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Bem-vindo a 

Série de Webinars 

sobre Lei de 

Catástrofes e 

Advocacia Legislativa

Sessão Introdutória

3 de Agosto, 2021
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Na Agenda 

de hoje

▪ Observações de Abertura

▪ Conhecendo-te!

▪ As suas Expectativas

▪ Conheça os seus Facilitadores

▪ As nossas Expectativas

▪ Agenda da Série de Webinars 

▪ Guia sobre como será conduzida a aprendizagem em linha

▪ Perguntas & Respostas
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Observaçõ

es de 

Abertura

Maria Martinez
Coordenador do Programa de Direito 
de Catástrofes para África
Federação Internacional da Cruz 
Vermelha

Maria.martinez@ifrc.org

mailto:Maria.martinez@ifrc.org
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Olá, eu sou....

E você é?
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O que são 

As suas 

Expectativas? 

https://www.menti.co
m/1ywftoeym1
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Estrutura da Série de Webinars

▪ Esta série de webinars inclui participantes de 15 Sociedades Nacionais Africanas. É uma
grande oportunidade para trabalhar em rede e conhecer novos colegas!

▪ É uma série de webinars em tempo real, liderada por um facilitador em linha,
entregues ao longo de 5 semanas. Em cada sessão, os participantes terão acesso a duas
horas e meia de formação sobre o Zoom.

▪ Os participantes serão expostos a uma combinação de aprendizagens interactivas tais
como, brainstorming, discussões individuais e em grupo, sondagens, pequenas
apresentações em vídeo e informação específica de conteúdos.
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Agenda

Terça-feira 3 de Agosto de 2021, 14:00h - 16:30h

Sessão Introdutória

Quinta-feira, 5 de Agosto de 2021, 14:00h - 16:30h

Leis, Regras e Princípios Internacionais de Resposta a Catástrofes (IDRL)

Terça-feira 10 de Agosto de 2021, 14:00h - 16:30h

Direito e Redução de Riscos de Catástrofes

Terça-feira 17 de Agosto de 2021, 14:00h - 16:30h

Lei e preparação e resposta a catástrofes

Terça-feira 24 de Agosto de 2021, 14:00h - 16:30h

Advocacia Legislativa para o Desenvolvimento e Reforma do Direito e das Políticas

Quarta-feira, 1 de Setembro de 2021, 14:00h - 16:30h

Emergências Jurídicas e de Saúde Pública
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Objectivos do Webinar

▪ Formar as Sociedades Nacionais sobre as áreas temáticas, ferramentas e 
recursos da Lei de Catástrofes

▪ Reforçar a capacidade sobre o papel auxiliar e os mecanismos para o exercer 
através da diplomacia humanitária na área do direito de catástrofes

▪ Analisar as áreas em que as Sociedades Nacionais poderiam prestar apoio aos 
seus governos com base na sua posição única e especialização em direito de 
catástrofes

▪ Identificar elementos para uma estratégia nacional e regional para superar as 
lacunas legais identificadas como desafios na prestação de assistência 
humanitária na gestão de catástrofes.
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Resultados dos Webinars

As Sociedades Nacionais Africanas poderão fazê-lo:

▪ Defender melhor o desenvolvimento ou a reforma de leis, regulamentos e políticas 
relacionadas com a gestão do risco de desastres.

▪ Utilizar os instrumentos e materiais sobre advocacia legislativa, papel auxiliar, e 
diplomacia humanitária para fomentar as relações com os principais interessados.

▪ Envolver-se em intercâmbios entre pares através do Grupo Regional de Campeões 
da Lei de Catástrofes para trocar ideias sobre quaisquer questões emergentes 
dentro dos seus países sobre gestão de risco de desastres.
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Os seus

Facilitadore

s

E...

As nossas

Expectativas
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▪ Ligue o seu vídeo e posicione a sua câmara

▪ Esteja atento ao seu ruído de fundo; microfone mudo a menos que esteja a 
falar

▪ Estar totalmente presente, minimizar as distracções (telefone, e-mails, etc.)

▪ Todos têm uma voz igual; fale, afaste-se, permitindo que os outros falem

▪ Manter um espírito de investigação, sendo curioso e dialogando para 
compreender as perspectivas dos outros; ouvir para compreender

▪ Manter-se no caminho certo para tomar decisões; Estacionamento para 
questões importantes que precisam de ser adiadas

Orientação de Netiqueta
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A sua experiência de aprendizagem on-line

https://www.disasterlawafrica.org/?lang=pt
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Virtual Tools Tour

Jamboard

Quadro interactivo utilizado em tempo real 
por facilitadores e participantes para 

responder às perguntas feitas durante a 
sessão (s).

Zoom Sondagens

Recurso de sondagem interactiva utilizado 
para avaliar a compreensão dos 

participantes, fazendo perguntas 
verdadeiras ou falsas.

Ferramenta de envolvimento interactivo
utilizada para obter feedback em tempo 

real dos participantes.
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Para tirar o máximo partido desta série de 
Webinar 

▪ Inicie sessão e esteja presente em todas as sessões online do início ao
fim.

▪ Participar em todas as discussões e actividades da classe.

▪ Utilizar o Site Aduaneiro da Lei de Catástrofes de África.

▪ Se falhar alguma sessão, num horário que lhe seja conveniente, veja
vídeos gravados da sessão (s).
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No final do Webinar, agradecemos que preencha o Questionário 
de Avaliação dos Participantes Online. 
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Obrigado
por participar no 

As Leis, Regras e Princípios Internacionais 

de Resposta a Catástrofes (IDRL)/ O Papel 

da Cruz Vermelha na Implementação do 

IDRL 

Sessão

Vemo-nos em breve

Quinta-feira, 5 de Agosto de 2021


