Processo de adesão à Iniciativa Global para Escolas Seguras
Em março de 2017, 42 países aderiram à Iniciativa Global para Escola Seguras [Worldwide
Initiative for Safe Schools (WISS)] através de um processo informal. A UNISDR (Agência das
Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastre) e a GADRRRES (Aliança Global para a
Redução do Risco de Desastre e a Resiliência no Setor de Educação) agradecem o compromisso
destes países enquanto líderes e promotores desta Iniciativa.
A UNISDR e a GADRRRES gostariam de dar a conhecer que o processo de adesão de outros
países a esta Iniciativa foi, entretanto, formalizado. Qualquer país que não tenha iniciado o
processo formal de adesão e que tenha interesse em tornar-se um promotor desta Iniciativa pode
agora formalizar a sua adesão, seguindo os seguintes passos para submeter a sua manifestação
de interesse:
1. Consultar o Documento informativo sobre a WISS e o seu Plano de Ação para conhecer
em detalhe os objetivos e compromissos dos países que queiram promover a Iniciativa.
2. Redigir uma breve carta de manifestação de interesse, que inclua declarações de um
representante de entidade associada ao Ministério de Educação, indicando o seu desejo de
aderir à Iniciativa e tornar-se um país promotor da mesma.
3. Indicar, na carta, a pessoa de contacto (ponto focal) e a sua informação de contacto.
4. Enviar a carta para:
Mr. Robert Glasser
Special Representative of the Secretary-General for Disaster Risk Reduction
United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR)
c/o Palais des Nations
8-14 Avenue de la Paix
CH-1211 Geneva
deve enviar cópias da mesma carta para Christel Rose, por e-mail para rosec@un.org,
assim como para os mecanismos de coordenação nacionais de Educação em situações de
Emergência ou Comprehensive School Safety (caso existam)
Após a receção da carta de manifestação de interesse, a UNISDR enviará uma resposta oficial,
assim como orientações para os próximos passos.

