o vulcão
Karthala é presentemente o de maior
preocupação. Durante a sua recente
erupção (ocorrida de 17 a 19 de abril
de 2005), o Relatório da Situação
dos Escritórios da Organização das
Nações Unidas para a Coordenação

WIO
Perigos

Subducão

Deslizamento
de terras

Vulcões
oceânicos

Figure 1. Fontes de perigo de tsunami no Oceano Índico Ocidental. Veja texto com explicação
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dos Assuntos Humanitários (OCHA),
(datado de 1 a 18 de abril) notou
que, entre outros assuntos, que as
autoridades das Comores estavam
preocupadas acerca do possível
“fluxo de lava subterrânea que podia
ser expelido no mar e podia
aumentar a dimensão de uma
pequena ilha que emergira a 15 km
da costa nos recentes meses”.

A carta de navegação hidrográfica
existente cobrindo o Arquipélago das
Comores, por exemplo do britânico
Almirantado BA563, com data de
1993, mostra o banco de Recife
Vailheu alcançando 5 metros debaixo
do nível de mar, aproximadamente a
15 km da linha de costa ocidental da
Ilha dos Grandes Comores. É
presumivelmente esta característica
que “emergiu” como uma “pequena
ilha”.

É necessária uma urgente
investigação de campo

Evidentemente, na última década
ocorrera nesta região um
levantamento vertical de pelo menos
5 metros, sem qualquer expressão
óbvia de efusão de lava submarinha
(vapor, descoloração, etc.) que
parece implicar que tenha havido
uma recente inflação significativa de
uma câmara de magma mais
profunda junto da base do
topograficamente complexo íngreme
flanco ocidental do massivo
vulcânico. Dado o perigo do
conhecido tsunami associado a
erupção/colapso do flanco de
grandes (vulcões submarinhos) e
marinhos e a proximidade das
maiores cidades portuárias da África
Oriental a esta área (os tempos de
advertência máxima as cidades de
Pemba, Dar es Salaam e Mombasa
são de <  0.5 hr, ~1 hr e ~1.5 hr
respectivamente; Figura 2), a
situação parece requerer uma urgente
investigação de campo, tendo como
base a terra e um navio.

Como consequências da catástrofe
do Oceano Índico a 26 de dezembro
de 2004, é importante que os
planeadores do proposto Sistema de
Advertência do Tsunami do Oceano

Índico (IOTWS) não se coloquem na
posição do “exército que sempre está
se preparando para lutar a última
guerra”. O próximo desastre de
tsunami nesta região pode ter uma
origem diferente, não relacionado a
outro  granse evento de subdução ao
longo da Índia Oriental ou dos

Africa: New Geological Research Developments.
S. Afr. J. Sci., 88, 534-539.
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Tectonic Development of the South West Indian
Ocean, A Revised Reconstruction of East
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FIGURE 2. Modelo de Tsunami para o colapso do flanco submarino
a oeste do Vulcão de Karthala; Hartnady, Annunziato and Best, em preparação.

Isócronos vermelhos a 1hora de intervalos de tempo de origem. Veja a página
da internet do Centro de Pesquisa Conjunta da Comissão Europeia

(http://tsunami.jrc.it/model/Reports/16340/report.asp?id=16340).
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limites da placa da Austrália. O
desenvolvimento do Sistema de
Advertência do Tsunami do Oceano
Índico (IOTWS) terá que ser
compreensivo no que diz respeito a
natureza, e também tomar em conta
as fontes do Oceano Índico
Ocidental (WIO) aqui discutidos. 
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Secretariado do EIRD
Genebra, Suíça

A Segunda Conferência Mundial
sobre a Redução de Desastres
(WCDR II) teve lugar em Kobe,
Hyogo, Japão, de 18 a 22 de janeiro
de 2005. A Conferência teve mais de
4,000 participantes que
representaram 168 países, 78
organizaçõesna qualidade de
observadores, 161 organizações não-
governamentais e aproximadamente
154 organizações dos meios de
comunicação. A conferência entrou
em acção apartir do progresso
realizado sobre a redução de risco de
desastres apartir da Conferência de
Yokohama em 1994 e que fez planos
para os próximos 10 anos.

A Segunda Conferência Mundial
sobre a Redução de Desastres
(WCDR II) era composta  por três
processos principais: o segmento
Intergovernamental, o segmento
temático e o Forum Público.

O Segmento Intergovernamental
O Segmento Intergovernamental,
com delegações de mais de 160
Estados membros da Organização
das Nações Unidas (ONU),
proporcionou foro para que os
delegados fizessem declarações
gerais sobre os assuntos de redução
de desastres. Além do plenário, um
Comitê Principal (Comitê de
redação) foi criado para a
negociação e para fazer o esboço dos
objectivos. O presidente do Comitê
de redação apresentou os textos
finais dos resultados dos documentos
negociados na conferência (Quadro
Geral da Acção de Hyogo, e a
Declaração de Hyogo) para que no
último dia pudessem ser adoptados
pela Segunda Conferência Mundial
sobre a Redução de Desastres
(WCDR II).

A Conferência Mundial sobre a Redução de Desastres
& seus resultados

O Segmento Temático
O Segmento Temático foi formatado
para complementar as discussões dos
resultados do programa  a nível
intergovernamental.

O Segmento Temático consistiu de
três Mesas Redondas de Alto-Nível e
várias Sessões Temáticas agrupadas
em cinco Painéis Temáticos, assim
como também por Sessões
Regionais. Um grande número de
eventos aconteceram neste segmento
que proporcionou uma parte
substancial da Conferência, em todas
as áreas relacionadas a redução do
risco de desastres. Os painéis foram
conduzidos por representantes
governamentais com o apoio das
agências.

Forum Público

O Forum Público, aberto ao público
geral e participantes da Conferência,
consistiu de Seminários, Exposições
em Tendas, e Sessões de Cartazes.
Com aproximadamente 40,000
participantes gerais e visitantes, o
Forum Público proporcionou
oportunidades para promover as

actividades das próprias organizações
atravêz de apresentações, cartazes e
uma exposição pública , bem como
travando  debates abertos, seminários e
uma variedade de eventos. Os
organizadores incluíram os governos,
agências da Organização das Nações
Unidas, organizações internacionais,
organizações não-governamentais,
instituições técnicas e o sector privado.

Os Objectivos

A Segunda Conferência Mundial sobre
a Redução de Desastres foi convocada
por decisão da  Assembleia Geral da
Organização das Nações Unidas, com
cinco objectivos específicos:
(a) concluir e informar sobre a revisão

da Estratégia de Yokohama e seu
Plano de Acção, com a prespectiva
de actualizar o Quadro Geral Guia
sobre a Redução de Desastres
durante o século  XXI;

(b) identificar as actividades
específicas que têm como
objectivo assegurar a
implementação de providências
pertinentes do Plano de

A ceremónia de abertura da Segunda Conferência Mundial de Redução
de Desastres  (WCDR II) em Kobe, Japão
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Implementação da Cimeira
Mundial sobre o Desenvolvimento
Sustentável de Johannesburg no
que diz respeito a vulnerabilidade,
a  avaliação de risco e a gestão de
desastres;

(c) compartilhar as boas práticas e
lições aprendidas  parar avançar
com a redução de desastres dentro
do contexto de alcance do
desenvolvimento sustentável, e
identificar as falhas e os desafios;

(d) aumentar a consciência da
importância das políticas sobre a
redução de desastres, facilitando e
promovendo assim a
implementação dessas políticas;

(e) aumentar a confiabilidade e
disponibilidade de informação
apropriada relacionada aos
desastres ao público e agências
de gestão de desastres em todas
as regiões, como fora
estabelecido nas providências
pertinentes do Plano de
Implementação da Cimeira
Mundial sobre o Desenvolvimento
Sustentável de Johannesburg.

Os Resultados esperados

Tomando em conta estes objetivos, e
utilizando as conclusões da revisão
da Estratégia de Yokohama, os
Estados e outros actores
participantes na Conferência
Mundial sobre a Redução de
Desastres resolveram lutar pelos
seguintes resultados esperados para
os próximos 10 anos: a redução
significativa nos desastres de perdas,
de vidas humanas e de recursos
sociais, econômicos e ambientais das
comunidades e países.

A realização deste resultado
requererá o inteiro compromisso e o
envolvimento de todos os actores
interessados, inclusive governos,
organizações regionais e
internacionais, sociedade civil

inclusive os voluntários, o sector
privado e a comunidade científica.

A Estratégia de Yokohama: as
lições aprendidas e as lacunas
identificadas

A Estratégia de Yokohama para um
Mundo mais Seguro: As Diretrizes
para Prevenção de Desastres
Naturais, Prontidão e Mitigação e o
seu Plano de Acção (“Estratégia de
Yokohama”), adoptada em 1994,
proporciona pontos de referência
guias de como reduzir o risco de
desastres e os seus impactos.

A revisão de progresso para a
implementação da Estratégia de
Yokohama identifica os princípais
desafios para os próximos os anos,
assegurando uma acção mais
sistemática ao abordar os riscos de
desastres no contexto do
desenvolvimento sustentável e
constituindo um maior poder de
resistência e recuperação atravêz do
aumento das capacidades nacionais e
locais de gerir e reduzir o risco.

A revisão acentua a importância de
redução do risco de desastres que é
suportada por uma abordagem mais
pró-activa de informação,  motivação
e envolvimento de pessoas de todos
os aspectos de redução de risco de
desastres nas suas próprias
comunidades locais. Também
destaca a escassez de recursos
especificamente alocada e
orçamentos planificados para a
realização de objectivos de redução
de risco, tanto a nível nacional como
ao nível regional ou mesmo atravêz
da cooperação internacional e
mecanismos financeiros, enquanto se
observa o significante e relevante
potencial a fim de melhor explorar-se
os recursos existentes e práticas
estabelecidas para uma redução de
risco de desastres mais efectiva.

Foram identificadas lacunas
específicas e desafios nas seguintes

cinco áreas principais: (a) A
governação: o quadro geral
organizacional, legal e de política;
(b) A identificação de risco,
avaliação, monitoramento e aviso
prévio; (c) A gestão do conhecimento
e a educação; (d) A redução dos
factores de risco subjacentes; (e) A
prontidão para uma resposta efectiva
e recuperação.

Estas são as áreas chaves para o
desenvolvimento de um pertinente
quadro geral de acção para a
década 2005–2015.

Os Resultados da Conferência
Mundial sobre a Redução de
Desastres

Os seguintes quatro documentos
foram o resultado principal da
Conferência Mundial sobre a
Redução de Desastres. Estes
documentos representam um forte
compromisso da comunidade
internacional de abordagem da
redução de desastres e se ocupam
de um determinado, plano de acção
com os resultados orientados para a
próxima década:
1. A Revisão da Estratégia de

Yokohama e Plano de Acção
para um Mundo mais Seguro

2. A Declaração de Hyogo (Veja
texto integral na página
seguinte)

3. O Quadro Geral de Acção de
Hyogo 2005-2015: Construindo
o Poder de Resistência e
Recuperação aos Desastres de
Nações e Comunidades.

4. A Declaração Comum da Sessão
Especial sobre o Desastre do
Oceano Índico: A Redução de
Risco para um Futuro mais
Seguro. 

Para mais informações sobre a Conferência
Mundial sobre a Redução de Desastres (WCDR)
e seus resultados, por favor visite a página da
internet  www.un.org/wcdr /
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Nós, delegados à Conferência Mundial sobre a Redução de
Desastres, reunimo-nos de 18 a 22 de janeiro de 2005,  na Cidade
de Kobe, na  Prefeitura do Hyogo no Japão, que demonstrou uma
notável recuperação do Grande Terramoto de Hanshin-Awaji
ocorrido a 17 de janeiro de 1995.

Nós expressamos as nossas sinceras condolências, simpatia, e
solidariedade para com as pessoas e comunidades adversamente
afectadas pelos desastres, particularmente essas devastadas pelo
terramoto sem precedentes e pelo desastre de tsunami no Oceano
Índico ocorrido a 26 de dezembro de 2004.

Nós elogiamos os esforços feitos por essas pessoas, pelos seus
os Governos e pela comunidade internacional ao responder e
superar esta tragédia. Em resposta a Reunião Especial dos
Líderes da Associação das Nações Asiáticas do Sul-Este sobre
as Consequências do Terramoto e do Tsunami, que teve lugar
em Jakarta a 6 de janeiro de 2005, nós nos compremetemos a
apoiá-los, incluindo no que diz respeito a medidas relevantes e
apropriadas para a redução de desastres. Nós, também
acreditamos que as lições aprendidas deste desastre são
importantes para as outras regiões. Nesta conexão, uma sessão
especial sobre o recente terramoto e o desastre de tsunami, reuniu
nesta Conferência Mundial para rever aquele desastre numa
perspectiva de redução de risco e entregou a Declaração Comum
da Sessão Especial sobre o Desastre do Oceano Índico.

A Redução de Risco para um Futuro mais Seguro como
seu resultado

Nós reconhecemos que a comunidade internacional tem
acumulado muita experiência sobre a redução de risco de
desastres atravêz da Década Internacional para a Redução de
Desastres Naturais e a bem sucedida Estratégia Internacional
para a Redução de Desastres. Em particular, tomando medidas
concretas em concordância com a Estratégia de Yokohama e o
Plano de Acção para um Mundo mais Seguro, nós aprendemos
muito, incluindo as lacunas e desafios desde a Conferência de
Yokohama em 1994. Não obstante, nós estamos profundamente
preocupados porque as comunidades continuam experimentando
perdas excessivas de preciosas vidas humanas e valiosas
propriedades como também pelos sérios danos e deslocamentos
devido aos vários desastres em todo o mundo.

Nós  estamos convencidos que os desastres minam seriamente
os resultados de investimentos para o desenvolvimento num curto
espaço de tempo, e então, permanece assim um principal
impedimento ao desenvolvimento sustentável e a erradicação da
pobreza. Nós também estamos cientes, que os investimentos para
o desenvolvimento que não consideram adequadamente os riscos
de desastres podem aumentar a vulnerabilidade. Arcar com a
redução de desastres para habilitar e fortalecer o desenvolvimento
sustentável das nações é portanto, um dos desafios mais críticos
que enfrenta a comunidade internacional.

Nós estamos determinados em reduzir as perdas de vidas e
outros recursos sociais, econômicos e ambientais em todo o
mundo, causados pelos desastres, dando atenção a importância
da cooperação internacional, a solidariedade e a parceria, como
também a boa governação a todos os níveis. Nós reafirmamos o
papel vital do sistema das Nações Unidas na redução do risco
de desastres.

Assim, nós declaramos o seguinte:

1. Nós estabeleceremos os relevantes compromissos e quadros
gerais internacionais, como também as metas de
desenvolvimento internacionalmente acordadas, incluindo os
contidos na Declaração do Milênio, afim de fortalecer as
actividades mundiais de redução de desastres do século vinte e
um. Os desastres têm um tremendo impacto prejudicial aos
esforços globais a todos os níveis para a erradicação da pobreza;
o impacto dos desastres continua a ser um significante desafio
para o desenvolvimento sustentável.

2. Nós reconhecemos a relação intrínseca entre a redução de
desastres, o desenvolvimento sustentável e a erradicação da
pobreza, entre outros, e a importância de envolver todas as partes
interessadas, inclusive os governos, as organizações regionais
e internacionais, as instituições financeiras, a sociedade civil,
inclusive as organizações não-governamentais e os voluntários,
o sector privado e a comunidade científica. Nós, portanto,
recebemos com agrado todos os pertinentes eventos e
contribuições que se realizaram ao longo da Conferência e do
seu processo preparatório.

3. Nós reconhecemos também que uma cultura de prevenção
de desastres e poder de resistência e recuperação aos desastres,
associadas as estratégias pré-desastre, que são investimentos
sólidos, devem ser promovidos a todos os níveis, estentendo-se
desde o nivel indivídual até aos níveis internacionais. As
sociedades humanas têm que viver com o risco de perigos
impostos pela natureza. Porém, nós estamos muito incapazes
de  preparar e mitigar os impactos de desastres. Nós podemos e
temos que aliviar o sofrimento provenientes dos perigos reduzindo
a vulnerabilidade das sociedades. Nós podemos e temos que
edificar uma melhor capacidade de resistência e recuperação
das nações e comunidades aos desastres atravêz de sistemas
de aviso prévio centradas nas pessoas, avaliação do risco,
educação e outras abordagens e actividades, pró-activas,
integradas, multisectoriais e que envolvam perigos múltiplos, no
contexto do ciclo de redução de desastres que consiste na
prevenção, prontidão, e resposta de emergência como também
na recuperação e reabilitação. O risco de desastres, os perigos,
e os seus impactos impõem uma ameaça, mas uma resposta
apropriada a estes podia e deveria no futuro conduzir a acções
de redução de riscos e de vulnerabilidade.

Declaração de Hyogo
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4. Nós afirmamos que os Estados têm a responsabilidade primária
de proteger as pessoas e as suas propriedades no território em
perigo, e assim, é vital dar grande prioridade a redução do risco de
desastres na política nacional, consistente com as suas
capacidades e os recursos a eles disponíveis. Nós concordamos
que é necessário o fortalecimento dos níveis das capacidades da
comunidade para reduzir o risco de desastres especialmente ao
nível local, considerando que as medidas apropriadas de redução
de desastres aquele nível, permita as comunidades e os indivíduos
de reduzir significantemente a sua vulnerabilidade aos perigos. Os
desastres permanecem como as príncipais ameaças à
sobrevivência, dignidade, sustento e segurança de pessoas e
comunidades, em particular dos pobres. Então, há uma urgente
necessidade de aumentar a capacidade dos países em
desenvolvimento propensos a desastres em particular, os países
menos desenvolvidos e os estados das pequenas ilhas em
desenvolvimento, de reduzir o impacto dos desastres, atravêz do
fortalecimento dos esforços nacionais e o aumento da cooperação
bilateral, regional e internacional, que inclui a ajuda técnica e
financeira.

5. Por isso, nós adoptamos, o Quadro Geral de Acção de Hyogo
2005-2015: O Estabelecimento das Capacidades de Resistência e
de Recuperação aos Desastres das Nações e das Comunidades
com os seus esperados resultado, metas estratégicas, e prioridades
de acção, como também as estratégias de implementação e o
devido acompanhamento no futuro do assunto, como um quadro
geral quia sobre a redução de desastres para a próxima década.

6. Nós acreditamos que é extremamente importante que o Quadro
Geral de Acção de Hyogo de 2005-2015: O Estabelecimento das
Capacidades de Resistência e de Recuperação aos Desastres das
Nações e das Comunidades seja traduzido em acções concretas a
todos os níveis e que as realizações sejam seguidas pela Estratégia
Internacional para a Redução de Desastres afim de se reduzir os

riscos de desastres e a vulnerabilidade. Nós também
reconhecemos a necessidade de se desenvolver indicadores
para acompanhar o progresso das actividades de redução de
risco de desastres como apropriados para particulares
circunstâncias e capacidades como parte do esforço para
realizar os esperados resultados e metas estratégicas fixadas
no Quadro Geral de Acção de Hyogo de 2005-2015: O
Estabelecimento das Capacidades de Resistência e de
Recuperação aos Desastres das Nações e das Comunidades.
Nós sublinhamos a importância do fortalecimento cooperativo
e de interações sinergéticas entre as várias partes interessadas
e a promoção de parcerias voluntárias para a redução de
desastres. Nós também resolvemos desenvolver mais os
mecanismos de partilha de informação sobre os programas,
as iniciativas, as boas práticas, as lições aprendidas e as
tecnologias de apoio a redução de risco de desastres de forma
a que a comunidade internacional possa compartilhar os
resultados e os benefícios destes esforços.

7. Agora nós pedimos acção de todas as partes interessadas,
pedindo as contribuições daqueles com relevantes
competências específicas e experiências, conscientes de que
a realização dos resultados da Conferência Mundial depende
dos nossos incessantes e incansáveis esforços colectivos, e
duma vontade polít ica forte, como também duma
responsabilidade compartilhada e o respectivo investimento,
constituir  um mundo mais seguro do risco de desastres na
próxima década para o benefício das gerações presentes e
futuras.

8. Nós expressamos a nossos mais profundos agradecimentos
ao Governo e ao povo do Japão por serem anfitriões da
Conferência Mundial sobre a Redução de Desastres, e
agradecemos particularmente ao povo da Prefeitura de Hyogo
pela sua hospitalidade.

Sra. Time Ramstad
EIRD/NU Ásia Central
Dushanbe, Tajikistan

A “Segunda Reunião Consultiva
Regional sobre a Redução do Risco
de Desastres para os Países da Ásia
Central” realizou-se em Almaty,
Kazakhstan, de 24 a 26 de maio de
2005.

Baseada na “Declaração de Hyogo”
e no “Quadro Geral de Acção de
Hyogo (HAF) para a década 2005-
2015 - Construindo o Poder de
resistência e recuperação das Nações
e Comunidades para com os
Desastres” adoptada pela Segunda
Conferência Mundial de Redução de
Desastres (WCDR II) ocorrida em
Kobe, Japão, de 18 a 22 de janeiro

de 2005, os participantes
reconheceram a necessidade de
acarretar com a responsabilidade
pelas efectivas medidas de redução
do risco de desastres.

Os participantes concordaram que o
objectivo primário seria de proteger
a população, infraestrutura e
territórios, lembrando-se da
crescente interdependência global e

Ásia Central: Realizada segunda reunião consultiva
regional sobre a redução do risco de desastres para
os países da Ásia Central
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o facto de que a cooperação
internacional e a partinha de
conhecimentos, experências e
tecnologias inovadoras são todos os
fatores que contribuem para uma
segura redução sustentável de perdas
de vidas humanas e de recursos
sociais, econômicos e ambientais
ameaçados por situações de
emergência.

É de notar, que a Primeira Reunião
Consultiva Regional da Ásia Central
sobre a Redução do Risco de
Desastres foi realizada  no dia  1 e 2
de dezembro de 2004 na capital de
Tajik, Dushanbe, algumas semanas
depois de se ter estabelecido na
mesma cidade os escritórios
regionais da Estratégia Internacional
de Redução de Desastres das Nações
Unidas (EIRD/NU) para a Ásia
Central.

No término dos três dias de reunião,
os participantes fizeram as seguintes
recomendações.

As Recomendações

1. As agências governamentais
responsáveis pela prevenção de
emergência e de realizar as políticas,
juntamente com as organizações
regionais e nacionais que operam na
região da Ásia Central, deveriam ter como
objectivo adoptar o conjunto de
directrizes dispostos na Declaração de
Hyogo e Quadro Geral de Acção de
Hyogo para assegurar que a sua
implementação esteja de acordo com as
suas condições específicas e
capacidades respectivas.

Estes documentos definem o
seguinte:

Os resultados esperados
A redução sustentável de perdas de
vidas humanas e de recursos sociais,
econômicos e ambientais provocados
pelos desastres.

As metas estratégicas
• Uma integração mais efectiva da

redução do risco de desastres nas
políticas de desenvolvimento
sustentáveis e planeamento;

• Desenvolvimento e fortalecimento
das instituições, mecanismos e
capacidades para construir o

Os participantes da Reunião Consultiva Regional da Ásia Central

poder de resistência e recuperação
aos perigos;

• A incorporação sistemática de
abordagens sobre a redução de
risco nos programas de desenvol-
vimento e implementação da
prontidão, emergência, resposta e
recuperação.

As áreas prioritárias de acção

• Assegurar que a redução do risco
de desastres seja uma prioridade
nacional e local com um sólido
quadro geral institucional para a
sua implementação.

• A identificação, avaliação e
monitoramento dos factores de
risco de desastres e a melhoria do
aviso prévio.

• A utilização do conhecimento,
soluções inovadoras e educação
para criar condições seguras e
capacidade de poder de
resistência e recuperação a todos
os níveis.

• A redução da linha de base dos
factores de risco.

• O fortalecimento da prontidão de
desastres para assegurar uma
efectiva resposta a todos os
níveis.

2. Aprovar as Recomendações do esboço
da Segunda Reunião Consultiva Regional
dos Países da Ásia Central, submetida
pela delegação de Tajik. As agências
governamentais dos países da Ásia

Cental responsáveis pela implementação
da política na área de prevenção de
emergência e liquidação:

• Rêver as Recomendações do
esboço e submeter as suas
propostas ao escritório da EIRD/
NU dentro de um mês;

• Tomar conta das ditas
Recomendações enquanto se
desenvolvem as plataformas
nacionais da área de redução do
risco de desastres como também
os mecanismos de coordenação
nacionais e planos nacionais, e:

• Assegurar a implementação das
actividades de acompanhamento
com o objectivo de apoiar os
objetivos estratégicos e as áreas
prioritárias para a década 2005-
2015 com base numa
abordadgem multi-sectorial,
coordenação mútua e cooperação
construtiva;

• Integrar os factores relacionados
a redução do risco de desastres
nas políticas de desenvolvimento
sustentáveis e planeamento a
todos os níveis;

• Facilitar uma coordenação
estratégica mais íntima de
redução de risco de desastres na
base da Estratégia Internacional
para a Redução de Desastres das
Nações Unidas (EIRD/NU),
fortalecre a capacidade dos
mecanismos regionais e
organizações no desenvolvimento
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de planos regionais, advocacia,
coordenação, troca de informação
e perícia, monitoramento baseado
na ciência dos perigos e
vulnerabilidades, e o
desenvolvimento da capacidade
institucional para abordar
assuntos sobre o risco de
desastres.

3. Sob a área de acção prioritária 1
do Quadro Geral de Acção de
Hyogo para a década  2005-2015

Recomendar as agências
governamentais dos países da Ásia
Central responsáveis pela
implementação das políticas na área
de prevenção de emergência e
liquidação:

• Revêr a conveniência do
desenvolvimento e adopção de
leis de “proteção contra
terramotos”;

• Prestar atenção à necessidade de
desenvolver mais e harmonizar a
legislação nacional na esfera das
emergências e pôr em
conformidade com os
regulamentos e padrões
internacionais com a finalidade

de promover processos de
integração entre países;

• Rêver a necessidade de mudanças
e emendas nos acordos
intergovernamentais existentes e
a conveniência de desenvolver
novos acordos
intergovernamentais na esfera da
prevenção de emergência e
liquidação, e submeter propostas
até certo ponto determinadas pela
legislação nacional.

4. Sob a área de acção prioritária 5
do Quadro Geral de Acção de
Hyogo para a década 2005-2015

• Aprovar a iniciativa do
Ministério para a Emergência da
República do Kazakhstan de
estabelecer um Centro de
Coordenação de Resposta aos
Desastres da Ásia Central
proposto no Kazakhstan, e preste
atenção, que as propostas práticas
e detalhadas bem como as
actividades relacionadas ao
estabelecimento do acima
referido centro serão submetidas
pelo Kazakhstan para discussão e
serão revistas durante a próxima
(terceira) reunião consultiva

regional dos países da Ásia
Central.

• O Ministério para a Emergência
da República do Kazakhstan
submeterá dentro de um mês
propostas da estrutura e planos de
trabalho para a fase inicial de
operações do Centro de
Coordenação de Resposta aos
Desastres da Ásia Central
proposto para revisão pelos
outros ministérios para a
emergência dos países da Ásia
Central.

5. Aceitar a proposta da delegação
de Kyrgyz de realizar a Terceira
Reunião Consultiva Regional no
Kyrgyzstan

Os participantes apelam a todas as
partes interessadas por este meio
para impulsionar as suas actividades
e lhes pede persistentemente que
façam as suas contribuições relativas
a implementação dos objectivos
estratégicos e das áreas prioritárias
dispostas na Declaração de Hyogo e
no Quadro Geral de Acção de
Hyogo. O documento resultante foi
adoptado a 25 de maio de 2005 na
sessão plenária. 

Sra. Christel Rosa
Oficial de Programa Regional,
EIRD/NU Ásia e Pacífico,
Bangkok, Tailândia,

A Estratégia Internacional de
Redução de Desastres das Nações
Unidas (EIRD/NU) abre um
programa de alcance regional para a
Ásia e o Pacífico em Bangkok,
Tailândia, como resposta directa a
Segunda Conferência Mundial sobre
a Redução de Desastres que teve
lugar em janeiro de 2005, em Kobe,
Japão e da tragédia do Tsunami de
26 dezembro de 2004. A EIRD/NU

Ásia-Pacífico tem como anfitrião a
Comissão Econômica e Social das
Nações Unidas para a Ásia e o
Pacífico (UNESCAP).

A história tem mostrado que a região
da Ásia-Pacífico é a área mais
propensa a desastres no mundo. São
testemunhas as cheias de 2004 no
Bangladesh, China, Índia, Indonésia
e Filipinas, os ciclones no Japão e
Vietname, os terramotos na
Indonésia, Irão e Japão e o
catastrófico tsunami de 26 de janeiro
de 2005 que atingiu os países do
Oceano Índico. A alta densidade da
população urbana, o desigual nível

de desenvolvimento dentro e entre os
países e a extensão da pobreza mais
exacerbada pelo cumulativo impacto
dos desastres no desenvolvimento
sustentável dos países asiáticos.

As pessoas da Região de Ásia-
Pacífico estão alertas, bem
informadas e extremamente activas
nos assuntos sobre a redução do
risco de desastres. Actualmente,
significantes iniciativas de multi-
perigo estão realmente a acontecer
ao nível regional, apoiado por um
número crescente de doadores
bilaterais e multilaterais, agências da
Organização das Nações Unidas,

A EIRD/NU abre programa regional na Ásia e Pacífico
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organizações regionais e nacionais e
organizações não-governamentais,
entre outros. Desnecessário é dizer,
que o tsunami de 26 dezembro
exaltou até mesmo mais actividades
de alto-nível, a consciência pública e
a receptividade aos assuntos
relacionados a desastres da região.

Pretende-se que a EIRD/NU Ásia-
Pacífico sirva como uma estrutura
geral para facilitar, promover e
defender o fortalecimento das
capacidades de redução de desastres
na região. Isto, está sendo feito em
colaboração com a Parceria Asiática

de Redução de Desastres que
compreende o Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD), a Organização das Nações
Unidas para a Coordenação dos
Assuntos Humanitários (OCHA),
Comissão Econômica e Social das
Nações Unidas para a Ásia e o
Pacífico (UNESCAP), Centro
Asiático de Prontidão de Desastres
(ADPC) e o Centro Asiático de
Redução de Desastres (ADRC). A
EIRD/NU Ásia-Pacífico trabalha
conjuntamente com as principais
partes interessadas a nível regional e

nacional bem como com o sistema
das Nações Unidas na região,
governos, comunidades locais, os
meios de comunicação e
organizações não–governamentais
(NGOs) facilitando a implementação
do Quadro Geral de Acção de Hyogo
para  promover a redução do risco de
desastres como também o Programa
de Sistema de Aviso Prévio de
Tsunami  para o Oceano Índico. 

Para mais informação, por favor dirija o seu
pedido a  chung2@un.org ou rosec@un.org.

Sra. Brigitte Leoni,
Secretariado da EIRD,
Genebra, Suíça

Este ano, o tema do Dia
Internacional e a campanha para a
Redução de Desastres da Estratégia
Internacional de Redução de
Desastres (EIRD) visam o aumento
do poder de resistência e recuperação
de desastres usando as microfinanças
e redes de segurança. O nosso
objetivo é duplo: sensibilizar as
comunidades e instituições sociais e
financeiras sobre o seu potencial
papel na redução do risco de
desastres, e elevar a consciência das
comunidades sobre a gestão do risco
de desastres, e sobre a utilidade das
existentes  ferramentas e redes de
segurança existentes para reduzir a
vulnerabilidade das  populações
propensas a perigos.

Os perigos são os principais riscos
para os pobres e os marginalizados

Enfoque nas Ferramentas de Microfinanças & Redes
de Segurança

A CAMPANHA MUNDIAL 2005 SOBRE A
CONSCIÊNCIA DE REDUÇÃO DE DESASTRES

que já são os mais vulneráveis na
sociedade; a destruição de
propriedades e dos meios de
subsistência piora o seu descendente
ciclo de pobreza. O recente tsunami
e os terramotos no Oceano Índico
são exemplos trágicos de
vulnerabilidade aos desastres e como
podem ser reduzidas as comunidades
a extrema pobreza em questão de
horas.

O investimento na redução do risco
de desastres reduz a vulnerabilidade
das pessoas para os perigos e ajuda e
quebra o ciclo maligno da pobreza.

Para alcançar as Metas de
Desenvolvimento do Milênio e
reduzir a pobreza antes de 2015, nós
temos que encontrar mecanismos que
funcionem  e implementá-los
activamente.

O micro-crédito provou o seu valor
em muitos países como uma arma
contra a pobreza e a fome. Com

acesso ao micro-crédito, as pessoas
com baixas rendas podem ganhar
mais e podem se proteger melhor
contra os retrocessos e perdas
inesperadas. Em geral, o micro-
crédito e as microfinanças não estão
ainda a ser inteiramente utilizadas
como ferramentas para reduzir os
impactos dos desastres, mas algumas
experiências concretas na Índia e
Bangladesh mostraram o seu
potencial e destacaram a necessidade
de explorar mais estas
oportunidades. O uso de
microfinanças para a gestão do risco
de desastres ainda foi pouco
experimentado, contudo as
comunidades deveriam explorar as
suas várias flexíveis abordagens e
impactos na redução da pobreza.

A  Assembleia Geral da Organização
das Nações Unidas designou o ano
2005 como o Ano Internacional do
Micro-crédito (Resolução 53/197),
declarando que o Ano proporcionará
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uma importante oportunidade para se
dar ímpeto aos programas de
microfinanças espalhados por todo o
mundo.

O Fundo de Desenvolvimento das
Nações Unidas (UNCDF) e o
Departamento dos Assuntos
Econômicos e Sociais das Nações
Unidas (UNDESA) está
coordenando o Ano e está
organizando uma série de eventos em
todo o mundo. Para mais
informações sobre a campanha, por
favor veja a página da internet: http:/
/www.yearofmicrocredit.org

Os cinco principais objectivos para o
Ano foram designados na reunião
pelos Estados Membros , Agências
da Organização das Nações Unidas e
os Membros de Microfinanças. Para
finalmente se alcançar as Metas de
Desenvolvimento do Milênio
(MDGs), o Ano Internacional do
Micro-crédito tem por objectivos:

1. Avaliar e promover a
contribuição da microfinança e
microcrédito para se atingir as
Metas de Desenvolvimento do
Milênio (MDGs);

2. Aumentar a consciência pública e
o entendimento da microfinança e
microcrédito como partes vitais
da equação de desenvolvimento;

3. Promover os sectores financeiros
abrangentes;

4. Apoiar o acesso sustentável aos
serviços financeiros, e

5. Encorajar a inovação e novas
parcerias, promovendo e apoiando
as parcerias estratégicas para
construir e ampliar a extensão e
sucesso do microcrédito e
microfinança.

No Ano Internacional do Micro-
crédito 2005, o Secretariado e
membros da Estratégia Internacional
de Redução de Desastres (EIRD)
gostariam de estimular um debate e
promover um diálogo de como as
redes de segurança, o micro-crédito e
o micro-seguro podem contribuir
para a redução do risco de desastres.

• Contribuindo à campanha, a
Estratágia Internacional de

Redução de Desastres vai realizar
o seguinte:

• Encorajar os parceiros e peritos
para inspecionarem as redes de
segurança disponíveis para
tratarem assuntos de
vulnerabilidade e redução da
pobreza, e procurar novos
potenciais mecanismos que
podem reduzir o impacto dos
perigos.

• Promover mesas redondas
nacionais e locais com
instituições de microfinanças,
bancos comerciais, companhias
de seguros, organizações não-
governamentais (NGOs),
organizações de base comunitária
(CBOs) e peritos de redução de
desastres.

• Convidar as plataformas
nacionais para a redução de
desastres e outras contrapartes
locais e nacionais a discutirem e
desenvolverem programas de
redes de segurança sociais e
económicas para os pobres
aumentarem o seu poder de
resistência e capacidade de
recuperação aos desastres.

• Colecionar as boas práticas e
experiências: você é convidado a
enviar-nos o seu estudo de caso e
experiências para serem incluídos
nos nossos produtos de
informação e resumos dos meios
de comunicação.

• Convidar os decisores e NGOs a
envolverem-se nos esforços de
recuperação do tsunami do

Oceano Índico e terramotos para
desenvolverem capacidades de
redução do risco de desastres a
longo prazo. Por favor
compartilhe conosco as suas
visões de como as microfinanças
e redes de segurança poderiam
ser ferramentas úteis no processo
de recuperação.

Para alargar a base de conhecimento
e inovação, nós encorajamos as
nomeações de candidatos com
experiências pertinentes e boas
práticas relacionadas as
microfinanças, redução da pobreza,
redes de segurança e redução de
desastres para concorrerem ao
concurso de nomeação do Prêmio
Sasakawa 2005 para Redução de
Desastres.

O Secretariado da Estratégia
Internacional de Redução de
Desastres (EIRD), em colaboração
com outras agências da Organização
das Nações Unidas e organizações
não-governamentais que trabalham
em microfinanças, contribuirão para
o Ano Internacional do Micro-
crédito, organizando eventos em
várias partes do mundo que
culminarão com o Dia Internacional
para Redução de Desastres no dia 12
de outubro de 2005. 

O Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas
(UNCDF) e o Departamento dos Assuntos
Econômicos e Sociais das Nações Unidas
(UNDESA) está coordenando o Ano e está
organizando uma série de eventos em todo o
mundo. Para mais informações sobre a
campanha, por favor veja a página da internet:
http://www.yearofmicrocredit.org

(Fotografia Imagine da GTZ: Thomas, Quénia)
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Sr. Martin Owor
Comissário Adjunto,
Ministério de Prontidão de Desastres e
Refugiados,
Ponto Focal Nacional da EIRD,
Kampala, Uganda

O Governo do Uganda reconhece que
as intervenções de redução do risco
de desastres são actividades de
desenvolvimento e que as estratégias
de desenvolvimento e programas
precisam de ser sensíveis ao risco de
desastres para evitar ou minimizar os
impactos negativos dos perigos
naturais e causados pelo homen
sobre os meios de subsistência dos
seus cidadãos.

Documento informativo submetido
ao Parlamento, documento do
governo submetido ao
Secretariado do Gabinete do
Governo

Prosseguindo com a conclusão da 2ª
Conferência Mundial de Redução de
Desastres (WCDR II) ocorrida em
janeiro de 2005, um documento
informativo sobre os seus resultados
da 2ª Conferência Mundial foi
preparado pelo Ponto Focal Nacional
e foi submetido ao Parlamento e a
todos relevantes Ministérios
Governamentais. Um Documento do
Gabinete do Governo que recomenda
o Governo a adaptar as cinco acções
prioritárias do Quadro Geral de
Acção de Hyogo (HFA) para a
década 2005-2015 lado a lado com
as seis metas estratégicas do Plano
de Acção da Nova Parceria para o
Desenvolvimento de África/União
Africana (NEPAD/UA), foi
submetido ao Secretariado do
Gabinete do Governo para a devida
consideração.

No seu regresso da 2ª Conferência
Mundial de Redução de Desastres
(WCDR II), o Vice-1ºMinistro e o

UGANDA inicia a implementação do Quadro Geral de
Acção de Hyogo da Estratégia Regional de África

Ministro da Prontidão de Desastres
informaram o Presidente da
República sobre como decorreu e os
resultados da  2ª Conferência
Mundial e pediram-lhe que pusesse
as recomendações do Quadro Geral
de Acção de Hyogo (HFA) na agenda
de trabalhos da Cimeira da União
Africana de julho de 2005 em
Tripoli, Líbia.

A consciência pública orientada
segundo o Quadro Geral de Acção
de Hyogo

Imediatamente depois da 2ª
Conferência Mundial de Redução de
Desastres (WCDR II), foi realizada
uma reunião com o pessoal dos
meios de comunicação que
participaram no “Seminário sobre os
Meios de Comunicação & Redução
de Risco de Desastres para os
Jornalistas dos países da África
Oriental & África Austral” que teve
lugar em Nairobe em dezembro de
2004 (veja artigo na página 39).
Então, o pessoal dos meios de
comunicação desenvolveram
programas de consciência pública
sobre o Quadro Geral de Acção de
Hyogo (HFA) nos meios electrónicos
e de impressão no Uganda.

O ponto focal nacional para a
redução do risco de desastres no
Uganda, o Sr. Martin Owor que
também participou na 2ª Conferência
Mundial de Redução de Desastres
(WCDR II) foi entrevistado pela
Rádio Nacional do Uganda que
cobre o país inteiro, num programa
que compreendia uma conversa ao
vivo onde os ouvintes puderam fazer
determinadas perguntas sobre o
Quadro Geral de Acção de Hyogo e
obter imediatamente as respostas.

Também foram publicados artigos do
Quadro Geral de Acção de Hyogo
nos principais  jornais, e houve
várias discussões entre o pessoal dos
meios de comunicações na rádio FM
das estações locais.

O plano de acção em
desenvolvimento integrando as
prioridades do Quadro Geral de
Acção de Hyogo (HFA)

O Governo do Uganda, com o apoio
do Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento (PNUD),
contratou dois consultores para
desenvolverem um plano de acção
com resultados orientados para a
implementação das metas

O sr. Félix Osike, Editor da “New Vision”, Uganda e o Sr. Martin Owor,
ponto focal nacional da EIRD no Uganda
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estratégicas e prioridades do Quadro
Geral de Acção de Hyogo (HFA).

Os consultores trabalharão por um
período de 12 meses e
providenciarão apoio ao Escritório
do primeiro-ministro, Departamento
de Gestão de Desastres adaptando e
orientando a implementação do
Quadro Geral de Acção de Hyogo
(HFA), através da integração das
cinco prioridades do Quadro Geral
de Acção de Hyogo (HFA) nos
programas e planos dos principais
ministérios responsáveis.

A Plataforma Nacional do Uganda
para a Redução de Desastres, que se
reune todos os meses dedicou duas

das suas reuniões para discutir as
actividades que se relacionam a cada
uma das cinco prioridades de acção
do Quadro Geral de Acção de Hyogo
(HFA). Os dois consultores estão
trabalhando com os relevantes
ministérios para identificar os
ministérios que já estão agindo sob
os programas em curso e os que
estão omissos para a sua inclusão no
momento apropriado.

Outras tarefas dadas aos dois
consultores inclue o
desenvolvimento de estratégias para:

• A defesa da integração da
redução do risco de desastres
(DRR) em todos os programas e

actividades das organizações não-
governamentais, parceiros de
desenvolvimento, autoridades
governamentais locais e sector
privado;

• O esboço dum plano sensível
para promover uma cultura de
redução de risco de desastres e
acções na comunidade.

• O desenho dum compreensivo e
relevante banco de dados para a
informação sobre a redução de
risco de desastres no Uganda.

Sr. S.K. Maina
Secretária Adjunta,
Gabinete do Presidente,
Ponto Focal nacional da EIRD,
Quénia

A Política Nacional do Quênia sobre
a Redução do Risco de Desastres é
esperada este ano para adopção. Isto
emergiu duma reunião que teve lugar
na capital do Quénia, Nairobe a 10
de março de 2005, sobre a Plataforma
Nacional de Redução do Risco de
Desastres.

A reunião examinou o progresso das
suas actividades, e especificamente
recebeu um relatório dos membros
que participaram na Segunda
Conferência Mundial sobre a Redução
de Desastres (WCDR II) em Kobe,
Japão, em  janeiro de 2005.

A delegação do Quénia à Conferência
era composto por três funcionários
do Gabinete do Presidente, inclusive
um secretário permanente, um oficial
da Autoridade Nacional de Gestão
do Ambiente (NEMA) e o embaixador
do Quénia no Japão.

QUÉNIA: Política nacional de redução de risco de
desastres  esperada este ano para adopção

Durante a reunião de Nairobe, os
participantes foram divididos em três
grupos e a cada grupo foi entreque
uma pergunta para discutirem. As
três perguntas foram:

• Como poderiam os membros da
Plataforma Nacional facilitar o
enquadramento da redução do
risco de desastres nas suas
respectivas áreas de actividade?

• Como seriam os principais resul-
tados da Segunda Conferência
Mundial sobre a Redução de
Desastres (WCDR II) aplicáveis
no Quénia?

• Quais são as prioridades imediatas
para que a Plataforma Nacional
possa implementar a Política Nacional
de Redução do risco de Desastres
esperada para adopção este ano?

A Oficial Senior Regional do EIRD África, a Sr. Feng Min Kan e o Secretário Permanente o Sr. Mahboub
Maalim, Ministério dos Programas Especiais, Gabinete do Presidente, Quénia
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Defesa da promulgação do
Projecto-Lei 2005 sobre a Gestão
de Desastres

Depois das discussões, os membros
dos grupos apareceram com as
seguintes recomendações:
1. A Plataforma deveria defender a

promulgação do Projecto-Lei
2005 sobre a Gestão de
Desastres.

2. Institucionalizar a Plataforma
Nacional e estabelecer uma
Agência Nacional de Gestão de
Desastres (NADIMA) e Unidades
de Gestão de Desastres em todos
os Ministérios e Departamentos
de relevante importância.

3. Levar a cabo o mapeamento de
risco e a respectiva avaliação da
vulnerabilidade.

4. Mobilizar recursos para a
Plataforma Nacional.

5. Montar unidades sectoriais de
gestão de desastres e unidades de
coordenação, e estabelecer
apropriadas ligações e colaborações
com as mais importantes partes
interessadas nestes assuntos.
Cada organização/sector deveria
designar um ponto focal para a
Plataforma Nacional e deveria
manter os outros membros
informados sobre qualquer
mudança.

6. Engajar se na advocacia e criação
da consciência, educação e
capacitação.

7. Desenvolver e fortalecer as políticas
sectoriais de redução do risco de
desastres, quadros gerais legais e
a execução.

8. Estabelecer a gestão de desastres
e um banco de dados para a
informação, por exemplo dos
sistemas de aviso prévio,
mapeamento de recursos, etc.

9. Integrar as estratégias de redução
de desastres no núcleo das
funções sectoriais.

10.Pôr a circular um relatório do
esboço do estado da redução do
risco de desastres (DRR) pelos
membros do Secretariado da
Plataforma Nacional para
comentários e refinamento, com
vista a ser apresentado na reunião
de avaliação nacional de base a
30 de abril de 2005. Depois
disso, o relatório será
disseminado localmente,
nacionalmente, regionalmente e
internacionalmente.

11.O Secretariado deve
continuamente juntar informação
proveniente de todos os membros
da Plataforma Nacional e
compilar relatórios anuais sobre a
Redução de Risco de Desastres
(DRR).

Col Mamadou Traore
Director Executivo,
Protecção Civil,
Ministério da Segurança interna e Protecção Civil
Bamako, Mali

O Mali estabeleceu uma plataforma
nacional da Estratégia Internacional
de Redução de Desastres (EIRD). O
evento aconteceu durante um
seminário nacional que teve lugar na
capital do Mali, Bamako, nos dias 26
e 27 de maio de 2005.

O seminário começou com
comentários do coordenador
residente do sistema da Organização
das Nações Unidas no Mali, Sr.
Joseph Bill-Cataria, que realçou a
grande importância do seminário
focalizando a prevenção do risco,
aumento da cooperação, parcerias
aos nível local, nacional e

MALI: Lançada a plataforma nacional para a redução
de desastres

internacional e fixação de
prioridades para a década 2005–
2015.

O Sr. Anatole Sangare, o Secretário
Permanente do Ministério da
Segurança Interna e Proteção Civil
que também presidiu a ceremónia,
fez o discurdo de abertura do
seminário após ter dado as boas
vindas e agradecer a participação dos
convidados e participantes.

O perfil de desastres do Mali

Nos últimos 30 anos, o Mali tem sido
seriamente afectado pelos efeitos da
mudança de clima. A seca instalou-se
gradualmente, piorado pelo uso
excessivo da cobertura vegetal que
conduz a degradação dos solos.

Em 2003, como resultado de chuva
excessiva, o Mali, como vários

países da sub-região, sofreram
consideráveis danos, porque as áreas
privadas de água durante vários anos
receberam uma quantidade excessiva
de água. Além disso, as colheitas são
ameaçadas todos os anos por invasão
de gafanhotos e várias outras
epidemias, como foi o caso em 2004.

As conseqüências imediatas disto são
más, se não a perda de colheitas (que
resulta frequentemente em escassez
de comida e fome) e perda de gado.
Estas duas consequências corrompem
a economia nacional que tem como
base principal as actividades rurais
levadas a cabo por 80 por cento da
população. O país também enfrenta
outros perigos naturais compartilhados
pela região, como a seca e as
fumarolas extremamente quentes
(emissão de gás) que atingem 500
graus centígrados e estão localizadas
na região nordeste do país.
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Todas as calamidades e desastres
acima citadas fizeram com que fosse
necessário estabelecer adequados
sistemas de resposta e incitaram o
Ministério da Segurança Interna e
Proteção Civil para instalar uma
plataforma nacional no Mali.

Os procedimentos

O discurso de abertura do Sr.
Anatole Sangare foi seguido por
apresentações dos participantes, a
adopção do programa de trabalho do
seminário, e uma revisão da situação
da gestão de risco de desastres
realizada pelo Director Geral da
Proteção Civil o Sr. Mamadou
Traore.

A revisão da situação da gestão do
risco de desastres foi seguida por
apresentações das actividades dos
vários ministérios: Ministério da
Agricultura (pela Direcção de
Controle do Gafanhoto), Ministério
da Saúde (pela Direcção Nacional de
Saúde), e Ministério do Ambiente e
Serviços de Saúde Pública (pela
Direcção Nacional para a
Conservação da Natureza).

Também foram feitas outras
apresentações pela Comissão de
Segurança Alimentar, o Ministério de
Equipamento e Transportes (pela
Direcção Nacional de Meteorologia)
e o Ministério de Minas (pela
Direcção Nacional de Águas).

As actuais fraquezas

As seguintes fraquezas da área de
gestão de desastres, surgiram das
várias apresentações e discussões:

• Dados insuficientes sobre a
redução e gestão de desastres;

• A falta de um banco de dados
centralizado sobre a redução e
gestão de desastres;

• O baixo conhecimento sobre os
riscos;

• A deficiente política nacional
sobre a redução e gestão de
desastres;

• A deficiente coordenação da
gestão de desastres;

• A fraca execução da legislação e
regulamentos existentes a nível
administrativo nas seguintes
áreas: terra, ambiente e serviços
de saúde pública, saúde,
agricultura, segurança
alimentar, transportes, minas,
energia e águas, desenvolvimento
social e industria;

• A insuficiente informação e
comunicação bem como a
sensibilização do público; 

• Os insuficientes recursos
humanos, materiais, financeiros,
logísticos e técnicos.

Os princípais factores que
contribuem para as fraquezas

• O grande número de riscos e falta
de avaliação de risco;

• A deficiente colecta de
informação, comunicação e
disseminação;

• A falta duma estrutura geral para
consultas;

• A falta de adequado equipamento
para armazenar e processar dados
(ferramentas de informática,
computadores e softwares;
Sistema de Informação
Geográfica, GIS);

• A falta de formação e
informação ;

• A redução do risco e gestão não
enquadrada no plano de
desenvolvimento;

• A falta de planos estratégicos que
tomam em conta todos os
programas;

• A deficiente communicação;
• A fraca vivacidade

(espirutosidade) pública da
população;

• A falta de exatidão na execução
da legislação e regulamentos;

• O fraco envolvimento dos meios
de comunicação;

• A informação não é disseminada
nas línguas  nacionais;

• O baixo nível de
professionalismo na área da
informação e comunicação.

São necessárias acções urgentes
• O estabelecimento duma

plataforma nacional para a
redução de desastres;

• A identificação de zonas de risco
de desastres;

• O desenvolvimento dum plano
estratégico para a redução do
risco e gestão de desastres;

• A capacitação técnica de todos os
actores envolvidos na redução e
gestão de desastres;

Oficiais durante a ceremónia de abertura do seminário
 de estabelecimento da plataforma nacional do Mali
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• O estabelecimento dum sistema
de monitoramento e dum sistema
de aviso prévio;

• O estabelecimento duma rede de
comunicação entre as instituições
especializadas ao nível  sub-
regional, regional e internacional;

• A promoção da cooperação e
parcerias para fortalecer a

pesquisa na área de redução de
desastres.

As recomendações
• O estabelecimento dum modo

formal no Mali duma plataforma
nacional da Estratégia
Internacional de Redução de
Desastres (EIRD);

• A mobilização de recursos para
apoiar as acções prioritárias na
área de redução e gestão de
desastres;

• A aceleração da  aprovação do
plano geral e sectorial da redução
do risco de desastres. 

Sr. Edmond Makimouha
Director, Direito Internacional e Ambiente,
Ministério da Economia  Florestal e Ambiente,
Ponto Focal Nacional do EIRD,
Brazavile, República do Congo

A plataforma nacional da República
do Congo para a gestão de desastres
(PFNGC em francês) não pôde
operar devido a falta de
reconhecimento legal e recursos.

A Plataforma foi estabelecida em
agosto de 2004 no fim dum
seminário que reuniu os
representantes dos departamentos
governamentais, as organizações não
Governamentais (NGOS) e várias
associações envolvidas em assuntos
de  gestão de desastres e assuntos de
filantropia. O seminário foi
organizado pelo Ministério de
Economia Florestal e Ambiente com
o apoio financeiro e técnico da
Estratégia Internacional de Redução
de Desastres das Nações Unidas
(EIRD/NU) África.

Para contactos permanentes entre a
Plataforma e a EIRD/NU África, um
ponto focal nacional da Estratégia
Internacional de Redução de
Desastres (EIRD/NU) foi designado
pela Direcção Geral do Ambiente.
Isto permitiu ao Congo de poder
participar em várias reuniões

CONGO: A plataforma nacional dificultada por falta de
reconhecimento legal e recursos

internacionais sobre a redução e
gestão de desastres.

Enquanto isso, um quadro geral legal
foi desenvolvido para assegurar que
a Plataforma fosse reconhecida
legalmente e o papel do governo e
comunidades fossem constituidas
efectivas. O quadro geral legal está
baseado num esboço de decreto
sobre a criação, deveres, composição
e funcionamento da Plataforma
Nacional sob a autoridade máxima
do Governo apoiados por três vice-
presidentes, na qual um é o actual
ministro do ambiente. A Plataforma
Nacional foi dotada de um
secretariado permanente e de
comitês de alívio ou ajuda de
emergência.

Antes de submeter o esboço do
decreto ao governo, uma consulta
nacional foi realizada para
possíveis emendas. Porém, os
membros da Plataforma não
puderam realizar nenhuma acção
por causa da falta de recursos
operacionais. Este foi o caso, por
exemplo, quando a doença de
ébola reapareceu na bacia
ocidental.

Ainda, uma secção sobre
“Operações de Desastres Naturais”

foi introduzida no orçamento de
2005 do Fundo de Proteção
Ambiental, segundo o Artigo 88 da
Lei sobre a Proteção Ambiental N°
003/91 de 23 de abril de 1991.

É de notar, que só depois de ser
institucionalizado, reconhecido e
aceite é que a Plataforma Nacional
pode desenvolver o seu programa de
actividades anuais em concordância
com a Declaração de Hyogo, o
Quadro Geral de Acção de Hyogo
para a década 2005-2015 e a
Estratégia Regional de África para a
Redução do Risco de Desastres. 

Sr. Edmond Makimouha, Ponto Focal Nacional do
EIRD
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Sr. Abdoulaye Ndiaye,
Director da Protecção Civil,
Ministério do Interior,
Ponto Focal Nacional da EIRD,
Senegal

O Senegal estabeleceu uma Platforma
Nacional da Estratégia Internacional
de Redução de Desastres  durante um
seminário nacional que teve lugar em
Dakar, nos dias  1 e 3 de junho de
2005. O seminário foi organizado pelo
Ministério do Interior do Senegal
(atravêz da sua Direcção para a
Proteção Civil) com o apoio do
Sistema da Organização das Nações
Unidas no Senegal e da Estratégia
Internacional de Redução de Desastres
das Nações Unidas para a África
(EIRD/NU) África.

Os desastres naturais como as
inundações, as secas e outros desastres
vividos frequentemente pelo Senegal
têm afectado as pessoas, as suas
propriedades e seriamente o ambiente,
destruindo os esforços de
desenvolvimento. Para ajudar a reduzir
estes efeitos negativos, as autoridades
do Senegal decidiram estabelecer uma
plataforma nacional de redução de
desastres. Isto, está em completa
conformidade com as conclusões e
recomendações da Segunda
Conferência Mundial sobre a Redução
de Desastres realizada am Kobe,
Japão, em janeiro de 2005.

O seminário nacional para o
estabelecimento da Plataforma
Nacional do Senegal reuniu 35
participantes de vários ministérios
governamentais, sociedade civil, meios
de comunicação e o Sistema da
Organização das Nações Unidas no
Senegal.

O enquadramento da redução do
risco de desastres no
desenvolvimento sustentável
A cerimônia de abertura do seminário
foi presidida pelo chefe do Gabinete
do Ministro do Interior, o Sr. Ndari
Toure. No seu discurso de abertura, o

SENEGAL: Estabelecida plataforma nacional da EIRD

Sr. Toure recordou aos participantes
que tinham sido adoptados muitos
programas sectoriais sobre a redução
de desastres, como a carta régia
assinada pela Federação dos
Empregadores sobre a prevenção e
gestão de danos profissionais, e o
acordo protocolar sobre a prevenção
de acidentes por afogamento assinada
pela Associação dos Presidentes das
Câmaras Municípais.

Porém, ele disse, que foram
observadas falhas no que diz respeito
ao enquadramento do risco de
desastres no desenvolvimento
sustentável e nas estratégias e políticas
de redução da pobreza.

Ele também disse que os países em
desenvolvimento muitas vezes
encontravam difículdades na
mobilização de recursos técnicos e
financeiros necessários para
implementar os programas de redução
do risco de desastres e os planos de
intervenção em situações humanitárias
de emergência.

As fraquezas
No fim das discussões de grupo, os
participantes notaram várias fraquezas
e insuficiências no campo da gestão de
desastres do Senegal, especialmente o
seguinte:  
• A falta de consultas entre os

departamentos governamentais
envolvidos na redução e gestão de
desastres;

• As dificuldades na  identificação
do risco e no mapeamento das
zonas de vulnerabilidade;

• A falta de um quadro geral legal
que defina a área e tipo de
intervenção para cada estrutura;

• Observados problemas de
coordenação na gestão de desastres
dentro do estado e das suas várias
componentes;

• A falta de estruturas adequadas a
nível da comunidade de redução de
desastres;

• A falta de visão dos decisores
sobre os assuntos de prevenção
(baixa consciência, problemas de
priorização, fraca propriedade
sobre as políticas de redução de
risco);

• A falta de estatísticas fidedignas
sobre as zonas de risco e o número
e tipo de desastres experimentados
pelo Senegal para efeitos de
informação informação;

• A falta dum sistema de
comunicação rápido em caso de
um grande desastre o que
frequentemente conduz a
dificuldades de transmição de
informações das zonas de desastres
para os locais de intervenção;

• A grande falta de consciência sobre
a utilidade de informação
meteorológica para os desastres e
prevenção de acidentes;

• A falta de consciência pública dos
meios de comunicação;

• A falta de educação sobre a
prevenção (por exemplo o
Programa de Treinamento
Ambiental e Informação);

• A falta de um sistema de aviso
prévio e de monitoramento nas
zonas de risco;

• A deficiente qualidade de
assistência de emergência em caso
de desastres e acidentes,
especialmente o aspecto de socorro
médico por exemplo em acidentes
de viação;

• A dificil acesso para chegar a
algumas comunidades ou
povoações em caso de acidentes
devido a maior parte das ruas
serem muito estreitas: este é o caso
das aldeias tradicionais em Dakar
(Yarakh, Hann, Ouakam, Ngor e
Yoff) ;

• A falta de recursos ao nível do
governo central, governo local
descentralizado e população para
lidar com alguns tipos de desastres.
Este problema é piorado pela falta
de sinergias e consultas entre as
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estruturas e orgãos envolvidos em
operações de campo;

• A falta dum controle efectivo de
qualidade nos edifícios velhos e
novos e nas obras em construção;

• O uso descontrolado (como em
Dakar) das margens e leitos dos
principais rios para a habitação de
pessoas e plantação de hortículas
para a comercialização (por
exemplo o niayes);

• O deficiente controle da subida
súbita dos níveis dos rios, como
são os casos dos rios de  São-
Louis, Podor, Matam e Bakel e ao
longo do Rio de Senegal.

• O desflorestamento em algumas
partes das bacias hidrográficas,
especialmente a montante dos rios
nas zonas de alta pluviosidade;

• A falta de adequado
monitoramento do comportamento
das vias fluviais navegáveis;

• A fraca gestão dos vários tipos de
desastres (queimadas, inundações,
protrusão do mar, etc.);

• A fraca execução da legislação e
regulamentos (urbanismo, serviços
de saúde pública e códigos
ambientais, etc.).

Os factores principais que
contribuem para as fraquezas
O grupo notou vários factores que
pioram a situação no que diz respeito a
redução e gestão desastres, inclusive o
seguinte:

Aos níveis do governo central e
orgãos governamentais
• A insuficiência ou falta absoluta de

informação e treinamento para os
decisores, o sector privado e até
mesmo a sociedade civil sobre os
assuntos de prevenção;

• A falta de documentos legais
adaptados aos assuntos de
prevenção (por exemplo sobre o
transporte de substâncias
prejudiciais ou nocivas em grandes
cidades como Dakar);

• A falta de meios de intervenção
rápida durante os desastres
(helicópteros de operação de
socorro por exemplo) ;

• A fraca de capacidade de

acomodação das vítimas de
desastres nas estruturas de Saúde;

• Os meios inadequados de
intervenção no caso de, por
exemplo, de uma inundação (por
exemplo bombeamento de água só
é efetuado quando ocorre uma
inundação);

• A deficiente definição e
organização do âmbito das
actividades das estruturas de
intervenção;

• A falta de respeito das zonas de
segurança localizadas entre as
áreas industriais e dos programas
de desenvolvimento de habitação.

Aos nívies do governo local
descentralizado e da população
• Os problemas de informação sobre

a consciência pública e educação
no que diz respeito a  noções de
prevenção;

• A ignorância ou falta de
conhecimento sobre a noção de
risco como resultado de crenças e
mitos culturais enraizados.

• A falta de estudos sobre a
avaliação de impacto ambiental
nos projetos urbanos em geral
(bens imóveis, trabalhos públicos,
habitação, etc.)

• Nenhum respeito pelos planos de
uso da terra (planos de urbanismo e
de uso da terra);

• Habitação descontrolada em
algumas zonas (antigos lagos,
cursos fluviais navegáveis, niayes,
dunas litorais, etc.).

Exigidas acções urgentes
A luz das observações acima, os
participantes do seminário
recomendaram as seguintes acções
urgentes para implementação imediata
ou a curto/médio prazos:
1. Em primeiro lugar educação,

ampla sensibilização e informação
a todas as componentes da
sociedade (desde os decisores ao
homem comum);

2. A realização imediata dum
inventário das zonas de risco de
todo o país e especificação da
natureza do risco que prevalece em
cada zona;

3. A realização dum mapeamento
exaustivo e detalhado das zonas de
risco;

4. A organização de advocacia
dirigida aos decisores (Gabinete do
Presidente da República,
Assembleia Nacional, Conselho da
República e o Conselho para os
Assuntos Econômicos e Sociais,
líderes locais eleitos, etc.);

5. A revisão do quadro geral legal
com o acréscimo de alguns pontos
específicos que podem ajudar a
promoção duma boa política de
redução do risco de desastres.

6. O estabelecimento dum sistema de
advertência e de redução de
desastres;

7. O deslocamento e realocação de
todas as pessoas que habitam nas
zonas de risco;

8. A construção de estruturas
adaptadas a prevenção de
inundações e protrusão do mar;

9. O uso eficaz de todos os meios
oferecidos pelas novas tecnologias
de informação e comunicação
(ITC);

10.O estabelecimento dum mecanismo
de monitoramento para os dados
meteorológicos e de pluviosidade
afim de fazer-se uma clara
observação do comportamento das
vias fluviais navegáveis;

11.A realização duma compreensiva
revisão das várias acções e tipos de
intervenção levadas a cabo
anteriormente contra os desastres
já experimentados pelo Senegal;

12.A aprovação do plano para
reorganização da Brigada Nacional
dos Bombeiros (GNSP em
Francês) ;

13.A verificação dos riscos
enfrentados nos planos de
organização internos das empresas;

14.O estabelecimento duma
informação inclusiva e programas
de comunicação para a
sensibilização e educação do povo
do Senegal sobre a prevenção de
risco e gestão de desastres, com a
ampla ajuda das estações de
televisão, rádio e outros meios de
comunicação, como também por
seminários e foruns. 
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Sra. Mariama Ousseini
Oficial de Programa,
Unidade de Monitoramento,
Coordenação do Sistema de Aviso Prévio,
Gabinete do Primeiro-Ministro,
Niamey, Niger

O Níger é um vasto país africano do
Sahel Ocidental (1,267,000
kilómetros quadrados), cercado por
terra, com o porto mais próximo a
uns 1,000 km da sua capital, Niamey.
A maior parte do território (três
quartos) é de constituição desértica,
inclusindo o Deserto de Tenere, um
dos desertos mais severos do mundo.

Como o Níger é localizado numa das
áreas mais quentes do globo, o seu
clima é geralmente árido. Dois tipos
de clima prevalecem no país: um
clima de tipo desértico que se regista
na maior parte do território, e um
clima tropical com uma única
estação chuvosa no resto do país. A
chuva do país é caracterizada por
fortes variações no tempo e no
espaço.

Um grande número de desastres
reincidentes

O Níger enfrenta um grande número
de desastres naturais ou artificiais
reincidentes como a seca, inundações,
queimadas, epidemias, conflitos
sociais e especialmente ataques por
predadores de culturas durante os
períodos de colheita.

Fora da preocupação de fundo, sobre
a freqüência e seriedade das suas
crises, o Níger, como muitos outros
países africanos, se compremeteram
a desenvolver resolutamente e a
capacitar-se para tratarem das
situações de emergência atravêz da
prevenção e capacitação
institucional, especialmente do seu
sistema de aviso prévio.

NÍGER: Porque o país procura estabelecer uma
plataforma nacional do EIRD

As crises alimentares

O governo tem tomado medidas
pertinentes para o estabelecimento
de mecanismos de redução e gestão
de desastres atravêz duma Unidade
de Coordenação do Sistema de Aviso
Prévio (CC/SAP em francês) e duma
Unidade de Coordenação de Crises
Alimentares (CCA em francês).

O sistema de aviso prévio foi
estabelecido, no Gabinete do
Primeiro-Ministro, a 23 de agosto de
1989. Ele foi modificado a 31 de
maio de 1995 com a adição de uma
componente de resposta para vários
desastres (gestão de desastres). O
objectivo do sistema é contribuir
para a  prevenção de crises
alimentares e de nutrição.

Portanto, ele monitora e providencia
liderança para todas as actividades
de aviso prévio e de gestão de
desastres para evitar ou reduzir os
riscos de desastres ou efeitos nas
áreas alimentares, sócio-econômicas,
saúde e de nutrição.

Com o apoio da comunidade
internacional, o governo tem, desde
dezembro de 1998, se esforçado por

aplicar soluções técnicas e
institucionais que possibilitam uma
melhor gestão das crises alimentares
- sem danificar a capacidade de
resposta familiar ou doméstica - e a
melhoria contínua da segurança
alimentar.

Um mecanismo nacional limitado
a crise alimentar

O governo de Níger e seus doadores
principais estabeleceram um
mecanismo de prevenção de crise
alimentar e de gestão cujos os pilares
são:

Um corpo comum: a Comissão
Conjunta para Consultas dos
Estados-Doadores (CMC em
francês) que é uma estrutura de
decisão e de coordenação de todo o
mecanismo;

Uma riqueza comum: a Reserva
Nacional de Provisão (SNR em
francês) que pode ser mobilizada
quando uma séria crise alimentar
acontece. A provisão é composta de:

1. Uma provisão física: a Provisão
Nacional de Segurança (SNS em
francês);

2. Uma provisão financeira: o
Fundo de Segurança Alimentar
(FSA em francês);

3. Um fundo de intervenção para as
acções de mitigação de crise em
caso de crises localizadas. O
fundo é composto do Fundo
Comun dos Doadores (FCD em
francês) e dum Fundo da
Contraparte de Ajuda Alimentar
de Gestão Bilateral.

Também, foi desenvolvido um Plano
de Emergência Nacional (PNU em
francês) na estrutura geral consertada
da Política Nacional para a
Prevenção e Gestão de Crises
Alimentares e foram aumentadas  as

A Sra. Mariama Ousseini, Unidade de
Monitoramento, Coordenação do Sistema de

Aviso Prévio, Gabinete do Primeiro-Ministro, Niger
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consultas entre o Níger e os seus
doadores principais.

Enquanto isso, uma grande discussão
está sendo realizada para o
desenvolvimento dum Plano de
Intervenção de Emergência Nacional
(na área da crise alimentar). O plano
de emergência tornou-se para o
Niger uma necessidade urgente
porque:

• Foram observadas negligências
na gestão das várias crises
alimentares;

• É necessário estabelecer um
quadro geral adequado para a
implementação de uma Estratégia
Nacional para a Prevenção e
Gestão de Crises;

• Há necessidade duma melhor
coordenação das intervenções
através da redefinição dos papéis
dos vários actores.

O objectivo principal do plano de
emergência é possibilitar o processo
de tomada de decisões
sadequadamente, rapidamente e
orientadas para as necessidades
atravêz da:
• A identificação dos vários tipos

de crise e os seus respectivos
riscos;

• A identificação das medidas de
prevenção necessárias;

• A identificação dos pontos
trignométricos da crise;

• A mobilização das ferramentas
mais importantes dependendo da

natureza da crise e da escala da
intervenção;

• A definição de medidas e
procedimentos organizacionais a
serem seguidos em caso de crise
alimentar;

• O melhoramento dos alvos ou
metas a atingir pelos
beneficiários.

Está claro que o mecanismo actual
está estritamente limitado a crise
alimentar.

Em direcção a um mecanismo
alargado a vários tipos de
desastres

O Níger embarcou na procura de
modos e meios satisfatórios para a
redução e gestão de desastres
naturais que, hoje em dia, se tornou
um fardo insuportável para a
humanidade. Nesta conexão, o país
está a planear o estabelecimento de
uma plataforma nacional de
coordenação da redução do risco de
desastres e actividades de gestão de
desastres.

Como semelhantes plataformas
nacionais já estão em funcionamento
em muitos países africanos, tal
iniciativa ajudará a harmonizar as
estratégias adicionais de intervenção
na sub-região da África Ocidental.

Realmente, a experiência e análise
têm mostrado, que seja qual forem as
medidas a serem tomadas, somente a
estratégia nacional de redução e

gestão de desastres não é suficiente
para mitigar o impacto do desastre
na maioria das pessoas afectadas.

Os planos, projetos e
recomendações para a plataforma
nacional

Uma tarefa principal que espera a
enunciada plataforma nacional do
Niger é o desenvolvimento do Plano
de Intervenção de Emergência acima
mencionado, que cobre qualquer tipo
de desastres que possam acontecer
no país. Os objectivos do Plano são
semelhantes aos do Plano de Crise
Alimentar mas esses objectivos são
estendidos a todos os tipos de
desastres.

Os princípios básicos propostos no
Plano são:

• Espera-se que os níveis local,
nacional e sub-regional sejam
inteiramente e gradualmente
responsabilizados, dependendo
da seriedade do desastre;

• Uma abordagem participativa e
consultiva que necessita do
envolvimento dos actores de
campo e dos beneficiários;

• Uma abordagem holística sobre a
segurança alimentar para avaliar
o risco de deterioração das
situações alimentares;

• Uma abordagem aberta que deixe
espaço para futuros ajustes e
melhorias impelidos pelos
desenvolvimentos no mecanismo
de informação e contexto
econômico;

• A adopção do Plano por todos os
actores envolvidos na gestão de
desastres;

• O reconhecimento legal do Plano
do país, aos níveis nacional,
regional e sub-regional.

A principal recomendação é que o
sistema de informação e o programa
de monitoramento e avaliação
deveriam ser fortalecidas. 

Crianças malnutridas no Niger (Foto:Fundação Eden)
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EIRD/NU África
Nairobe, Quênia

Os desastres não são meros eventos
que surgem de repente num momento
particular mas o resultado de vários
processos. Os jornalistas deveriam
então mudar de uma abordagem de
“evento” para um “processo”, de
uma reportagem de desastres
“sensacional” para “contextual”. A
seguir apresenta-se uma reportagem
dum seminário com jornalistas
africanos selecionados sobre a
redução de desastres.

“Nós reconhecemos os esforços
globais contínuos feitos em relação a
redução do risco de desastres. Nós
acreditamos que a iniciativa é crucial
para o desenvolvimento sustentável.
… Nós prometemos trabalhar de
mãos dadas com o Secretariado da
Estratégia Internacional de Redução
de Desastres das Nações Unidas
(EIRD/NU) e Governos Africanos
para alcançar as metas fundamentais.
Nós apelamos a todos os jornalistas
do mundo a unirem-se a este
esforço…”

A declaração acima foi feita por
jornalistas africanos algumas
semanas antes da Segunda
Conferência Mundial sobre a
Redução de Desastres em janeiro de
2005. A chamada “Declaração de
Nairobe sobre a Consciência da
Redução de Risco de Desastres”, foi
emitida no término de um
“Seminário sobre os Meios de
Comunicação & Redução de Risco
de Desastres para os jornalistas da
parte Oriental e Austral de África”
que teve lugar em Nairobe, Quênia,
de 14 a 17 de dezembro de 2004.

O seminário de quatro dias foi
organizado pela InWent
(Capacitação Internacional, da
República da Alemanha) e a

Jornalistas africanos empenhados na promoção da
cultura de prevenção

Estratégia Internacional de Redução
de Desastres das Nações Unidas para
a África (EIRD/NU). Ao seminário
estiveram presentes 20 participantes,
incluindo repórteres ambientais dos
meios de comunicação do estado e
do sector privado, jornalistas de
desenvolvimento, editores de
notícias, repórteres de agências de
notícias e funcionários da área da
informação. Também esteve presente
um proprietário dos meios de
comunicação. Os participantes
provinham dos seguintes oito países
da África Oriental e Austral: Uganda,
Quénia, Tanzânia, Zimbabwe,
Zâmbia, Malawi, Lesoto que são
falantes da língua inglesa e
Moçambique que é falante da língua
Portuquesa.
O seminário tinha por objectivo
sensibilizar os jornalistas para que
possam jogar um papel essencial na
promoção duma mudança de cultura
de reacção aos desastres para uma
cultura de prevenção de desastres em
África – atravêz duma melhor
reportagem dos desastres.

Antecedentes & Contexto

Em África, o interesse pela redução
de desastres está crescendo

progressivamente. A nível nacional,
foram estabelecidas Plataformas
Nacionais para a Redução de
Desastres em vários países africanos,
e muito mais plataformas irão ser
estabelecidas em 2005. Em alguns
países, foi votada a legislação sobre
a gestão de desastres e foram
reestruturadas os orgãos de gestão de
desastres dando mais enfoque a
redução de desastres. A nível
continental, grandes passos têm sido
dados nos últimos dois anos sob a
liderança da União Africana (AU),
do Secretariado da Nova Parceria
para o Desenvolvimento (NEPAD) e
do Banco de Desenvolvimento
africano (BAD), com o apoio da
Estratégia Internacional de Redução
de Desastres das Nações Unidas para
a África (EIRD/NU).

De facto, uma Estratégia Africana
Regional para a Redução de Desastres,
foi desenvolvida por peritos
africanos e foi adoptada pela
Conferência Ministerial Africana
sobre o Ambiente em junho de 2004,
bem como fora submetida à
Assembleia de Chefes de Estado e
Governos da União Africana (AU)
em julho de 2004. Os lideres
africanos aceitaram positivamente a
Estratégia e apelaram para o

Participantes de seminário
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desenvolvimento dum relacionado
Plano de Acção para África.

Porém, tais grandes
desenvolvimentos não seriam
efectivos sem uma consciência
pública. Como os meios de
comunicação podem desempenhar
um papel essencial na elevação da
consciência pública geral,
especialmente tapando a lacuna entre
a informação disponível e a
informação recebida, os jornalistas
africanos tiveram que ser
sensibilizados. Consequentemente, a
ideia de se organizar um seminário
sobre a redução de desastres para
jornalistas foi o primeiro passo para
se abordar o assunto. O ponto de
partida deste processo foi o
“Seminário sobre os Meios de
Comunicação & Redução de
Desastres para os Jornalistas da
Africa Oriental e Austral” decorrido
em dezembro de 2004.

Os procedimentos

O seminário de quatro-dias foi
orientado por dois facilitadores: pelo
Sr. R. Alain Valency (facilitador
principal), que é jornalista
internacional e editor das versões
inglesas e francesas da Estratégia
Internacional de Redução de
Desastres das Nações Unidas para a
África (EIRD/NU) da revista
“Redução de Desastres em África”;
e o Sr. Ib Knutsen, jornalista e
oficial de informação da (EIRD/NU)
África.

O primeiro dia tinha como objectivo
permitir os jornalistas de
compreenderem o que é a redução
de desastres, que a redução de
desastres é uma actividade
transversal,  multi-sectorial e multi-
disciplinar, e que, para ser efectiva,
tinha que ser completada pela
consciência dos decisores políticos e
o público em geral.

Para este propósito, foram feitas
apresentações respectivamente pela
Oficial Senior Regional da EIRD/NU
África Sra. Feng Min Kan, o
Conselheiro Regional do Programa
das Nações Unidas para o

Desenvolvimento (PNUD) para a
Redução de Desastres em África Sr.
Kenneth Westgate, o Climatologista
Sr. Zachary Atheru da IGAD Centro
de Previsão e Aplicações do Clima
(ICPAC), e o Coordenador do
Programa InWent Moçambique Sr.
Torsten Wegner.

O segundo dia começou com uma
apresentação sobre a “Governação
& a Redução de Desastres” pelo Sr.
Ron Cadribo, consultor de
desenvolvimento sobre a governação
e administração pública. A seguir,
foi a apresentação intitulada “Os
meios de Comunicação & a Redução
de Desastres–Redefinição da
Reportagem de Desastres” pelo Sr.
R. Alain Valency, jornalista
internacional e editor das versões
inglesas e francesas da Estratégia
Internacional de Redução de
Desastres das Nações Unidas para a
África (EIRD/NU) da revista
“Redução de Desastres em África”.

A apresentação do Sr. Valency
forneceu uma nova abordagem para
a reportagem dos desastres. Ele
disse que os desastres não eram
somente eventos que surgem de
repente num momento particular
mas o resultado de vários processos
que envolvem perigos,
vulnerabilidade, e governação, etc.
Então, ele disse, os jornalistas
deveriam mudar duma abordagem
de “evento” para um abordagem de
“processo”. Ele disse que a
abordagem do “processo”,
possibilitou uma troca de jornalismo
“sensacional” para um jornalismo
mais responsável o jornalismo
“contextual” que permite perguntar/
explicar porque é que acontecem os
desastres, perguntar/explicar como
os seus impactos poderiam ser
evitados ou pelo menos reduzidos. O
Sr. Valency explicou, com o apoio
de vários exemplos, que a
abordagem do “processo” oferecia
oportunidades ilimitadas para vários
artigos: artigos politica/governação,
social, econômica, ambiental,
técnica, científica e também artigos
de interesse humano.

A apresentação do Sr. Valency foi
seguida por um aceso debate sobre a

cobertura jornalística prioridades e
conflitos de interesses com os
gestores de desastres na maneira de
como anunciar a informação. O
debate foi seguido por discussões de
grupo sobre tópicos específicos e
actividades jornalísticas práticas.

O terceiro dia iniciou com uma
apresentação intitulada “Uma
Proposta duma Rede de
Consciencialização de Jornalistas
sobre a Redução de Desastres em
África” pelo Sr. R. Alain Valency.
Ele disse que tal estrutura era
necessária para consolidar os ganhos
do seminário. Para este fim, disse
ele, a proposta rede deveria ajudar
com material jornalístico e
educacional. O Sr. Valency disse que
para qualquer instituição ser
sustentável, tem que procurar
promover e proteger valor(es) e
também responder as necessidades
práticas.

A apresentação do Sr. Valency foi
seguida por discussões de grupo.
Para a rede foi selecionado o
seguinte nome: “Rede dos Jornalistas
de África de Redução de Risco de
Desastres” (JADRR Net). O esboço
dos termos de referência da Rede foi
finalizado por um comitê de redação
que tinha de submeter as discussões
plenárias para a devida aprovação no
dia seguinte. O comitê também
traçou um Programa de Acção para
Rede e uma Declaração a ser emitido
pela Rede.

No quarto dia, o último dia, começou
com uma sessão plenária para
aprovar os Termos de Referência da
Rede, Programa de Acção e
Declaração. As discussões plenárias
começaram com o esboço final dos
Termos de Referência. Depois de
discussões adicionais, foram
adoptados os Termos de Referência,
o Programa de Acção e a
Declaração.

O ponto seguinte da agenda de
trabalho foi o esboço de slogans e
mensagens que capturassem a
essência do vínculo entre a redução
de desastres e o desenvolvimento
sustentável.
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O seminário terminou com um
discurso dum dos participantes, o
jornalista Henry Baguma do Uganda,
e com observações finais feitas pelo
Sr. Torsten Wegner da InWent
Moçambique, e também de
observações finais feitas pela Sra.

 Feng Min Kan da Estratégia
Internacional de Redução de
Desastres das Nações Unidas para a
África (EIRD/NU) que saudou os
resultados alcançados no seminário.

Os Resultados

• Os jornalistas ficaram mais
conscientes sobre a necessidade
da redução do risco de desastres
e sua importância para o
desenvolvimento sustentável. Dos
slogans e mensagens que eles
tinham traçado no último dia
emergiu que eles tinham
alcançado uma “avançada”
consciência do tópico. De facto,
vários participantes começaram a

promoção da consciência sobre a
redução de desastres no segundo
dia do seminário despachando
reportagens de notícias sobre o
seminário para os seus
respectivos meios de
comunicação.

• Os jornalistas entenderam
claramente a mudança desejada
de abordagem de um “evento”
para a abordagem dum
“processo” ao se informar sobre
os desastres. Por causa da
continuidade e da aprendizagem
no futuro, eles estabeleceram
uma rede conhecida como os “
Jornalistas de África para a
Redução do Risco de Desastres”,
JADRR Net, dotado de seus
próprios Termos de Referência e
dum Programa de Acção para
2005.

• Os jornalistas expressaram o
compromisso em difundir a sua
consciência aos membros da
comunidade dos meios de

comunicação, decisores e o
público em geral, como
mencionado nos Termos de
Referência da sua Rede, no
Programa de Acção e na
declaração formal (veja primeiro
parágrafo do presente artigo).

• Os jornalistas foram bem mais
longe expressando o seu
compromisso abertamente e
publicamente numa declaração
formal a ser mostrada à
comunidade mundial de gestão de
desastres durante a Segunda
Conferência Mundial sobre a
Redução de Desastres que teve
lugar no Japão em janeiro de
2005.

1. A declaração da visão e missão da Rede de
JADRR: A Rede será uma voz forte e
Independente promovendo a consciencialização
da Redução de Risco de Desastres. Isto será
feito atravêz da advocacia e cobertura de notícias
sobre a importancia da redução da
vulnerabilidade para se alcançar o
desenvolvimento sustentável em África.

EIRD/NU África
Nairobe, Quénia

A primeira reunião consultiva sobre
as plataformas nacionais para a
redução do risco de desastres em
África foi realizada nos dias 21 a 23
de abril de 2005, em Nairobe, Quéni.
A reunião atraiu um total de 27
participantes representando nove das
11 plataformas nacionais existentes
(Comores, República do Congo,
Gabão, Gana, Quénia, Madagáscar,
Mali, Senegal e Uganda) e quatro
países (Chade, Níger, Nigéria e as
Ilhas das Seicheles) que têm intensão
de estabelecer plataformas nacionais
num futuro próximo.

Entre os 27 participantes estiveram
também dois jornalistas um da
Zâmbia e outro do Uganda (ambos
são membros da Rede dos Jornalistas
Africanos para a Redução do risco
de Desastres), o representante
regional para o Programa de
Desenvolvimento das Nações Unidas
para a Prevenção de Crises e
Recuperação (UNDP-BCPR), o
oficial responsável pelas plataformas
nacionais da Estrátégia Internacional
de Redução de Desastres das Nações
Unidas (EIRD/NU) em Genebra, e o
responsável pelo pessoal da
Estratégia Internacional de Redução
de Desastres das Nações Unidas para
a África (EIRD/NU).

As plataformas nacionais: os
antecedentes

Desde a sua criação em outubro de
2002, a Estrátégia Internacional de
Redução de Desastres das Nações
Unidas para África (EIRD/NU), tem
levado a cabo as suas actividades na
base dos seus princípios de
funcionamento, trabalho em rede,
maior alcance, coordenação, e
colaboração com as princípais partes
interessadas para progredir  com o
processo de redução do risco de
desastres em África. Uma das áreas
principais de trabalho da Estrátégia
Internacional de Redução de
Desastres das Nações Unidas para
África (EIRD/NU) é o

As plataformas nacionais africanas realizam a
primeira reunião consultiva
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estabelecimento de relações de
funcionamento formais com os
Governos Nacionais para promover
o direito de posse da redução do
risco de desastres e o seu
enquadramento nos planos e
programas de desenvolvimento.

O estabelecimento de plataformas
nacionais na região representa um
meio de gerar tal direito de
propriedade ao nível nacional. Deste
modo, a EIRD/NU África respondeu
a onze pedidos dos Governos
Nacionais para o apoio no
estabelecimento de plataformas
nacionais.

Os objectivos da reunião
consultiva

A reunião consultiva visava os
seguintes específicos:

• O Proporcionamento dum forum
dos pontos focais das plataformas
nacionais de África para
compartilharem os seus sucessos
e lições aprendidas na
coordenação das plataformas
nacionais de redução do risco de
desastres;

• A revisão da efectividade e
relevância das diretrizes
existentes para o estabelecimento
de plataformas nacionais;

• A discussão sobre os modos de
como avançar com a redução do
risco de desastres a nível
nacional;

• A discussão das possíveis
maneiras de melhorar o trabalho
em rede entre os pontos focais
das plataformas nacionais em
África;

• A revisão da relevância das
publicações da EIRD/NU sobre a
ligação da redução do risco de
desastres com o desenvolvimento
sustentável; e

• A discussão do Quadro Geral de
Acção de Hyogo, a Estratégia
Regional de África para a Redução
do Risco de Desastres e o Plano
de Acção de África para a
Redução do Risco de Desastres.

Os resultados

A reunião consultiva resultou numa
série de recomendações (veja o
quadro abaixo) para as plataformas
nacionais, Programa de Desenvol-
vimento das Nações Unidas para a
Prevenção de Crises e Recuperação
(UNDP-BCPR) e Estrátégia
Internacional de Redução de
Desastres das Nações Unidas para
África (EIRD/NU).

Também teve sucessos ao alcançar
os sequintes resultados: elhoramento
da rede de trabalho entre as
plataformas nacionais, maior
entendimento das experiências e
necessidades das plataformas
nacionais, ideias de como avançar
com a redução do risco de desastres
ao nível nacional, e recomendações
acordadas para o fortalecimento das
plataformas nacionais além da
implementação do Quadro Geral de
Acção de Hyogo (HFA), a Estratégia
Regional de África e o Plano de
Acção de África.

No que diz respeito a
implementação do Quadro Geral
de Acção de Hyogo (HFA),
Estratégia Regional de África e
Plano de Acção de África, emergiu
o seguinte da reunião

O Quadro Geral de Acção de Hyogo
(HFA)

Os participantes concordaram que os
países africanos não apresentaram
uma posição comum na Segunda
Conferência Mundial sobre a Redução
de Desastres (WCDR II) em janeiro
de 2005, que teve lugar em Kobe,
Japão. Isto não deveria ser visto
como ausência de liderança das
organizações regionais durante a
Conferência. Isto, também não
deveria ser visto como um factor
limitante para a participação de
África nas actividades internacionais;
pelo contrário, pode ser usado como
uma oportunidade para abordar
outros actores regionais que as
plataformas nacionais estão em
posição de influenciar.

A responsabilidade primária para
influenciar os chefes é das

plataformas nacionais. Porém, para
um adicional apoio aos esforços de
advocacia das plataformas nacionais,
foi proposto que a Estratégia
Internacional de Redução de
Desastres das Nações Unidas (EIRD/
NU) participe na próxima Cimeira da
União Africana (UA) apresentando
os resultados da Segunda Conferência
Mundial sobre a Redução de
Desastres (WCDR II) e recordando
os Chefes de Estado do que eles se
comprometeram em Kobe e o que é
necessário fazer para a
implementação do Quadro Geral de
Acção de Hyogo (HFA). A próxima
Cimeira do G-8 poderia também
estar sugeito a uma oportunidade
semelhante para advogar os Chefes
de Estado Africanos que assim, eles
podem assegurar um adequado
acompanhamento do assunto.

Porque os países africanos podem
sentir mais direitos de propriedade
em relação a Estratégia Regional de
África para a Redução do Risco de
Desastres que para o Quadro Geral
de Acção de Hyogo (HFA), eles
precisam de falar a linguagem dos
países doadores quando forem à
procura dos seus apoios (os países
doadores estão mais familiarizados
com HFA).

A Estratégia Regional de África
para a DRR & o Plano de Acção de
África para a Redução de Risco de
Desastres (DRR)

Houve consenso comum de que por
toda a parte de África existe um
inadequado comprimisso político de
alto nível para a redução do risco de
desastres, e que havia uma
necessidade de identificar os pontos
de entrada para a advocacia nacional
e influência da liderança política. Por
exemplo, esforços de advocacia
especificamente direccionados aos
ministérios das finanças e plano
podem assegurar que a redução de
desastres seja colocada à consideração
nas agendas políticas e legislativas e
que em troca sejam refletidos no
desenvolvimento de políticas
nacionais e estratégias.
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Outros meios de entrada podem ser
por um processo semelhante a esse
da redução da pobreza que
recentemente obteve o compromisso
dos decisores de alto nível que estão
agora  abordando o assunto de uma
forma pró-activa. Iniciativas de alto
nível também oferecem
oportunidades para uma influência
de alto nível, como a Comissão para
a África, a Commonwealth e os G-8.

A Estrátégia Internacional de
Redução de Desastres das Nações
Unidas para África (EIRD/NU)
poderá além disso completar e apoiar
os esforços de advocacia nacionais
influenciando os políticos de alto
nivel a nível nacional, usando
simultaneamente a sua posição no
sistema da Organização das Nações
Unidas para advocar nos escritórios
nacionais da Organização das
Nações Unidas.

Uma abordagem de baixo para cima
sobre a advocacia da redução de
desastres pode além disso, completar
os esforços nacionais existentes. A
geração da consciência pública numa
ampla audiência pode em troca
pressionar os decisores para o
desenvolvimento de políticas e
estratégias de redução de desastres.
Semelhantemente, a consciência
pode ser aumentada como resultado
imediato de um desastre, quando os
meios de comunicação e a atenção
do público é mais alta.

Outras oportunidades de elevação da
consciência incluem a promoção dos
laureados africanos do Prêmio
Sasakawa da ONU sobre a  Redução
de Desastres. Por exemplo em 2003,
o Prêmio foi apresentado a Sra.
Esther Tadzong dos Camarões.

A pergunta se a redução de risco de
desastres poderia incluir a prevenção
de conflitos foi levantada entre os
participantes, considerando o
contexto africano onde pode ser dito
que conflito é um desastre. Conflito
às vezes pode ser activado por um
desastre; desastres às vezes podem
representar meios de solucionar
conflitos – portanto, a redução do
risco e da vulnerabilidade também

podem ser aplicados a conflitos.

No caso do sistema da Organização
das Nações Unidas (ONU), a
Assembleia Geral da ONU divide
claramente os mandatos da
Estrátégia Internacional de Redução
de Desastres das Nações Unidas
(EIRD/NU), Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD) e do Escritório para a
Coordenação dos Assuntos
Humanitários (OCHA). O Escritório
para a Coordenação dos Assuntos
Humanitários (OCHA) é o
responsável por avançar na situação
pós-conflito. Os desastres afectam
seis a sete vezes mais pessoas que os
conflitos.

Também foram discutidos os meios
de mobilização de fundos, com as
plataformas nacionais a serem
encorajadas a estarem preparadas a
solicitar apoio financeiro para
projetos específicos e iniciativas
atravêz de submissão de propostas a
Organização das Nações Unidas e as
organizações doadoras. As
plataformas nacionais podem
mobilizar capitais comunicando com
clareza as iniciativas e necessidades
de redução de desastres aos doadores
que indicarão os seus interesses em
apoiar tais projectos. As plataformas
nacionais deveriam notar, que esses
capitais e recursos que estão
tradicionalmente disponíveis para a
redução de desastres vêm do sector
humanitário que necessariamente não
é o mesmo disponível para a
reconstrução e desenvolvimento.

A avaliação Comum do país (CCA) /
Quadro Geral de Assistência ao
Desenvolvimento das Nações Unidas
(UNDAF) são ferramentas que
representam uma oportunidade
concreta para defender a redução de
risco de desastres por sua inclusão na
equipe do país das Nações Unidas
para o Desenvolvimento de
programas e plano.

O Quadro Geral de Assistência ao
Desenvolvimento das Nações Unidas
(UNDAF) é uma estrutura geral
estratégica comun para as
actividades operacionais do sistema

das Nações Unidas a nível do país.
Ele proporciona uma colectiva,
coerente e integrada resposta do
sistema da Organização das Nações
Unidas as necessidades e prioridades
nacionais incluindo os PRSP’s (os
Documentos da Estratégia de
Redução da Pobreza) e estratégias
Nacionais equivalentes dentro do
quadro geral das Metas de
Desenvolvimento do Milénio
(MDGc) e os comprimissos, metas e
alvos da Declaração do Milénio, das
conferências internacionais,
cimeiras, convenções e instrumentos
dos direitos humanos do sistema das
Nações Unidas. A UNDAF emerge
apartir das análises da CCA
(Avaliação Comum do país) e é o
próximo passo na preparação dos
projectos e programas do pais no
sistema das Nações Unidas para a
cooperação.

Em apoio da redução de desastres ao
nível nacional, a  EIRD/NU está
trabalhando actualmente com o
Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD) para
promover o enquadramento da
redução do risco de desastres no
processo de CCA/UNDAF. As
Plataformas nacionais deveriam
familiarizar-se com CCA/UNDAF
para maximizar as oportunidades de
gerar apoios para os seus esforços de
redução de desastres.

Os diferentes países africanos têm
experiências diferentes com CCA/
UNDAF, de acordo com o grau a
qual as equipas dos países da ONU
estão sensibilizadas para a redução
do risco de desastres e o seu papel
no desenvolvimento. O Programa de
Desenvolvimento das Nações Unidas
para a Prevenção de Crises e
Recuperação (UNDP/BCPR), a
EIRD/NU África e as plataformas
nacionais podem influenciar este
processo atravêz das actividades de
advocacia acima descritas.
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Preâmbulo

Nós, os participantes da Primeira Reunião Consultiva de África das Plataformas
Nacionais para a Redução do Risco de Desastres (DRR), tomando em
consideração os importantes compromissos internacionais sobre a redução do
risco de desastres (DRR) e o desenvolvimento sustentável como expressos nos
comprimissos das Metas de Desenvolvimento do Milênio, Plano de Implementação
de Johannesburg, União africana (UA)/Nova Parceria para o Desenvolvimento
de África (NEPAD) refletidos na Estratégia de África para redução do risco de
desastres e seu Programa de Acção; como também o recentemente adoptado
Quadro Geral de Acção de Hyogo (HFA) para 2005-2015,

Recomendamos as seguintes acções urgentes dentro do contexto dos Princípios
Orientadores  para as Plataformas Nacionais da EIRD/NU.

Primeira Parte – Pelas Plataformas Nacionais

1. Identifique os pontos de entrada para influenciar a liderança política tais
como os designados legisladores (Membros do Parlamento) e sensibilizá-
los atravêz de seminários e mecanismos semelhantes. Tempo de execução:
até outubro de2005.

2. Desenvolva projectos e propostas para incorporar a redução de riscos de
desastres nos programas de desenvolvimento afim de poder atrair apoios
dos doadores. Tempo de execução: junho de 2006.

3. Apresente um plano coordenado para influenciar as iniciativas internacionais
de alto nível, tais como os Observadores de África a Cimeira do G-8,
Comissão para a África, Comemwealth e Agência da Francofonia. Tempo
de execução: outubro de 2006.

4. Lique a redução do risco de desastres aos importantes assuntos temáticos
como a redução da pobreza e governação que abordam as Metas de
Desenvolvimento do Milênio (MDGs) a níveis de implementação locais,
nacionais e regionais atravêz dos métodos recomendados nas Diretrizes
para a Integração da Avaliação do Risco de Desastres no Desenvolvimento.

5. Mantenha o contacto com as ferramentas de desenvolvimento da EIRD/NU
e UNDP-BCPR para poder comunicar as necessidades dos países aos
doadores, inclusive o Banco Mundial e outras instituições financeiras
internacionais.

6. Esboce modos práticos de aumentar constantemente a consciência pública
na redução de riscos de desastres, incluindo aquelas oportunidades em que
a atenção dos meios de comunicação e do público são altas, tal como o
resultado imediato de um desastre.

7. Ajude os outros países africanos sem um ponto focal nacional ou uma
plataforma nacional de redução do risco de desastres a estabelecer
mecanismos semelhantes.

8. Considere os princípios da Lei Humanitária no desenvolvimento de
documentos e directrizes de redução de risco de desastres.

9. Participe activamente nos processos de Avaliação Comum do País (CCA) e
Quadro Geral de desenvolvimento da Organização das Nações Unidas
(UNDAF).

10. Assegure que as actividades nacionais de redução do risco de desastres
sejam sensíveis ao gênero e inclusive aos grupos vulneráveis incluindo
crianças.

Segunda Parte - Pela EIRD/NU África e UNDP-BCPR

A. A  Rede
11. Institucionalize reuniões consultivas duas vezes por ano para as plataformas

nacionais, com a segunda reunião consultiva a ser realizada em outubro de
2005.

12. Estabeleça uma exclusiva “ListServe” (lista de serviços) ligado a página da
Internet da  EIRD/NU e UNDP-BCPR.

13. Desenvolva uma colectânea de textos das capacidades africanas sobre a
redução de risco e gestão de desastres, ao longo das linhas da Estratégia
Nacional para o Desenvolvimento Sustentável (NSSD) Livro de Recursos
(desenvolvida pela Organização para a Cooperação Econômica e
Desenvolvimento, OECD), que pode ser publicado periodicamente no futuro
com assuntos de Redução de Desastres em África–ISDR Informs e com
ampla circulação.

B. A Promoção de Comprimisso Político
14. O Director da Estratégia Internacional  de Redução de Desastres EIRD/NU

(Genebra), trabalhando atravêz da Comissão da União Africana (AU), deve
influenciar e advogar directamente a redução do risco de desastres aos
líderes políticos e comissões econômicas regionais, em colaboração com
as plataformas nacionais existentes e as relacionadas instituições/pontos
focais de gestão de desastres naqueles países que não têm plataformas
nacionais.

15. Apoio aos esforços de advocacia nacionais influenciando os líderes políticos
para colocar a redução do risco de desastres no programa de trabalhos da
Cimeira da União Africana, incluindo uma apresentação da EIRD/NU à
Cimeira da União Africana fazendo uma ligação da redução do risco de
desastres com a segurança alimentar e temas de desenvolvimento
sustentáveis.

16. Defenda os vínculos entre a redução do risco de desastres, o ambiente e
outros sectores ao níveis nacionais, sub-regionais e regionais em
colaboração íntima com o Programa das Nações Unidas para o Ambiente
(UNEP).

17. Apoio as plataformas nacionais para transformar o Quadro Geral de Acção
de Hyogo, a Estratégia Regional de África para a Redução do Risco de
Desastres e o seu Programa de Acção para a Redução do Risco de
Desastres em projectos práticos a níveis nacionais e locais.

C. A  Mobilização de Recursos

18. Em reconhecimento as promessas feitas pelos países doadores na Segunda
Conferência Mundial de Redução de Desastres (WCDR II) em janeiro de
2005 de apoiar a redução do risco de desastres em África, ajude as
plataformas nacionais a desenvolver programas de acção e planos de
orçamento baseado nas suas estratégias nacionais e na Estratégia Regional
de África, e publicite-os nas potenciais fontes de financiamento. Tempo de
execução: junho de 2006.

19. Reúna os potenciais doadores e as plataformas nacionais num forum, na
qual as plataformas nacionais apresentarão os seus programas de acção.
Tempo de execução: setembro de 2006.

D. A Consciência Pública

20. Apoie o enguadramento da redução do risco de desastres e gestão de
desastres nos currículos educacionais a todos os níveis, atravêz da produção
e disseminação de directrizes de material educacional para o ensino
primário, secundário, terciário e educação de adultos.

21. Apoie o uso activo dos meios de comunicação para fazer publicidade sobre
a redução de risco de desastres e gestão de desastres nos tempos de crise
e como um assunto de rotina.

E. A Capacitação e Formação

22. Apoie as plataformas nacionais para projectar um programa de capacitação
e formação regional baseado na colectânea de textos africanos sobre a
redução de risco de desastres descrito acima no parágrafo 3 e coordene
os fundos dos diferentes doadores em apoio a isto.

Primeira Reunião Consultiva das Plataformas Nacionais de
Redução do Risco de Desastres em África

Recomendações
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EIRD/NU África
Nairobe, Quénia

Uma estrutura recentemente
estabelecida conhecida como “O
Grupo Consultivo de África sobre a
Redução de Risco de Desastres”
realizou a sua primeira reunião em
Nairobe, Quénia, nos dias 10 e 11 de
junho de 2005 com a participação
activa de um funcionário senior
representante da União Africana
(UA), representantes seniores dos
Governos da Nigéria, Senegal,
Uganda e Madagáscar, e de peritos
do Gana e da África do Sul.

O Grupo Consultivo de África sobre
a Redução de Risco de Desastres
visa facilitar a capacitação das
nações africanas e comunidades a ter
maior poder de resistência e
recuperação aos desastres sob a
direção da Estratégia Internacional
para a Redução de Desastres (EIRD).

Porquê um Grupo Consultivo de
África sobre a Redução de Risco
de Desastres?

O Grupo Consultivo de África sobre
a Redução de Risco de Desastres é
um corpo acordado pela Estratégia
Internacional para a Redução de
Desastres das Nações Unidas para a
África (EIRD/NU). O propósito do
Grupo Consultivo é aconselhar e
apoiar as plataformas nacionais e
governos, assim como as autoridades
sub-regionais e regionais para serem
efectivas na implementação e
promoção da redução do risco de
desastres em África (DRR). Isto,
incluirá a integração da redução do
risco de desastres, nas numerosas
iniciativas de redução da pobreza e
de desenvolvimento sustentáveis em
África, tendo como objectivo o
alcance das Metas de
Desenvolvimento do Milênio
(MDGs). Sobre este aspecto, o

“Estabelecido o Grupo Consultivo de África sobre a
Redução de Risco de Desastres”

Grupo Consultivo de África sobre a
Redução de Risco de Desastres toma
conhecimemto dos conflitos da
região, dos seus impactos ambientais
negativos e da consequente
vulnerabilidade das pessoas
deslocadas pelos desastres.

O Grupo Consultivo existe na base
da efectividade do trabalho que faz, e
é reconhecido pelas plataformas
nacionais e pelas autoridades e
governos dos países africanos.

A meta do Grupo Consultivo de
África sobre a Redução de Risco
de Desastres

A meta do Grupo Consultivo de
África é aconselhar e facilitar a
capacitação e crescimento do poder
de resistência e recuperação das
nações e comunidades de África
atravêz de actividades de redução de
risco de desastres.

Os objectivos específicos do
Grupo Consultivo de África

1. Aconselhar e apoiar os governos
nacionais, corpos sub-regionais e

Os membros do Grupo Consultivo de África sobre a Redução do Risco de Desastres

regionais e agências pertinentes
das Nações Unidas a
implementar a Estratégia
Regional de África para a
Redução do Risco de Desastres e
o Plano de Acção de África para
a Redução do Risco de Desastres
no contexto do Quadro Geral de
Acção de Hyogo (HFA) de
janeiro de 2005 para a realização
das Metas de Desenvolvimento
do Milênio (MDGs) em África.

2. Aconselhar e providenciar apoio
técnico para a mobilização de
compromisso político e recursos
para a redução do risco de
desastres (DRR) apartir das
autoridades nacionais,  sub-
regionais e regionais (por
exemplo ECOWAS, AU/NEPAD)
no contexto dos programas e
foruns regionais e internacionais.

3.  Apoiar o estabelecimento de
ligações entre os governos
nacionais, autoridades sub-
regionais e regionais para
promover a integração e
enquadramento dos programas de
redução do risco de desastres nas
políticas e estratégias para a
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redução da pobreza, boa
governação, desenvolvimento
sustentável, integração do gênero
e educação entre outros.

Os Termos de Referência

O objectivo 1
Aconselhar e apoiar os governos
nacionais, organismos sub-regionais
e regionais e agências relevantes da
Organização das Nações Unidas a
implementar a Estratégia Regional
de África para a Redução do Risco
de Desastres e o Plano de Acção de
África para a Redução do Risco de
Desastres no contexto do Quadro
Geral de Acção de Hyogo (HFA) de
janeiro de 2005 para a realização das
Metas de Desenvolvimento do
Milênio (MDGs) em África.

• Promover e apoiar as plataformas
nacionais (NPs) e parceiros de
desenvolvimento para
implementar a Estratégia
Regional de África para a
Redução do Risco de Desastres e
o Plano de Acção de África para
a Redução do Risco de Desastres,
inclusive o enfoque nas
necessidades específicas e
preocupações do género.

• Apoiar as Plataformas Nacionais
e parceiros de desenvolvimento a
reconhecer e abordar as
necessidades sócio-psicológicas
das comunidades afectadas pelos
desastres na implementação da
redução do risco de desastres,
especialmente durante a resposta,
recuperação e reabilitação, e
onde os desastres são
exacerbados por conflitos ou
movimento de refugiados.

• Apoiar e promover o perfil de
conhecimentos e habilidades
africanas sobre a redução de risco
de desastres, e facilitar a activa e
a concentrada participação destas
perícias, habilidades ou
conhecimentos nos foruns e
programas nacionais, sub-
regionais, regionais e
internacionais.

• Assegurar que os conhecimentos
de África contribuam para  à

identificação de prioridades na
redução do risco de desastres e
que as necessidades de África
sejam abordados nos programas
internacionais e regionais atravêz
do reconhecimento e
envolvimento da perícia,
habilidade ou conhecimento
africano.

• Apoiar o desenvolvimento
adicional da capacitação africana
quando os programas
internacionais são implementados
através de agências internacionais
em África ou quando os
resultados desses programas
sejam posteriormente aplicados
em África.

O objectivo 2

Aconselhar e providenciar apoio
técnico para a mobilização de
compromisso político e de recursos
para a redução do risco de desastres
(DRR) apartir das autoridades
nacionais,  sub-regionais e regionais
(por exemplo. ECOWAS, AU/
NEPAD) no contexto dos programas
e foruns regionais e internacionais.

• Facilitar o desenvolvimento de
uma plataforma política de alto
nivel apoiando os ministros e
chefes de estado dos países que
têm Plataformas Nacionais
activas na preparação de
declarações destinadas aos
adequados organismos.

•   Promover o envolvimento de
peritos africanos para apoiar as
Plataformas Nacionais,
organismos sub-regionais e a
interação de Nova Parceria para o
Desenvolvimento de África
(NEPAD) / União Africana (UA)
com os parceiros internacionais
de desenvolvimento para a
integração de prioridades,
conhecimentos e habilidades
africanas sobre a redução de risco
de desastres nos seus programas.

• Providenciar aconselhamento as
Plataformas Nacionais afim de
influenciar as direções  políticas
nacionais no enquadramento da
redução do risco de desastres nas

políticas de desenvolvimento e
programas como PRSPs
(Documento da Estratégia de
Redução da Pobreza) e o CCA da
ONU (Avaliação Comum do país
da Organização das Nações
Unidas) e o processo da UNDAF
(Quadro Geral de Assistência ao
Desenvolvimento da Organização
das Nações Unidas).

• Providenciar aconselhamento e
apoio técnico para as Plataformas
Nacionais, organismos sub-
regionais e regionais sobre os
geoperigos em África e das
maneiras e meios para medir,
monitorar e mitigar os impactos
dos desastres que aparecem
atravêz destes com vista a
aumentar o papel positivo que a
ciência e as tecnologias de
informação e de comunicação
(ICT) podem desempenhar para a
redução do risco de desastres.

O objectivo 3

Apoiar o estabelecimento de ligações
entre os governos nacionais,
autoridades sub-regionais e regionais
para promover a integração e
enquadramento dos programas de
redução do risco de desastres nas
estratégias de desenvolvimento dos
diferentes países.

•  Apoiar as Plataformas Nacionais
na informação do progresso e
monitoramento da redução do
risco de desastres usando
importantes instrumentos e
processos como o MDGs, PRSPs,
CCD e o UNFCCC (Quadro
Geral da Convenção sobre as
Mudanças Climáticas das Nações
Unidas).

•   Identificar os programas
internacionais relevantes e
providenciar o aconselhamento
de como estes programas podem
ser usados para apoiar as
actividades de redução do risco
de desastres em África.

• Proporcionar assistência as
Plataformas Nacionais para
desenvolver os programas de
acção e orçamentos para a
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redução do risco de desastres
baseados na Estratégia Regional
de África e no Plano de Acção de
África para a redução do risco de
desastres e apoiar a publicidade
destes programas nos potenciais
doadores e agências da
Organização das Nações Unidas,
por exemplo usando o
“Consolidated Appeal” (CAP) e o
“Flash Appeal Strategies”
(UNOCHA–Escritório da ONU
para a Coordenação de Assuntos
Humanitários).

O mecanismo de operação do
Grupo Consultivo de África

Isto, tem que ser ainda decidido e
acordado entre os membros do
Grupo Consultivo de África sobre a
Redução do Risco de Desastres, pela
Estratégia Internacional para a
Redução de Desastres das Nações
Unidas para a África (EIRD/NU) e
outros actores.

Qualidades dos associados
O Grupo Consultivo de África é

composto por pessoas que
demonstram compromisso pessoal e
um conhecimento particular sobre a
redução do risco de desastres (DRR)
como também experiência no
estabelecimento de Plataformas
Nacionais em África. Os Membros
do grupo Consultivo estão
familiarizados com os desafios de
desenvolvimento, pois eles
relacionam-se aos desastres nas
diferentes sub-regiões de África, e
são apoiados pelos peritos africanos
das áreas de redução de desastres. 

“Sr. Presidente, Distintos Delegados, Minhas Senhoras e Meus

Senhores,

É com grande prazer que discurso para a 20ª Sessão do Conselho
Administrativo do HABITAT-ONU. Eu desejo as boas-vindas a todos
os delegados que estão no Quênia e espero que vocês tenham uma
permanência agradável no nosso bonito país.

A um mês atrás, vários de nós, presentes hoje, participaram na 23ª
Sessão do Conselho Administrativo da UNEP, um Programa irmão do
HABITAT-ONU. O meu país se sente privilegiado por ser anfitrião dos
dois programas das Nações Unidas.

Como nós reunimo-nos para compartilhar as melhores práticas e
abordar os desafios para alcançar adequado abrigo e residências
humanas sustentáveis, nós também nos lembramos das calamidades
que reduziram o impacto das nossas iniciativas.

Todos nós compartilhamos frescas recordações do mega terramoto
do dia 26 de dezembro de 2004, que gerou um massivo tsunami que
atingiu as ilhas distantes do Leste e a maior parte do litoral do Oceano
Índico. A catástrofe causou uma ampla devastação de vidas e
residências humanas em 12 países, inclusive o Quénia.

Bem mais de 150,000 pessoas perderam as suas vidas e muitos mais
ficaram sem abrigo. Ao todo, os meios de sobrevivência de perto de 5
milhões de pessoas foram desfeitos por esta calamidade. Eu estendo
uma vez mais as nossas sinceras condolências para a fraternidade

O Presidente Mwai Kibaki discursou na 20ª Sessão do Conselho Administrativo do HABITAT – Organização das
Nações Unidas a 4 de abril de 2005. O seu discurso estava dividido em duas partes. A segunda parte era sobre a
“urbanização da pobreza”.  A primeira parte era sobre a necessidade de reduzir o impacto dos desastres.

Discurso do Presidente do Quénia Mwai Kibaki
20ª sessão do Conselho Administrativo do Habitat-ONU,

Complexo da ONU, Nairobe, Quénia
4 de abril de 2005

(Fonte: página da internet do Governo do Quénia)

das Nações Unidas em geral e para os países e famílias afectadas em
particular.

Sr. Presidente,

Nós moramos num mundo no qual os conflitos e desastres continuam
causando imenso sofrimento inclusive a perda de vidas humans, e extensos
danos as infraestruturas, propriedades e ao ambiente. Sempre que estas
calamidades acontecem, elas nos levam de volta para muitos anos atrás
contra os nossos esforços de providenciar residências humanas
sustentáveis.

Os desastres naturais mais comuns incluem condições atmosféricas
extremas que causam secas, incêndios, queimadas, cheias e
deslizamentos de terra. Os países em desenvolvimento sofrem a maior
devastação destes desastres por causa do baixo nível de prontidão como
também a inadequada capacidade para responder rapidamente e
efectivamente.

Com respeito aos desastres causados pelo homen, o sério desafio tem
sido a dos conflitos civis que resultam em vastas populações internamente
deslocadas e de refugiados. Os conflitos civis aumentam a demanda de
pequenas armas illicitas que propulsionam a insegurança para além das
fronteiras dos estados envolvidos.

Minhas senhoras e meus senhores,

A África, mais do que qualquer outro continente tem sofrido os impactos
adversos de conflitos e outras calamidades como a pandemia do HIV/
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requeridos para cumprir estes objectivos. Porém, para complementar
o público doméstico e as fontes privadas, é imperativo que os parceiros
de desenvolvimento façam esforços por cumprir o seu compromisso
de 0.7 por cento dos seus GNPs como assistência oficial ao
desenvolvimento.

Além disso, a comunidade internacional deveria implementar o alívio
da dívida, a troca da dívida e o cancelamento da dívida onde apropriado,
como meios de mobilização de recursos para acelerar a realização
das Metas de Desenvolvimento do Milênio no que diz respeito a água,
serviços de saúde pública e habitação.
Sr. Presidente,

Os bairros da lata são uma das arenas principais onde todas as Metas
de Desenvolvimento de Milênio podem ser dirigidas. Em
reconhecimento disto, o meu Governo assinou um Memorando de
Entendimento no dia 15 de janeiro de 2003 com o HABITAT-ONU para
sistematicamente melhorar os bairros da lata por todo o país atravêz
do Programa de Melhoramento dos Bairros da Lata no Quénia.
O melhoramento das áreas dos bairros da lata tem sido dada alta
prioridade e será empreendido com o mínimo de deslocamento dos
moradores desses bairros para satisfazer o planeamento formal e a
provisão de infraestrutura e serviços necessários. Eu lancei formalmente
a fase de implementação do Programa por ocasião da observância
global do Dia Mundial do HABITAT a 4 de outubro de 2004, no local de
realojamento adjacente ao alargado bairro da lata de Kibera em Nairobe.

O meu Governo também estabeleceu o Melhoramento dos Bairros da
Lata, a Habitação de Baixo-custo e o Fundo de Infraestrutura das quais
as actividades de melhoramento dos bairros da lata serão financiados.
Nesta comunicação oficial, eu apelo aos nossos parceiros de
desenvolvimento, localmente e internacionalmente para contribuir para
o Fundo afim de possibilitar-nos melhorar as vidas dos moradores dos
bairros da lata.
Ao nível global, eu noto com apreço os esforços que são feitos pelo
Director Executivo do HABITAT-ONU para fortalecer a Fundação do
Habitat e Alojamento Humano das Nações Unidas, e especificamente
no estabelecimento do Melhoramento das Instalações dos Bairros da
Lata.

Portanto, eu urjo a comunidade doadora e países em posição de fazer
assim, contribuir ao crédito para possibilitar o HABITAT-ONU de ajudar
as actividades nacionais de melhoramento dos bairros da lata. Eu
espero que o HABITAT-ONU trabalhará de perto com as organizações
de dentro e fora do Sistema das Nações Unidas, particularmente com
o Banco Mundial e outros bancos regionais, em defesa dos programas
nacionais de melhoramento dos bairros da lata.
Como concluo as minhas observações, deixem-me reiterar isto para
cumprir com os objectivos, metas e prazos fixados pela Cimeira do
Milênio e a Cimeira Mundial para o Desenvolvimento Social, nós
solicitamos um maior compromisso por parte de todos envolvidos, se
os objectivos acordados forem para ser cumpridos. Eu lhes desejo então
deliberações frutíferas enquanto compartilham experiências no campo
do alojamento humano.

Finalmente, minhas senhoras e meus senhores, permitam-me
mencionar que o Quénia, como um destino turístico nesta parte do
mundo, é dotado de pessoas hospitaleiras, uma variedade de vida
selvagem e amplas características físicas conducentes ao relaxamento.
Então, eu estendo o meu convite a todos os delegados, para procurarem
tempo e provarem a rica Cultura do Quénia.

Com estas observações, tenho a honra e prazer neste momento de
oficialmente inaugurar a 20ª Sessão do Conselho Administrativo do
HABITAT-ONU.

Obrigado.”

SIDA que actualmente ameaça inverter os prévios ganhos na saúde e
sectores econômicos. Isto, é o que mais embaraça. Não obstante, eu
estou certo que conflitos e desastres podem ser transformados em
aberturas de novas oportunidades que darão um impulso ao
desenvolvimento.

Porém, há necessidade do envolvimento dos governos em íntima parceria
com o sector privado, Organizações Não-governamentais, Organizações
de Base Comunitária e a comunidade internacional por causa dos altos
custos envolvidos na transição de alívio para o desenvolvimento após
um conflito ou desastre.

Além disso, nós precisamos de aumentar a prontidão de desastres ao
nível da comunidade atravêz dum adequado financiamento. Eu estou
satisfeito por notar que um dos temas especiais desta Sessão do Conselho
Administrativo do HABITAT-ONU enfocará sobre o pós-conflito e a
mitigação de desastres. Eu espero, que o resultado das deliberações,
contribuirá significativamente para reduzir os impactos de desastres,
particularmente nos países em desenvolvimento.

Sr.Presidente,

A noção de “aldeia  global” coloca um maior desafio, particularmente para
os países em desenvolvimento. A maioria dos países em desenvolvimento,
inclusive o Quénia, está urbanizando rapidamente e está testemunhando
um grande movimento de pessoas para as vilas e cidades. A implicação é
que a maioria da população do mundo estará vivendo em áreas urbanas
no ano 2020.

O movimento rural-urbano excede a capacidade dos gestores urbanos
de proporcionar habitação, infraestrutura, serviços e oportunidades de
trabalho. Esta situação está resultando no que foi conhecido como a
urbanização da pobreza.

Por exemplo, os Serviços de Monitoramento da Assistência Social do
Quénia mostraram que Kisumu registou uma prevalência mais alta da
pobreza absoluta de 63 por cento, seguido por Nairobe com 50 por cento,
Nakuru registou 41 por cento, enquanto Mombasa teve 38 por cento. Esta
situação clama por esforços combinados que envolvem a redução da
pobreza, facilitando o acesso a água potável e serviços de saúde pública,
melhoramento dos bairros da lata e regularização do direito de posse da
terra.

Porém, desde que a urbanização é uma realidade que é imparável e
irreversível, nós também precisamos de adoptar políticas e programas
pró-activos inclusive a boa governação e a capacitação dos gestores para
evitar o crescimento de bairros da lata e habitações informais.

Reduzindo a meio o número das pessoas sem acesso a água potável e
adequados serviços de saúde pública no ano 2015 e melhorando as vidas
de pelo menos 100 milhões de moradores nos bairros da lata em 2020 é
um desafio desanimador para nós dos países em desenvolvimento. Nós
reconhecemos que cada país tem a obrigação de juntar os recursos

Sua Excelência o Presidente da República do Quénia, Sr. Mwai Kibaki
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Sra. Feng Min Kan
Oficial Sénior Regional,
EIRD/NU África,
Nairobe, Quénia

O Presidente do Madagascar
Ravalomanana contribuiu para o
Fundo  da Estratégia Internacional de
Redução de Desastres sobre a
redução de desastres em África. O
Presidente Ugandês Museveni
escutou a “mensagem sobre a
redução de desastres”. O Presidente
da Nigéria Obasanjo discursou sobre
a redução de desastres na Cimeira da
União Africana na Líbia em julho de
2005…

A Segunda Conferência Mundial
sobre a Redução de Desastres
(WCDR II) realizada em janeiro de
2005, concluiu com sucesso com
dois documentos estratégicos: a
“Declaração de Hyogo” e o “Quadro
Geral de Acção de Hyogo (HFA)
para a década 2005-2015 –
Construindo o Poder de resistência e
recuperação das Nações e
Comunidades para com os
Desastres.” O primeiro anuncia um
renovado compromisso político aos
assuntos relacionados aos desastres;
o segundo estipula direcções
estratégicas abordando a redução do
risco de desastres na década 2005-
2015.

Para manter o impulso ganho na
Segunda Conferência Mundial sobre
a Redução de Desastres (WCDR II)
e implementar as prioridades de
acção sublinhadas no Quadro Geral
de Acção de Hyogo (HFA) requer-se
o aumento da compreensão e
interesses entre os funcionários
governamentais nacionais de alto
nivel, especialmente os chefes de
estado e de governo. Isto é
especialmente verdade em África
onde as pessoas estão morrendo

A advocacia de alto nível da EIRD/NU África começa
de forma encorajadora

diariamente de HIV/SIDA, fome e
conflitos armados. Entretanto,
distinto de outros continentes, a
redução do risco de desastres não
esteve até agora na lista de
concorrência de prioridades dos
chefes de estado e de governo em
muitos países africanos.

A confiança e a parceria com os
governos africanos

Para enfrentar este desafio, a
Estratégia Internacional de redução
de desastres das Nações Unidas para
a África (EIRD/NU África) forjou
uma parceria muito saudável com os
governos nacionais africanos e
organizações regionais para
promover a compreensão da redução
do risco de desastres (DRR) e
abordá-la no contexto do
desenvolvimento sustentável em
África. Esta parceria sã permite a
EIRD/NU África de focalizar as suas
intervenções estratégicas sobre a
redução do risco de desastres.

Para o acompanhamento dos
resultados da Segunda Conferência
Mundial sobre a Redução de
Desastres (WCDR II) e para a
implementação do Quadro Geral de
Acção de Hyogo (HFA), a EIRD/NU
África estabeleceu um fórum
regional de plataformas nacionais de
África para a redução de desastres e
um Grupo Consultivo de África
(AAG) sobre a Redução do Risco de
Desastres. O objectivo principal
destas acções é construir confiança e
parceria com os governos nacionais
promovendo a Redução do Risco de
Desastres (DRR) e o seu
enquadramento no planeamento e
programas de desenvolvimento.

Com a ajuda do Grupo Consultivo de
África, a EIRD/NU África pôde
levar a cabo advocacia de alto nível
sobre a redução do risco de desastres
durante os últimos dois meses

O Presidente Ravalomanana do
Madagáscar

A 6 de maio de 2005, uma equipa da
Estratégia Internacional de Redução
de Desastres das Nações Unidas para
a África (EIRD/NU África) foi
recebida pela Sua Excelência o
Presidente da República de
Madagáscar, Sr. Marc
Ravalomanana. Durante a reunião, a
equipa da EIRD/NU África informou
ao Presidente de Madagáscar o
mandato e funções fundamentais da
EIRD/NU, bem como das suas
actividades principais em África. O
Presidente Marc Ravalomanana
mostrou grande interesse no assunto.
Ele disse, que estava trabalhando
com os doadores de como construir
estruturas resistentes aos ciclones

para as pessoas que vivem em áreas
propensas aos ciclones no
Madagáscar.

Além disso, o presidente atribuiu
grande importância a informação e
gestão de conhecimento sobre a
redução do risco de desastres. E em
apoio ao trabalho da EIRD/NU em
África, o Presidente Ravalomanana,
em nome do seu país, deu uma
contribuição de 20,000 dólares
Americanos para o Fundo

Sua Excelência o Presidente de Madagáscar,
Sr. Marc Ravalomanana
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Internacional de Redução de
Desastres que é o mecanismo de
financiamento da EIRD/NU.

O Presidente Museveni do Uganda

A 24 de junho de 2005, a Oficial
Regional Sénior da Estratégia
Internacional de Redução de
Desastres das Nações Unidas para a
África (EIRD/NU África), a Sra.
Feng Min Kan fez uma viagem de
advocacia de um dia a Kampala,
Uganda. Durante a viagem ela pôde
conhecer vários funcionários
séniores governamentais, inclusive o
Vice-Primeiro Ministro e também o
Ministro de Estado para a Prontidão
de Desastres, o Secretário
Permanente no Gabinete do Primeiro
Ministro e o Comissário para a
Gestão de Desastres.

O Vice-Primeiro Ministro do Uganda
o Brigadeiro-General Moses Ali
acentuou a importância da redução
do risco de desastres e expressou
compromisso pessoal pelo assunto.
Ele disse a Oficial Regional Sénior
da EIRD/NU África que ele
informaria a Sua Excelência o
Presidente da República do Uganda,
Sr. Yoweri Museveni, dos resultados
da Segunda Conferência Mundial
sobre a Redução de Desastres que se
realizou em janeito de 2005 e
aconselharia o seu presidente a
discursar entre outros assuntos sobre
a importância da redução do risco de
desastres, na Cimeira da União
Africana (AU) a realizar-se em julho
de 2005 e solicitaria o Comissário de
Gestão de Desastres a preparar o
discurso. O Vice-Primeiro Ministro
do Uganda também enfatizou a
importância e a necessidade de
advocacia para a redução do risco de
desastres entre os parlamentares do
Uganda.

O apoio do governo do Uganda
tornou a missão de um dia muito
produtiva. Mais tarde a EIRD/NU
África, soube que o Vice-Primeiro
Ministro Brigadeiro-General Moses
Ali levara o assunto ao Presidente
Yoweri Museveni.

O Presidente Obasanjo da Nigéria

No dia 1 de julho de 2005, a Oficial
Regional Sénior da Estratégia
Internacional de Redução de
Desastres das Nações Unidas para a
África (EIRD/NU África), a Sra.
Feng Min Kan foi recebida por Sua
Excelência o Presidente da Nigéria
Olusegun Obasanjo. Durante a
reunião,  a funcionária senior da
EIRD/NU África informou o
Presidente da Nigéria sobre os
objectivos da sua missão, o mandato
da EIRD/NU, funções essênciais e
as principais actividades em África,
bem como dos resultados da
Segunda Conferência Mundial sobre
a Redução de Desastres, ocorrido em
janeiro de 2005. Relativo aos
contínuos esforços para promover a
redução do risco de desastres em
África, a funcionária da EIRD/NU
África pediu ao Presidente da
Nigéria que promovesse e fizesse
propaganda sobre o assunto aos
outros Chefes de Estado e de
Governo de África, pondo os
assuntos de redução do risco de
desastres no programa de trabalho
das próximas Cimeiras da União
Africana.

O Presidente da Nigéria Olusegun
Obasanjo demonstrou a sua
compreensão atravêz da sua
experiência pessoal em gestão do
risco e realçou que os desastres

afectaram mais os pobres e que então
nós precisamos de abordar o assunto
com seriedade. A reunião foi bem
sucedida e enrolada com o seguinte
comentário do Presidente Obasanjo:
“a Senhora procura dum defensor,
você já tem um”.

Mais tarde a EIRD/NU África ficou
a saber, que o Presidente Obasanjo
tinha discursado sobre a importância
do enquadramento da redução do
risco de desastres nas políticas e
programas de redução da pobreza
durante a Cimera da União Africana
em Sirte, Líbia ocorrida em julho de
2005.

No seu discurso como Presidente da
Cimeira da União Africana, disse ele:
“Depois do desastre de tsunami que
afectou a Ásia e África, a ONU
Estratégia Internacional para
Redução de Desastres tem prestado
mais atenção de como preparar
adequadamente para os desastres
naturais e causados pelo homen.
Nós, em  África, devemos fazer parte
deste exercício através do
enquadramento da Redução do
Risco de Desastres nas políticas e
programas de redução da pobreza
nos níveis nacionais e regionais.
Nesta comunicação oficial, solicito a
comunidade internacional para
destinar alguns recursos para este
propósito.”

O encontro com Sua Excelência o Presidente da República Federal da Nigéria,
 Chief Olusegun Obasanjo, no seu gabinete em Abuja, Nigéria
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Um início encorajador, “situação
de ganho triplo”

O início da advocacia de alto nível
da EIRD/NU África está é
encorajador. É mais encorajador
ainda porque, qualquer sucesso de

A Sra. Feng Min Kan (EIRD/NU África) e o Sr. Alhaji S. Makarfi (Director Geral do NEMA)

elevação de consciência da
importância da redução do risco de
desastres e sólido e seguro apoio
político para o enquadramento da
Redução do Risco de Desastres
(DRR ) é, como o Doutor Olusegun
E. Ojo da Agência Nacional de

Gestão de Emergência da Nigéria
(NEMA) avalia, uma “situação de
ganho triplo”

Primeiro, torna mais fácil para a
Estratégia Internacional de Redução
de Desastres das Nações Unidas para
a África (EIRD/NU África)
promover uma cultura de prevenção
de desastres para a capacitação das
nações e comunidades em resistência
aos desastres.

Segundo, permite as instituições
nacionais ou as agências
responsáveis pelos assuntos
relacionados aos desastres de
abordar a redução do risco de
desastres de uma forma holística e
compreensiva em conjunto com os
parceiros de desenvolvimento.

Em terceiro lugar, contribui para o
alcance das Metas de
Desenvolvimento de Milênio em
África. 

Sr.  Alain Valency
Editor,
“Redução de desastres em África”

O antigo Presidente de Estados
Unidos da América  Bill Clinton,
agora Enviado Especial das Nações
Unidas para Recuperação do
Tsunami, disse: “eu acredito que nós
precisamos de avançar depressa para
um programa de trabalho de redução
de risco global e melhorar os
sistemas e políticas sobre os
desastres antes deles nos atingirem”.
Ele também disse “nós não podemos
deixar este ano passar sem algum
progresso real sobre a redução do
risco de desastres”,  ele também
afirmara “2005 é o ano chave para o
programa de redução do risco”.

Bill Clinton insisti que se avance depressa num
programa de redução de risco global

Ele fez estes comentários na sede da
Organização das Nações Unidas
(ONU) em Nova Iorque no dia 14 de
julho de 2005, nos seus
pronunciamentos durante o painel
do Segmento Humanitário das
Nações Unidas, o Conselho
Econômico e Social da Organização
das Nações Unidas (ECOSOC)
“Lições Aprendidas da Resposta ao
Tsunami do Oceano Índico”.

O Conselho Econômico e Social da
Organização das Nações Unidas
(ECOSOC) é um dos seis orgãos
centrais da Organização das Nações
Unidas (ONU), junto a Assembleia
Geral da Organização das Nações
Unidas, o Conselho de Segurança da
Organização das Nações Unidas, o
Tribunal Internacional de Justiça da
Organização das Nações Unidas, o

Conselho de Administração do
Território e o Secretariado da
Organização das Nações Unidas. O
ECOSOC coordena as actividades
econômicas e sociais levadas a cabo
pelas agências especializadas da
Organização das Nações Unidas e
instituições como o ILO (Escritório
Internacional de Trabalho), FAO
(Organização para a Agricultura e
Alimentação das Nações Unidas),
UNESCO (Organização para a
Educação, Ciência e Cultura das
Nações Unidas), UNICEF (Fundo
das Nações Unidas para a Criança),
etc. O ECOSOC é composto por
comissões técnicas e cinco
comissões econômicas regionais,
inclusive a Comissão Econômica
para a África (ECA), cuja a sua base
localiza-se na Etiópia.
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Bill Clinton estava dando informação
do que fora alcançado durante os
cinco meses do seu trabalho no
escritório, e o que será feito a seguir.

A seguir temos a primeira parte do
discurso original que é composta por
1,373 palavras do seu discurso
original completo de 4,338 palavras,
põe em foco a redução do risco de
desastres:

“ Sr. Presidente, Sr. vice-presidente,
Funcionários e Membros do
ECOSOC, Sr. Sub-Secretário Geral,
Minhas Senhoras e Meus senhores.

Eu estou muito honrado por me
terem dado a oportunidade de dirigir-
me  a vocês hoje e eu tenho estado a
ser honrado por ser o Enviado
Especial do Secretário Geral das
Nações Unidas para a Recuperação
do Tsunami, um trabalho que eu
pretendo continuar durante pelo
menos dois anos e talvez por mais
tempo dependendo de quanto tempo
durará o trabalho. Eu aguardo com
ansiedade o nosso diálogo de hoje e
tentarei ser breve nas minhas
observações assim, nós poderemos
gastar mais tempo conversando.

Durante os últimos cinco meses, eu
trabalhei tentando fazer o que o
Secretário-Geral me pedira que
fizesse – “garanta que nós estejamos
mais coordenados, bem organizados,
tenhamos um processo mais
transparente na fase de recuperação;

na fase de reconstrução de longo
prazo, garanta que nós tenhamos um
sistema uniforme de informação e
monitoramento do nosso progresso;
tenta ter a certeza que nós propomos
uma prevenção e estratégia de
redução de risco e procedimentos de
gestão de emergência melhores; e
que nós deixamos este empenho com
um leque das melhores práticas que
poderão ser usadas no futuro por
outros países que enfrentam
problemas semelhantes”.

Claro que todos nós usamos o ditado
– reconstruamos melhor – nós
queremos reconstruir melhor. Eu
queria dizer algumas palavras sobre
isto. Sobre onde é óbvio e fácil e
onde é difícil e incerto. Eu encontrei
ambas situações na região, aqui em
Nova Iorque e na Europa com os
funcionários governamentais afectos,
organizações não-governamentais
(ONGs), agências da Organização
das Nações Unidas, líderes
empresariais e cidadãos ordinários
que se preocupam com estes
assuntos. Recentemente nós
concordamos aqui em Nova Iorque
num Consórcio Global que consiste
na maior multilateral e de
contribuintes das Organizações Não-
Governamentais (ONG’s) para a
ajuda do tsunami e os representantes
dos países afectados, com um
compromisso comum de melhorar a
nossa coordenação, as nossas
realizações financeiras e
comunicações, e possuir um sistema
uniforme para medir o progresso
sobre o qual eu falarei por mais um
minuto.

Eu desfrutei muito a oportunidade
que tive de escutar os representantes
dos países, as organizações não-
governamentais, e outros sobre os
contínuos desafios operacionais.
Estes cinco meses confirmaram a
minha convicção no valor inerente
das Nações Unidas, a razão que
torna a cooperação internacional
possível e eu quero agradecer, como
o fiz em ocasiões anteriores, ao Sr.
Jan Egeland [o Sub-Secretário Geral
da Organização das Nações Unidas
para os Assuntos Humanitários –
autoridade debaixo da qual opera a

Estratégia Internacional de Redução
de Desastres (EIRD/NU) -  e o
Coordenador de Alívio e Emergência
da Organização das Nações Unidas]
e a Sra. Margareta Wahlstrom [a
Assistente do Secretário Geral para
os Assuntos Humanitários da
Organização das Nações Unidas e o
Coordenador - Adjunto do Alívio e
Emergência da Organização das
Nações Unidas] pelo maravilhoso
trabalho que fizeram na coordenação
deste trabalho. Vocês deveriam
saber, pelo menos na minha opinião,
que em cada país, as equipas da
Organização das Nações Unidas em
conjunto com todas as agências estão
realizando um bom trabalho e têm
trabalhado arduamente no apoio ao
trabalho dos governos implementando
os seus próprios planos. Mas eu
acredito, que nós precisamos de
avançar depressa num programa de
trabalho de redução do risco
Mundial e melhorar os sistemas e
políticas de desastres antes de eles
acontecerem, como também ajudar a
acelerar o passo de recuperação dos
países afectados.

Deixe me tentar ser tão específico
quanto eu posso. Em primeiro lugar,
na necessidade para a prevenção de
desastres e mitigação. Embora a
destruição física neste massivo
tsunami era inevitável, claramente o
número de baixas humanas teria sido
mais baixo se tivesse havido um
adequado sistema de aviso prévio e
se tivesssem sido organizadas outras
estratégias de prevenção. De Banda
Aceh [na Indonésia], nós temos
evidências de códigos de construção,
por exemplo, como muitos edifícios
de betão reforçado permaneceram
intactos, enquanto outros foram
varridos.Os pára-choques de
vegetação parecem ter feito uma
diferença significante na Indonésia e
no Sri Lanka onde os mangais
parecem ter diluído o impacto das
ondas no litoral em particular. A
prontidão terá sido um provável
factor chave no número de baixas
humanas contrastantes com as
comunidades do litoral da Índia no
distrito de Cuddalore de Tamil Nadu
[Estado na Índia] e entre algumas

O antigo Presidente dos Estados Unidos da
América Bill Clinton, na sede das Nações Unidas
em Nova Iorque (Fotografia: Eskinder Debede)
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aldeias que tinham recentemente
recebido exercícios de treinamento
sob os esforços patrocinados do
Programa de Desenvolvimento da
Organização das Nações Unidas e de
outras aldeias que não o tiveram. É
claro, que a maior parte de nós,
ouviu falar a pouco da menina
empreendedora da escola britânica,
Tilly Smith que tinha aprendido
sobre tsunamis na sua classe algumas
semanas antes de estar de férias na
Tailândia. Ela reconheceu os sinais
de aviso, e salvou segundo
informações, cem pessoas que
estavam na praia. Se o aviso prévio
faz diferença na Tailândia, a 310
milhas do epicentro, é também claro
que poderiamos ter feito melhor na
Somália, a quase 3,000 milhas do
epicentro.

A menos de um mês depois do golpe
do tsunami, 168 países juntaram-se
para preparar o Quadro Geral de
Acção do Hyogo, continuando com o
trabalho iniciado em 1994 na
conferência de redução de desastres
de Yokohama. Este Quadro Geral de
Hyogo estabelece metas estratégicas,
prioridades de acção, e passos
acordados para a implementação
pelos governos e por outras partes
interessadas. Eu tenho um só ponto a
dizer sobre isto. Nós não podemos
deixar este ano passar sem algum
progresso real na redução do risco de
desastres. Assim, eu insisto aos
membros deste Conselho que
implementem sistematicamente o
Plano de Acção de Hyogo e
especificamente incluam as políticas
e práticas de redução do risco de
desastres nos esforços de
recuperação para não reinstalar as
antigas vulnerabilidades: instituir a
educação e consciência sobre o risco
de desastres nos currículos escolares,
apoiar os programas locais de
avaliação do risco, elevar a
consciência da vulnerabilidade, e
tapar as lacunas da capacidade
necessária para tratar desses riscos, e
completar os sistemas de aviso
prévio, num sólido e fundamento
técnico sustentável, bem-integrado
com os outros sistemas de
advertência, como desses dos
ciclones tropicais.

2005 é um ano chave para o
programa de trabalho de redução de
risco. Eu tenho inteira confiança, de
que nós nunca teremos as economias
turísticas que foram devastadas
completamente em Maldivas e na
costa da Tailândia recuperadas até
que cada país não só tenha um
sistema de aviso prévio mas também
haja um sistema integrado de aviso
prévio na Ásia do Sul que coordene
os sistemas de advertência de todas
estas nações. Eu, na verdade,
acredito que por causa da
visibilidade adquirida, há um enorme
potencial para o aumento do turismo
no Sri Lanka e Indonésia, por
exemplo, como resultado do que
aconteceu. Nada disto acontecerá, a
menos, que nós tenhamos um sistema
de aviso prévio bom e todos
trabalhem em conjunto. Os países
concordaram em trabalhar em
conjunto e montar tecnologias
compatíveis, mas nós precisamos de
terminar. Todo o mundo disse as
coisas certas mas é muito, muito
importante ter este trabalho acabado,
realizando isto agora.

Eu gostaria de dizer
um par de palavras
sobre a resposta a
emergência. A resposta
humanitária imediata e
sem precedentes foi
maravilhosa. A política
e burocracia foram
postas de lado, todo o
mundo trabalhou em
conjunto, mas agora
nós estamos na parte
mais difícil. A
recuperação é muito,
muito mais complexa e
frustrante. Todo o mundo quer estar
num abrigo temporário decente, mas
muitas pessoas ainda estão vivendo
em barracas. Algumas pessoas estão
vivendo em abrigos temporários que
têm telhados de lata e estão em
temperaturas muito quentes. É um
grande problema. Em Aceh [na
Indonésia] e Sri Lanka, uns 170,000
e 70,000 pessoas ainda estão vivendo
em barracas. Os governos estão se
movendo depressa, mas nós sabemos
que leva muito tempo para construir
habitações permanentes para todo o
mundo. Nós temos nos Estados

Unidos, pessoas do nosso último
furacão que ainda não foram
permanentemente abrigados. Assim
este é um grande assunto. Há
recursos suficientes disponíveis para
construir abrigos semi-permanentes
satisfatórios. Assim, eu urjo a todos
vocês para fazerem tudo o que vocês
poderem para assegurar que qualquer
contínua falta de coordenação e
disputas políticas existentes sobre
este assunto não vá impedir os
esforços das pessoas de possuir
agora um abrigo decente. Na minha
última viagem para a região, a
primeira frustração que eu encontrei,
estava nas pessoas  que estavam a
viver em condições insuportáveis.
Finalmente, eu estou preocupado que
nós não estejamos aplicando o nosso
conhecimento e perícias de resposta
a emergência durante a fase de
recuperação e deixem-me explicar o
que eu quero dizer com isto. Não há
protocolos estabelecidos a operar,
por exemplo, para desdobrar os
profissionais ou pôr um projecto ou
sistemas financeiros a funcionar só

O Antigo Presidente dos Estados Unidos da
América. o Sr. Bill Clinton com crianças no Sri

Lanka (Fotografia Clinton)

para esta fase, cobrindo o trabalho de
médio a longo prazos. Nós sabemos
que estas necessidades surgirão
novamente, eu urjo o Conselho para
apoiar os acordos institucionais e
pre-posicionando-se na prontidão
para a dimensão de recuperação que

nós estamos fazendo...”
Para se obter o texto completo do Enviado
Especial da ONU o Sr. Bill Clinton, contacte por
favor a EIRD/NU África.
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Dr. Eric Patrick
Especialista em políticas
PNUD/Centro de Desenvolvimento de Terrenos
Áridos
Nairobe, Quénia

Seca é o perigo natural mais
amplamente relatado em África.
Ainda que, o primeiro “Forum de
Risco de Seca em África & Políticas
de  Desenvolvimento”que nunca
antes se tinha realizado teve lugar
somente em fevereiro deste ano. A
seguir  um breve relatório do evento.
“Risco de seca, como um assunto de
desenvolvimento, tem que ser tratado
de uma maneira mais holístic que o
de simplesmente um fenômeno
meteorológico ou perigo natural.”

O comentário acima, resume muito
bem o espírito da reunião, emergido
do primeiro “Forum de Seca em
África” realizado no continente
africano. O Forum teve lugar de 31
de janeiro a 2 de fevereiro de 2005,
em Nairobe, Quénia. A reunião foi
organizada pela Programa das
Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD)-Centro de
Desenvolvimento dos Terrenos
Áridos, Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento (PNUD)-
Agência para a Prevenção de Crises
& Recuperação (UNDP-BCPR) e a
Estratégia Internacional de Redução
de Desastres das Nações Unidas para
a África (EIRD/NU).

Ao forum estiveram presentes
aproximadamente 45 participantes de
todas as partes de África e também
de fora de África. Os participantes
eram compostos por profissionais
muito experientes e
multidisciplinares, funcionários
seniores de organizações sub-
regionais, decisores políticos com
relevante experiência e parceiros de

“Primeiro Forum sobre a Seca em África” urge uma
abordagem holística sobre os assuntos de risco de
seca

posição estratégica interessados na
redução de desastres. Porém, os altos
custos de tradução de lingua francesa
para inglesa e vice-versa restringiu a
participação dos países africanos de
expressão francesa onde existe uma
grande e considerável experiência.

O contexto

A ideia de um forum de discussão
sobre os assuntos de risco de seca e
políticas de desenvolvimento em
África foi concebida em abril de
2003 durante uma reunião, cuja a
Estratégia Internacional de Redução
de Desastres das Nações Unidas para
a África (EIRD/NU África) foi
anfitriã, do Grupo de Trabalho ad
hoc sobre a Seca das Nações Unidas.
Uma grande variedades de peritos de
seca de várias instituições esteve
discutindo o assunto de seca como
um assunto de desenvolvimento.
Ficou claro, que o assunto tinha que
ser tratado duma maneira mais
holística que o de simplesmente um
fenômeno meteorológico ou perigo
natural. Um modelo “tipo ideal”
duma sociedade vulnerável à seca e
uma sociedade resistente à seca
parece ter emergido.

Os participantes à reunião de abril de
2003 também concordaram que teria
que existir uma rede mundial de
redes de seca, ou pelo menos de
redes com maior  enfoque na
política, na redução de risco da seca
e nos aspectos de desenvolvimento.
Em particular, sentiu-se até então
grande falta duma rede pan-africana
e foi feita uma recomendação de que
isso fosse iniciado, e que teria
conjuntamente como anfitriões a
PNUD-Centro de Desenvolvimento
dos Terrenos Áridos e a EIRD/NU
África (ambas as instituições têm a
sua base em Nairobe, Quénia).

Os participantes sentiam que dada a
limitada ligação via internet na maior
parte de África, uma rede electrônica
teria definitivamente que ser
completada por uma oportunidade de
discussão face-a-face anual que foi
dada o nome de “forum.” O primeiro
desses foruns anuais é o denominado
“Primeiro Forum sobre a Seca em
África” que se realizou de 31 de
janeiro a 2 de fevereiro de 2005 –
um evento que teve a duração de três
dias em Nairobe, Quénia.

Os procedimentos

O Forum reuniu um grupo multi-
disciplinar que trabalha nas áreas da
seca e política que foi estruturado ao
redor de vários assuntos. O programa
e procedimentos estão disponíveis na
página da internet  www.undp.org/
drylands. Oito (8) conjuntos de
ideias foram aglutinados apartir das
apresentações e discussões. Os oito
conjuntos de ideias estão a seguir
descritos:

1. O acesso ao mercado dos
produtos das terras áridas
(investimentos e produções),
incluindo informação.

2. A diversificação dos meios de
subsistência, particularmente em
termos do grau de dependência
de tempo com os sistemas de
produção com valor acrescentado
em áreas propensas a seca.
Noutras palavras, a que grau é o
valor do que é produzido
afectado pela variabilidade do
clima. A pessoa pode olhar isto
localmente ou nacionalmente. Por
exemplo, após a seca que atingiu
o Zimbabwe em 1991, o Produto
Nacional Bruto (GDP) do país
(temporariamente) desceu por
uns 11% devido à sensibilidade

Os parceiros em acção
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do tempo atmosférico na
economia: a seca atingiu a
agricultura e a geração de energia
que combinados tiveram efeitos
no sector de processamento agro-
industrial.

3. Os modelos exigidos são os que
nos permitem integrar/enquadrar
o risco de seca no

O Primeiro Forum sobre a Seca em África
De 31 janeiro a 2 de fevereiro de 2005

Nairobe, Quénia

desenvolvimento, nas políticas e
práticas, especialmente ao nível
estratégico. Isto, é
particularmente importante para
os países apertados ou atingidos
por secas crónicas – que são
infelizmente muitos em África –
o que se torna portanto um
assunto de desenvolvimento
central.

4. As relações entre a seca, o acesso
aos recursos e o conflito violento
no contexto das mudanças
históricas que têm reduzido
acesso devido a pressão
provocada pelo aumento da
população. Também foram
discutidos assuntos associados a
provisão de serviços móveis.

RECOMENDAÇÕES
1. Nós reconhecemos a importância do contexto da economia política internacional de ajuda alimentar e

comércio e seus potenciais significantes impactos nas opções para a gestão de risco de seca aos níveis
local e nacional. Enquanto esta economia política fôr tomada como  um “atributo” para propósitos de
planeamento só a curto prazo, ela  deveria ser negociada para um termo mais longo contendo deste modo
uma visão de reforço as opções de gestão de risco

2. Nós enfatizamos a importância da vontade política no melhoramento da gestão de risco de seca, mas não
assumimos a sua existência. É responsabilidade dos Governos criar um ambiente propício na qual as
famílias podem aumentar as suas opções de meios de sustento  e em troca podem contribuir para as
economias nacionais.

3. Nós afirmamos o valor das estratégias de gestão de risco tradicionais mas sem os romantizar,
reconhecendo que eles são centrais a qualquer objectivo de gestão de risco bem sucedida e ainda podem
precisar de se adaptar as mudanças estruturais ocorridas. Muitos destes sistemas têm quebrado devido a
várias pressões e ainda a sua natureza de adaptação é um recurso que ainda é viável mas tipicamente
subestimado

4. Nós insistimos numa visão holística de gestão de risco e de seca, e há então a necessidade de se engajar
as perspectivas das múltiplas disciplinas e grupos de conceptualização e inventar estratégias para
mitigar seca.

5. Nós defendemos fortemente uma abordagem orientada pela procura de intervenções e estratégias para
reduzir o impacto da seca ao nível doméstico, destacando o marginalização política e econômica que
enfrentam muitas comunidades afectadas pela seca. Só, atravês da sua desmarginalização será
assegurada a sua participação, e só com a sua  participação serão os impactos de risco de seca
abordados de maneiras de  custo-efectivas.

6. Nós propomos a institutionalização e colaboração entre as partes que têm a ver com o risco de clima em
África, particularmente a seca, identificando objectivos múltiplos que poderiam ser abordados com os
vários calendários de um modo realista e focalizando  primeiro os países mais afectados pelos impactos
da seca .

7. Nós enfatizamos que o modo como as pessoas pensam sobre a seca, o modelo implícito aplicado -
representando frequentemente um conjunto da suposições não examinadas - fortemente afecta, o que nós
acreditamos serem as opções para a gestão de risco de seca. Além disso, dada a grande diversidade de
situações mesmo dentro de um mesmo país, as perspectivas múltiplas devem ser encorajadas, uma gama
de estratégias e opções desenvolvidas - com vantagens e desvantagens, custos e aplicabilidade
identificados - em lugar de procurar uma única solução.
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5. A atracção/viabilidade duma
abordagem baseada em direitos
aos serviços básicos, segurança
alimentar e desenvolvimento em
geral.

6. A natureza do mecanismo de
financiamento, a estrutura e os
incentivos institucionais no
desenvolvimento de burocracias
como um obstáculo para superar
a renegociação da ajuda ao
desenvolvimento no golfo.

7. Experiências regionais e
internacionais para gerir o risco
de seca como fontes de
inspiração, inovando e
inventando soluções a nível
nacional. Colaboração em
assuntos trans-fronteiriços
também foi discutida.

8. A necessidade para unir o risco a
nível familiar aos processos
decisão governamentais e de
planeamennto do
desenvolvimento. Nós
começaremos pelo topo, pelo
meio, por baixo ou faremos isso
simultaneamente? O papel das
NGOs (Organizações Não-
Governamentais) e CSOs
(Organizações ao Serviço de
Comunidade) e outras “terceiras
partes” também foram
mencionadas. Quais são os
pontos estratégicos e os pontos
de entrada?

9. A necessidade de modelar as
mensagens de risco de desastres
aplicadas ao risco climático para
as diversas audiências.

Os resultados

O objectivo principal da reunião era
conseguir conhecermo-nos uns aos
outros e iniciar com uma rede de
trabalho. Porém, a ênfase ao fim era
mais no que cada parte ou indivíduo
poderia fazer para promover a
mensagem geral de redução de risco
de desastres no que respeita a
aplicação ao risco climático em
África.

As recomendações formais (veja
caixa abaixo) surgiram do Forum,
baseadas num consenso implícito
que prevaleceu durante as
discussões na reunião. As
recomendações também poderiam
ser sugeridas como “declarações”
de “garantia” da gestão de risco de
seca em África.

Sra. Aida M’Bo Ndembele
Conselheira,
Programa Ambiental,
PNUD Mali
Bamako, Mali

Como resultado da sua localização
geográfica tropical na África
Ocidental, o Mali está
permanentemente exposta a riscos do
clima (chuva incerta, frequentemente
insuficiente para a agricultura e a
produção de gado) e seus efeitos
desastrosos. Mas estes riscos
também são agravados por vários
factores: (1) mais que metade do seu
vasto território (1,241,000
kilómetros quadrados) é um deserto;
(2) a terra é de natureza continental e
está internamente e externamente
cercada por terra firme.
Também, os dois maiores rios na
África Ocidental, o Rio Níger e o
Rio Senegal que atravessam o país
em mais de 2,200 kilómetros são
uma bênção e um recurso em tempos

O MALI procura capacitar-se em assuntos sobre
desastres naturais

normais. Porém, quando a chuva é
excessivamente intensa e muita, eles
agravam riscos climáticos e podem
activar inundações causando perdas
humanas e materiais. Este foi o caso
do Selingue em 2001, e em julho e
agosto de 2002 em várias partes do
país, especialmente no norte (numa
zona de lago) e na região de Kayes
(no sudoeste).

Os efeitos da mudança de clima

Em 2003, como resultado de chuva
excessiva, o Mali, como vários
países da sub-região, sofreu danos
consideráveis porque áreas privadas
de água durante vários anos
receberam uma quantidade excessiva
de água. Além disso, as colheitas são
ameaçadas todos os anos por invasão
de gafanhotos e várias epidemias,
como foi o caso de 2004.

As conseqüências imediatas disto são
más e desastrosas, se não perda de
colheitas (que resulta frequentemente

escassez de comida e fome) e perda
de gado. Estas duas conseqüências
corrompem a economia nacional que
tem como base principal as
actividades rurais levadas a cabo por
80 por cento da população do Mali.

O país, também enfrenta outros
perigos naturais compartilhados pela
região, como a seca. Também, são
observadas fumarolas extremamente
quentes (com emissão de gás) até
500 graus centigrados na parte
nordeste do país.

E durante 30 anos, o Mali foi
seriamente afectada pelos efeitos de
mudança de clima. A Seca instalou-
se gradualmente, tornando-se cada
vez pior devido ao uso excessivo da
cobertura vegetal que conduz a
degradação dos solos.

Todas as calamidades e desastres
acima citadas fizeram com que fosse
necessário estabelecer adequados
sistemas de resposta.
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Estabelecido o organismo de
gestão de desastres

Em 1998, o governo do Mali
estabeleceu uma Direção Geral de
Proteção Civil (DGPC em francês)
cuja missão principal é gerir e
prevenir desastres e coordenar as
acções de proteção civil levadas a
cabo por vários departamentos
nacionais e parceiros. As filiais
regionais também foram
estabelecidas em várias partes do
país. Porém, como uma estrutura
responsável por organizar e
coordenar a prevenção e acções de
alívio, especialmente desenvolvendo
e implementando planos de gestão de
desastres e de acidentes, a Direção
Geral de Proteção Civil até agora
não pôde ainda executar o seu dever
integralmente.

O facto é que as estruturas acima não
estão ainda suficientemente
equipadas e capacitadas (capacidade
humana e operacional) para prevenir
e gerir os riscos e desastres tanto
naturais como causadas pelo homen -
como a crise da Costa do Marfim.

A intervenção do Programa das
Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD) no Mali

Um projecto de capacitação em
gestão de desastres naturais foi
desenvolvido para ser implementado
com base no Quadro Geral de
Assstência ao Desenvolvimento das
Nações Unidas (UNDAF) e em
conformidade com a “Acção
Ambiental & Condições de Vida
Sustentávies” pilar do Programa de
Cooperação para o período 2003-
2007 assinado com o governo do
Mali. O projecto foi lançado em
maio de 2004 e foi implementado
pela Direcção Geral para Proteção
Civil (DGPC). O projecto possui os
seguintes objectivos:

• A sensibilização/formação e
educação sobre os riscos e
desastres dos vários parceiros
(autoridades governamentais
estatais, locais, departamentos
descentralizados, sociedade civil,
etc.), enquanto também realiza

trabalho de advocacia da
prevenção.

• O desenvolvimento de
mecanismos para a troca de
informação sobre os assuntos de
risco natural e gestão de desastres
entre os níveis locais, regionais e
nacionais.

• O proporcionamento de apoio
para o estabelecimento dos
esperados quadros gerais legais e
institucionais para ajudar a
harmonizar as políticas de
desenvolvimento com as políticas
de redução de risco.

• O desenvolvimento de planos
participatórios e inter-sectoriais
de redução de risco regionais que
aumentem o valor do
conhecimento indígena ou
tradicional.

• Desenvolvimento de um plano
nacional coerente para a redução
e gestão de desastres naturais
com os beneficiários e os
parceiros do sistema das Nações
Unidas locais … e em
colaboração íntima com a
Estratégia Internacional de
Redução de Desastres das Nações
Unidas para a África (EIRD/NU
África), UNDP-BCPR (Agência
para Prevenção de Crise e
Recuperação) e UNITAR
(Instituto da Organização das
Nações Unidas para a Formação
e Pesquisa).

Os parceiros estratégicos

Para a sua implementação, o projeto
enfatiza especialmente a parceria
com as organizações não-
governamentais (NGOs), autoridades
governamentais locais, instituições
estatais e comunidades de base, que
têm como base principal funções
claras e bem-definidas para cada um
dos actores acima citados.

Por exemplo, relativo a comunidades
de base, o enfoque é sobre o
“desenvolvimento do conhecimento
de risco”:

Atravêz da adopção das folhas de
análise de risco de desastres de
comunidades (FICAR em francês)
que estão actualmente sendo
desenvolvidos para cada circlo/
comunidade/região. Um mapa/plano
regional dos principais riscos será
desenvolvido para ser enquadrado
mais tarde no plano nacional do Mali
sobre os principais riscos.
Atravêz da implementação de tal
abordagem, o projeto visa capacitar
o governo do Mali, autoridades
governamentais locais
descentralizadas e comunidades de
base para que deste modo
possibilito-os de melhor prevenir e
gerir os desastres naturais.

O conhecimento dos riscos

Várias acções que estão a decorrer
ou estão planeadas, como o

Membros da estrutura geral da Direcção Geral de Protecção Civil do Mali e a Sra. Aida Ndembele do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) do Mali
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inventário e análise do risco de
desastres naturais, o
desenvolvimento de mapas de risco
nacional e a adopção de uma
legislação com cláusulas de alívio de
desastres pela Assembleia Nacional,
são todos os desenvolvimentos
positivos do Mali. Entretanto, o
Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD) em
conjunto com o governo do Mali

asseguraram que fidedigna
informação fosse disponível e
compartilhada e que adequadas
medidas de prevenção fossem
tomadas e levadas ao conhecimento
daquelas comunidades envolvidas.

Após ter participado, com a
comunidade internacional, na
Segunda Conferência Mundial sobre
a Redução de Desastres realizada em

janeiro de 2005, em Kobe, Japão,
espera-se que o Mali implemente
eficientemente as integradas
estratégias para a adaptação as
mudanças de clima em benefício
duma melhor gestão dos ecosistemas
e redução do risco de desastres. De
facto, as estratégias ajudariam o país
a atingir o desenvolvimento
sustentável econômico e social. 

EIRD/NU África
Nairobe, Quénia

A Comunidade Econômica de
Estados da África Ocidental,
ECOWAS, planeiam estabelecer um
mecanismo de gestão de desastres
para a África Ocidental. Para ssse
efeito, foi realizada uma reunião de
peritos em março de 2005, na Nigéria.
A seguir apresenta-se o relatório final
da reunião.

Convencidos da necessidade urgente
de aumentar a capacidade de
prevenção e gestão de desastres na
África Ocidental, a 51ª sessão do
Conselho de Ministros que teve lugar
em  Accra, Ghana, de 15 a 18 de
dezembro de 2003, decidiu
estabelecer um mecanismo sub-
regional de gestão e prevenção de
desastres.

A primeira reunião de Embaixadores
representando os quatro países
designados como membros do
comitê técnico nomeados para esse
propósito, isto é a Costa de Marfim,
a Gâmbia, o Níger e a Nigéria,
realizou-se a 27 de maio de 2004 no
Secretariado Executivo da
Comunidade Econômica de Estados

ECOWAS: Reunião de Peritos para o Estabelecimento
de um Mecanismo de Gestão de Desastres para a
África Ocidental

da África Ocidental (ECOWAS). A
reunião recomendou que fosse
convocada uma reunião de peritos
dos quatro Estados Membros para se
poder considerar as modalidades
técnicas para o estabelecimento do
mecanismo.

A reunião de Peritos realizou-se de 8
a 10 de março de 2005 no
Secretariado Executivo da
Comunidade Econômica de Estados
da África Ocidental (ECOWAS), e
foi presidida pelo Secretário
Executivo da ECOWAS, Doutor
Mohamed Ibn Chambas que estava
acompanhado por funcionários
séniores do Secretariado Executivo.

No seu discurso de abertura, o
Secretário Executivo sublinhou os
efeitos devastadores dos desastres
nas economias dos países africanos
ocidentais. Ele reiterou a
determinação da Comunidade
Económica dos Estados da África
Ocidental (ECOWAS) de não só
reduzir os desastres mas também os
conflitos armados, e realçou a
necessidade de  integrar a prevenção
de desastres e gestão de desastres da
África Ocidental nos contínuos
planos e programas de
desenvolvimento. Para concluir, ele
expressou a esperança de que a

reunião podesse propôr relevantes
recomendações que assegurariam a
implementação efectiva do projecto.

No fim do discurso do Secretário
Executivo, foi eleita nesta reunião
uma agência que será presidida pelo
Níger, actual Presidente da
Comunidade Econômica de Estados
da África Ocidental (ECOWAS).

As Agências de Nações unidas a
EIRD/NU, o Escritório para a
Coordenação dos Assuntos
Humanitários (UN/OCHA), a
UNHCR e as organizações da
sociedade civil estiveram
representadas na reunião.

Os antecedentes

A sub-região da África Ocidental
teve a sua parte justa e certa de
desastres naturais e causados pelo
Homen. Estudos anteriormente
realizados, mostraram que as
consequências de tais ocorrências
são mais desastrosas para os países
pobres do que para os países ricos.

Passados anos, o conceito e
definição de desastres como também
as suas causas e efeitos mudaram e
agora é colocada mais ênfase nos
efeitos sociais dos desastres e na
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capacidade colectiva para arcar com
eles.

Os desastres naturais que acontecem
ou podem acontecer na África
Ocidental são: perigos climatoló-
gicos, actividade sísmica, conflitos,
infestação de peste e doença nas
culturas, epidemias, acidentes
industriais e químicos, fracasso dos
sistemas tecnológicos, queimadas e
incêndios.

O objectivo

A reunião foi convocada para
considerar as modalidades para o
estabelecimento de um mecanismo
de gestão de desastres na África
Ocidental.

O resultado das deliberações

As discussões centraram-se
essencialmente nos seguintes quatro
pontos:
• Um quadro geral institucional e

legal
• Uma política comum
• Um quadro geral operacional
• A mobilização de recursos

A. O quadro geral institucional e
legal
A reunião concordou na necessidade
de estabelecer uma Unidade bem
financiada dentro do Departamento
de Assuntos Humanitários do
Secretariado Executivo da
Comunidade Econômica de Estados
da África Ocidental (ECOWAS) para
coordenar a prevenção e gestão de
desastres, e um Comitê Técnico
composto por peritos dos Estados
Membros. A Unidade de Gestão de
Desastres deveria organizar
consultas anuais com o Comitê
Técnico.

B. Uma política comum
A próspera Implementação do
mecanismo requer uma estratégia
sub-regional comum que envolverá:

• A designação de pontos focais
nacionais

• A adopção de uma política de
formação comum em assuntos

técnicos
• A identificação de capacidades

C. O quadro geral operacional
O quadro geral operacional proposto
é o seguinte:
• Um orgão de coordenação central
• Os países da sub-região
• As Agências internacionais
• As comunidades locais

D. A mobilização de recursos
No que diz respeito aos recursos, a
reunião acordou na necessidade de:

• Explorar a possibilidade de
financiar o mecanismo atravêz do
Fundo da Paz da Comunidade
Econômica de Estados da África
Ocidental Comunidade
Econômica de Estados da África
Ocidental (ECOWAS)

• Estudar a possibilidade de
organizar sessões de formação
em mobilização de recursos

• Envolver outros parceiros para o
estabelecimento de parcerias
estratégicas

As observações

A. Os defeitos e falhas

• A ausência de uma visão comum
• A falta de coordenação e

cooperação a nível regional
• A inadequada informação

• A inadequada capacitação e
formação a nível regional

B. As condições para o sucesso
Os Estados Membros da
Comunidade Econômica de Estados
da África Ocidental (ECOWAS)
indicaram que eles estavam dispostos
e prontos a apoiar qualquer medida
que o Secretariado Executivo da
ECOWAS possa adoptar para
superar as negligências acima
anotadas.

As Recomendações

Os Peritos fizeram as seguintes
recomendações:

A. O quadro geral institucional
• Deveria ser estabelecida uma

unidade de prevenção e gestão de
desastres dentro do
Departamento de Assuntos
Humanitários do Secretariado
Executivo da ECOWAS;

• Deveriam ser institucionalizadas
reuniões do Comité Técnico;

• Os Estados Membros deveriam
designar os seus pontos focais
nacionais.

B. Uma política comum
• Um estudo deveria ser

empreendido sobre os principais
desastres para se identificar as

Alguns participantes a reunião de peritos
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áreas com prioridade de acção a
nível regional;

• Uma estratégia de orientação
sub-regional sobre a redução de
desastres deveria ser
desenvolvida; a redução de
desastres deveria ser integrada
nos planos e programas  de
desenvolvimento;

• Uma reunião consultiva regional
deveria ser organizada para
envolver os Estados Membros da
Comunidade Econômica de
Estados da África Ocidental
(ECOWAS) mais de perto na
definição da estratégia de
desenvolvimento e iniciativas
sub-regionais;

• O apoio dos Chefes de Estado e
de Governo deveria ser solicitado
para assegurar que as autoridades
a nível sub-regional participem
activamente na prevenção e
gestão de desastres para o
desenvolvimento sustentável.

C. O quadro geral operacional

• Um estudo deveria ser
empreendido sobre a

vulnerabilidade dos países para
determinar os seus principais
riscos que actualmente estão
enfrentando;

• Deveria ser preparada uma lista
detalhada de ferramentas e
instrumentos de gestão de
desastres disponíveis em cada
país membro;

• Todo o esforço deveria ser feito
para assegurar a compatibilidade
e a complementariedade dos
equipamentos e materiais;

• Deveriam ser estabelecidas
instituições apropriadas;

• Deveriam ser envolvidas as
forças de defesa e segurança nos
esforços de gestão de desastres.

D. A mobilização de recursos

• A Comunidade deveria
considerar o que pode ser feito
para fortalecer o Fundo da Paz da
Comunidade Econômica de
Estados da África Ocidental e
ampliar o seu âmbito de forma a
que os recursos do fundo possam
ser usados para financiar as
actividades de gestão de
desastres.

• Deveriam ser organizados
programas de formação de
mobilização de recursos em
parceria com as agências da
Organização das Nações Unidas
(ONU), outras organizações
internacionais e organizações
não-governamentais (NGOs).

E. Parceria

• Deveriam ser desenvolvidos
laços de cooperação mais íntimos
com os parceiros, incluindo as
agências da Organização das
Nações Unidas, organizações
humanitárias e instituições
multinacionais, organizações do
sector privado, governos,
organizações da sociedade civil,
etc.

Os participantes expressaram a
esperança de que as agências da
Organização das Nações Unidas
proporcionariam a ajuda necessária
para o estabelecimento do
mecanismo sub-regional de gestão de
desastres. 

Sr. Benedict Tembo
Jornalista,
Lusaka, Zâmbia

As deficiências na partilha de
informação conduziram a mortes
desnecessárias na África Austral. As
tais deficiências são declaradas
serem ainda piores devido a falta de
conhecimento e apropriados
sistemas de comunicação. Os países
da Comunidadede de
Desenvolvimento da África Austral
(SADC) estão abordando este

assunto, escreve o jornalista
Zambiano Benedict Tembo.

Cinco horas depois de um terramoto
atingir o noroeste de Sumatra,
Indonésia, activando um grande
tsunami com uma série de ondas que
depressa se propagaram pelo Oceano
Índico, atingindo alguns países
africanos.

A Somália estava entre os países
afectados. Os outros paises foram a
África do Sul,  oMadagáscar, o
Quénia e a Tanzânia.

A Tanzania, que perdeu 13 cidadãos,
acredita que o movimento das ondas
do tsunami teria permitido bastante
tempo para a advertência,
especialmente para os países
afectados, mas infelizmente não
houve qualquer tal tipo de
advertência até o desastre atingí-los,
resultando em mortes.

Defrontado com esta falta de
informação, os países membros da
Comunidade de Desenvolvimento da
África Austral (SADC) aperceberam-
se da grande e urgente necessidade

Pronto o plano de formação regional da Comunidade
de Desenvolvimento da África Austral para a gestão
de informação
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da partilha de informação em todos
os aspectos de prevenção, prontidão
e resposta de desastres.

Vindo prestar ajuda ao grupo das 13
nações, a Inwent , uma emopresa de
consultoria em  capacitação da
Alemanha que procura preencher a
lacuna da falta de informação entre
os países da Comunidade de
Desenvolvimento da África Austral
(SADC) organizou um “Plano
deFormação Regional para a
Gestão de Informação” nos dias 19
a 22 de abril de 2005 na Tanzânia.

A informação: a “chave” para o
sucesso das medidas contra os
desastres

O evento que teve lugar na cidade
costeira de Bagamoyo (porto de
saída de escravos - um desastre da
humanidade), foi uma capacitação na
qual se atravessou transversalmente e
se uniu a gestão de informação com a
prevenção, e a prontidão de
desastres.

Na abertura do seminário, a Sra.
Rose Lugembe, Secretária
Permanente ao Gabinete do
Primeiro-Ministro da Tanzânia disse
que a gestão de desastres dependia
da velocidade e da precisão da
colecta de informação exacta e
necessária e da sua respectiva
disseminação. “A razão para esta
escola de pensamentos reside no
facto de que a informação é a chave
de qualquer implementação próspero
de medidas contra os desastres,”
disse ela.

A Sra. Lugembe disse que os
impactos das cheias do ano 2000 em
Moçambique poderiam ter sido
reduzidas se as pessoas tivessem sido
anteriormente fornecidas informação
sobre a sua vulnerabilidade as
iminentes cheias nas suas áreas de
residência. Ela disse, que embora o
terramoto e o tsunami de 26 de
dezembro de 2004 tivessem tido a
sua origem e acontecido a uns 5,000
quilómetros, eles afectaram a
Tanzânia e levaram à morte de 13
pessoas.

“Estes dois exemplos indicam as

deficiências em termos de
informação e sua disseminação para
as pessoas. As deficiências na
compartilha de informação trans-
fronteiriça são ainda piores devido a
falta de conhecimento e de
apropriados sistemas de
comunicação. Nós temos que achar
um modo para superar isto, atravêz
de mecanismos organizados e planos
de implementação,” ela incitou a
acção dos participantes.

Pronto o plano de formação
regional da Comunidade de
Desenvolvimento da África Austral
(SADC)

A gestora do projecto da Inwent, a
Sra. Sussane Breuer, que está
baseada em Berlim, disse que o
mundo se deu conta da importância
da redução de desastres por causa do
tsunami que tinha acontecido dias
antes do começo da Conferência
Mundial de Redução de Desastres
em Kobe, Japão, em janeiro deste
ano.

A Sra. Breuer também afirmou o
seguinte: “O mundo se deu conta da
importância das medidas contra os
riscos e das medidas de prontidão e
que o funcionamento dum sistema de
aviso prévio era crucial para evitar
ou pelo menos mitigar os tais
impactos desastrosos dos desastres
naturais”.

Ela adicionou: “Aqui novamente, nós
observamos o seguinte: havia peritos
e especialistas que souberam a tempo
sobre o referido evento, mas não
havia nenhum sistema de informação
ou estrutura para enviar ou
comunicar a tal importante
advertência as autoridades
responsáveis, deixando só e dessa
maneira as  pessoas afectadas”.

Referindo-se ao seminário, a Sra.
Breuer disse que tinham sido
desenvolvidas muitas ideias boas
sobre isto e nesta “idade de ouro”,
acrescentando que a Inwent
começaria logo o planeamento dos
próximos passos a dar.

O Sr. Florian Bemmerlein-Lux,

perito em gestão de desastres, disse
que o seminário de Bagamoyo trouxe
finalmente pelo menos três
resultados bons. “O plano de
formação está pronto e os primeiros
três cursos serão implementados. Já
foi colecionado material suficiente
para começar a escrever ideias para
uma proposta de projeto assim que
forem solicitadas propostas ,” disse
dele.

O Sr. Bemmerlein-Lux, que tem a
sua base em Nürnberg na Alemanha,
está gerindo uma firma de
consultoria chamada “Eco-
institucional Development Consult”,
Eco-Desenvolvimento Institucional.

O seminário de Bagamoyo era a
continuação de um processo que teve
o seu começou em Pretoria, na
África do Sul, em agosto de 2004. O
processo procurou desenvolver um
plano de formação regional para a
gestão de informação em gestão de
risco de desastres. 

1. Benedict Tempo é um membro da “Rede de
Jornalistas sobre a Redução de Risco de
Desastres em África” estabelecida em dezembro
de 2004 com o apoio da Estratégia Internacional
de Redução de Desastres das Nações Unidas
para a África (EIRD/NU).

Os parceiros em acção


