
Gestão de Riscos e Política Nacional 
de Defesa Civil

• Final dos anos 90 - ações sistemáticas com 
enfoque em conhecer melhor as variáveis 
condicionantes que determinam a intensidade e a 
extensão do impacto dos desastres;

• Mudança na visão de curto prazo, para longo 
prazo;

• A gestão dos riscos é uma estratégia e não uma 
disciplina;

• É o resultado de um comportamento 
interdisciplinar e multissetorial;

• Não é privativo das instituições, e sim uma atitude, 
um valor ou um princípio para uma sociedade.



RISCOS X DESASTRES

• Um desastre representa a materialização de 
condições de risco existente;

• Desastres são riscos mal manejados;

• A gestão dos riscos é uma estratégia e não uma 
disciplina;

• O nível do risco de uma sociedade é relacionado a 
seus níveis de desenvolvimento e da sua 
capacidade de modificar os  fatores de risco que 
potencialmente a afetam;

• Todo risco está construído socialmente, mesmo 
que o evento físico com que é associado seja 
natural.



GESTÃO DE RISCOS

• Análise de riscos

• Redução de riscos

• Manejo de desastres

• Recuperação



ANÁLISE DE RISCOS

• Identificar a natureza, extensão, intensidade e 
magnitude da ameaça;

• Determinar a existência e o grau de 
vulnerabilidade;

• Identificar as medidas e recursos disponíveis;

• Construir cenários de riscos prováveis;

• Determinar níveis aceitáveis de riscos, bem como 
considerações custo-benefício;

• Fixar prioridades (recursos x distribuição ao longo 
de um período determinado);

• Desenhar sistemas de administração efetivos e 
apropriados para implementar e controlar 

processos anteriores.



REDUÇÃO DE RISCOS

• Prevenção (ações dirigidas a diminuir os 
riscos);

• Mitigação (ações dirigidas a reduzir os 
efeitos gerados pela ocorrência de um 
evento adverso).



MANEJO DE DESASTRES

• Preparação (conjunto de medidas e ações 
destinadas a reduzir ao mínimo a perda de 
vidas humanas e outros danos);

• Alerta (estado onde se declara formalmente a 
iminente ocorrência de um desastre);

• Resposta (ações desenvolvidas durante um 
evento adverso e que tem como objetivo 
salvar vidas, reduzir o sofrimento humano e 
diminuir perdas).



RECUPERAÇÃO

• Reabilitação (período de transição que 
se inicia durante a fase de resposta, em 
que se estabelecem, no curto prazo, os 
serviços básicos indispensáveis);

• Reconstrução (processo onde se 
repara a infra-estrutura, se restaura o 
sistema de produção e se volta ao 
padrão da vida anterior ao desastre).



GESTÃO DE RISCOS

• Análise de riscos

• Redução de riscos

• Manejo de desastres

• Recuperação
Existe uma estreita inter-relação entre as quatro 
áreas apresentadas, e portanto, a implementação 
de uma delas terá um efeito nas demais e em todo 
o processo de desenvolvimento de uma 
comunidade. O processo de desenvolvimento 
socioeconômico está íntima e reciprocamente 
ligado a todas as fases da gestão de riscos.



• Condicionantes, Objetivos, Instrumentos, 

Diretrizes, Metas, Planos Diretores de Defesa Civil,   

Programas e Projetos
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Resultado de eventos adversos, 
naturais ou provocados pelo homem, 
sobre um ecossistema vulnerável, 
causando danos humanos, materiais 
e ambientais e conseqüentes 
prejuízos econômicos e sociais.



De mãos dadas com a 
comunidade

na busca permanente pela

redução de desastres.



DEFESA CIVIL

REDUÇÃO DE 
DESASTRES

 Prevenção de desastres

 Preparação para

emergências  e desastres

 Resposta aos desastres

 Reconstrução

ObjetivoObjetivo GeralGeral



Desenvolvimento  
sustentável

Proteção 
Ambiental

Redução 

de desastres

Bem-estar 
social

SEGURANÇA GLOBAL DA 
POPULAÇÃO



 A POLÍTICA NACIONAL DE DEFESA CIVIL
constitui o conjunto de objetivos que orientam e 
dão forma à ação de Defesa Civil pelos governos 
FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, 
condicionando a sua execução. Atende aos 
seguintes preceitos constitucionais:

Art.21.  Compete à União:
.............................................
XVIII – planejar e promover a defesa permanente 
contra as calamidades públicas, especialmente as secas 
e as inundações;
.............................................
Art.22. Compete privativamente à União legislar 
sobre:
.............................................
XXVIII – defesa territorial, defesa aeroespacial, 
defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional;
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Aprovada pela Resolução/

CONDEC nº02,de 12.12.94
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OBJETIVOS
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OBJETIVO GERAL :  REDUÇÃO DE DESASTRES



Objetivos Específicos

Promover a defesa permanente contra desastres
naturais ou provocados pelo homem;

 Prevenir ou minimizar danos, socorrer e assistir
populações atingidas, reabilitar e recuperar áreas
deterioradas por desastres;

 Atuar na iminência ou em situações de desastres;

 Promover a articulação e a coordenação do Sistema
Nacional de Defesa Civil- SINDEC, em todo o território
nacional.
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DIRETRIZES

1.Atribuir a um único sistema as ações de DC 

2. Implementar COMDECs nos Municípios

3.Apoiar Estados e Municípios nos Planos      
Diretores

4. Promover ordenação do espaço urbano

5.Estabelecer critérios p/estudos e avaliação 
de riscos / planejamento da redução de riscos

6. Priorizar Prevenção

7.Interação de COMDECs e NUDECs

8.Implementar programas p/ mudança cultural
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DIRETRIZES

9. Integração da PNDC com as demais 
políticas nacionais 

10. Implementar o SINDESB

11. Buscar novas fontes de recursos

12. Implementar o Intercâmbio Internacional

13.Estimular estudos e pesquisas

14. Implementar Proj de  desenvolvimento 
científico e tecnológico 

15. Promover a inclusão de conteúdos de 
redução de desastres nos currículos 
escolares.



INSTRUMENTOS

RECURSOS 
FINANCEIROS

PLANEJAMENTO

SINDEC

P

N

D

C



PLANEJAMENTO
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PLANOS DIRETORES DE DC

PLANOS DE CONTINGÊNCIA 
ou EMERGÊNCIA

PLANOS PLURIANUAIS

INSTRUMENTOS



• Devem ser permanentemente atualizados 
e considerar os aspectos de Prevenção, 
Preparação, Resposta e Reconstrução

Planos Diretores



RECURSOS 
FINANCEIROS

 Art. 148, Inciso 1º CF : “ A União, 
mediante Lei Complementar, poderá
instituir empréstimos compulsórios para 
atender a despesas extraordinárias, 
decorrentes de calamidade pública, de 
guerra externa ou sua iminência.”

 FUNCAP

Previsão de Recursos= Municípios, Estados e União                                           

INSTRUMENTOS



• A- Classificação geral dos
desastres

• B- Codificação de desastres,
ameaças e riscos

ANEXOSANEXOS ÀÀ PNDCPNDC


