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Curso pós laboral de curta duração
Junte-se a nós durante 5 semanas!
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A ação humanitária ou a resposta às crises humanitárias é uma grande oportunidade de trabalho e
aprendizagem pessoal, na qual os profissionais de todas as áreas podem contribuir com seus
conhecimentos.
Uma das principais variáveis   para reduzir o impacto das emergências humanitárias (refugiados,
pessoas deslocadas, desastres naturais ...) na saúde pública é a identificação de grupos
populacionais vulneráveis   e das principais estratégias de prestação de assistência humanitária. É
importante um bom conhecimento das medidas essenciais de resposta, como fornecimento de água
potável, saneamento adequado, nutrição básica e, por vezes, vacinação preventiva, bem como a
prestação de cuidados de saúde básicos (de emergência) tem uma importância crucial. 
Em circunstâncias de precariedade económica, desastres naturais, colapso de estruturas políticas,
fome e instabilidade generalizada, é importante que os profissionais responsáveis   pela tomada de
decisões no setor humanitário tenham os conhecimentos adequados para a utilização,
implementação e gestão de técnicas apropriadas para combater os impactos a curto e longo prazo na
saúde humana nesses contextos.
Ao longo dos vários anos de experiência em contextos de emergência humanitária é evidente a
necessidade de formação de profissionais, que muitas vezes, sob a forma de voluntários, participam
em missões sem possuir os conhecimentos específicos para poderem responder de forma adequada
às necessidades das populações carenciadas.
Neste curso, os participantes serão apresentados aos principais componentes para responder às
crises humanitárias, o modus operandi das grandes Organizações Internacionais Não-
Governamentais (ONGIs) e às principais ferramentas de gestão de projetos e de tomada de decisões.

OBJETIVOS
Capacitar e formar profissionais para a atuação em situação de emergência humanitárias, com ênfase
nas situações de desastre.
Conhecer os principais elementos e os problemas de saúde e humanitários que sofrem as populações
vítimas de conflitos, epidemias, crises nutricionais e desastres naturais nos países em
desenvolvimento.
Conhecer e ser capaz de aplicar os diferentes tipos de resposta que as organizações humanitárias
oferecem a estas diferentes crises, a fim de reduzir a mortalidade e morbilidade, aliviar o sofrimento e
melhorar as condições de vida destas populações (nutrição, saúde, água e saneamento, refúgios ...)

APRESENTAÇÃO
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DESTINATÁRIOS
Licenciados com especial interesse na área humanitária.
Mínimo de 10 participantes
Máximo de 20 participantes.

DOCENTE
Charlotte Neves de Oliveira, Membro da La Cooperativa Humanitaria
Referente de saúde de projetos humanitários, com mais de 10 anos de experiência (Angola, Níger, RD
Congo, Síria, India, Haiti, entre outros)
PhD em Saúde Internacional, IHMT-UNL
Consultora de saúde pública e projetos de emergências humanitárias

CALENDÁRIO ESCOLAR

Módulos de 4 horas, pós laboral, duração de 5 semanas, carga horária total: 30 horas
Calendário: 27 de Outubro, 3, 10, 17 e 24 de Novembro
Horário: quarta-feira das 17h às 21h – 20h online síncrono (Zoom) + 10h de trabalho autónomo
(videos, leituras e exercícios)

CONTEÚDOS E ESTRUTURA

Introdução ao curso
Prioridades em emergências humanitárias: avaliação inicial, vacinação, água, controlo de doenças
comunicáveis, segurança alimentar e nutrição
Introdução à Epidemiologia em Emergências Humanitárias e indicadores para medir o estado de saúde de
uma população

MÓDULO 1: INTRODUÇÃO ÀS PRIORIDADES EM EMERGÊNCIAS HUMANITÁRIAS

Investigar e responder a uma epidemia de sarampo, cólera e malária
Principais etapas para organizar uma campanha de vacinação de emergência

MÓDULO 2: EPIDEMIAS - FATORES DE RISCO E POSSÍVEIS ESTRATÉGIAS DE RESPOSTA

O que é a desnutrição aguda e as suas principais causas
Definição desnutrição aguda severa: marasmo, kwashiorkor, misto
Diferentes estratégias de resposta à desnutrição aguda

MÓDULO 3: CRISES NUTRICIONAIS - FATORES DE RISCO E POSSÍVEIS ESTRATÉGIAS DE RESPOSTA

Tipos de intervenção em diferentes cenários: terremotos
Furacões, inundações, tsunamis  
Ciclo de resposta
Planos de contingência para a chegada em massa de pacientes

MÓDULO 4: DESASTRES NATURAIS E INFLUXO EM MASSA DE PACIENTES

Realização em grupo de um caso prático no qual o aluno será confrontado com uma emergência complexa
e deverá definir as atividades a implementar para responder aos problemas de saúde apresentados

MÓDULO 5: EMERGÊNCIAS COMPLEXAS (CONFLITO): RESPOSTA A MOVIMENTOS POPULACIONAIS
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AVALIAÇÃO

Participação e assiduidade nas aulas.
Certificado de participação, se presente em 18 horas das aulas em Zoom do curso.

PROPINA

Inscrições até 10 de outubro – 350 euros 
Inscrições até 26 de outubro – 400 euros

INFORMAÇÕES
Charlotte Oliveira
Email: charlotte.oliveira@cooperativahumanitaria.com
http://www.cooperativahumanitaria.org/es

 METODOLOGIA

estudos de caso baseados em emergências humanitárias reais e experiências próprias;
discussões e trabalho em grupo
exercícios individuais e em grupo de habilidades práticas

O curso consiste em diferentes sessões teórico-práticas em modalidade online e síncrona.
As metodologias definidas e utilizadas baseiam-se na aprendizagem experiencial, com base nos
princípios de horizontalidade e participação.
Os formadores da Cooperativa Humanitária disponibilizam ao aluno os seus conhecimentos e
experiências adquiridos no terreno, a fim de encorajar uma aprendizagem significativa e encorajar o
aluno a envolver-se ativamente na sua experiência de aprendizagem.
Na conceção e implementação de todos os cursos, procuramos a mais alta qualidade de formação e
facilitamos a integração de novos conhecimentos. Com este objetivo, integramos diferentes técnicas
de aprendizagem que incluem:
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