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O desastre da SAMARCO ... 

Quais mudanças foram provocadas por este desastre ? 



• Terceira Conferência Mundial para a Redução do Risco de Desastres 

(Sendai Mar 2015) – Marco de Sendai para a Redução do Risco de 

Desastres 2005 2015 

• United Nations Summit to adopt the post-2015 development agenda 

– (New York Set 2015) – Adotou o documento  'Transforming Our World: 

The 2030 Agenda for Sustainable Development‘.  

• United Nations Climate Change Conference, COP21 (Paris Dec 2015)  

–  Um acordo global e obrigatório para todas as nações do mundo sobre 

clima (O Acordo de Paris). 

• Third International Conference for Financing for Development (Addis 

Ababa Jul 2015) – O Addis Ababa Action Agenda (AAAA) definiu o 

caminho para a mobilização de recursos, tecnologias, e parcerias.  

•  United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban 

Development (October 2016) – Adotou o documento  New Urban 

Agenda 

 



De Hyogo para Sendai … 
• Mudança de foco: reduzir riscos de desastres  
e não mais perdas por desastres 
• Compreender e abordar fatores criadores de  
risco (atuais e futuros); 
• Mudança de “o que fazer?” para “como fazer?” 
• Escopo inclui ameaças extensivas, de pequena escala, 

tecnológicas e biológicas 
• Conjunto de metas globais e princípios orientadores 
• Responsabilidade para a RRD compartilhada com partes 

interessadas 
• Mobilização de investimentos sensíveis ao risco 

 



Aumentar 
Mortalidade/ 

população global 
média de 2020-2030 << media 2005-2015 

 

Reduzir 

Pessoas afetadas/ 
população global 

média de 2020-2030 << media 2005-2015 
  

Perdas econômicas/ 
PIB global 

Resultado 2030 << Resultado 2015 

Danos à infraestrutura crítica 
& interrupção de serviços básicos 

Valores 2030 << Valores 2015 

Disponibilidade e acesso 
a sistemas de alerta precoce 
multiameaças & informação e 

avaliações sobre risco de 
desastre 

Valores de 2030 >> Valores de 2015 

Países com estratégias 
nacionais e locais de RRD 
Número 2020  >> Número 2015 

Cooperação 
Internacional 

para países em desenvolvimento 
Valores de 2030 >> Valores de 2015 
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Number of deaths, missing persons and directly affected 
persons attributed to disasters per 100,000 population 

Direct economic loss attributed to disasters in 
relation to global gross domestic product (GDP) 

Direct economic loss in relation to global GDP, 
damage to critical infrastructure and number of 

disruptions of basic services, attributed to disasters 

Number of countries that adopt and implement 
national disaster risk reduction strategies in line with 
the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 

2015-2030 

Proportion of local governments that adopt and implement 
local disaster risk reduction strategies in line with national 

disaster risk reduction strategies. 
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Target Goal / Target 

Goal 11. 
Target 11.5 

Goal 1. 
Target 1.5 

Goal 11. 
Target 11.b 

Goal 13. 
Target 13.1 



Monitoring the Sendai Framework for Disaster Risk 
Reduction   2016 - 2021 



87 countries contributed to the 
Sendai Framework Data Readiness Review 2017 



National data availability by Global Target of the Sendai Framework 





Construindo Cidades Resilientes 





Pontos para considerar ... 
•  Reduzir riscos não significa apenas estar 
preparado para a resposta  
• Três agendas de desenvolvimento pós-2015  
•  Meta E 2020 >> Estratégias de Redução do 
Risco e NAPs (Planos Nacionais de 
Adaptação) >> integrados também no nível 
local 
• Marco de Sendai e Acordo de Paris > 
Enfoque comum na resiliência 

 

 



Muito Obrigado ! 

David Stevens 

stevensd@un.org 


