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Os planos comunitários de proteção e defesa civil são instrumentos não obrigatórios que 

compõem as ações de redução de risco de desastres. Depois de promulgada a Lei 12.608/12, 

consagra a intervenção legitimadora por parte do poder executivo no domínio da Política 

Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDC, a prevenção dos desastres se tornou 

obrigatoriedade nos municípios com áreas de risco de desastres, possibilitada através da geração 

dos seguintes produtos: mapeamentos de áreas de risco, ações de monitoramento e alerta, e 

planos de contingência, que inclui os primeiros. A elaboração destes produtos deve ser amparada 

pelo Estado. Sendo assim, esta pesquisa, faz parte de um projeto maior, em execução no 

Laboratório de Estudos de Riscos e Desastres (LAB-RED), do Centro de Ciências Humanas e da 

Educação (FAED),  da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), em parceria com a 

Secretaria Estadual de Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina, onde se  desenvolvem e 

aplicam-se oficinas orientando a elaboração dos Planos de Contingência obrigatórios, além de 

outros instrumentos que possibilitam a sua eficácia: como os Planos Comunitários de Gestão de 

Risco e Desastres - que envolvem a criação de Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil 

(NUPDECs) - e os Planos Familiares de Emergência.  Desta forma para alcançar os resultados 

pretendidos, esta pesquisa tem como objetivo aplicar diretamente os saberes que vão sendo 

construídos na elaboração de soluções que, de  imediato foram testadas e implementadas. O 

objetivo geral é o de avaliar a atual situação da gestão municipal de riscos e desastres em SC, e 

seus instrumentos formais, bem como dinâmicas de comunicação de risco e estratégias de 

formação de gestores públicos, gerando dinâmicas de otimização de todo o processo. As 

metodologias utilizadas são de natureza mista, quantitativa e qualitativa, incluindo a análise 

documental, a aplicação de questionários e entrevistas a gestores municipais de Proteção e Defesa 

Civil e outros profissionais com ela relacionados e membros chave das comunidades e a 

realização de oficinas por grupos de municípios. Como principais resultados e produtos preveem-
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se os seguintes: 1) diagnóstico dos instrumentos municipais de gestão de risco, legalmente 

previstos, do grau de clareza na definição de seu escopo, das exigências inerentes à execução de 

cada um deles e da sua eventual redundância; 2) modelo conceitual de Plano de Contingência 

Municipal e/ou Intermunicipal (piloto e final) e sugestões para articulação com o modelo federal; 

3) modelo conceitual de Plano Comunitário de Redução de Risco (piloto e final); 4) metodologia 

e protocolo para constituição de NUPDEC (piloto e final); e) planos de Contingência elaborados 

e respectivas análises críticas; 5) Planos Comunitários de Redução de Risco elaborados e 

respectivas análises críticas; 6) aplicativo, em software livre, para realização mapeamento de 

vulnerabilidades, cadastro de ocorrências e gestão de risco em tempo real; 7) mapa de percepção 

de ameaças e vulnerabilidades de Santa Catarina; 8) protocolo de Comunicação de Risco para a 

Secretaria de Estado de Defesa Civil de Santa Catarina; 9) conteúdos para curso de formação, 

presencial e online, sobre elaboração e implementação de instrumentos municipais de gestão de 

risco; 10) guia de orientação à comunicação de risco para gestores. Considerando os desastres 

como produto da falta de planejamento, na qual se permite a ocupação de comunidades em áreas 

de risco e há uma considerável dificuldade em gerir os riscos presentes e futuros em um 

determinado território, este projeto se torna relevante para o desenvolvimento regional uma vez 

que possibilitará: a) O planejamento de atividades referentes à Proteção e Defesa Civil capazes de 

minimizar perdas humanas e econômicas que poderão resultar no possível aumento das 

vulnerabilidades sociais e no empobrecimento econômico de regiões constantemente afetadas por 

desastres no Estado; b) A ampla a participação social e o estímulo a práticas de construção de 

planos comunitários de gestão de risco de desastre, proporcionando, assim, uma possível 

diminuição do número de atingidos; c) O engajamento ativo de variados setores da sociedade 

(poder público, agentes da Proteção e Defesa Civil, sociedade civil, conselhos e entidades 

profissionais e comunidade científica) na elaboração de ferramentas de gestão de risco de 

desastre no estado de Santa Catarina, capazes de minimizar os impactos socioeconômicos dos 

desastres que necessitam de constantes investimentos governamentais durante a fase de 

reconstrução; d) A definição do conjunto de instrumentos de gestão de risco que os municípios 

deverão possuir, bem como em que consistirá cada um desses instrumentos e como se articularão; 

e) O planejamento adequado dos recursos físicos, humanos e financeiros disponíveis, por meio da 

articulação dos atores envolvidos nas fases de preparação, prevenção, resposta e recuperação; f) 

A mobilização da população catarinense para a criação de uma cultura de Proteção e Defesa Civil 

em busca de cidades resilientes; Impactos e resultados esperados: g) Ampliação do número de 

planos de contingência nos municípios de Santa Catarina) Ampliação do número de planos 

comunitários de gestão de risco nos municípios de Santa Catarina) Ampliação da compreensão 

dos objetivos e do papel dos NUPDEC pelos municípios de Santa Catarina; h) Ampliação da 

contribuição da Comunicação de Risco para a gestão de risco nos municípios e no Estado de 

Santa Catarina; i) Ampliação da compreensão conceitual dos temas trabalhados no projeto pelas 

equipes de gestores públicos municipais em Santa Catarina. 


