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MARCO INSTITUCIONAL
Em 2020 o PNUD Angola e o Centro Internacional de Formação da Organização 

Internacional do Trabalho (CIF/OIT), assinaram um Acordo de Parceria para a 

implementação do “Projeto de Fortalecimiento de Quadros Institucionais e 
Capacidades Institucionais para a Gestão do Risco de Desastres” com o apoio da 

Protecção Civil. O projecto faz parte do programa FRESAN (Strengthening Food and 

Nutrition Resilience and Security in Angola) 2018-2022, que visa abordar as causas 

subjacentes à insegurança alimentar e nutricional e à GDH e adaptação às alterações 

climáticas. O objectivo do projecto do PNUD é melhorar as capacidades de redução 

de risco de desastres (RRD) e adaptação na região sul de Angola, concretamente as 

províncias-alvo serão Cunene, Huila e Namibe.

A partir das experiências anteriores nas províncias-alvo, parece claro que o formação 

e desenvolvimento de competências nas províncias e o estabelecimento de condições 

para resultados tangíveis de aprendizagem são uma pré-condição para o sucesso. No 

âmbito deste projecto, o CIF/OIT está a planear realizar as seguintes actividades de 

formação:

• Uma atividade de formação de formadores locais 

• Uma formação executiva Regional de GRD e DL para gerentes de Planejamento 

e Finanças das 3 províncias.

• Dos treinamentos provinciais em GRD e DL para funcionários de governos 

provinciais e municipais e SPCB de 3 províncias.

• Um curso de treinamento regional para 15 planeadores provinciais na integração 

de “medidas de GRD” nos projetos de investimento público (PIP)

Espera-se que essas intervenções melhorem, de maneira sustentável, a capacidade 

de gestão local e provincial para planear, implementar e monitorar ações de GRD e de 

construção de resiliência.

“Nada prejudica tanto o desenvolvimento como um desastre. E não há 

como negar que os desastres de qualquer tipo são caros: à vida humana 

e às economias. Mas há soluções: acreditamos que o risco pode ser 

reduzido. Acreditamos que as catástrofes não têm de ser devastadoras.”

Mami Mizutori, Representante Especial do Secretária-Geral para a Redução 

de Riscos de Catástrofes e Chefe da UNDRR
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POR QUE UMA FORMAÇÃO DE FORMADORES 
LOCAIS?
Considerando a situação actual pandémica que dificulta as viagens internacionais 

e as condições de conectividade dos participantes em Angola, especialmente 

nas províncias onde o projecto irá operar, considerou-se que uma implementação 

completa da formação em linha não é viável. Portanto, para a realização das atividades 

do projecto se propõe um formato misto, com os participantes reunidos numa sala 

de aula equipada com Internet e ecrãs para poderem ligar-se por zoom, webex ou 

outro sistema de conferência com o Centro de Turim e os peritos nos seus países. 

Estas sessões em linha serão combinadas com sessões presenciais em sala de aula 

dirigidas por formadores angolanos locais.

A implementação deste esquema exige a introdução de uma actividade previa de 

formação de formadores, a fim de assegurar a qualidade do processo de formação 

com os beneficiários finais. Em suma, o objectivo desta actividade é preparar 
formadores locais para apoiar actividades de sala de aula e actividades de formação 
com os beneficiários finais.

Esta actividade, que é necessária para avançar com as actividades subsequentes, 

tambem deixa o país com a capacidade de realizar novos processos de formação no 

tema. 

QUE TEMAS SERÃO ABORDADOS?
O curso incluirá os seguintes tópicos: 

•  Conhecer o Projecto de Reforço de Quadros Institucionais e Capacidades 

Institucionais para a Gestão de Riscos de Catástrofes: objectivos e âmbito das 

acções de formação.

•  Nivelamento de conceitos em Redução e Gestão de Riscos de Catástrofes.

•  Abordagem e metodologia para a formação de adultos.

•  Cenários como instrumento de gestão e planeamento

•  Micro-sessões de demonstração por formadores locais.
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QUEM É O GRUPO-ALVO? 
Os participantes desta formação foram seleccionados pelo CIF/OIT de entre pessoas 

que já têm competências no tópico da Redução de Riscos de Catástrofes e que 

participaram em cursos de formação anteriores do CIF/OIT demonstrando um bom 

nível de conhecimentos e competências metodológicas.

METODOLOGIA
O curso é completamente online através da plataforma ZOOM e combinará aulas com 

especialistas, trabalho de grupo e sessões demonstrativas dos participantes. O curso 

dura três dias com dois webinars por dia durante uma hora e meia.

COMO SE REGISTAR 
Para se registar, clique no seguinte link: https://oarf2.itcilo.org/MIN/A1715026/es

Para mais informações sobre os cursos, por favor contacte-nos: gestionriesgo@itcilo.org

Após a conclusão da actividade, os participantes receberão um 

CERTIFICADO de PARTICIPAÇÃO emitido pelo CIF-OIT.

CENTRO INTERNACIONAL DE FORMAÇÃO DA OIT

A P R E N D E N D O  D E  F O R M A  D I F E R E N T E

Os métodos de formação do Centro incluem: 

plataformas virtuais, materiais, acompanhamento guiado por tutor, 

exercícios de grupo e trabalho em rede

R E C U R S O S  D E  A LT O  N Í V E L

Aprenda com Especialistas da OIT, formadores do ITC-ILO 

e peritos externos.

P R O C E D I M E N T O S  C O M P R O V A D O S

Este curso baseia-se na experiência de dez anos do CIF-OIT 

em Redução de Riscos e Formação em Desenvolvimento Local.

https://oarf2.itcilo.org/MIN/A1715026/es
mailto:gestionriesgo@itcilo.org
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