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TERMO DE REFERÊNCIA 
 ENCONTRO NACIONAL DE GESTÃO DE RISCOS E DESASTRES 

Cruz Vermelha Brasileira  
Setembro de 2022 

Introdução 

O Encontro Nacional de Gestão de Riscos e Respostas a Desastres está desenhado para 

fortalecer a Rede Nacional, aproximar instituições públicas e privadas que respondem ou 

apoiam a resposta a desastres, capacitar participantes, criar um vínculo maior entre as filiais que 

possuem equipes de GRD e estudar todas as políticas relacionadas a desastres no Brasil. 

As atividades dentro do encontro estarão focadas em desenvolver habilidades e 

conhecimentos que cada participante construiu durante seu tempo no departamento de GRD 

municipal, estadual ou nacional. 

Premissas 

Os desastres podem ter repercussões devastadoras para indivíduos e comunidades. É 

provável que esses efeitos se tornem mais frequentes, complexos e graves no futuro devido a 

fatores como mudança climática, deslocamento populacional, conflitos, urbanização rápida e 

não planejada, riscos tecnológicos e novos tipos de emergências de saúde pública. Ao mesmo 

tempo, os contextos se tornam mais complexos, portanto, os países que passam por situações 

relacionadas a desastres naturais podem ser afetados simultaneamente por conflitos ou 

deslocamento massivo de população. 

A Cruz Vermelha Brasileira e suas filiais distribuídas pelo país, se esforçam para reduzir 

as consequências dos desastres. A instituição está em uma posição única para apoiar indivíduos 

e comunidades por meio de sua extensa rede de voluntários e agências locais, seu papel de 

auxiliar das autoridades públicas no âmbito humanitário e sua estrutura e capacidade de gestão 

de desastres. Em quase todas as subsidiarias, permite estar mais perto das mais vulneráveis 

comunidades. 

A prioridade da Cruz Vermelha Brasileira na gestão de riscos e desastres é a vida, 

buscando reduzir o sofrimento e preservar a dignidade humana. O trabalho também busca 

fortalecer a capacidade direta de indivíduos e comunidades para reduzir riscos, intervir em 

desastres e se recuperar deles. 

O trabalho da estrutura de gestão integral de riscos e desastres da Cruz Vermelha 

Brasileira, na área de recuperação, também possibilita abordar riscos e vulnerabilidades futuras, 

por exemplo, promovendo melhor preparo preventivo, adaptação às mudanças climáticas, 

oferecendo infraestrutura mais segura, fortalecendo sistemas sociais, revitalizando meios de 

subsistência e protegendo o meio ambiente. Juntas, essas atividades têm como objetivo 

fortalecer una resiliência de indivíduos e comunidades para lidar com riscos e crises futuras. 

http://www.cruzvermelha.org.br/
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Propósito do encontro 

• Compartilhar, estruturar e reorganizar as ações de gestão de riscos e desastres 
aplicadas pela Cruz Vermelha Brasileira, e ações de resposta realizadas por 
outras instituições. 
 

Objetivos do encontro 

• Estudo e compromisso com a Política Nacional de Gestão de Riscos e Respostas 
Desastres  
• Apresentação da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil  
• Apresentação da Política de Gestão de Riscos e Desastres da IFRC 
• Apresentação dos novos procedimentos para solicitação de DREF  
• Revisão / Construção de Protocolos de Atuação  
• Construção da Agenda de Atividades 2023 e 2024  
• Apresentação do Plano de Trabalho com CEMADEN  
• Modelagem para Segurança em Operações  
• Comunicação Operacional  
• Criação dos GTs Regionais  
• Desenvolvimento de Projetos  
• Agenda de cursos  
• Cooperação Internacional – Embaixadas  
• Normas e procedimentos para utilização de breves  
 

Metodologia 

Os dias de encontro serão desenvolvidos sob a modalidade de palestras e oficinas 

baseadas em modelos participativos, onde aqueles que facilitam tornam-se facilitadores para o 

intercâmbio e a reflexão entre os participantes. Esta metodologia respeita e resgata os 

aprendizados prévios que constituem a bagagem que os participantes possuem.  

A metodologia participativa aqui proposta se apresenta como um método que incentiva 

e fomenta as pessoas a se apropriarem do tema trabalhado e contribuam com suas próprias 

experiências. Os participantes se envolvem de forma ativa no processo de construção, evitando 

assim a assimetria que se reproduz quando os participantes são colocados no lugar de quem 

recebe passivamente informações de sujeitos externos. 

Duração 

O Encontro Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres terá a duração de 5 (cinco) dias. 

Participantes 

● Serão selecionados 05 participantes, oriundos das filiais estaduais ou municipais da 
CVB, mais a filial Rio de Janeiro, desde que cumpra todos os critérios, e três membros 
da Equipe de Resposta Nacional – GRD.  

● A convocatória será realizada para todas através das Redes Sociais da Cruz Vermelha 
Brasileira e divulgada entre grupos de WhatsApp e e-mails. 

http://www.cruzvermelha.org.br/
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● Cada Filial poderá apresentar até 1 candidato que cumpra com os requisitos (ver a 
próxima seção) durante o período de inscrição das 17h:00 de 27/09/2022 às 23h:00h 
de 30/09/2022 (horário de Brasília). 

● Filiais não selecionadas poderão participar do Encontro Nacional de GRD desde que 
arquem com os seus custos e sejam aprovadas pelo Órgão Central, também seguindo 
os critérios estabelecidos. Cada caso será analisado individualmente. 

● Filiais selecionadas que queiram enviar um segundo participante, também estarão 
autorizadas, desde que arquem com os custos da segunda pessoa. Todos os 
documentos também deverão ser assinados de maneira individual. 
 

● O Departamento Nacional de Gestão de Riscos e Respostas a Desastres realizará a 
seleção com base nos seguintes critérios: 
 

- Cumprimento dos requisitos. 

- Necessidades específicas de Desenvolvimento Organizacional e Territorial 

● Aqueles que forem selecionados para participar do Encontro Nacional de GRD se 
comprometem a compartilhar todo o conteúdo com os coordenadores de sua filial, 
Rede Estadual de Gestão de Riscos e Desastres, Diretoria Estadual ou Municipal, e 
voluntários da filial. Esse repasse deve ser feito até o último dia de fevereiro de 2023, 
e envio de relatório para o Órgão Central até o final da primeira quinzena de março de 
2023. 

● Todos os representantes escolhidos serão informados por e-mail no dia 03 de outubro 
de 2022. Devido ao volume de inscrições, não entraremos em contato com os que não 
forem escolhidos. 

● Os custos de hospedagem, transporte e alimentação serão cobertos pelo Órgão 
Central 

● As acomodações serão em quarto duplo 
 

Requisitos 

Perfil geral  

• Ter mais de 18 anos. 
• Fazer parte do corpo de voluntários ou ser funcionário da Cruz Vermelha Brasileira. 
• Ter portaria em vigor assinada pelo presidente da filial estadual ou municipal, como 

Coordenador de GRD. 
• Não ser Conselheiro da CVB em nenhum nível municipal, estadual ou nacional. 
• Apresentar carta de motivação para participar do Encontro Nacional, assinada e 

escaneada. 
• Possuir disponibilidade para participar no Rio de Janeiro-RJ entre 24 a 29 ou 30 de 

novembro de 2022. 

Capacidades e 

habilidades 

• Capacidade e habilidade para facilitar processos de ensino-aprendizagem utilizando 
metodologias participativas. 

• Habilidade e experiência para gerenciar os processos administrativos envolvidos no 
planejamento de processos. 

• Capacidade de acompanhar os participantes na descoberta e incorporação de novos 
conteúdos e competências relacionadas com gestão de riscos e respostas a desastres. 

• Capacidade e habilidade de exercitar a escuta ativa. 

http://www.cruzvermelha.org.br/
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• Capacidade de adaptação de conteúdos e técnicas aos diferentes públicos e audiências com 
os quais o facilitador pode interagir. 

• Capacidade de compreender como funciona um grupo de aprendizagem e ser capaz de 
facilitar a sua dinâmica. 

• Capacidade de adaptação a situações imprevistas ou conflituosas que possam surgir. 
• Capacidade de adaptação às mudanças, 
• Demonstrar condições de liderança e excelente predisposição para a troca de ideias. 
• Capacidade de utilização adequada de instrumentos de apoio (computador, projetor 

multimídia, flipchart, entre outros) e programas informáticos (Word, Excel, power point, 
entre outros). 

Envio de 

Documentação 

Comprobatória 

• Inscrever-se para o treinamento preenchendo o Formulário de Inscrição no seguinte link: 
https://my.forms.app/grdcvb/encontronacionaldegrd 

• Enviar o Relatório do Departamento de Gestão de Riscos e Respostas a Desastres de 2021. 
• Enviar carta de motivação assinada e escaneada pelo inscrito. 
• Enviar portaria em vigor. 
• Enviar a Documento de Compromisso e Responsabilidade assinada pelo candidato. 
• Enviar a Documento de Anuência e Responsabilidade assinada pelo presidente. 
• Aguardar o processo de seleção. 
• Confirmar a participação se selecionado. 

Compromissos 

• Compartilhar todo o conteúdo com os coordenadores de sua filial, Rede Estadual de Gestão 
de Riscos e Desastres, Diretoria Estadual ou Municipal, e voluntários da filial. Esse repasse 
deve ser feito até o último dia de fevereiro de 2023, e envio de relatório para o Órgão Central 
até o final da primeira quinzena de março de 2023. Se o compromisso não concluído, a filial 
ficará de fora dos próximos encontros e cursos promovidos pelo Órgão Central. 

 

Cursos Recomendados: 

LEARNING PLATFORM - IFRC 

Curso para Voluntários: Introducção a Cruz Vermelha e o Crescente Vermelho 

- https://ifrc.csod.com/ui/lms-learning-details/app/course/6afef7f6-d3ce-4360-8271-

d8108abb8ae5 

El Mundo de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (WORC) - https://ifrc.csod.com/ui/lms-

learning-details/app/curriculum/8e636c74-3905-4b06-b410-80c9360aef17 

Emergency Needs Assessment (English) - https://ifrc.csod.com/ui/lms-learning-

details/app/course/e66560b5-bc5c-42c7-b289-5722573c50bb 

Project/Programme Planning (PPP) - (Spanish) - https://ifrc.csod.com/ui/lms-learning-

details/app/curriculum/8f3890b1-e500-45e9-872f-ad77e49be22d 

Introduction to Disaster Preparedness and Response Law - https://ifrc.csod.com/ui/lms-

learning-details/app/course/20c1fd5e-0c22-4024-a15f-1a1c502adc13 

Stay Safe: Personal Security crash course (Spanish) - https://ifrc.csod.com/ui/lms-learning-

details/app/course/4c2650e3-4e81-4516-ba68-ecb92977d302 

http://www.cruzvermelha.org.br/
https://my.forms.app/grdcvb/encontronacionaldegrd
https://ifrc.csod.com/ui/lms-learning-details/app/course/6afef7f6-d3ce-4360-8271-d8108abb8ae5
https://ifrc.csod.com/ui/lms-learning-details/app/course/6afef7f6-d3ce-4360-8271-d8108abb8ae5
https://ifrc.csod.com/ui/lms-learning-details/app/curriculum/8e636c74-3905-4b06-b410-80c9360aef17
https://ifrc.csod.com/ui/lms-learning-details/app/curriculum/8e636c74-3905-4b06-b410-80c9360aef17
https://ifrc.csod.com/ui/lms-learning-details/app/course/e66560b5-bc5c-42c7-b289-5722573c50bb
https://ifrc.csod.com/ui/lms-learning-details/app/course/e66560b5-bc5c-42c7-b289-5722573c50bb
https://ifrc.csod.com/ui/lms-learning-details/app/curriculum/8f3890b1-e500-45e9-872f-ad77e49be22d
https://ifrc.csod.com/ui/lms-learning-details/app/curriculum/8f3890b1-e500-45e9-872f-ad77e49be22d
https://ifrc.csod.com/ui/lms-learning-details/app/course/20c1fd5e-0c22-4024-a15f-1a1c502adc13
https://ifrc.csod.com/ui/lms-learning-details/app/course/20c1fd5e-0c22-4024-a15f-1a1c502adc13
https://ifrc.csod.com/ui/lms-learning-details/app/course/4c2650e3-4e81-4516-ba68-ecb92977d302
https://ifrc.csod.com/ui/lms-learning-details/app/course/4c2650e3-4e81-4516-ba68-ecb92977d302


 
 
 
 
 
 

 

 

Reconhecida como Utilidade  

Pública Internacional - Decreto 

n° 9.620, de 13/06/1912 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE GESTÃO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 

 

Cruz Vermelha Brasileira | Brazilian Red Cross | Cruz Roja Brasileña 

SAUS (Setor de Autarquias Sul) Quadra 03, Bloco C, salas 316 a 321 

Ed. Business Point - Asa Sul - Brasília – DF – CEP: 70070-934 

www.cruzvermelha.org.br // grd@cvb.org.br 
 

Stay Safe - Volunteer Security (English) - https://ifrc.csod.com/ui/lms-learning-

details/app/course/ac219922-cb2c-451d-850b-133319f61aa2 

101: Corruption Prevention (English) - https://ifrc.csod.com/ui/lms-learning-

details/app/course/5e48022e-0d69-42f2-8ed3-33e3dd1d9ad3 

Red Alert: What is climate change and what can we do about it? - https://ifrc.csod.com/ui/lms-

learning-details/app/course/a86d7e24-a04e-4628-8302-8adcf4d3d09b 

 

ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ENAP 

Proteção e Defesa Civil: introdução à Política Nacional - Curso 1 

- https://www.escolavirtual.gov.br/curso/505 

Proteção e Defesa Civil: Atuação no Âmbito Municipal - Curso 2 

- https://www.escolavirtual.gov.br/curso/697 

Proteção e Defesa Civil: Gestão de Risco - Curso 3 

- https://www.escolavirtual.gov.br/curso/777 

S2ID - M0 - Todos - Acesso ao Sistema - https://www.escolavirtual.gov.br/curso/284 

Elaboração do Plano de Contingência para Riscos de Desastres 

- https://www.escolavirtual.gov.br/curso/785 

Avaliação de Impacto de Programas e Políticas Sociais 

- https://www.escolavirtual.gov.br/curso/98 

 

CAMPUS CRUZ ROJA 

Curso en línea de Sensibilización sobre el Cambio Climático para los Pequeños Estados 

Insulares en Desarrollo (PEID) - https://www.campuscruzroja.org/enrol/index.php?id=87 

Curso Online de Fundamentos para Manejo de Centros de Operaciones de Emergencia (F-

MACOE) - https://www.campuscruzroja.org/enrol/index.php?id=72 

Comunidad de Estilos de Vida Saludable 

- https://www.campuscruzroja.org/enrol/index.php?id=39 

 
 

Leonardo Ali 
Coordenador Nacional de Gestão de Riscos e Respostas a Desastres 

Cruz Vermelha Brasileira   
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