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APRESENTAÇÃO

A Cáritas Brasileira Regional Santa Catarina e a CNBB Regional
Sul 4, a partir da necessidade do contexto em que vem sendo
vivido a vários anos no âmbito de enchentes, tornados e entre
outras ações socioambientais que exige da missão Cáritas e
CNBB um olhar evangélico para a perspectiva da Gestão de
Risco e Emergência.

Nesta perspectiva, este instrumental tem por objetivo ser um
guia para organizar as ações em gestão de risco e emergência
nas Dioceses e Cáritas Diocesanas. Seu foco consistes em
pensar um conjunto de ações antes, durante e o pós-evento de
risco e emergência.

MISSÃO CÁRITAS BRASILEIRA  REGIONAL SANTA CATARINA

Testemunhar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo,
defendendo e promovendo toda forma de vida e participando
da construção solidária da sociedade do bem viver, sinal do
Reino de Deus, junto com as pessoas em situação de
vulnerabilidade e exclusão social.

MISSÃO DA CNBB REGIONAL SUL 4

EVANGELIZAR, no contexto catarinense cada vez mais urbano,
pelo anúncio da Palavra de Deus, formando discípulos e
discípulas de Jesus Cristo, em comunidades eclesiais
missionárias, à luz da evangélica opção preferencial pelos
pobres, cuidando da Casa Comum e testemunhando o Reino de
Deus rumo à plenitude.



INSPIRAÇÕES BÍBLICAS E PASTORAIS PARA AÇÃO
EVANGELIZADORA EM GESTÃO DE RISCO E EMERGÊNCIA

1. Papa Francisco,Evangelii Gaudium, n. 52. Redução de risco de
desastres. http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_
exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-
ap_20131124_evangelii-gaudium.html
 
2. Doutrina Social da Igreja. Ver referencia
 
3. Diretrizes da Ação Evangelizadora da CNBB Regional Sul IV. Ver
referencia.

4. Protocolo para a Redução de Risco e Resposta. Caritas
Brasileira. DisponÍvel em www.caritassc.org.br

5. Ferramenta Cáritas Brasileira para resposta a Emergências.
Disponível em www.caritassc.org.br

Outros.......
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MECANISMOS PARA REDUÇÃO DE RISCOS, EMERGENCIAS E RESPOSTAS

O ANTES
ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA



Mapa de riscos socioambientais:

Formação de Núcleos Comunitários de Redução de Riscos de
Desastres:

Atividades sensibilizadores

PREVENÇÃO

Os mapas de riscos socioambientais é uma prática para
formação inicial da comunidade, sobretudo para compreender
conceitos e metodologia para ampliação das percepções de
ameaças e riscos comunitários. Requer mobilização comunitária
e adesão comunitária.

Essa iniciativa contribui para ampliar as forças mobilizadoras
para uma articulação com os setores responsáveis para
implementação da Política Nacional de Defesa Civil. E esses
espaços podem apoiar iniciativas de alertas e denúncia diante
das ameaças de riscos de desastres naturais.

a) Realização de oficinas formativas com a lideranças
diocesanas, paroquiais e comunitários sobre as questões que
evolve o Meio Ambiente, Gestão de Riscos e Emergências. 

b) Proposição de audiências públicas junto ao poder público
para diálogos, aproximações e estratégias de atuação conjunta
entre a sociedade civil e poder público.



Serviços de Identificação de Pontos de Encontros, Previsão e
Alerta. Favorecer mecanismos comunitários pela emissão
dos níveis de ocorrência de catástrofes que permitam a
melhor qualidade para uma possível Resposta a desastres
ambientais ou tecnológicos. O sistema de alerta comunitário
inclui a demarcação de pontos de encontros seguros com
indicação de rotas de evacuação. A previsão deve ser feita
pelos NURRDs em relação permanente com as comunidades.

Cadastro e formação de voluntários(as) para atuação em
emergências. Em cada Diocese, Paroquia e Cáritas
Diocesana, organizar espaços formativos de voluntários(as)
para Resposta em emergências e sobretudo para processos
que envolvam a prevenção para favorecer o potencial de
comunidades mais seguras com ênfase na colaboração e
solidariedade mútua.

Identificação de local para abrigo. As comunidades locais
devem desenvolver métodos que busquem a identificação
de possíveis lugares para abrigo, com base em registros e
informações trazendo contatos e responsáveis. Deve-se
visar, primeiramente, incidir para que possam ser espaços
adequados conforme a legislação brasileira, tendo em vista
os espaços comunitários locais que possam servir de abrigo
emergencial.

PREPARAÇÃO



MECANISMOS PARA REDUÇÃO DE RISCOS, EMERGENCIAS E RESPOSTAS

O DURANTE
SOLIDARIEDADE COMUNITÁRIA



Fundo para Emergências Diocesano e Regional

Planos de Primeiras Necessidades

Plano de Aplicação de Recursos Prioritários

Campanhas Rápidas Nível Diocesano e Paroquial.

Apelo Emergencial Regional (SOS)

PREVENÇÃO

A mobilização de recursos monetários em tempo real ao
desastre, constituiu o Fundo para Emergência em situações de
desastres. Estes recursos são com de fundamental importância
para as respostas rápidas no que tange, as demandas de
alimentação, vestuários, moradias...

PREPARAÇÃO

A partir de diagnósticos das necessidades o núcleo de atuação
Diocesano, paroquial e Comunitário, juntamente com os
atingidos pelos processos adversos, faz um planejamento de
aplicação dos recursos e ações junto as comunidades. 

RESPOSTA



MECANISMOS PARA REDUÇÃO DE RISCOS, EMERGENCIAS E RESPOSTAS

O DEPOIS
COMUNIDADES RESILIENTES



Acordo Público e Privado e Indenização de danos materiais e
imateriais. Os acordos e parcerias públicos e privados
podem ser úteis e colaborativos. Entende-se que a
solidariedade pode vir com múltiplas faces. Mas sempre é
importante considerar todas as formas de colaboração
concreta com e para os atingidos, valendo-se na maioria
das vezes da necessidade de incidir para que sejam
promovidas as condições e mecanismos para que atingidos
tenham a indenização de danos materiais e imateriais.

Organização de  Comunidades  Resilientes. É o instrumento
para a organização  Comunitária. As comunidades devem
realizar processos de planejamento, monitoramento,
avaliação e sistematização das suas capacidades com a
finalidade de gerar novas formas de organização para vida
em comunidade.

Práticas de Mutirão em Construção, Reabilitação e 
 Reconstrução comunitárias. Nesse caso, se presta auxílio
àquele que depende da força coletiva para realizar uma
tarefa de cunho social em menos tempo ou em situações
emergenciais.

REABILITAÇÃO CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO




