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Aproveitando a cooperação Sul-Sul e
o planejamento de redução de risco
para cidades saudáveis   e resilientes
na era pós-COVID-19

RECONSTRUIR MELHOR:
 

Curso introdutório para autoridades locais
e profissionais de desenvolvimento urbano

Será entregue um certificado de conclusão aos participantes que
assistirem a pelo menos 3 sessões ao vivo (75%), responderem a um
inquérito de feedback e a um exame final (pontuação mínima de
80%).

8, 15, 22 E 29 DE JUNHO DE 2021 (TERÇAS-FEIRAS)
07:30 NOVA YORK | 13:30 GENEBRA | 20:30 INCHEON

UNDRR GETI, UNOSSC Y OMS 
PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO CONJUNTA

(Quatro sessões online de 90 minutos, um exame final e
um questionário pós-curso)

Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres
Instituto Global de Educação e Treinamento (UNDRR GETI)
Escritório da ONU para Cooperação Sul-Sul (UNOSSC)

Organizado por:

Organização Mundial de Saúde (OMS)

Como se inscrever: 

Certificado de curso:

With support from:
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Aumentar a compreensão e as capacidades na redução de riscos e desastres para uma resposta de emergência de saúde pública
eficaz e equitativa e cooperação Sul-Sul;
Preparar melhor as partes interessadas para a reabertura das cidades após a pandemia COVID-19 e preparar-se melhor para crises
futuras, especialmente em emergências de saúde;
Facilitar alianças entre cidades no âmbito da Cooperação Sul-Sul e triangular (CSST) em direção ao desenvolvimento sustentável.

Este curso serve como um treinamento introdutório para líderes urbanos, planejadores e profissionais, com o objetivo de:
1.

2.

3.

Funcionários do governo local e nacional responsáveis   pela redução e gestão do risco de desastres, desenvolvimento e
planejamento urbano, saúde pública e preparação para emergências, associações nacionais de municípios, resiliência urbana e
profissionais de desenvolvimento, bem como a sociedade civil, o setor privado e o mundo acadêmico. O curso está aberto a
todos os candidatos de países desenvolvidos e em desenvolvimento, especialmente jovens especialistas e funcionários
públicos. Os participantes de países menos desenvolvidos (LDCs) e de pequenos países insulares em desenvolvimento são
fortemente encorajados.

Reconstruir melhor: Aproveitando a cooperação Sul-Sul e o planejamento de redução de risco
para cidades saudáveis   e resilientes na era pós-COVID-19
Curso introdutório para autoridades locais e profissionais de desenvolvimento urbano

programa de certificação conjunta UNDRR GETI, UNOSSC e OMS

O inglês será o idioma principal. A interpretação simultânea será fornecida em pelo menos um idioma adicional das Nações
Unidas, dependendo da distribuição geográfica dos participantes.

Público-alvo

Idioma do treinamento

Agenda

Para mais detalhes, visite: https://bit.ly/2QQbmLG.   

UNDRR GETI: 
undrr-incheon@un.org

Semana 1 08 Jun 2021
(90 min)

Boas-vindas e introdução: 1. Introdução à redução do risco de desastres (RRD) e construindo
cidades resilientes 2030, 2. Equidade no centro da resposta e preparação para emergências de
saúde e saúde urbana, 3. Tendências e políticas da Cooperação Sul-Sul e o seu papel na saúde
pública

Semana 2 15 Jun 2021 
(90 min)

Utilização do quadro de avaliação da resiliência a catástrofes para as cidades - Anexo de
resiliência do sistema de saúde pública para reforçar o planeamento e implementação da redução
de riscos de desastres nas cidades

Exame de fim de curso
 

Construindo melhor após a pandemia da COVID-19: conceitos, políticas e iniciativas de saúde
pública

Semana 3 22 Jun 2021
 (90 min)

Os participantes devem realizar um exame online através da plataforma OpenWHO ao final do
curso. O link será entregue apenas aos participantes elegíveis, ou seja, aqueles que
compareceram a 75% das sessões ao vivo e responderam ao questionário de feedback pelo
menos uma vez.

Semana 4 29 Jun 2021 
(90 min)

Intercâmbio entre cidades Sul-Sul sobre o tema "Experiências inovadoras da cidade na reabertura
e ajuste de medidas de redução do risco de desastres e de saúde pública em resposta à COVID-19
e preparação para o futuro".

Objetivos do curso

ou contate-nos:

UNOSSC:
       southsouth.cities@unossc.org

OMS:
WHEwebinars@who.int 

Ph
ot

o 
cr

ed
it:

 B
an

ju
l C

ity
 C

ou
nc

il

Ph
ot

o 
cr

ed
it:

 W
or

ld
 B

an
k/

FL
IK

R

https://bit.ly/2QQbmLG
mailto:undrr-incheon@un.org
mailto:southsouth.cities@unossc.org
mailto:WHEwebinars@who.int
mailto:whewebinars@who.org
https://flic.kr/p/2iXX4jH

