EscritóriodasNaçõesUnidasparaaReduçãodoRiscodeDesastres

ANEXO 01
Formato de Inscrição: proposta de intercâmbio e solicitação de apoio

1. Informação Geral de Contato
Governos Locais participando do intercâmbio
Governo local A
Nome e país de cada
uma das cidades que
participam do intercâmbio
Nome da máxima
autoridade do Governo
local (Prefeito/a)
Dados de contato do
Prefeito/a (e-mail,
telefone)
Nome do ponto focal
para a coordenação do
intercâmbio
Dados de contato do
ponto focal (e-mail,
telefone)

Nome, cargo e dados de
contato dos funcionários
que participarão das
atividades de intercâmbio
em cada cidade

Governo local B
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2. Dados gerais sobre as cidade participantes: complete as informações abaixo para
cada governo local que participará do intercâmbio
Nome do Governo Local A
População (estimada)
Orçamento anual (estimado)
Tipo de comunidade (urbana, rural,
semi-urbana, outro)
Breve descrição da cidade
Breve descrição da situação de risco,
inclusive

aqueles

mudanças

associados

climáticas

às

(ameaças,

exposição, vulnerabilidades)
Descreva

brevemente

como

o

Governo local aborda o tema da
gestão do risco de desastres e
adaptação às mudanças climáticas
(marco legal, governança, orçamento)

Nome do Governo Local B
População (estimada)
Orçamento anual (estimado)
Tipo de comunidade (urbana, rural, semiurbana, outro)
Breve descrição da cidade
Breve descrição da situação de risco,
inclusive
mudanças

aqueles

associados

climáticas

às

(ameaças,

exposição, vulnerabilidades)
Descreva brevemente como o Governo
local aborda o tema da gestão do risco de
desastres e adaptação às mudanças
climáticas (marco legal, governança,
orçamento)
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3. Descrição do intercâmbio de experiências proposto

Objetivos do intercâmbio

Temas específicos abordados pelo
intercâmbio: indicar em quais dos
10

passos

essenciais

a

experiência do intercâmbio focará
(área temática de interesse para
cada cidade)
Área temática sobre a qual cada
cidade

oferece

experiência

e

recursos técnicos (considerando
os elementos apresentados na
seção 3 da convocatória)
Indique

outras

organizações

instituições

ou

comunitárias

que

seriam convidadas a participar do
intercâmbio (para acompanhar as
visitas localmente)
Descreva

brevemente

a

metodologia

proposta

o

para

intercâmbio
O

intercâmbio

proposto

está

incluído no marco de algum projeto
em desenvolvimento por parte de
algum

dos

Governos

locais

proponentes? Explique em poucas
linhas.
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4. Descreva em poucas linhas como o intercâmbio contribuirá com o trabalho
em temas de redução do risco de desastres e adaptação às mudanças
climáticas que cada cidade tem desenvolvido. Por gentileza, seja o mais
específico possível, indicando de maneira concreta as atividades que o
intercâmbio apoiaria.

5. Descreva as ações que cada Governo local pretende desenvolver antes e
durante a realização do intercâmbio

6. Caso o intercâmbio venha a ser realizado, como cada Governo local
poderia dar continuidade às ações de cooperação que resultariam da
realização da atividade? Explique.

7. Explique rapidamente como a proposta de intercâmbio integra critérios de
equidade de gênero e como se promoveria a participação da sociedade civil
na realização do intercâmbio.

