Delnet no quadro do Programa de Empresa, Microfinança e Desenvolvimento Local do Centro
Internacional de Formação da Organização Internacional do Trabalho - CIF/OIT, apoia o
desenvolvimento local através de um sistema integrado de formação, informação, assessoria técnica
e trabalho em rede baseado no uso intensivo das novas tecnologias. Oferece formação a distância e
presencial em temas de desenvolvimento local em todo o mundo.

Esta atividade conta com o apoio da Unidade de Parcerias Emergentes e Especiais do Departamento
de Parcerias e Apoio às Atividades no Terreno da OIT (PARDEV).
PARDEV apoia os escritórios da OIT no terreno e gere as relações com outras organizações
internacionais e regionais, promove os mecanismos e instrumentos de Cooperação Sul-Sul e Triangular
e as relações com a sociedade civil e com outros parceiros como parlamentares, ONG, instituições
religiosas e o mundo académico.

Organização Internacional do Trabalho

A oferta formativa em Redução do Risco de Desastres e Desenvolvimento Local Sustentável de Delnet
foi implementada em parceria com o Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de
Desastres (UNISDR)
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Curso de Redução do Risco de Desastres
e Desenvolvimento Local Sustentável
Fase presencial no CIF/OIT em Turim de 12/06/2017 a 16/06/2017
Fase a distância de 28/06/2017 a 22/12/2017

Para maiores informações e inscrições

Para mais informações e inscrições:
gestion.riesgo@itcilo.org

Email: gestion.riesgo@itcilo.org
Telefone: +39 0116936472

Visite o site web

Centro Internacional de Formação da OIT
Viale Maestri del Lavoro 10
10127 Turim, Itália
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Curso de Redução do Risco de Desastres e Deesenvolvimento Local Sustentável
Apresentação

Objetivos da formação

A redução do risco de desastres é o conjunto de
esforços sistemáticos dirigidos à análise e à gestão
dos fatores causais dos desastres, o que inclui
a redução do grau de exposição às ameaças, a
diminuição da vulnerabilidade da população e dos
bens, uma gestão adequada dos solos e do meio
ambiente e uma melhor preparação face a eventos
adversos.
Não deve ser vista como uma atividade que obedece
a ações isoladas ou conjunturais, mas sim como
uma componente que se integra horizontalmente
em todas as atividades de um território: é parte do
processo integral do desenvolvimento local e do
planeamento estratégico do mesmo.

• Promover políticas e ações de redução do
risco de desastres no quadro dos processos de
desenvolvimento local sustentável.

promovendo a expansão da rede sul-sul de
cidades resilientes.
• Promover o intercâmbio de experiências e a
identificação de boas práticas com um enfoque
especial nas potencialidades dos mecanismos
de Cooperação Sul-Sul entre instituições de
países de língua espanhola e portuguesa.

• Compartilhar e elaborar conhecimentos teóricos
e ferramentas práticas para incorporar a redução
do risco de desastres como parte integral dos
processos de desenvolvimento local.

• Curso a distância
• Semana presencial em Turim

Responsáveis políticos, técnicos e atores
socioeconômicos chave do desenvolvimento
territorial e da gestão do risco de desastres que
desenvolvem as suas atividades em organizações
governamentais, não governamentais, da sociedade
civil ou da cooperação internacional.

• Divulgar a campanha mundial para o
desenvolvimento de Cidades Resilientes,

Semana Presencial em Turim

Curso a Distância

Investir na redução do risco de desastres para a resiliência

O curso a distância terá lugar numa plataforma de formação em linha em que os participantes poderão contar
com o seguimento constante de uma equipa de tutores.

Este ano, na semana presencial, será dada ênfase à questão dos investimentos para aumentar a resiliência,
que constitui a Prioridade 3 do Marco de Sendai para a Redução do Risco de Desastres 2015 – 2030.
O curso de Turim aprofundará a importância dos investimentos públicos e privados para a prevenção e a
redução do risco de desastres, investimentos que, ao mesmo tempo, impulsionam a inovação, o crescimento
e a criação de emprego contribuindo assim a aumentar a resiliência das pessoas, das comunidades e países
desde o ponto de vista ambiental, económico, sanitário e social.

Conteúdos do curso
• UNIDADE DIDÁTICA 1 - Os processos de globalização, descentralização e desenvolvimento local frente ao
impacto dos desastres no território
• UNIDADE DIDÁTICA 2 – O risco de desastres: origem, avaliação, redução e prevenção num clima em
mudança
• UNIDADE DIDÁTICA 3 – Planeamento estratégico: eixo central de uma política de redução de riscos e
desenvolvimento local sustentável

Durante a semana em Turim, com um enfoque aplicado e participativo, serão apresentadas experiências de
sucesso em diferentes países e as recomendações do Marco de Sendai para o trabalho a nível local, nacional
e internacional.

• UNIDADE DIDÁTICA 4 - Os preparativos diante de desastres no território
• UNIDADE DIDÁTICA 5 - A reconstrução pósdesastre: uma oportunidade para avançar rumo ao
desenvolvimento sustentável

Os investimentos para a resiliência serão analisados também sob o prisma da Cooperação Sul-Sul e
Triangular e as potencialidades que esta oferece para tornar mais efetivos os investimentos realizados pelo
setor público e privado. Para além disso, a Campanha Mundial de Cidades Resilientes de UNISDR irá dar,
desde a dimensão local, um bom enquadramento para concretizar a abordagem de Cooperação Sul-Sul e
Triangular entre as instituições participantes.

• PROJETO FINAL – Desenho de projetos de desenvolvimento local com enfoque de risco de desastres

Português
Espanhol

É um curso flexível, misto, em que os participantes
podem escolher entre várias modalidades de participação:

• Curso a distância + Semana no campus do
CIF/OIT em Turim

A quem se dirige?

• Fortalecer as capacidades das autoridades e
dos atores socioeconómicos locais para uma
sua maior participação em temas de redução do
risco de desastres.

Modalidades

28/06/2017
22/12/2017

Disttância

Português
Espanhol

12/06/2017
16/06/2017

Preseencial
3.600
0 Euros
1.580 Euros

Certificado de
aproveitamento

2.180 Euros *

Bolsas parciais disponíveis

Certificado de
participação

* Inclui alojamento em pensão completa no CIF/OIT Turim e seguro médico.
Não estão incluídas as despesas de viagem para Turim e com a obtenção do visto

