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CONTEXTO 

De acordo com dados publicados pela INEE e pela UNESCO UIS em 2020, 127 
milhões de crianças e jovens em idade escolar primária e secundária a viver em 
países afetados pela crise estavam fora da escola em 2019. Isto equivale a quase 
metade da população mundial fora da escola, apesar de apenas cerca de 29% 
das crianças e jovens desta faixa etária viverem globalmente em países afetados 
pela crise. A Pandemia da COVID-19 mergulhou a comunidade global num novo 
estado de emergência educativa. No auge da pandemia em 2020, a UNICEF esti-
mou que 90% da população estudantil mundial foi afetada pelo encerramento de 
escolas. Os benefícios esmagadores da educação para pessoas, famílias e socie-
dades em contextos afetados pela crise ganharam reconhecimento global, mas as 
necessidades cresceram e tornaram-se mais críticas. A intensificação da violência 
nos conflitos armados, a expansão das deslocações, e o aumento das catástrofes, 
tudo isto coloca pressão sobre a comunidade humanitária internacional.
Entre 2000 e 2020, apenas 2,4% da ajuda humanitária atribuída a todos os 
países foi para a educação (INEE, 2020). Além disso, o financiamento da educa-
ção continua a favorecer de forma desproporcionada determinados contextos. 
Esta parte notoriamente baixa do financiamento humanitário internacional atribuí-
do à educação não é suficiente para apoiar a necessidade sem precedentes das 
crianças em contextos afetados por crises.
Entretanto, há falta de evidências quanto ao que funciona, porquê, e como promo-
ver a aprendizagem das crianças nestes contextos desafiantes. A Educação em 
Situações de Emergência está atrasada em relação a outros setores na produção 
de evidências. O desenho de programas e o planeamento baseados em evidên-
cias é vital na EeE precisamente porque o financiamento é limitado. Tanto as e os 
profissionais como as entidades doadoras devem assegurar que o pouco financia-
mento disponível apoia intervenções que são fundamentadas em evidências.
Em resposta a esta situação, a Dubai Cares, uma organização filantrópica global 
com base nos Emirados Árabes Unidos, afetou pelo menos 10% de todo o seu 
financiamento para a educação em situações de emergência à investigação na 
Cimeira Mundial Humanitária de 2016. O envelope de investigação Evidence for 
Education in Emergencies (E-Cubed) é um fundo de 10 milhões de Dólares ameri-
canos (USD) que foi desenvolvido pela Dubai Cares em colaboração com a INEE. 
Através de convites anuais à apresentação de propostas ao longo de cinco anos, 
o E-Cubed visa reforçar a base de evidências para a educação em situações de 
emergência, gerando e divulgando investigação contextualmente relevante e útil 
que contribua para o conhecimento e a prática, a fim de apoiar a educação duran-
te crises e perturbações de grande escala.
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Para mais informações sobre o Fundo de Investigação E-Cubed, por favor, con-
sulte aqui. A tabela seguinte apresenta a análise sobre as propostas recebidas 
entre 2017-2020.

ANÁLISE GERAL
TABELA 1. PROPOSTAS E-CUBED POR ANO

2017 2018 2019 2020
Total de propostas 86 69 63 173
Propostas em inglês 75 69 52 161
Propostas em inglês dentro dos  
critérios do E-Cubed

50 62 43 139

Em 2020, o Fundo de Investigação E-Cubed recebeu um total de 173 pro-
postas. Este número inclui 161 propostas em inglês, 5 em francês, 5 em 
espanhol, 2 em árabe e 0 em português. 

TOTAL DE PROPOSTAS RECEBIDAS EM 2020, POR IDIOMA (N=173)   

  Inglês (93%)       Francês (3%)       Espanhol (3%) 
       Árabe (1%)       Português (0%)

https://inee.org/pt/evidencias/e-cubed
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TEMAS DE INVESTIGAÇÃO

O fundo E-Cubed está estruturado para assegurar que as lacunas e necessi-
dades de evidências sejam identificadas pelo setor. A cada ano, as propostas 
refletem uma série de temas de investigação. Os gráficos seguintes registam os 
principais 3-4 temas por ano. 

PRINCIPAIS TEMAS DE INVESTIGAÇÃO 2017 (75 NO TOTAL)  

PRINCIPAIS TEMAS DE INVESTIGAÇÃO 2018 (69 NO TOTAL)    
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PRINCIPAIS TEMAS DE INVESTIGAÇÃO 2019 (63 NO TOTAL)   

PRINCIPAIS TEMAS DE INVESTIGAÇÃO 2020 (173 NO TOTAL)   

Considerando o âmbito dos dados da EeE, os temas de investigação não são 
categorias exclusivas. Tendo em mente a pandemia de saúde global em curso, 
os três principais temas de investigação para 2020 estão intrinsecamente 
conectados. Adolescentes e Jovens foi um dos principais temas de investigação 
durante todos os anos, até 2020.  
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CONTEXTOS DE INVESTIGAÇÃO

Ao longo dos quatro anos do presente relatório, a Nigéria e o Quénia surgiram 
repetidamente como os principais contextos de investigação. Além do Quénia, 
o Paquistão e a Índia surgiram como novos contextos principais de estudo 
em 2020, o que é particularmente interessante à luz da crise de educação da 
COVID-19, uma vez que estes dois países não são considerados contextos de 
EeE tradicionais. Além disso, as propostas concentradas em vários contextos 
aumentaram de 18 em 2017 para 39 em 2020. Os estudos globais, contudo, 
diminuíram ligeiramente de 9 em 2017 para 6 em 2020.  

PRINCIPAIS CONTEXTOS DE INVESTIGAÇÃO 2017-2020    
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TIPO DE ORGANIZAÇÃO 

Embora as ONG constituíssem a maior percentagem de organizações candida-
tas em 2017 e 2019, as organizações sem fins lucrativos foram a maior percen-
tagem em 2018 e 2020. Embora as ONG e as organizações sem fins lucrativos 
tenham objetivos semelhantes, as organizações sem fins lucrativos tendem a 
ter um âmbito menor do que as ONG. Em última análise, as organizações auto-
-identificam-se e auto-relatam-se. As candidaturas de instituições académicas 
também são consistentemente elevadas. Curiosamente, a percentagem de 
candidaturas ou propostas conjuntas enviadas em parceria cresceu de forma 
constante de 4% em 2017 para 22% em 2020.  

TABELA 2: PERCENTAGEM DE CANDIDATURAS POR TIPO DE 
ORGANIZAÇÃO 2017- 2020     

TIPO DE ORGANIZAÇÃO 2017 2018 2019 2020
Organização Sem Fins Lucrativos 23.0% 27.0% 23.0% 24.0%
Candidatura Conjunta 4.0% 17.0% 16.0% 22.0%
Instituição Académica 25.0% 18.0% 13.0% 21.0%
ONG 35.0% 23.0% 27.0% 14.0%
Instituição de Investigação 1.0% 6.0% 11.0% 8.0%
Empresa Privada 3.0% 5.0% 3.0% 7.0%
Agência das Nações Unidas 3.0% 1.0% 5.0% 3.0%
Outro 3.0% 2.0% 2.0% 1.0%
Agência Governamental 3.0% 1.0% 0.0% 0.0%
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LOCALIZAÇÃO DOS ESCRITÓRIOS  
DAS PROPOSTAS SUBMETIDAS 

Ao longo dos anos, também analisamos a origem das propostas em relação 
aos contextos em que se centram. As propostas são categorizadas com base 
em quem está a liderar a proposta de investigação em três categorias: inter-
nacional (remota), de base nacional e de combinação. 
Desde 2017, a INEE e a Dubai Cares têm priorizado cada vez mais as pro-
postas apresentadas por investigadores/as e instituições que estão em 
países cujos contextos estão afetados pela crise ou por atores locais em 
parceria com organizações globais. 
Como se pode ver em baixo, a percentagem de candidaturas “internacionais” 
diminuiu de 2017 a 2020 de 52% para 12%, enquanto a percentagem de 
candidaturas “com base nacional” aumentou, originalmente de 47% para 
33%, e de volta para 50% em 2020. A percentagem de propostas combina-
das também tem aumentado ao longo dos anos.   

LOCALIZAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES QUE APRESENTARAM PROPOSTAS 
POR PERCENTAGEM DO TOTAL ANUAL DE CANDIDATURAS 2017-2020  

  De base nacional       Internacional (remoto)       Combinação

*De Base Nacional refere-se a uma organização proponente local ao(s) país(es) do contexto de investigação.   
*Internacional (remoto) refere-se a uma organização proponente que é internacional e remota ao contexto de investigação.  
*Combinação refere-se a uma proposta que inclui candidatos/as provenientes tanto do(s) país(es) do contexto de investigação quanto 
remotos em relação ao(s) país(es) do contexto de investigação.  
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PROJETOS FINANCIADOS  
PELO E-CUBED
TEMAS DE INVESTIGAÇÃO

Os projetos atuais financiados pelo Portfólio de Investigação E-Cubed abrangem 
uma variedade de temas de investigação. A Dubai Cares intencionalmente não 
designa prioridades temáticas específicas para o Envelope de Financiamento 
E-Cubed, mas procura sempre ver onde surgem lacunas de investigação identifica-
das pelas principais partes interessadas do setor de Eie - em particular por profis-
sionais, académicos/as e instituições dentro de contextos afetados por crises. 
Os temas recorrentes numa série de projetos financiados incluem: Género, 
Adolescentes e Jovens, Resultados de Aprendizagem, Coesão Social e Educação, 
AP/ASEL e Formação e Capacitação de Professores/as. Alguns projetos focam-
-se especificamente em: Certificação, Educação Inclusiva, Tecnologia e Inovação, 
Redução do Risco de Desastres, Educação Superior, Educação na Primeira Infância, 
Requisitos Mínimos da INEE, Políticas e Práticas, Infraestrutura Escolar e Espaços 
Seguros, Construção da Paz, Jovens Fora da Escola e Capacidade de Agência. 
Em 2020, à luz da crise educativa da COVID-19, a Dubai Cares chamou à apre-
sentação de propostas que contribuam com a base de evidências para a educação 
durante crises e interrupções em larga escala. 75% das propostas incluíram um 
enfoque na COVID-19. 

PRAZO 
Os projetos E-Cubed abrangem entre 14 meses e 5 anos, com a maioria dos 
projetos a durar 2 anos.  

DURAÇÃO DOS PROJETOS FINANCIADOS PELO E-CUBED, 2017-2020 

  2020       2019       2018       2017

N
um

ér
o 

de
 P

ro
je

to
s 5

4

3

2

1

0 <2 anos 2 anos 2.5 anos 3 anos 5 anos

https://inee.org/e-cubed/funded-projects


11

CONTEXTOS DE INVESTIGAÇÃO 

Os contextos de investigação para projetos financiados abrangem o âmbito e a 
localização geográfica. Alguns projetos têm um âmbito global ou regional, 
enquanto o restante se concentra em contextos de 13 países na África 
Subsaariana, América Latina, Ásia e Médio Oriente.   

TIPO DE ORGANIZAÇÃO 

TABELA 3: NÚMERO DE PROJETOS FINANCIADOS PELO E-CUBED POR TIPO 
DE ORGANIZAÇÃO

TIPO DE ORGANIZAÇÃO 2017 2018 2019 2020
Organização Sem Fins Lucrativos - - 1 -
Candidatura Conjunta 3 2 1 2
Instituição Académica 1 2 2 -

A Tabela 3 destaca que a maioria dos projetos financiados são parcerias 
conjuntas (57%), quer entre instituições académicas e ONG, quer entre insti-
tuições internacionais e locais, ou de uma única instituição académica (36%).  
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LOCALIZAÇÃO DE PROJETOS 

Embora a maioria dos projetos financiados seja conduzida por instituições remo-
tas ao contexto de investigação, muitos projetos enfatizam a estreita colaboração 
intencional com uma miríade de atores locais, tais como investigadores/as ou 
jovens ao longo de todo o processo de investigação. Os projetos financiados a 
partir de 2020 incluem parcerias entre instituições externas e locais, sinalizando 
uma mudança nas propostas recebidas e financiadas, que enfatizam parcerias 
significativas com instituições locais por atores externos ao contexto de investiga-
ção. O E-Cubed continua empenhado em apoiar investigações que são lideradas e 
inclusivas por vozes locais, uma característica central dos critérios do E-Cubed.

LOCAIS DOS PROJETOS FINANCIADOS PELO E-CUBED, 2017-2020   

ORÇAMENTOS DOS PROJETOS 

Em consideração às candidaturas, o E-Cubed estabelece uma doação mínima 
por proposta de aproximadamente $ 100.000 (USD) e um máximo de $1.000.000 
(USD). Contudo, as propostas orçamentais são consideradas caso a caso. O orça-
mento anual total para o envelope financeiro é de aproximadamente $2.000.000 
(USD). Ao longo dos quatro anos, o orçamento mínimo do projeto financiado é de 
$149.526 (USD), e o orçamento máximo do projeto é de $940.000 (USD). O orça-
mento médio do projeto em todo o Envelope de Investigação é de $499.832 (USD).  

Sul Local

7.1%

Norte Internacional

50.0%

Combinação

42.9%



METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

Os projetos financiados utilizam uma variedade de métodos de investigação, 
incluindo abordagens quantitativas, qualitativas e de métodos mistos. A maioria 
dos projetos financiados utiliza abordagens de métodos mistos para desenvolver 
evidências sólidas contextualmente relevantes para uma variedade de partes in-
teressadas e propósitos da EeE. Embora alguns projetos utilizem especificamen-
te abordagens participativas para dar prioridade à perspectiva e às vozes das 
populações afetadas, muitos projetos incluem uma componente de capacitação 
para assegurar a liderança e a participação significativa das populações afeta-
das ao longo de todo o ciclo de investigação.

Com a entrada do E-Cubed no seu quinto ano, a INEE e a Dubai Cares conti-
nuarão a monitorizar e a reportar sobre estas análises, num esforço para se 
manter a transparência e para partilharem as prioridades de investigação 
emergentes conforme identificadas pelo setor. Se tiver quaisquer perguntas, por 
favor entre em contacto com Sonja Anderson através do endereço eletrónico 
sonja.anderson@inee.org. 

mailto:sonja.anderson%40inee.org?subject=



