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António AmaroLuciano Lourenço A Educação para a Redução do Risco visa evitar ou, no mínimo, 
reduzir as consequências das plenas manifestações de riscos, ou 
seja, das Catástrofes. 

Deve iniciar-se com a formação dos docentes, designadamente ao 
nível do significado dos diferentes conceitos, da tomada de 
consciência e da percepção dos vários riscos, para que, depois, eles 
próprios sirvam de transmissores e de apoio à ação educativa, 
contribuindo para a consciencialização dos seus alunos e, através 
destes, da comunidade educativa e da sociedade em geral, sobre a 
importância da Educação para o Risco, uma vez que ela visa 
permitir o conhecimento e desenvolvimento de estratégias de 
prevenção e mitigação de riscos, no sentido da construção gradual 
de uma cultura de segurança e de resiliência. Por outro lado, 
procura aumentar a participação da sociedade na gestão de riscos 
resultantes de catástrofes. 

Este livro, ao reunir contributos não só de autores de diferentes 
nacionalidades, cujas realidades estão sujeitas a diferentes tipos e 
graus de riscos, mas também de diferentes áreas de investigação, 
cobre uma grande diversidade temática, desde questões sociais, 
decorrentes de diferentes vulnerabilidades, às psicológicas 
associadas à gestão das crises, após catástrofes, pelo que reúne 
diferentes abordagens que tratam de temas tão diversos como: 
aprendizagem social, corresponsabilidade, práticas inovadoras, 
experiênciase educação preventiva, entre outros e que apresentam 
diversas situações relativas a diferentes contextos de risco, as quais 
contribuem para aumentar a percepção da população que, por 
essa via, pode reduzir a exposição e, por conseguinte, a 
vulnerabilidade, tornando-se assim mais resiliente, objetivo 
último da Educação para a Redução do Risco.
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p R E fáC I O

A realização, em maio de 2017, de um Congresso Internacional de Riscos sobre a 
temática dos Riscos e Educação proporcionou uma rara oportunidade para a redação 
de textos alusivos a esta temática, ainda pouco conhecida, mas que sofreu um forte 
impulso neste Congresso, dada a excelente produção que ele suscitou e que foi capaz de 
alimentar não só um volume da revista Territorium, o n.º 25(II), que foi dedicado aos 
“Riscos e Educação”, mas também quatro tomos da série Estudos Cindínicos, o primeiro 
dos quais se dá agora à estampa, sob o título da “Educação para a Redução dos Riscos”.

O volume seguinte versará sobre aspetos metodológicos da análise de riscos, os 
quais serão descritos através de exemplos aplicados a estudos de caso. A terceira obra 
desta sequência diz respeito a um conjunto de riscos que se manifesta com grande 
frequência e que corresponde aos que podemos designar por hidrometeorológicos. 
O quarto livro, que se organizou em torno dos trabalhos apresentados ao Congres-
so, reúne um conjunto de contribuições que mostram a pluralidade existente na 
diversidade das possíveis manifestações de risco.

Mas, centrando-nos na educação para a redução do risco, diremos que se trata 
de uma publicação que só pecará pela sua edição tardia, na medida em que não tem 
havido grande investimento da parte dos governos na educação para os riscos e, por 
conseguinte, trata-se de uma área científica onde existem poucas obras publicadas.

No entanto, tal não significa que não deva ser considerada uma área prioritária, 
como tem ficado bem patente em várias manifestações de risco, não só no caso do 
risco sísmico, onde alguns países muito têm investido, com bons resultados, na 
educação para a redução dos danos provocados por este tipo de riscos, mas também 
em algumas das mais traumáticas e que só obtiveram sucesso porque a educação, 
que pressupõe o respeito e a obediência ao chefe, esteve presente. 

Para tal, será suficiente recordar duas situações mediáticas, que permitiram acom-
panhar em direto os respetivos salvamentos. O primeiro deles diz respeito a 33 mi-
neiros chilenos, que estiveram presos durante 69 dias numa mina, por nela terem 
ficado soterrados a 688 metros de profundidade, devido a um acidente ocorrido a 5 
de agosto de 2010. O outro, bem mais recente, refere-se a uma equipa de jovens fute-
bolistas, 12 crianças e o seu treinador, que participavam numa espécie de praxe, com 
o objetivo de caminharem até ao fim da gruta e aí gravarem os seus nomes nas rochas. 



Mas, quando pretendiam regressar, verificaram que as chuvas fortes que se fizeram 
sentir lhes bloquearam a saída e o grupo ficou preso no interior da gruta, na Tailândia, 
desde 23 de junho de 2018. Os últimos quatro rapazes a serem retirados, juntamente 
com o seu treinador, a 10 de julho de 2018, estiveram na gruta durante 18 dias. 

Não duvidamos que qualquer destas situações só foi coroada de sucesso, porque 
em qualquer destas situações de risco excepcional, a educação esteve presente.

Do mesmo modo, estamos convictos de que se tivesse havido investimento na 
educação para o risco de incêndio florestal, o panorama das manifestações deste ris-
co seria diferente, em primeiro lugar traduzido na redução do número de ignições, 
com tudo o que de positivo isso acarreta, e certamente também teria permitido 
reduzir o número de vítimas dos incêndios florestais registadas em Portugal, não só 
as dos ocorridos a 17 de junho e de 15 de outubro de 2017 ou, do mesmo modo, 
das verificadas nos incêndios da Grécia e, também não só as que na tarde de 23 de 
julho deste ano de 2018, afetaram a região de Ática, próxima de Atenas.

Com efeito, os investimentos na educação nem sempre são visíveis e muito 
menos, no imediato, no curto prazo que interessa aos decisores políticos, como 
nem seque é possível quantificar os resultados das muitas situações danosas que 
seriam evitado com esse investimento. Por outro lado, como essa demonstração não 
é evidente, os investimentos em educação, como muitos outros que deveriam ser 
realizados na prevenção dos riscos, acabam por não ser considerados prioritários e 
são sistematicamente adiados, acabando por não se realizar.

Esta obra não é propriamente um manual de educação para a redução dos vários 
tipos de risco, mas não deixa de apresentar diversas situações em diferentes contex-
tos de risco que contribuem para aumentar a percepção da população exposta, que 
assim pode reduzir a vulnerabilidade e tornar-se mais resiliente.

Por todas estas razões, os autores estão de parabéns pela colaboração que em-
prestaram para que este tomo fosse dado à estampa, sobretudo porque versa sobre 
um tema em que os estudos ainda não são muito abundantes.

Coimbra, 10 de junho de 2018

Luciano Lourenço
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O texto Science and Education for disaster risk reduction: the role of UNESCO, 

que abre esta obra, procura dar conta do papel desempenhado pela UNESCO e do 

valioso contributo que esta organização tem dado, tanto a nível mundial como, em 

particular, nos países mais desfavorecidos, para a Ciência e a Educação, na perspeti-

va e com o objetivo da redução do risco de catástrofes.

Posto isto, este volume surgiu precisamente em coerência com esta linha de pen-

samento, tendo-se organizado em torno dos contributos que a Ciência e a Educação 

têm produzido, tanto para a redução do risco de catástrofes, como para a redução 

das consequências das suas manifestações, e que foram apresentados no IV Con-

gresso Internacional de Riscos.

Deste modo, os dois textos seguintes são da área da psicologia. O primeiro deles 

é de autores brasileiros e versa sobre Psicologia das emergências e angústia pública: ques-

tionamentos teórico-práticos, pelo que trata de problemas candentes da sociedade atual, 

muitos dos quais se podem solucionar através da redução do risco, a qual, muitas vezes, 

se poderá conseguir através da educação. O seguinte, de autoras portuguesas, acerca 

de Contributos da investigação sobre bombeiros: o papel do apoio psicológico em situações 

potencialmente traumáticas, apresenta aspetos menos conhecidos de atividades que estes 

operacionais enfrentam nas missões de socorro e que nem sempre são fáceis de superar.

O capítulo seguinte, Riscos sociais e migrações: o cinema como promotor da edu-

cação para a multi/interculturalidade, situa-se no contexto das chamadas ciências 

sociais e humanas e versa sobre um tema muito atual, ainda pouco estudado dentro 

dos designados riscos antrópicos. Diz respeito, precisamente, a uma subdivisão des-

tes riscos, os chamados riscos sociais, que neste caso concreto estudam as migrações, 

aqui analisadas através do cinema, enquanto instrumento capaz de ser produtor da 

educação para a diversidade, na medida em que contribui para promover a franca 

convivência das muitas culturas existentes à superfície do globo. 

https://orcid.org/0000-0002-2017-0854
mailto:luciano%40uc.pt?subject=
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Os dois textos seguintes dizem respeito aos riscos naturais, o primeiro mais 

numa perspetiva de educação, pois aborda o Ensino e aprendizagem a partir da análi-

se de uma situação meteorológica de risco máximo, enquanto que o segundo está mais 

voltado para a redução do risco, ao tratar de O plano de ação de emergência como 

ferramenta para redução dos riscos de desastres provocados por rupturas de barragens no 

Brasil e sua relação com os planos de contingência da defesa civil.

Acresce que a educação também nos pode ajudar tanto na forma como toma-

mos consciência e ou percepcionamos os riscos, pelo que no capítulo seguinte se 

dá conta de uma situação concreta de Percepção de risco em duas comunidades vul-

neráveis no estado do Espírito Santo: estudo de caso em Vila Velha e Vitória, como nos 

pode auxiliar no modo como consumimos oxigénio, daí que este tema seja tratado 

no texto dedicado ao Metabolismo e consumo de oxigénio numa perspetiva da educação 

para o risco.

A obra fecha com dois capítulos em que, respetivamente, se destaca não só a 

redução do risco, através da Comunicação e capacitação de comunidades resilientes ao 

risco, mas também a educação das comunidades escolares, como forma de alterar 

atitudes e comportamentos, que é demonstrada com a Espacialidade e percepção da 

cidade e do risco ambiental no contexto escolar.

Trata-se, pois, de um conjunto de dez capítulos, diferentes mas complemen-

tares, que envolvem um total de vinte e três autores, os quais, através de enqua-

dramentos mais teóricos e de apresentações de casos mais concretos, de natureza 

prática, aplicados a diferentes territórios e vários tipos de risco, descrevem e ilustram 

diversas situações em que a educação contribuiu para a redução do risco. 

Estamos certo de que os leitores encontrarão nesta obra motivos de sobra para se 

dedicarem à sua leitura e dela extraírem modelos que, depois, poderão aplicar tanto 

nos seus trabalhos de investigação, como nos contextos educativos em que venham 

a leccionar, pelo que bem merece ser conhecida e divulgada.
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Abstract: Major international initiatives such as the 2030 Agenda for Sustainable 

Development, the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 

2015-2030, the Paris Agreement and the Addis Ababa Action Agenda 

have stressed the need to invest in disaster risk reduction for resilience. 

These frameworks acknowledge the important role played by both 

education and science for achieving risk reduction.

UNESCO operates at the interface between science, education, cul-

ture and communication and provides vital support to its Member 

States as they build a global culture of disaster resilience, especially 

at UNESCO designated sites. Working alone or in collaboration 

with UN Agencies and other scientific bodies, UNESCO has been 

a catalyst for international interdisciplinary cooperation in many 

aspects of disaster risk reduction and resilience. 

DOI: https://doi.org/10.34037/978-989-54295-1-6_2_1
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In particular, UNESCO has played a valuable role as part of the Global 

Alliance for Disaster Risk Reduction and Resilience in the Education 

Sector (GADRRRES). This Alliance promotes the Comprehensive 

School Safety Framework, based on three overlapping elements: Safe 

Learning Facilities, School Disaster Management, and Risk Reduction 

and Resilience Education. Concrete examples of how UNESCO 

helps Member States to devise strategies to create school safety on 

the ground include the implementation of the UNESCO-VISUS 

methodology for assessing school facilities.  The method aims to 

provide decision-makers with science-based evidence of the risks 

schools are exposed to and which interventions are needed, based 

on available resources, while building local and national capacity for 

assessing school facilities. 

This paper provides an overview of the multidisciplinary role of 

UNESCO in promoting disaster risk reduction and school safety.

Keywords: Disaster risk reduction, school safety, GADRRRES, UNESCO.

resumo: As principais iniciativas internacionais, tais como a Agenda 2030 

para o Desenvolvimento Sustentável, o Quadro Sendai para Redução 

do Risco de Catástrofes 2015-2030, o Acordo de Paris ou a Agenda 

de Ação de Addis Abeba, enfatizaram a necessidade de investir na 

resiliência para a redução do risco de catástrofes. Esses quadros re-

conhecem o importante papel que, tanto a educação como a ciência, 

podem desempenhar para alcançar a redução de risco.

A UNESCO atua no interface entre ciência, educação, cultura e 

comunicação, desempenhando assim um papel vital no apoio aos 

seus Estados membros, com vista à construção de uma cultura 

global de resiliência a catástrofes, designadamente nos sites dispo-

nibilizados pela UNESCO. Trabalhando sozinha ou em colaboração 

com Agências das Nações Unidas e de outras entidades científicas, 
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Introduction

Governments and other stakeholders worldwide are placing great em-

phasis in fostering the resilience of people, assets and the environment in 

the face of natural hazards. The widespread devastation caused by recent 

catastrophic events such as hurricane Irma remind us of the importance of 

investing in disaster risk reduction to save lives and reduce economic losses. 

a UNESCO tem sido um catalisador na cooperação internacional 

e interdisciplinar em diversos aspetos da redução de riscos de ca-

tástrofes e na resiliência.

A UNESCO desempenhou, em particular, um papel valioso como 

parte da Aliança Global para Redução do Risco de Catástrofes e 

Resiliência no Setor de Educação (GADRRRES). A Aliança promove 

o Quadro Integral de Segurança Escolar, com base em três pilares so-

brepostos: Instalações de Aprendizagem Seguras, Gestão de Catástrofes 

Escolares e Redução de Riscos e Educação para a Resiliência. Alguns 

exemplos concretos de como a UNESCO auxilia os Estados membros 

a definir estratégias para, no terreno, construir a segurança escolar, 

incluem a implementação da metodologia UNESCO-VISUS usada 

para avaliar as instalações escolares. Este método visa proporcionar 

aos decisores evidências científicas dos riscos a que as escolas estão 

expostas e as intervenções necessárias à sua resolução, com base nos 

recursos disponíveis, ao mesmo tempo que permite desenvolver ca-

pacidades locais e nacionais para a avaliação das instalações escolares.

Este artigo fornece assim uma visão geral do papel multidisciplinar 

da UNESCO na promoção da redução do risco de catástrofes e da 

segurança escolar. 

 

palavras ‑chave: Redução do risco de catástrofe, segurança escolar, GADRRRES, 

UNESCO.
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Disasters caused by natural hazards already affect millions of people every 

year around the globe and the intensity of extreme events is expected to 

increase under factors such as climate change, overpopulation and rising ur-

banization. Disaster risk reduction has, thus, emerged as a global challenge, 

as highlighted in major international initiatives such as the 2030 Agenda for 

Sustainable Development, the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 

2015-2030, the Paris Agreement and the Addis Ababa Action Agenda (UN, 

2015a,b,c; UNISDR, 2015). 

Disasters take a significant toll on children, youth and educational facilities 

and can result in the disruption of educational services and in high dropout 

rates (D. Gaffney, 2008). At the same time, education can significantly increase 

preparedness and foster prevention (D. King, 2000; D. Gaffney, 2008; T. Tong, 

2012; S. Frankenberg, 2013). The 2030 Agenda for Sustainable Development 

calls for transformational change in the way our society thinks and acts in res-

ponse to the challenges of our time (UN, 2015a). Education, therefore, emerges 

as an essential aspect to achieve sustainable development (UNESCO, 2017). In 

particular, education for sustainable development aims to foster competencies 

and skills to empower individuals to stimulate positive change (UNESCO, 

2017). This includes education for disaster risk reduction. The 2030 Agenda 

also calls countries to upgrade the safety of their educational facilities to pro-

vide safe learning environments and ensure educational continuity as part of 

Sustainable Development Goal 4 on education (UN, 2015a).   Furthermore, 

the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 calls for the 

strengthening of disaster resilient public and private investments, particularly 

for critical facilities such as schools (UNISDR, 2015). 

As a United Nations agency with a multidisciplinary mandate covering the 

domains of science, education, culture and communication, UNESCO is ideally 

placed to promote a systematic and integrated approach to school safety across 

disciplines. To support countries in designing concrete action plans for safer 

schools, UNESCO has joined the Global Alliance for Disaster Risk Reduction 

and Resilience in the Education Sector (GADRRRES). GADRRRES members 

work closely with the United Nations Office for Disaster Risk Reduction 
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(UNISDR) to promote coherent and coordinated action on school safety 

globally under the Worldwide Initiative for Safe Schools (WISS), a government-

-led global partnership for mainstreaming school safety at the country level. 

The Alliance promotes a comprehensive approach to disaster risk reduction 

education through a Comprehensive School Safety Framework based on three 

overlapping pillars: 1) Safe Learning Facilities; 2) School Disaster Management; 

and 3) Risk Reduction and Resilience. The next section provides an overview 

of the framework and the work of GADRRRES.

The Comprehensive School Safety Framework 

GADRRRES has developed a global framework of reference for mains-

treaming school safety, namely the Comprehensive School Safety Framework 

(GADRRRES, 2017). The main goal of the framework is to reduce the risks to 

which the education sector is exposed, from a multi-hazard and multidiscipli-

nary perspective. In doing so, it aims to protect students and school personnel 

from any harm and injuries, to ensure educational continuity in the aftermath 

of a disaster and safeguard investments, and use education as a tool to enhance 

safety and resilience as a whole (GADRRRES, 2017). The framework relies on 

three pillars: 1) Safe Learning Facilities, 2) School Disaster Management, and 

3) Risk Reduction and Resilience Education (fig. 1). 

The first pillar (Safe Learning Facilities) looks at ensuring that every new 

school is a safe one that meets safety standards to safeguard the lives of students 

and staff, and at engaging governments and communities in assessing and up-

grading the level of safety of all existing educational facilities. The second pillar 

(School Disaster Management) highlights the necessity to engage schools in 

disaster risk management, to work on prevention, to develop response capacities 

and to plan for educational continuity, including through contingency planning. 

Finally, the third pillar (Risk Reduction and Resilience Education) focuses on 

the inclusion of disaster risk reduction in both formal and non-formal education 

to develop and strengthen a culture of safety and disaster resilience with the 
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participation of all. The framework also stresses the importance of adopting 

approaches that are child-centred, gender-sensitive and adapted to the needs 

of the most vulnerable, including students with disabilities. 

The Comprehensive School Safety Framework is aligned with the Sustainable 

Development Goals (SDGs), acting to promote the integration of comprehen-

sive school safety as a fundamental, cross-cutting contribution to sustainable 

development, in particular across SDG 1, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16 and 17 

(fig. 2). It is also in line with the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 

2015-2030, as shown in fig. 3.

fig. 1 ‑ The Comprehensive School Safety Framework (Source: GADRRRES, 2017).
Fig. 1 - O Quadro Integral de Segurança Escolar (Fonte: GADRRRES, 2017).
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The core of these efforts is to recognise children’s rights to survival and 
protection, as well as their rights to educational continuity and participation. 
They are intended to be child-centered, inclusive, participatory, and 
evidence-based. All children should be helped to participate in all aspects of 
Comprehensive School Safety. This allows them to be better protected and 
for their energy, knowledge, and ideas to help shape long-term sustainability.

The Comprehensive School Safety framework brings these unified efforts 
into focus. Its purpose is for education sector partners to work more 
effectively and to link with similar efforts at the global, regional, national  
and local levels in all sectors.

The Comprehensive School Safety framework advances the goals of the 
Worldwide Initiative for Safe Schools and the Global Alliance for Disaster 
Risk Reduction and Resilience in the Education Sector (GADRRRES). 
It is designed to promote school safety as a priority area of post-2015 
frameworks for sustainable development, risk reduction and resilience.

3
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The joint efforts of GADRRRES members have resulted in a series of gui-

delines covering the different aspects of school safety (cf. GADRRRES, 2015; 

UNICEF and UNESCO, 2012; GFDRR and INEE, 2009). In an attempt to 

aid countries in taking action towards school safety, GADRRRES members 

have also developed a Comprehensive School Safety Assessment Suite, which 

combines the methods and tools developed by the different organizations to 

fig. 2 ‑ The Comprehensive School Safety Framework and its contribution to the 
Sustainable Development Goals (Source: GADRRRES, 2017).

Fig. 2 - O Quadro Integral de Segurança Escolar e seu contributo para os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (Fonte: GADRRRES, 2017).

fig. 3 ‑ The Comprehensive School Safety Framework and its contribution to the 
Sendai Framework (Source: GADRRRES, 2017).

Fig. 3 - O Quadro Integral de Segurança Escolar e sua contribuição para o quadro de 
Sendai (Fonte: GADRRRES, 2017).

Comprehensive School Safety alignment with Sustainable 
Development Goals 2015-2030 and Sendai Framework for 
Disaster Risk Reduction 
The expected outcomes of integrating Comprehensive School Safety into Sustainable Development and Disaster Risk 
Reduction policies and practices.

1. Improve all children’s equal, inclusive, and safe access to education.

2.  Develop and strengthen institutions, co-ordination mechanisms and networks, and national capacities to build resilience to hazards
and threats to the education sector at international, national, sub-national and local levels.

3.  Incorporate risk reduction approaches into implementing emergency preparedness, response, and recovery programs in the education sector.

4.  Monitor and evaluate the progress of initiatives for reducing disaster and conflict risks.

5.  Increase availability of and access to hazard-related evidence, such as multi-hazard early warning systems data and disaster risk information.

Sustainable Development Goal (SDG) Targets 2015-2030 and Comprehensive School Safety
The Comprehensive School Safety framework is intended to strengthen our approaches to fulfilling these SDG targets:

TARGET 1 End Poverty in all its forms everywhere (1.4, 1.5)

TARGET 3

TARGET 4

TARGET 6

TARGET 9

Ensure healthy lives and promote well-being (3.3, 3d)

Ensure inclusive and equitable quality education opportunities for all (4.1, 4.7, 4.a)

Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all (6.2, 6.4, 6.a, 6.b)

Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation (9.1, 9.4, 9.a)

TARGET 10 Reduce inequality within and among countries. (10.3, 10.7)

TARGET 11 Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable. (11.5, 11.6, 11.b. 11.c) 

TARGET 12 Ensure sustainable consumption and production patterns (12.5, 12.8)

TARGET 13 Take urgent action to combat climate change and its impacts. (13.1, 13.3, 13.b)

Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, 
TARGET 16 accountable and inclusive institutions at all levels. (16.1, 16.7)

TARGET 17 Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development (17l.16, 17.17, 17.18, 17.19)

Interpreting the Sendai Framework for Disaster Risk 
Reduction (SFDRR) 2015-2030: 
The ‘Sendai Seven’ targets for the education sector 

The “Sendai Seven” Targets Global Targets for the Education Sector

1.  Substantially reduce global disaster mortality by 2030, aiming to lower average per
100,000 global mortality between 2020-2030 compared to 2005-2015.

Minimise the number of deaths and injuries due to hazard 
impacts on schools.

2.  Substantially reduce the number of affected people globally by 2030, aiming to lower
the average global figure per 100,000 between 2020-2030 compared to 2005-2015.

Substantially reduce the number of school children 
affected by disaster impacts of all sizes.

3.  Reduce direct disaster economic loss in relation to global Gross Domestic Product
(GDP) by 2030.

Reduce education sector investment losses due to  
hazard impacts.

4.  Substantially reduce disaster damage to critical infrastructure and disruption of basic
services, among them health and educational facilities, including developing their
resilience by 2030.

Minimize school days lost due to hazard impacts.

5.  Substantially increase the number of countries with national and local Disaster Risk
Reduction strategies by 2020.

Countries have education sector risk reduction strategies.

6.  Substantially enhance international co-operation to developing countries through
adequate and sustainable support to complement their national actions for
implementing this framework by 2030.

Countries work together to achieve Comprehensive 
School Safety.

7.  Substantially increase the availability of and access to multi-hazard early warning
systems and disaster risk information and assessments to people by 2030.

Schools have access to, and use early warning systems.

6

Comprehensive School Safety alignment with Sustainable 
Development Goals 2015-2030 and Sendai Framework for 
Disaster Risk Reduction 
The expected outcomes of integrating Comprehensive School Safety into Sustainable Development and Disaster Risk 
Reduction policies and practices.

1. Improve all children’s equal, inclusive, and safe access to education.

2.  Develop and strengthen institutions, co-ordination mechanisms and networks, and national capacities to build resilience to hazards
and threats to the education sector at international, national, sub-national and local levels.

3.  Incorporate risk reduction approaches into implementing emergency preparedness, response, and recovery programs in the education sector.

4.  Monitor and evaluate the progress of initiatives for reducing disaster and conflict risks.

5.  Increase availability of and access to hazard-related evidence, such as multi-hazard early warning systems data and disaster risk information.

Sustainable Development Goal (SDG) Targets 2015-2030 and Comprehensive School Safety
The Comprehensive School Safety framework is intended to strengthen our approaches to fulfilling these SDG targets:

TARGET 1 End Poverty in all its forms everywhere (1.4, 1.5)

TARGET 3

TARGET 4

TARGET 6

TARGET 9

Ensure healthy lives and promote well-being (3.3, 3d)

Ensure inclusive and equitable quality education opportunities for all (4.1, 4.7, 4.a)

Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all (6.2, 6.4, 6.a, 6.b)

Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation (9.1, 9.4, 9.a)

TARGET 10 Reduce inequality within and among countries. (10.3, 10.7)

TARGET 11 Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable. (11.5, 11.6, 11.b. 11.c) 

TARGET 12 Ensure sustainable consumption and production patterns (12.5, 12.8)

TARGET 13 Take urgent action to combat climate change and its impacts. (13.1, 13.3, 13.b)

Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, 
TARGET 16 accountable and inclusive institutions at all levels. (16.1, 16.7)

TARGET 17 Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development (17l.16, 17.17, 17.18, 17.19)

Interpreting the Sendai Framework for Disaster Risk 
Reduction (SFDRR) 2015-2030: 
The ‘Sendai Seven’ targets for the education sector 

The “Sendai Seven” Targets Global Targets for the Education Sector

1.  Substantially reduce global disaster mortality by 2030, aiming to lower average per
100,000 global mortality between 2020-2030 compared to 2005-2015.

Minimise the number of deaths and injuries due to hazard 
impacts on schools.

2.  Substantially reduce the number of affected people globally by 2030, aiming to lower
the average global figure per 100,000 between 2020-2030 compared to 2005-2015.

Substantially reduce the number of school children 
affected by disaster impacts of all sizes.

3.  Reduce direct disaster economic loss in relation to global Gross Domestic Product
(GDP) by 2030.

Reduce education sector investment losses due to  
hazard impacts.

4.  Substantially reduce disaster damage to critical infrastructure and disruption of basic
services, among them health and educational facilities, including developing their
resilience by 2030.

Minimize school days lost due to hazard impacts.

5.  Substantially increase the number of countries with national and local Disaster Risk
Reduction strategies by 2020.

Countries have education sector risk reduction strategies.

6.  Substantially enhance international co-operation to developing countries through
adequate and sustainable support to complement their national actions for
implementing this framework by 2030.

Countries work together to achieve Comprehensive 
School Safety.

7.  Substantially increase the availability of and access to multi-hazard early warning
systems and disaster risk information and assessments to people by 2030.

Schools have access to, and use early warning systems.

6
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build synergies and provide concrete instruments to tackle the challenge of 

school safety. For GADRRRES, UNESCO co-leads the working group on 

pillar 1 (Safe Learning Facilities), together with the Global Facility for Disaster 

Reduction and Recovery (GFDRR). The main purpose of this working group is 

to ensure that every new school is a safe school and that every existing school 

has been assessed. In line with this, UNESCO has promoted the development 

and implementation of scientific methods for the assessment of educational 

facilities, as described in the following section.

The UNeSCO‑VISUS methodology for multi‑hazard school safety assessments 

UNESCO has long been working on assisting Member States in designing 

concrete actions to implement school safety on the ground. UNESCO is well-

-established in developing educational guidelines and materials to integrate 

disaster risk reduction in educational curricula and beyond, and recognizes 

disaster risk management as an essential feature of education for sustainable 

development (cf. UNESCO, 2017; UNESCO and UNICEF, 2014; UNICEF 

and UNESCO, 2012). In parallel, UNESCO also promotes the development 

and implementation of scientific methodologies and tools for enhancing school 

safety by operating at the interface between science and education. 

In collaboration with UNESCO, researchers at the SPRINT-Lab of the 

University of Udine, Italy, have developed what is known as the UNESCO-VISUS 

methodology for multi-hazard school safety assessments (S. Grimaz, P. Malisan 

and J. Torres, 2015). VISUS (Visual Inspection for defining Safety Upgrading 

Strategies) provides decision-makers with tools to make science-based decisions 

on where and how to invest for enhancing school safety based on scientific evi-

dence and available resources. It is especially addressed to stakeholders from the 

Ministries of Education, National Disaster Management Authorities and other 

relevant institutions to help them in understanding which schools need priority 

interventions, which specific actions are required and how much they would 

cost, as well as which interventions possible are based on available resources. 
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Five issues are investigated: site conditions, structural performance, local 

structural criticalities, non-structural components and functional aspects. Data 

are collected using a mobile application and results are provided using simple 

graphical indicators to facilitate an understanding. 

Two versions of the methodology exist: 

•	 The regular version of the VISUS methodology, which is designed for 

use in areas prone to natural hazards to act on prevention, mitigation 

and preparedness; and

•	 VISUS Post-Disaster, for rapid assessments of educational facilities in 

the aftermath of a disaster event. 

Pre‑disaster

The regular version of the UNESCO-VISUS methodology aims to promote 

a shift from reactive disaster management to proactive disaster risk management 

to promote a global culture of prevention and preparedness. Pilot projects have 

been implemented in seven countries so far, resulting in the assessment of 1,022 

schools in Italy in 2010, 100 schools in El Salvador in 2013, 10 schools in Laos 

in 2015, 160 schools in Indonesia in 2015-16, 60 schools in Peru in 2016, 100 

schools in Haiti in 2017 and 100 schools in Mozambique by the end of 2017. 

UNESCO aims to launch the programme on a global scale.  

A bottom-up approach with the engagement of stakeholders from 

national and local authorities is used for the implementation of VISUS 

in each recipient country, to ensure that local needs are addressed. The 

programme aims to build capacity in each recipient country by training 

professors and students from the civil engineering departments of local 

universities on how to perform the ass

essments using the UNESCO-VISUS methodology. National workshops 

are organized in each country and trainings for decision-makers, trainers 

and surveyors are provided to foster technical capacities locally and ensure 

the sustainability and replicability of the assessments over time.
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Post‑disaster

VISUS Post-Disaster is designed to help governments in assess the safety 

of educational facilities in a quick and systematic manner following a disaster. 

Just like the pre-disaster version, it uses a technical triage approach to identify 

priorities for intervention relying on expert judgement. VISUS Post-Disaster is 

an ideal tool for use in the context of Post Disaster Needs Assessments (PDNA).

In the aftermath of hurricane Irma, UNESCO Kingston Office and UNESCO 

headquarters have supported the Ministry of Education, Science and Technology of 

Antigua and Barbuda in evaluating the level of safety of the educational infrastructure 

in Barbuda using VISUS Post-Disaster, in collaboration with SPRINT-Lab at the 

University of Udine, Italy and the Italian Fire Corps. Staff and engineers specialized 

in the deployment of VISUS Post-Disaster were mobilized to undertake a rapid fact-

-finding mission as part of a World Bank-led Post Disaster Needs Assessment mission. 

The goal of the team was to gather data to enable evidence-based priority-setting by 

the Ministry as part of its resource mobilization efforts to ensure a swift recovery as 

well as better preparedness to other potential emerging vulnerabilities in the education 

sector. A total of 51 sites were surveyed during a three-day mission on 2-4 October 

2017, thanks to the intervention of trained specialists from the Italian Fire Corps. 

Findings from the mission will help inform strategies for rehabilitation and recovery.

Conclusions 

In conclusion, promoting school safety is key to successful disaster risk 

reduction and joint efforts can help achieve significant results in ensuring that 

students and educational professionals worldwide have access to safe learning 

environments, as recommended by major international frameworks such as the 

2030 Agenda for Sustainable Development and the Sendai Framework for Disaster 

Risk Reduction 2015-2030. UNESCO is committed to assist its Member States 

in enhancing the safety of their educational facilities through the development 

of methods and tools that can foster the resilience of the educational community 
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in the face of natural hazards, such as the UNESCO-VISUS methodology for 

multi-hazard school safety assessments. UNESCO is working closely with other 

organizations worldwide as part of the Global Alliance for Disaster Risk Reduction 

and Resilience in the Education Sector (GADRRRES) to further advance kno-

wledge and practice for school safety, in line with its mandate. 
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Uma vez terminada a leitura desta obra, e tendo em consideração o seu título, 

pode ficar a sensação de que os diferentes capítulos deveriam ter sido organizados de 

forma diferente. Nada mais certo, se a obra tivesse sido concebida para tratar o tema 

em apreço. Todavia, como não foi isso que sucedeu e, por conseguinte, se tivermos 

em conta que ela foi construída de forma inversa, ou seja, partiu da reunião de um 

conjunto de trabalhos que apresentavam uma certa afinidade temática e, através 

dela, procurou estabelecer um elo de ligação que se expressou no título da obra que 

os reúne, a sua publicação passa a fazer sentido.

No entanto, admitimos que poderiam existir outras alternativas e, porventura, al-

gumas delas até mais adequadas, mas porque entendemos que a “Educação”, apesar da 

sua importância para a “Redução do Risco”, tem sido um parente pobre no tratamento 

do tema e em matéria de prevenção de risco, preferirmos este título a outros, como 

forma de não só reforçar essa importância, mas também de alertar para a dimensão que, 

embora não lhe tem sido dada no passado, a educação deverá passar a ter no futuro, 

uma vez que muitas das nefastas consequências das manifestações de risco, poderão 

ser minimizadas, porventura até muito reduzidas e, algumas delas, mesmo evitadas, se 

previamente houver educação, no sentido de ensinar a preveni-las, bem como de ensinar 

a atuar e a autoproteger-se em caso de manifestação dos diferentes tipos de risco. Coisas 

simples que, se ensinadas e treinadas regularmente, poderão evitar males muito maiores.

Por isso, este livro, mais do que um manual de procedimentos, como o título à 

primeira vista poderá sugerir, ele apenas pretende dar um primeiro passo no sentido 

de alertar, através da apresentação de situações concretas e de diversas experiências 

vividas, para diferentes aspetos da vida quotidiana, designadamente atitudes e com-

portamentos que se forem alterados no desenrolar do dia-a-dia, podem contribuir 

decisivamente para a redução do risco.

Ora, se esse é o grande objetivo e se a educação pode ajudar a atingi-lo, justifica-

-se plenamente a publicação deste livro.
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permitir o conhecimento e desenvolvimento de estratégias de 
prevenção e mitigação de riscos, no sentido da construção gradual 
de uma cultura de segurança e de resiliência. Por outro lado, 
procura aumentar a participação da sociedade na gestão de riscos 
resultantes de catástrofes. 

Este livro, ao reunir contributos não só de autores de diferentes 
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graus de riscos, mas também de diferentes áreas de investigação, 
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nível do significado dos diferentes conceitos, da tomada de 
consciência e da percepção dos vários riscos, para que, depois, eles 
próprios sirvam de transmissores e de apoio à ação educativa, 
contribuindo para a consciencialização dos seus alunos e, através 
destes, da comunidade educativa e da sociedade em geral, sobre a 
importância da Educação para o Risco, uma vez que ela visa 
permitir o conhecimento e desenvolvimento de estratégias de 
prevenção e mitigação de riscos, no sentido da construção gradual 
de uma cultura de segurança e de resiliência. Por outro lado, 
procura aumentar a participação da sociedade na gestão de riscos 
resultantes de catástrofes. 

Este livro, ao reunir contributos não só de autores de diferentes 
nacionalidades, cujas realidades estão sujeitas a diferentes tipos e 
graus de riscos, mas também de diferentes áreas de investigação, 
cobre uma grande diversidade temática, desde questões sociais, 
decorrentes de diferentes vulnerabilidades, às psicológicas 
associadas à gestão das crises, após catástrofes, pelo que reúne 
diferentes abordagens que tratam de temas tão diversos como: 
aprendizagem social, corresponsabilidade, práticas inovadoras, 
experiênciase educação preventiva, entre outros e que apresentam 
diversas situações relativas a diferentes contextos de risco, as quais 
contribuem para aumentar a percepção da população que, por 
essa via, pode reduzir a exposição e, por conseguinte, a 
vulnerabilidade, tornando-se assim mais resiliente, objetivo 
último da Educação para a Redução do Risco.
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A Educação para a Redução do Risco visa evitar ou, no mínimo, 
reduzir as consequências das plenas manifestações de riscos, ou 
seja, das Catástrofes. 

Deve iniciar-se com a formação dos docentes, designadamente 
ao nível do significado dos diferentes conceitos, da tomada de 
consciência e da percepção dos vários riscos, para que, depois, 
eles próprios sirvam de transmissores e de apoio à ação educativa, 
contribuindo para a consciencialização dos seus alunos e, através 
destes, da comunidade educativa e da sociedade em geral, sobre 
a importância da Educação para o Risco, uma vez que ela visa 
permitir o conhecimento e desenvolvimento de estratégias de 
prevenção e mitigação de riscos, no sentido da construção gradual 
de uma cultura de segurança e de resiliência. Por outro lado, 
procura aumentar a participação da sociedade na gestão de riscos 
resultantes de catástrofes. 

Este livro, ao reunir contributos não só de autores de diferentes 
nacionalidades, cujas realidades estão sujeitas a diferentes tipos e 
graus de riscos, mas também de diferentes áreas de investigação, 
cobre uma grande diversidade temática, desde questões sociais, 
decorrentes de diferentes vulnerabilidades, às psicológicas 
associadas à gestão das crises, após catástrofes, pelo que reúne 
diferentes abordagens que tratam de temas tão diversos como: 
aprendizagem social, corresponsabilidade, práticas inovadoras, 
experiências e educação preventiva, entre outros e que apresentam 
diversas situações relativas a diferentes contextos de risco, as quais 
contribuem para aumentar a percepção da população que, por essa 
via, pode reduzir a exposição e, por conseguinte, a vulnerabilidade, 
tornando-se assim mais resiliente, objetivo último da Educação para 
a Redução do Risco.
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