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Curso de
Redução do Risco de
Desastres e Desenvolvimento Local Sustentável
Abordagem da Cooperação Sul Sul e Triangular
Fase presencial no CIF/OIT em Turim de 10/06/2019 a 14/06/2019
Fase a distância de 24/06/2019 a 14/12/2019
Para mais informações e inscrições: delnetportugues@itcilo.org
Inscrição em linha em https://oarf2.itcilo.org/STF/A9712054/pt

Curso de Redução do Risco de Desastres e
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.

• Promover políticas e ações de redução do
risco de desastres no quadro dos processos de
desenvolvimento local sustentável.
• Compartilhar e elaborar conhecimentos teóricos
e ferramentas práticas para incorporar a redução
do risco de desastres como parte integral dos
processos de desenvolvimento local.
• Fortalecer as capacidades das autoridades e
dos atores socioeconómicos locais para uma
sua maior participação em temas de redução do
risco de desastres.
• Divulgar a campanha mundial para o
desenvolvimento de Cidades Resilientes,

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.

Curso a Distância
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.
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
• UNIDADE DIDÁTICA 4 - Os preparativos diante de desastres no território
• UNIDADE DIDÁTICA 5 - A reconstrução pósdesastre: uma oportunidade para avançar rumo ao
desenvolvimento sustentável
• PROJETO FINAL - Desenho de projetos de desenvolvimento local com enfoque de risco de desastres
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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.

A quem se dirige?

Modalidades
É um curso flexível, misto, em que os participantes
podem escolher entre várias modalidades de participação:
• Curso a distância
• Semana presencial em Turim
• Curso a distância + Semana no campus do
CIF/OIT 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.

Semana Presencial em Turim
Negócios e redução do risco de desastres
O Marco de Sendai afirma que as empresas são atores-chave na redução do risco de desastres e na construção de
sociedades resilientes, das grandes empresas às microempresas passando pelas pequenas e médias empresas. Para
limitar os prejuízos e manter a continuidade dos seus negócios, as empresas devem integrar a RRD nos seus planos
e práticas, bem como formar os seus funcionários, fornecedores e clientes, apoiar o desenvolvimento tecnológico e a
inovação para a gestão de riscos de desastres.
Este ano vamos dedicar a componente presencial do curso para analisar a contribuição das empresas à redução do
risco de desastres, tanto na fase de prevenção como nas fases de preparação, resposta e recuperação, bem como para
apresentar diferentes iniciativas e ferramentas de trabalho para promover essa abordagem.
Além disso, a semana em Turim também será um ponto de encontro onde, com uma abordagem participativa, serão
apresentadas boas práticas em diferentes países e as recomendações do Marco de Sendai para o trabalho a nível local,
nacional e internacional.
Em particular, o papel do setor privado e das parcerias público-privadas será analisado a partir da perspectiva da
Cooperação Sul-Sul e Triangular e o potencial que esse quadro oferece para o trabalho na construção da resiliência. Da
mesma forma, a Campanha Mundial de Cidades Resilientes da UNISDR oferecerá, a partir da dimensão local, um bom
quadro de trabalho para concretizar os mecanismos da Cooperação Sul-Sul e Triangular.
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* 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

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)

PARA MÁS INFORMACIÓN, POR FAVOR, CONTACTE
Centro Internacional de Formación de la OIT
Programa de Empresa, Microfinanzas y
Desarrollo Local (EMLD)
Viale Maestri del Lavoro 10,
10127 Turín (Italia)
e-mail: emld@itcilo.org
página web: www.itcilo.org
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