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Por Que FaZer este Curso?
No contexto atual de pressões crescentes sobre as comunidades, este programa procura 

facilitar a aquisição de conhecimentos e ferramentas, a aprendizagem e apoio mútuo entre 

responsáveis de políticas públicas e profissionais técnicos para desenvolver estratégias 

de redução de risco de desastres no quadro de processos de desenvolvimento local 

sustentável.

Qualquer emergência demonstra que a redução do risco de desastres não pode ser 

entendida como uma atividade que obedece a ações isoladas ou conjunturais, mas como 

um componente que é integrado horizontalmente em todas as atividades num território: 

faz parte do processo integral de desenvolvimento local e da construção de sociedades 

resilentes.

a Quem se diriGe?
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 e da sociedade civil, universidades ou da cooperação 

internacional.

Quais são os oBJetivos?
No final da formação, os participantes serão capazes de:

• Compartilhar e elaborar conhecimentos teóricos e ferramentas práticas para 

incorporar a redução do risco de desastres como parte integral dos processos de 

desenvolvimento local.

• Realizar análises de risco que considerem todos os componentes: o território, as 

ameaças e vulnerabilidades e as capacidades.

• Desenvolver um plano de preparação para dar resposta aos desastres, cujo objetivo 

principal seja salvaguardar a vida humana, proteger as infraestruturas e o meio 

ambiente com uma visão de médio e longo prazo.

• Entender os processos de recuperação e reconstrução como uma oportunidade para 

reconstruir melhor com o objetivo de evitar ou reduzir o risco de desastres futuro.

• Compreender as relações e sinergias entre a abordagem de redução de riscos de 

desastres e a adaptação às mudanças climáticas.

O PAPEL A NÍVEL LOCAL

A função propiciadora, de orientação e de coordenação dos governos nacionais e federais 

continua sendo essencial, mas é necessário empoderar as autoridades e as comunidades 

locais para reduzir o risco de desastres, inclusive por meio de recursos, incentivos e 

responsabilidades na tomada de decisões. (Quadro Sendai, 2015-2030)
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• Promover o intercâmbio de experiências e de boas práticas de redução de risco de 

desastres entre profissionais de diferentes países.

• Promover políticas e/o ações de redução do risco de desastres no quadro dos 

processos de desenvolvimento local sustentável.

Que tÓPiCos vamos estudar?
O curso à distância consiste em cinco módulos e um projeto final.

• 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

• UNIDADE DIDÁTICA 4 – Os preparativos diante de desastres no território

• UNIDADE DIDÁTICA 5 – Cooperação Sul-Sul: uma modalidade fundamental de 

parceria para o desenvolvimento imento sustentável

• PROJETO FINAL – Desenho de projetos de desenvolvimento local com enfoque em 

risco de desastres 

aPrendiZaGem À distÂnCia
O curso é desenvolvido na plataforma do CIF/OIT para a aprendizagem à distância: o 

E-Campus, onde os participantes terão acesso aos módulos do curso e a outros recursos 

de aprendizagem: vídeos, exercícios, leituras complementares e fóruns temáticos para o 

intercâmbio de experiências entre colegas e especialistas.

Um valor adicional é poder contar com o apoio contínuo de uma equipe de tutores com 
reconhecida experiência internacional em redução de riscos e formação à distância. 

Os tutores realizam um acompanhamento personalizado, oferecendo feedback aos 

exercícios e ao projeto final do curso.

ABORDAGEM E INCLUSÃO DE GÊNERO

O curso à distância apresenta elementos para entender a natureza diferenciada da 

vulnerabilidade, na qual homens, mulheres, crianças, pessoas da terceira idade e com 

incapacidade experienciam riscos de modo diferente e como consequentemente desenvolvem 

capacidades diferenciadas. Essas vulnerabilidades e capacidades diferenciadas devem ser 

levadas em consideração nas análises, nas estratégias de gestão, nos planos de preparação e 

na tomada de decisões.



CertiFiCação
No final e após uma avaliação satisfatória dos exercícios e do projeto final, os 

participantes receberão um Certificado de Aproveitamento do CIF/OIT.

Custo
Custos da formação: 1.520 

Como se insCrever?
Clique na seguinte ligação: https://oarf2.itcilo.org/MIF/A9713306/pt

Para mais informações, entre em contato conosco: gestión.riesgo@itcilo.org
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