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SECÇÃO 1

Introdução

Escola no Iémen, 2020 © Mujahed Abdulqawi/NRC
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O que é a INEE? 

A Rede Interinstitucional para a Educação em Situações de Emergência (INEE) é uma rede global e aberta, com uma comunidade de membros 
que trabalham em conjunto no âmbito de um quadro humanitário e de desenvolvimento, para assegurar que todas as pessoas tenham direito à 
educação de qualidade, relevante, equitativa e em um ambiente seguro. 

O trabalho da INEE baseia-se no direito fundamental à educação. Idealizamos um mundo onde 

• todas as pessoas afetadas por crises e instabilidades tenham acesso a oportunidades de educação de qualidade, 
relevante, equitativa e em um ambiente seguro;

• os serviços de educação estejam integrados em todas as intervenções em situações de emergência como um 
componente fundamental de sustentabilidade e salvaguarda da vida na resposta humanitária;

• os governos e as entidades doadores forneçam financiamento sustentável e desenvolvam políticas holísticas para 
assegurar a preparação da educação, a prevenção de crise, a mitigação, a resposta e a reconstrução; e

• todos os programas educativos preparados para responder às situações de emergência, crises crónicas e 
reconstrução sejam coerentes com os Requisitos Mínimos da INEE e responsáveis pela qualidade e resultados.

O que é o conjunto de ferramentas da INEE para advocacy?

O conjunto de ferramentas da INEE para advocacy foi desenvolvido em resposta às solicitações de nossas e nossos membros para um recurso 
abrangente, especificamente destinado a promoção da educação em situações de emergência (EeE). 

Existem muitos conjuntos de ferramentas disponíveis que explicam como e por que promover ou defender um problema ou causa. Também 
existem vários guias, resumos e relatórios disponíveis que apoiam a promoção da EeE, incluindo diversos recursos produzidos pela INEE e por 
nossas e nossos membros. A maior parte destes recursos é extremamente útil, mas o total de opções disponíveis pode ser difícil de calcular. 
Isto significa que pesquisar recursos para a advocacy, muitas vezes, consome tempo e energia, que poderiam ser empregados nas ações de 
promoção e defesa. Os cenários nacionais e globais em constante mudança também significam que os recursos se tornam rapidamente obso-
letos. Além disso, apesar da quantidade de ferramentas disponíveis, nada especificamente adaptado ao contexto único da advocacy da EeE foi 
produzido durante vários anos. 

O conjunto de ferramentas da INEE para advocacy visa permitir que as e os membros da INEE encontrem, de forma fácil e rápida, as ferramen-
tas de que precisam para fortalecer o seu trabalho imprescindível. Este conjunto de ferramentas reúne os recursos que perpassam os setores 
de desenvolvimento, humanitário e educação, e os apresenta como listas concisas e de fácil compreensão. Os recursos registados são selecio-
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nados em resposta a uma pesquisa sobre as necessidades das e dos membros da INEE e em reconhecimento aos diversos contextos de emer-
gência nos quais elas/es trabalham. Embora este recurso esteja especialmente voltado para as e os membros da INEE que trabalham a nível 
nacional, esperamos que seja útil para qualquer organização ou indivíduo que promova – ou queira promover – a EeE a nível local, regional ou 
global. Não é, de modo algum,uma lista completa, mas oferece opções, ideias e inspiração gerais para uma advocacy sustentável e impactante, 
capaz de ajudar a assegurar uma educação de qualidade, relevante e em um ambiente seguro para todas as pessoas que vivem em contextos 
de crise e emergência.

Nas secções 2 e 3, são apresentadas informações essenciais sobre o que é a advocacy e por que ela é importante para a EeE. A secção 4 
apresenta as principais considerações para a advocacy em contextos de crise e emergência. As secções 5, 6 e 7 apresentam listas de recursos 
para orientá-la/o em cada estágio do processo de advocacy – do planeamento à ação e à avaliação do impacto. Próximo do topo de cada lista, 
você encontrará visões gerais do tópico e explicações sobre ferramentas específicas, e, na parte inferior, você encontrará modelos e exemplos. 
Destacamos as secções principais e os números das páginas, mas se você encontrar um recurso que pareça particularmente relevante ou útil, 
faça uso de tudo. 

Alguns recursos apresentados concentram-se na advocacy da educação, ao passo que os outros são sobre advocacy de forma mais geral. 
Alguns foram concebidos para um público específico, como grupos etários, regiões geográficas ou organizações específicas. No entanto, incluí-
mos todos os recurso porque acreditamos que sejam amplamente aplicáveis e adaptáveis. Recomendamos que você não descarte nenhum re-
curso baseando-se apenas na categoria; por exemplo, há uma grande variedade de recursos excelentes e “amigáveis aos jovens” que oferecem 
exatamente o tipo de orientação rápida, clara e concisa necessária em tempos de emergências ou crises. Também incluímos recursos com vários 
estilos e abordagens, deste modo, se um deles não parecer relevante ou inspirador, você pode tentar outro item da lista. Por fim, você precisará 
determinar se um recurso é apropriado para você e para o contexto no qual trabalha com advocacy. 

Você pode ter aberto este conjunto de ferramentas sabendo exatamente do que precisa, ou talvez esteja apenas a procura de um modelo es-
pecífico, como um comunicado de imprensa. Você encontrará este item na secção 6.3. Ou talvez você queira ver alguns exemplos de estratégias 
de advocacy totalmente concluídas. Na secção 5.6 há vários para escolher. Talvez você esteja a procura de orientação de advocacy centrada na 
criança, e pode encontrar exemplos na secção 4.2, ou busque informações sobre como criar mensagens fortes – que podem ser encontradas na 
secção 5.5, ou, ainda, certificar-se de que sua advocacy realmente tenha impacto, e isto é abordado na secção 7.2. Você também pode estar a 
procura de entender melhor o que é advocacy e como ela é usada para a EeE. Neste caso, deve continuar a ler as secções 2, 3 e 4. 

Seja o que for que você esteja a procura, o conjunto de ferramentas da INEE para a advocacy oferece muitas opções e ideias. Qualquer que seja 
a secção para a qual você vá, recomendamos que todos os leitores se familiarizem (ou se familiarizem novamente) com os materiais da secção 
4.1 sobre segurança e risco, especialmente se estiver a trabalhar com advocacy em contextos de conflito e violência, e os da secção 4.5, que 
abordam o autocuidado. A promoção da EeE pode ser um trabalho gratificante, frustrante, estimulante e esgotante e é importante que cuide de 
si enquanto o desempenha.
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SECÇÃO 2

Advocacy

Filipinas, 2013 © T. Jump / IRC
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O que é advocacy?

Antes de tratar especificamente da advocacy para EeE (secção 3), está aqui um lembrete do básico.

O termo “advocacy” possui várias definições e possibilidades de tradução e pode ser interpretado de diversas formas. Por isso, às vezes pode 
ser desencorajador ou desconfortável, especialmente para os que não têm a certeza do que significa exatamente. 

De forma simples, advocacy pode ser pensada como “o processo de fazer a mudança acontecer”. Este processo pode acontecer a nível comuni-
tário, nacional ou internacional. A nível comunitário, a advocacy é, muitas vezes, sobre influenciar atitudes culturais e sociais para mudar reações 
ou atitudes em relação a um problema, tema ou grupo. A advocacy a nível nacional ou internacional, frequentemente, tem como objetivo mudar 
as práticas institucionais ou políticas internacionais e influenciar decisoras e decisores políticos. 

Aqui estão outras definições de advocacy: 

“A advocacy é o processo consciente, baseado em evidências comprovadas, de influenciar direta ou indiretamente as e os decisores, partes interes-
sadas e grupos de pessoas relevantes de modo a apoiar e implementar ações que contribuam para o cumprimento dos direitos humanos.” (INEE)

“A advocacy é sobre fazer algo para apoiar, recomendar ou implementar ações ligadas a uma ideia ou causa que lhe interessa.” (UNICEF)

“A advocacy é um conjunto de atividades organizadas para influenciar governos e outras políticas e práticas de decisoras e decisores.” (Save the Children)

“A advocacy é o processo deliberado de influenciar aqueles que tomam decisões sobre desenvolvimento, mudança e políticas implementadas.” (CARE) 

Embora existam muitas definições, é possível perceber que elas têm algumas semelhanças. A advocacy se refere, geralmente, a algo intencional, 
planeado e sistemático; com foco, frequentemente, em mudanças políticas ou práticas; e que costuma centrar-se no conceito de direitos humanos.

A advocacy através da rede global e interagências da INEE é suportada pelos Requisitos Mínimos da INEE para a Educação: Preparação, 
Resposta, Recuperação. Os Requisitos Mínimos expressam um compromisso para assegurar que todos os indivíduos tenham direito à educação 
durante situações de emergência e contextos frágeis. Os Requisitos têm três objetivos principais:

1. Melhorar a qualidade da preparação pedagógica, da resposta e da recuperação
2. Melhorar o acesso seguro e as oportunidades de aprendizagem significativa para todas e todos os estudantes, independentemente da 

idade, do género e das habilidades
3. Assegurar a responsabilidade e a coordenação efetiva na provisão da educação, iniciando nas situações de emergência e de forma conti-

nuada durante a recuperação

https://inee.org/pt/eie-glossary/advocacy
https://www.voicesofyouth.org/youthadvocacy#:~:text=French%20and%20Portuguese.-,What%20is%20Advocacy%3F,cause%20that%20you%20care%20about.&text=Advocacy%20uses%20our%20collective%20voice,support%20different%20initiatives%20or%20causes
https://www.open.edu/openlearncreate/course/view.php?id=1690
https://www.careemergencytoolkit.org/topics-issues/28-advocacy/#:~:text=Advocacy%20is%20the%20deliberate%20process,developing%2C%20changing%20and%20implementing%20policies.&text=Humanitarian%20advocacy%20during%20an%20emergency,line%20with%20core%20humanitarian%20principles
https://inee.org/pt/requisitos-minimos
https://inee.org/pt/requisitos-minimos
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Síria, 2019 (c) Tom Peyre-Costa/NRC

SECÇÃO 3

Advocacy da educação 
em situações de 
emergência
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O que é advocacy da educação em situações de emergência?

A advocacy da EeE foca especificamente em assegurar acesso à educação de qualidade, segura e significativa para todas e todos nos contextos 
de emergência e crise. É uma das várias abordagens disponíveis para se atingir os objetivos relacionados com a EeE. Outras abordagens incluem 
atuação direta com os programas, comunicações, parcerias e pesquisas. A advocacy também é importante para o cumprimento dos pontos do 
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4 (ODS 4) e da Agenda da Educação 2030. Como em qualquer outra abordagem, a advocacy pode ser 
a nível local, nacional ou mundial. Ele tem como alvo pessoas em posição de poder, frequentemente os próprios governantes, entidades doadoras 
e instituições. 

A advocacy da EeE enquadra-se no termo geral “advocacy de causas humanitárias”. A advocacy de causas humanitárias pode ocorrer e ocorre 
como uma resposta direta a situações de emergência ou crises, mas não se limita a esses momentos. A advocacy de causas humanitárias – in-
cluindo a advocacy da EeE – começa bem antes de quando a emergência surge. Por exemplo, a advocacy da EeE inclui esforços para avançar com 
políticas que protegem o direito à educação caso ocorra uma emergência. Ela também continua muito depois de a crise ter diminuído ou sido resol-
vida, com negociações para que crianças afetadas por uma situação de emergência tenham um retorno seguro à escola.

A advocacy da EeE pode  
• aumentar o alcance e a sustentabilidade do acesso e as chances de conclusão de uma educação de qualidade, 

uma vez que as mudanças nas políticas ou práticas têm o potencial de afetar muito mais pessoas do que apenas os 
programas diretos;

• assegurar que as e os decisores sejam responsabilizados pelo cumprimento de suas responsabilidades e seu 
compromisso de assegurar o direito de todas as crianças à educação, conforme consagrado nas normas internacionais 
de direitos humanos; 

• assegurar que a educação seja prioridade em respostas humanitárias e que recursos educacionais adequados 
estejam disponíveis, particularmente em situações onde a educação compete com outras prioridades humanitárias; e

• assegurar que vozes, experiências, perspetivas e prioridades das pessoas afetadas pela crise, incluindo as crianças, 
sejam ouvidas, reconhecidas e adequadamente consideradas em arenas de decisão e de elaboração de políticas.

https://unric.org/pt/objetivo-4-educacao-de-qualidade-2/
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Nome da ferramenta Secção(ões) relevante(s) Publicado por Ano Língua(s)

Curso de campanhas e advocacy Sessão 15: Advocacy de causas huma-
nitárias

Save the Children 2017 Inglês

Advocacy para Educação em Situações de 
Emergência

INEE 2018 Inglês

Conjunto de ferramentas para advocacy: 
Um guia para influenciar as decisões que 
melhoram a vida das crianças

Capítulo 3: Advocacy de causas huma-
nitárias: satisfazer as necessidades hu-
manas em situações de emergência

UNICEF 2010 Inglês

Conjunto de ferramentas para as situações 
de emergência

2.1 Papel da advocacy em situações de 
emergência

CARE 2011 Inglês

https://www.open.edu/openlearncreate/course/view.php?id=1690
https://inee.org/resources/advocacy-education-emergencies
https://inee.org/resources/advocacy-toolkit-guide-influencing-decisions-improve-childrens-lives
https://www.careemergencytoolkit.org/topics-issues/2-advocacy/
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SECÇÃO 4

Considerações
Cinco considerações para a advocacy da EeE
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4.1 Segurança e risco

A consideração número um para organizações e indivíduos envolvidos em advocacy da EeE é que a segurança deve sempre ser uma priori-
dade. Há riscos associados a qualquer forma de advocacy – reputação, operacional, riscos com relacionamentos e/ou riscos de segurança – e 
estes riscos podem ser reforçados em contextos de emergência. 

É importante considerar com antecedência como você ou a sua organização podem avaliar, atenuar e gerir riscos em cada etapa da advo-
cacy, bem como manter uma avaliação de riscos da advocacy sob revisão e revê-la de acordo com a evolução das circunstâncias. O nível de 
preparação exigido será determinado pela situação em que se encontra. Em contextos com um elevado nível de violência comunitária, por 
exemplo, são exigidas considerações adicionais e preparação. 

Cada comunidade, cada país e cada situação política é única e uma situação pode mudar rapidamente, especialmente quando se enfren-
ta uma situação de emergência. Não encorajamos ninguém a se colocar em perigo, ou aos outros, a fim de promover a EeE. A segurança e a 
proteção devem ser consideradas primordiais. Nem todos os conjuntos de ferramentas para a advocacy podem ser seguramente usados em 
todas as situações; no entanto, cada recurso apresentado neste conjunto de ferramentas deve ser considerado cuidadosamente antes de ser 
usado em contextos particulares e condições de proteção.

A segurança e o risco podem ser uma área de foco para sua advocacy. Veja a Secção 5.1 para recursos relacionados a específicos tópicos da EeE.

Nome da ferramenta Secção(ões) relevante(s) Publicado por Ano Língua(s)

Conjunto de ferramentas para advocacy: 
Um guia para influenciar as decisões que 
melhoram a vida das crianças

Capítulo 6: Gestão de riscos na advocacy UNICEF 2010 Inglês

Capítulo 6.2: Exemplo de matriz de gestão 
de risco 

Manual de emergências: Advocacy em 
situações de emergência

4. Proteção de riscos 
5. Outros riscos

ACNUR 2015 Inglês

Manter as meninas em destaque: Conjunto 
de ferramentas de advocacy para jovens

4.4 Precauções de segurança Coligação Global 
de Educação, 
UNESCO

2021 Inglês

Conjunto de ferramentas de advocacy para 
jovens

Riscos e desafios (página 14) UNICEF 2019 Inglês

https://inee.org/resources/advocacy-toolkit-guide-influencing-decisions-improve-childrens-lives
https://emergency.unhcr.org/entry/49254/advocacy-in-emergencies
https://inee.org/resources/keeping-girls-picture-youth-advocacy-toolkit
https://inee.org/resources/youth-advocacy-toolkit-0
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4.2 Trabalhar com crianças

Todas as crianças ou jovens têm o direito de serem ouvidas/os em problemas que as/os afetam e, como a EeE afeta milhões de crianças e jovens, tra-
balhar com elas/es para assegurar que as suas vozes sejam ouvidas e levadas em consideração por políticas e decisores é parte vital da advocacy.

Com qualquer tipo de advocacy, a segurança das crianças e dos jovens deve continuar a ser primordial. Cada um de nós tem o compromisso e o 
dever de proteger as crianças, especialmente aqueles de nós que trabalhamos com advocacy. A participação de crianças e jovens na advocacy 
para a educação deve ser sempre baseada na proteção infantil e nas políticas de proteção, além de ser guiada pelo objetivo de não causar danos. 

Nome da ferramenta Secção(ões) relevante(s) Publicado por Ano Língua(s)

Conjunto de ferramentas para a advocacy 6.6 Matriz de participação da criança Save the Children 2005 Inglês

Conjunto de ferramentas para advocacy: 
Um guia para influenciar as decisões que 
melhoram a vida das crianças

Capítulo 8: Trabalhar com crianças e 
jovens na advocacy

UNICEF 2010 Inglês

Curso de campanhas e advocacy Secção 9: Participação de crianças Save the Children 2014 Inglês

Manual para crianças e jovens Problemas de segurança e proteção Save the Children 2008 Inglês, Árabe

Requisitos Mínimos para a Proteção da 
Criança na Ação Humanitária

Pilar 1, Requisito 3: Comunicações e 
advocacy

Aliança para a 
Proteção da Criança 
na Ação Humanitária

2019 Inglês, Árabe, 
Francês, 
Espanhol

Guia de advocacy para jovens Entender os termos: Participação de 
jovens

UNICEF 2019 Inglês

4.3 Quadros internacionais

Toda a promoção da EeE é sustentada por um número de quadros internacionais, acordos e obrigações legais que consagram a educação 
como um direito humano universal. Isso significa que o governo tem o dever de assegurar que todos os indivíduos, incluindo pessoas refu-
giadas, requerentes de asilos e pessoas deslocadas internamente, tenham acesso à educação de qualidade, segura, relevante e equitativa. 

https://inee.org/resources/advocacy-toolkit
https://inee.org/resources/advocacy-toolkit-guide-influencing-decisions-improve-childrens-lives
https://www.open.edu/openlearncreate/course/view.php?id=1690
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/one-step-beyond-advocacy-handbook-young-people-and-children
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/1787/pdf/5195_0_0.pdf
https://inee.org/resources/minimum-standards-child-protection-humanitarian-action-2019
https://inee.org/ar/resources/batt-almayyr-aldnya-lhmayt-altfl
https://inee.org/fr/resources/standards-minimums-pour-la-protection-de-lenfance-dans-laction-humanitaire-2019
https://inee.org/es/resources/normas-minimas-para-la-proteccion-de-la-ninez-y-adolescencia-en-la-accion-humanitaria
https://inee.org/resources/youth-advocacy-guide
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As e os promotores da EeE podem contar com esses quadros para apoiar seu trabalho para cobrar as e os decisores por suas responsabi-
lidades e seus compromissos, particularmente durante as crises.

Nome da ferramenta Secção(ões) relevante(s) Publicado por Ano Língua(s)
Alcançar o ODS4 para crianças 
e jovens afetados por crises

Anexo 1: Utilizar as ferramentas da INEE 
para atingir os ODS

INEE 2019 Árabe, Inglês, 
Francês, Português, 
Espanhol

Um conjunto de ferramentas 
para a advocacy: A educação 
que queremos

3. Grupos de interesse e influências: qua-
dros políticos internacionais (Conjunto de 
Ferramentas número 4)

Plan International 2014 Inglês, Francês, 
Espanhol

Manual de emergência: 
Educação em situações de 
emergência

3. Princípios e normas subjacentes ACNUR 2015 Inglês

Conjunto de ferramentas para 
as situações de emergência

2.5 Quadros baseados nos direitos à advo-
cacy

CARE 2011 Inglês

Advocacy da educação em 
situações de emergência por 
meio de abordagens baseadas 
nos direitos humanos

INEE 2019 Inglês

Questões de financiamento: Um 
conjunto de ferramentas sobre 
financiamento interno para a 
educação

Educação como um direito humano Campanha Global para 
a Educação, Educação 
Internacional, ActionAid

2016 Inglês

Pacto Global sobre Refugiados Quadro global de resposta às pessoas re-
fugiadas

Nações Unidas 2018 Inglês

Proteger a educação em 
situações de insegurança e de 
conflito armado, 2a edição

2.2 Direito Internacional dos direitos huma-
nos

Educação Acima de 
Tudo, Instituto Britânico 
de Direito Internacional 
e Comparativo

2019 Inglês

Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável 4

ODS 4 Comité Diretivo 
de Alto Nível

2015 Inglês

https://inee.org/ar/resources/thqyq-alhdf-alrab-mn-ahdaf-altnmyt-almstdamt-llatfal-walshbab-almtathryn-balazmt
https://inee.org/resources/achieving-sdg4-children-and-youth-affected-crisis
https://inee.org/fr/resources/atteindre-lodd4-pour-les-enfants-et-les-jeunes-touches-par-la-crise
https://inee.org/pt/resources/concretizar-o-ods-4-para-criancas-e-jovens-afetados-por-situacoes-de-crise
https://inee.org/es/resources/el-logro-del-ods4-para-ninos-ninas-y-jovenes-afectados-por-situaciones-de-crisis
https://plan-international.org/publications/advocacy-toolkit
https://plan-international.org/publications/advocacy-toolkit
https://plan-international.org/publications/advocacy-toolkit
https://www.careemergencytoolkit.org/topics-issues/2-advocacy/
https://www.careemergencytoolkit.org/topics-issues/2-advocacy/
https://inee.org/resources/eie-advocacy-using-human-rights-approaches
https://inee.org/resources/financing-matters-toolkit-domestic-financing-education
https://inee.org/resources/global-compact-refugees
https://inee.org/resources/protecting-education-insecurity-and-armed-conflict-international-law-handbook
https://sdg4education2030.org/the-goal
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4.4 Evidências e dados

No centro de toda a advocacy há uma evidência forte, convincente e atualizada que pode persuadir os outros a apoiarem os seus objetivos. 
Contudo, pode ser difícil encontrar as evidências certas, e continuam a existir significativas lacunas de dados sobre a EeE. É importante basear sua 
advocacy nos dados mais atualizados e relevantes possíveis, o que frequentemente significa identificar fontes nacionais de informação e relatórios 
recentemente publicados.

As coleções de recursos da INEE são um bom ponto de partida. Aqui, é possível encontrar informação especializada analisada por especialistas e 
relatórios recentes sobre temas específicos relevantes para a EeE. A coleta de dados e estatísticas, por exemplo, inclui fontes de dados nacionais 
e internacionais organizadas em quatro grupos: operações humanitárias; desenvolvimento educacional; população; e conflitos e catástrofes. A 
Coleção da INEE para Advocacy oferece uma visão geral e destaca estatísticas essenciais. 

A lista indicada a seguir, atualizada à data desta publicação, destaca uma pequena seleção de relatórios globais relacionados com EeE. Contudo, 
antes de utilizar qualquer item da lista em sua advocacy, sugerimos verificar se há disponível uma versão mais atualizada.

Nome da ferramenta Publicado por Ano Língua(s)

Educação sob ataque 2020 Coligação Global para Proteger a Educação de 
Ataques

2020 Árabe, Inglês, 
Francês, 
Espanhol

Inclusão e Educação: Relatório de Monitoramento Global 
da Educação 2020

Relatório de Monitoramento Global da Educação 
2020

2020 Árabe, Inglês, 
Francês, 
Espanhol

Deslocação interna no contexto de mudanças 
climáticas – relatório global sobre deslocações internas 
2021

Centro de Monitorização de Deslocações 
Internas

2021 Inglês

Salvem a nossa educação: Proteja o direito de todas 
as crianças a aprender na resposta e na recuperação à 
COVID-19

Save the Children 2020 Inglês

https://inee.org/pt/colecoes
https://inee.org/pt/colecoes/dados-estatistica
https://inee.org/pt/colecoes/advocacy
https://inee.org/ar/resources/alatdaat-ly-altlym-2020
https://inee.org/resources/education-under-attack-2020
https://inee.org/fr/resources/leducation-prise-pour-cible-2020
https://inee.org/es/resources/ataques-la-educacion-2020
https://ar.unesco.org/gem-report/report/2020/inclusion
https://en.unesco.org/gem-report/report/2020/inclusion
https://fr.unesco.org/gem-report/report/2020/inclusion
https://es.unesco.org/gem-report/report/2020/inclusion
https://inee.org/resources/internal-displacement-changing-climate-global-report-internal-displacement-2021
https://inee.org/resources/save-our-education-protect-every-childs-right-learn-covid-19-response-and-recovery
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4.5 Autocuidado

Pode ser fácil se esquecer de tomar conta de si próprio quando está a defender os direitos dos outros. As e os promotores da EeE confrontam-se 
frequentemente com alguns dos desafios mais complexos do mundo e são expostos a traumas consideráveis. Na verdade, há pesquisas que su-
gerem que a advocacy relacionada aos direitos humanos pode ter um considerável efeito negativo na saúde mental e física dos defensores.

Dar prioridade ao autocuidado beneficia a sua saúde, mas também o torna mais eficiente e mais capaz de manter e aproveitar o seu trabalho.  

Nome da ferramenta Secção(ões) relevante(s) Publicado por Ano Língua(s)

Manter as meninas em destaque: Conjunto 
de ferramentas de advocacy para jovens

4.4 Autocuidado Coligação Global 
para a Educação

2021 Inglês

Autocuidado para movimentos 
sustentáveis: Difícil mas necessário

OpenGlobalRights 2018 Inglês

Organização para a advocacy eficiente Capítulo 30, Secção 2: Competências de 
sobrevivência para defensores

Caixa de ferra-
mentas comuni-
tária

2014 Inglês

Guia de advocacy para jovens O que fazer se tiver um bloqueio? UNICEF 2019 Inglês

https://inee.org/resources/keeping-girls-picture-youth-advocacy-toolkit
https://www.openglobalrights.org/self-care-for-sustainable-movements-difficult-but-necessary/
https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/advocacy/advocacy-principles/survival-skills/main
https://inee.org/resources/youth-advocacy-guide
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SECÇÃO 5

Planeamento 
de advocacy
Construir um plano de advocacy 

Colômbia, 2017 © Elena Forero / NRC
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Ao iniciar a advocacy da educação em situações de emergência, a lista inicial de questões pode parecer interminável. O que precisa mudar? 
Quem tem poder para fazer a mudança acontecer? Como posso fazer com que ouçam? Quanto tempo irá demorar? Como vou saber se está a 
funcionar? Para responder a estas questões, é preciso ter um plano. Nesta secção, são apresentadas listas de guias e ferramentas para ajudá-
-la/o em cada fase do planeamento da advocacy, bem como exemplos de estratégias e planos.

5.1 Questões de advocacy

Uma vez que está a ler isto, é provável que já tenha identificado a EeE como a sua principal questão de advocacy. Contudo, você pode querer 
focar-se em determinada área da EeE, tal como a educação durante a COVID-19 ou em situações de conflito armado, ou olhar para o assunto 
sob um ângulo específico, tal como a lente do género ou em relação às crianças e aos jovens refugiados. Ter tempo para definir e desenvolver 
as suas questões de advocacy proporciona uma base sólida na qual você pode basear o resto do seu trabalho com confiança.

Nome da ferramenta Secção(ões) relevante(s) Publicado por Ano Língua(s)

Um conjunto de ferramentas para a 
advocacy: A educação que queremos

3. Escolher como quer conduzir a sua 
pesquisa: Métodos de pesquisa (conjunto de 
ferramentas número 4)

Plan International 2014 Inglês, Francês, 
Espanhol

1. Escolher ferramentas que o ajudem a 
analisar: Ferramenta: Problema/Árvore de 
objetivos (Conjunto de Ferramentas número 2)

Conjunto de ferramentas para 
advocacy: Um guia para influenciar 
as decisões que melhoram a vida das 
crianças

3.2 Ferramenta número 1: Desenvolver uma 
árvore de problemas e soluções

UNICEF 2010 Inglês

3.2 Ferramenta número 2: Planear a 
pesquisa; matriz de planeamento de 
pesquisa com amostras

Reconstruir melhor com igualdade: 
Guia de regresso das meninas à escola 

Por que é necessário um guia que tem como 
foco o regresso de meninas à escola?

Flagship de Género 
durante a COVID-
19 da Coligação 
Global para a 
Educação

2020 Inglês, Francês, 
Espanhol

https://plan-international.org/publications/advocacy-toolkit
https://plan-international.org/publications/advocacy-toolkit
https://plan-international.org/publications/advocacy-toolkit
https://inee.org/resources/advocacy-toolkit-guide-influencing-decisions-improve-childrens-lives
https://inee.org/resources/building-back-equal-girls-back-school-guide
https://inee.org/fr/resources/reconstruire-legalite-guide-de-rescolarisation-des-filles
https://inee.org/es/resources/reforzar-la-igualdad-guia-para-el-regreso-de-las-ninas-la-escuela
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Nome da ferramenta Secção(ões) relevante(s) Publicado por Ano Língua(s)

Quadro abrangente de segurança 
escolar

3 pilares de segurança escolar abrangente GADRRRES 2014 Árabe, Inglês, 
Francês, 
Espanhol

Educação sob ataque 2020 Visão geral – conflito armado e insegurança: 
Ataques à educação

Coligação Global 
para Proteger 
a Educação de 
Ataques

2020 Árabe, Inglês, 
Francês, 
Espanhol

Glossário da Educação em situações de 
emergência

INEE 2020 Árabe, Inglês, 
Francês, 
Português, 
Espanhol

Conjunto de ferramentas para as 
situações de emergência

2.7 Questões de identificação e priorização CARE 2011 Inglês

Questões de financiamento: Um 
conjunto de ferramentas sobre 
financiamento interno para a educação

6.1 Exercício número 18: Decidir a sua área 
de foco e identificar questões-chave

Campanha Global 
para a Educação, 
Educação 
Internacional, 
ActionAid

2016 Inglês

A aprendizagem deve continuar INEE 2020 Árabe, Inglês, 
Francês, 
Português, 
Espanhol

Deixados para trás: Educação de 
pessoas refugiadas durante crises 

Educação em situações de emergência ACNUR 2017 Inglês

https://inee.org/ar/resources/aymny-jam-mdars
https://inee.org/resources/comprehensive-school-safety-framework
https://inee.org/fr/resources/la-securite-integree-lecole
https://inee.org/es/resources/seguridad-escolar-integral
https://inee.org/ar/resources/alatdaat-ly-altlym-2020
https://inee.org/resources/education-under-attack-2020
https://inee.org/fr/resources/leducation-prise-pour-cible-2020
https://inee.org/es/resources/ataques-la-educacion-2020
https://inee.org/ar/eie-glossary
https://inee.org/resources/learning-must-go-covid-19-advocacy-brief
https://inee.org/fr/resources/les-apprentissages-doivent-se-poursuivre-recommandations-pour-assurer-la-securite-et
https://inee.org/pt/resources/aprendizagem-tem-de-continuar-recomendacoes-para-assegurar-que-criancas-continuam
https://inee.org/es/resources/el-aprendizaje-debe-continuar-recomendaciones-para-mantener-los-ninos-y-ninas-seguros-y
https://www.careemergencytoolkit.org/topics-issues/2-advocacy/
https://inee.org/resources/financing-matters-toolkit-domestic-financing-education
https://inee.org/ar/resources/learning-must-go-covid-19-advocacy-brief
https://inee.org/resources/learning-must-go-covid-19-advocacy-brief
https://inee.org/fr/resources/les-apprentissages-doivent-se-poursuivre-recommandations-pour-assurer-la-securite-et
https://inee.org/pt/resources/aprendizagem-tem-de-continuar-recomendacoes-para-assegurar-que-criancas-continuam
https://inee.org/es/resources/el-aprendizaje-debe-continuar-recomendaciones-para-mantener-los-ninos-y-ninas-seguros-y
https://inee.org/resources/left-behind-refugee-education-crisis
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Nome da ferramenta Secção(ões) relevante(s) Publicado por Ano Língua(s)

Monitorização das políticas 
governamentais: Um conjunto de 
ferramentas para as Organizações da 
Sociedade Civil em África

1.2 Ferramenta número 1: Árvore de proble-
mas

Cafod, Christianaid, 
TRoCAIRE

2006 Inglês

Organização para a advocacy eficiente Capítulo 30, secção 3: Compreender a 
questão

Caixa de ferramen-
tas comunitária

2014 Inglês

Envolvimento do setor privado na 
educação em situações de emergência: 
Direitos e regulamentações

4. Envolvimento do setor privado na EeE: 
Desenvolver as questões

INEE 2021 Árabe, Inglês, 
Francês, 
Português, 
Espanhol

Educação de pessoas refugiadas 
durante a COVID-19: Crise e 
oportunidade

INEE 2020 Árabe, Inglês, 
Francês, 
Português, 
Espanhol

Reimaginar a educação de meninas: 
Soluções para manter a aprendizagem 
de meninas durante as situações de 
emergência

I.1 Por que focar nas oportunidades de 
aprendizagem de meninas durante situações 
de emergência?

UNICEF 2021 Inglês

Fale abertamente sobre o mundo dela Etapa 3: Árvore de problemas WAGGS 2019 Inglês

Conjunto de ferramentas de advocacy 
para jovens

1. Explorar – Pesquisa UNICEF 2019 Inglês

Guia de advocacy para jovens Apuração de fatos – pesquisa de escritório UNICEF 2019 Inglês

https://inee.org/resources/monitoring-government-policies-toolkit-civil-society-organisations-africa
https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/advocacy/advocacy-principles/survival-skills/main
https://inee.org/ar/resources/mwjz-mnasrt-msharkt-alqta-alkhas-fy-altlym-fy-halat-altwary-alhqwq-walaltzamat
https://inee.org/resources/private-engagement-education-emergencies-rights-and-regulations
https://inee.org/fr/resources/engagement-du-secteur-prive-dans-leducation-en-situations-durgence-droits-et
https://inee.org/pt/resources/envolvimento-do-setor-privado-na-educacao-em-situacoes-de-emergencia-direitos-e-quadro
https://inee.org/es/resources/participacion-del-sector-privado-en-la-educacion-en-situaciones-de-emergencia-derechos-y
https://inee.org/ar/resources/allajyyn-khlal-kwfyd-19-alazmt-walfrst
https://inee.org/resources/refugee-education-during-covid-19-crisis-and-opportunity
https://inee.org/fr/resources/leducation-des-refugies-pendant-la-covid-19-crise-et-opportunites
https://inee.org/pt/resources/educacao-de-pessoas-refugiadas-durante-covid-19-crise-e-oportunidade
https://inee.org/es/resources/educacion-para-refugiados-durante-el-covid-19-crisis-y-oportunidades
http://Inglês
https://inee.org/resources/speak-out-her-world
https://inee.org/resources/youth-advocacy-toolkit-0
https://inee.org/resources/youth-advocacy-guide
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5.2 Objetivos da advocacy  

Depois de identificar suas questões centrais, a próxima etapa será identificar o que quer mudar. Definir metas e objetivos para a sua advoca-
cy pode ajudar a manter o foco naquilo que pretende alcançar – particularmente quando se lida com um assunto multifacetado como a EeE. 
Também será necessário identificar os resultados e os indicadores que irá usar para avaliar o progresso em direção às suas metas.

Nome da ferramenta Secção relevante Publicado por Ano Língua(s)

Curso de campanhas e advocacy Sessão 4, Parte 2: Definir seu 
resultado a longo e médio prazo; 
Escolher seus indicadores; 
Estabelecer um patamar

Save the Children 2014 Inglês

Sessão 4, Parte 2: Tabela 2 
Exemplos de indicadores de 
advocacy

Conjunto de ferramentas para advocacy: 
Um guia para influenciar as decisões que 
melhoram a vida das crianças

3.2 Ferramenta 15: Ser SMART UNICEF 2010 Inglês

Questões de financiamento: Um conjunto 
de ferramentas sobre financiamento 
interno para a educação

6.2 Estabelecer as suas metas e 
seus objetivos estratégicos

Campanha Global para 
a Educação, Educação 
Internacional, ActionAid

2016 Inglês

Manter as meninas em destaque: Conjunto 
de ferramentas de advocacy para jovens

3.3 Estabelecer os seus objetivos Coligação Global para a 
Educação

2021 Inglês

5.3 Metas de advocacy 

Você sabe o que quer mudar, mas quem tem o poder para fazer essa mudança acontecer? Quem poderia ajudá-la/o e quem poderia se colocar no 
seu caminho? É tempo de identificar os seus alvos e objetivos de advocacy, descobrindo quem detém e exerce o poder em torno do tema escolhido. 

https://www.open.edu/openlearncreate/course/view.php?id=1690
https://inee.org/resources/advocacy-toolkit-guide-influencing-decisions-improve-childrens-lives
https://inee.org/resources/financing-matters-toolkit-domestic-financing-education
https://inee.org/resources/keeping-girls-picture-youth-advocacy-toolkit
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Nome da ferramenta Secção(ões) relevante(s) Publicado por Ano Língua(s)

Curso de campanhas e advocacy Sessão 5, Parte 1: Compreender a política 
e o poder; Ferramentas para análise do 
poder: análise do campo de força

Save the Children 2014 Inglês

Sessão 6, Parte 1: Identificar e influenciar 
os alvos da advocacy

Conjunto de ferramentas para 
advocacy: Um guia para influenciar 
as decisões que melhoram a vida das 
crianças

3.2 Analisar as partes interessadas e o 
poder

UNICEF 2010 Inglês

7. Construir relações e assegurar 
parcerias

3.2 Ferramenta 7: Mapeamento de 
públicos-alvo

Orientação para a promoção 
de causas: Uma nota para os 
coordenadores de cluster

Principais metas de advocacy Global Education Cluster 2014 Inglês

Um conjunto de ferramentas para a 
advocacy: A educação que queremos

1. Escolher com quem precisa falar: 
Ferramenta: Análise das partes 
interessadas (Conjunto de Ferramentas 2)

Plan International 2014 Inglês, 
Francês, 
Espanhol

Monitorização das políticas 
governamentais: Um conjunto de 
ferramentas para as Organizações da 
Sociedade Civil em África

3.2 Ferramenta 5: Análise das partes in-
teressadas

Cafod, Christianaid, 
TRoCAIRE

2006 Inglês

Organização para a advocacy 
eficiente

Capítulo 30, Secção 4: Reconhecimento 
dos aliados

Caixa de ferramentas co-
munitária

2014 Inglês

Capítulo 30, Secção 6: Incentivar o 
envolvimento de potenciais opositores Inglês

https://www.open.edu/openlearncreate/course/view.php?id=1690
https://inee.org/resources/advocacy-toolkit-guide-influencing-decisions-improve-childrens-lives
https://inee.org/resources/advocacy-guidance-note-education-cluster-coordinators
https://plan-international.org/publications/advocacy-toolkit
https://plan-international.org/publications/advocacy-toolkit
https://plan-international.org/publications/advocacy-toolkit
https://inee.org/resources/monitoring-government-policies-toolkit-civil-society-organisations-africa
https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/advocacy/advocacy-principles/survival-skills/main
https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/advocacy/advocacy-principles/survival-skills/main
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Nome da ferramenta Secção(ões) relevante(s) Publicado por Ano Língua(s)

O bem público sobre o lucro privado 4. Figura 4D: Amostra de mapa do poder Campanha Global para a 
Educação

2017 Inglês

Ferramentas de advocacy que vão 
direto ao ponto

Avaliação do ambiente político para 
modelos de advocacy

Pathfinder International 2011 Inglês

Fale abertamente sobre o mundo dela Etapa 6: Perfil do decisor WAGGS 2019 Inglês

5.4 Oportunidades e táticas de advocacy 
Uma vez estabelecida a sua questão (Secção 5.1), suas metas (Secção 5.2) e seus objetivos (Secção 5.3), você pode voltar sua atenção para 
quando e como irá atuar com advocacy, identificando oportunidades e táticas. Como em todas as fases do planeamento, é necessário considerar 
cuidadosamente o contexto em que está a trabalhar.

Nome da ferramenta Secção(ões) relevante(s) Publicado por Ano Língua(s)

Curso de campanhas e advocacy Sessão 5, Parte 3: Identificar 
oportunidades de advocacy 

Save the Children 2014 Inglês

Conjunto de ferramentas para advocacy: 
Um guia para influenciar as decisões que 
melhoram a vida das crianças

3.2 Ferramenta 10. Identificar e 
planear oportunidades

UNICEF 2010 Inglês

Um conjunto de ferramentas para a 
advocacy: A educação que queremos

2. Como? Escolher ações 
específicas: Métodos de advocacy 
(Conjunto de Ferramentas 3)

Plan International 2014 Inglês, Francês, 
Espanhol

Monitorização das políticas governamen-
tais: Um conjunto de ferramentas para as 
Organizações da Sociedade Civil em África

1.1 O que é o ciclo político? Cafod, Christianaid, 
TRoCAIRE

2006 Inglês

Conjunto de ferramentas de advocacy para 
jovens

3. Agir: Táticas UNICEF 2019 Inglês

https://inee.org/resources/public-good-over-private-profit
https://inee.org/resources/assessing-political-environment-advocacy
https://inee.org/resources/speak-out-her-world
https://www.open.edu/openlearncreate/course/view.php?id=1690
https://inee.org/resources/advocacy-toolkit-guide-influencing-decisions-improve-childrens-lives
https://plan-international.org/publications/advocacy-toolkit
https://plan-international.org/publications/advocacy-toolkit
https://plan-international.org/publications/advocacy-toolkit
https://inee.org/resources/monitoring-government-policies-toolkit-civil-society-organisations-africa
https://inee.org/resources/youth-advocacy-toolkit-0
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5.5 Mensagens de advocacy

O seu plano está a tomar forma! Identificar com quem falará e como o fará é uma coisa; garantir que eles a/o ouvirão é outra completamente 
diferente. As mensagens de advocacy contam às pessoas sobre suas ideias, suas paixões e seus objetivos. Uma mensagem forte de advocacy 
poderá comunicar com eficiência, de forma a fazer com que o seu público-alvo a/o compreenda e queira apoiá-la/o. 

Nome da ferramenta Secção(ões) relevante(s) Publicado por Ano Língua(s)

Curso de campanhas e advocacy Sessão 7, Parte 2: Dez dicas 
para desenvolver uma boa 
mensagem escrita

Save the Children 2014 Inglês

Um conjunto de ferramentas para a 
advocacy: A educação que queremos

2. Qual é a nossa mensagem? 
(Conjunto de Ferramentas 3)

Plan International 2014 Inglês, Francês, 
Espanhol

Conjunto de ferramentas para advocacy: 
Um guia para influenciar as decisões que 
melhoram a vida das crianças

3.2 Ferramenta 8. Desenvolver 
mensagens baseadas em 
evidências

UNICEF 2010 Inglês

Conjunto de ferramentas para a advocacy 5.1 Enquadramento de 
mensagens para públicos 
diferentes

Save the Children 2005 Inglês

Manter as meninas em destaque: Conjunto 
de ferramentas de advocacy para jovens

5.1 Narração persuasiva de 
histórias

Coligação Global para 
a Educação

2021 Inglês

Priorizar, Proteger e Planear a Educação: 
Mensagens de advocacy da INEE durante e 
após a pandemia da COVID-19

INEE 2020 Árabe, Inglês, 
Francês, Português, 
Espanhol

Educação de pessoas refugiadas durante a 
COVID-19: Crise e oportunidade

Mensagens principais INEE 2020 Árabe, Inglês, 
Francês, Português, 
Espanhol

Fale abertamente sobre o mundo dela Etapa 7: Exercício: Elevator Pitch WAGGS 2019 Inglês

Utilização de vídeo como uma ferramenta 
de narração de histórias & advocacy da EeE

INEE 2021 Inglês

https://www.open.edu/openlearncreate/course/view.php?id=1690
https://plan-international.org/publications/advocacy-toolkit
https://plan-international.org/publications/advocacy-toolkit
https://plan-international.org/publications/advocacy-toolkit
https://inee.org/resources/advocacy-toolkit-guide-influencing-decisions-improve-childrens-lives
https://inee.org/resources/advocacy-toolkit
https://inee.org/resources/keeping-girls-picture-youth-advocacy-toolkit
https://inee.org/ar/covid-19/advocacy
https://inee.org/covid-19/advocacy
https://inee.org/fr/covid-19/plaidoyer
https://inee.org/pt/covid-19/advocacy
https://inee.org/es/covid-19/abogacia
https://inee.org/ar/resources/allajyyn-khlal-kwfyd-19-alazmt-walfrst
https://inee.org/resources/refugee-education-during-covid-19-crisis-and-opportunity
https://inee.org/fr/resources/leducation-des-refugies-pendant-la-covid-19-crise-et-opportunites
https://inee.org/pt/resources/educacao-de-pessoas-refugiadas-durante-covid-19-crise-e-oportunidade
https://inee.org/es/resources/educacion-para-refugiados-durante-el-covid-19-crisis-y-oportunidades
https://inee.org/resources/speak-out-her-world
https://inee.org/resources/using-video-tool-storytelling-advocacy-eie
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5.6 Estratégia de advocacy

Depois de considerar cada um dos elementos descritos nas Secções 5.1-5.5, você está pronto para juntar todos e construir a sua estratégia de 
advocacy. A advocacy é sempre mais eficaz quando é estratégica, por isso, faça o que fizer, não pule esta etapa! Você pode preencher um dos 
modelos prontos listados aqui, ou pode usá-los como inspiração para projetar a própria estratégia.

Nome da ferramenta Secção(ões) relevante(s) Publicado por Ano Língua(s)

Curso de campanhas e advocacy Sessão 15, Parte 2: O que há de 
diferente em uma estratégia de 
advocacy humanitária?

Save the Children 2014 Inglês

Orientação para a promoção de causas: 
Uma nota para os coordenadores de cluster

Seis etapas para uma promoção 
de causas bem-sucedida

Global Education 
Cluster

2014 Inglês

Conjunto de ferramentas para a advocacy 1.2 Ferramenta 1.2: Lista de 
verificação do planeamento de 
advocacy 

Save the Children 2005 Inglês

Um conjunto de ferramentas para a advocacy: 
A educação que queremos

Monitorização do sucesso: Plano 
de exemplo completo (Conjunto 
de ferramentas 2)

Plan International 2014 Inglês, Francês, 
Espanhol

Conjunto de ferramentas para advocacy: 
Um guia para influenciar as decisões que 
melhoram a vida das crianças

3.3 Ficha de trabalho de 
planeamento da estratégia para 
advocacy

UNICEF 2010 Inglês

Modelo de estratégias para advocacy da EeE INEE 2020 Árabe, Inglês, 
Francês, 
Português, 
Espanhol

Fale abertamente sobre o mundo dela Etapa 11: Mapa de advocacy da 
Malásia

WAGGS 2019 Inglês

Conjunto de ferramentas de advocacy para jovens 3. Agir: Plano de advocacy UNICEF 2019 Inglês

https://www.open.edu/openlearncreate/course/view.php?id=1690
https://inee.org/resources/advocacy-guidance-note-education-cluster-coordinators
https://inee.org/resources/advocacy-toolkit
https://plan-international.org/publications/advocacy-toolkit
https://plan-international.org/publications/advocacy-toolkit
https://plan-international.org/publications/advocacy-toolkit
https://inee.org/resources/advocacy-toolkit-guide-influencing-decisions-improve-childrens-lives
https://docs.google.com/document/d/1USHJr4rsDRyURBl0Dbt-dqAzCuNyWC1jF6lHwOHqN9Y/edit
https://docs.google.com/document/d/1BLsJ9FgagtDdB2ohUKLrvbK6vfR7oi4ZX9CWOy1_MvA/edit
https://docs.google.com/document/d/1cQHvcgtJW6_GTuX_ZQWui0wqbDdnAqFnZy3S0kh5nYU/edit
https://docs.google.com/document/d/1TW3cHgcQFsTNVFSyMFBvDD6LvSY66H9cZGdWNVhx6Zo/edit
https://docs.google.com/document/d/1pUlpCoalSCKFKZHoFOfNVe3QLDDTH8bQpXQaI40rhTc/edit
https://inee.org/resources/speak-out-her-world
https://inee.org/resources/youth-advocacy-toolkit-0
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SECÇÃO 6

Realizar a  
advocacy
Transformar o seu plano em ação 

Professor ajuda estudantes nas aulas de TIC num campo de refugiados na Tanzânia. 2018 © Guri Romtveit/NRC
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Com o seu plano em vigor, você está pronto para agir. As listas apresentadas nesta secção oferecem dicas e orientações para diferentes formas 
de advocacy nos campos da política, de campanhas, de promoção digital e dos meios de comunicação. 

Lembre-se: embora cada recurso possa ser utilizado para promover a EeE, não significa necessariamente que deva ser sempre. Considere seu 
contexto particular cuidadosamente antes de realizar qualquer uma das atividades descritas, utilize o seu julgamento para determinar se um 
recurso específico é apropriado e evite qualquer ação que ponha em risco a sua própria segurança ou a de terceiros. 

6.1 Política

A advocacy no campo da política visa mudar políticas e práticas, influenciando as e os decisores responsáveis por elas. Envolve frequentemente 
a construção de relações com políticos e outros decisores políticos por meio de táticas como o lobby e a negociação. A advocacy política requer 
uma forte compreensão de como, quando e por quem as políticas são criadas e alteradas, por isso, se ainda não o fez, consulte as Secções 5.1, 
5.3 e 5.4 antes de começar. 

Nome da ferramenta Secção(ões) relevante(s) Publicado por Ano Língua(s)

Um conjunto de ferramentas para a 
advocacy: A educação que queremos

3. Lobby: Influenciar a política e 
decisores (Conjunto de Ferramentas 
43)

Plan International 2014 Inglês, Francês, 
Espanhol

Conjunto de ferramentas para a 
advocacy

6.4 Anotações e exercícios: Lobby e 
negociação

Save the Children 2005 Inglês

Como escrever um resumo da política Centro de Investigação de 
Desenvolvimento Interna-
cional, Governo do Canadá

2020 Inglês

Modelo de carta de lobby One Billion 
Voices

Campanha Global para a 
Educação 

2021 Inglês

Fale abertamente sobre o mundo dela Etapa 8: Lobby WAGGS 2019 Inglês

Guia de advocacy para jovens Ler e compreender uma política UNICEF 2019 Inglês

Conjunto de ferramentas de advocacy 
para jovens

Envolver os decisores políticos UNICEF 2019 Inglês

https://plan-international.org/publications/advocacy-toolkit
https://plan-international.org/publications/advocacy-toolkit
https://plan-international.org/publications/advocacy-toolkit
https://inee.org/resources/advocacy-toolkit
https://www.idrc.ca/en/how-write-policy-brief
https://campaignforeducation.org/en/2021/01/14/one-billion-voices-lobby-letter-template/
https://inee.org/resources/speak-out-her-world
https://inee.org/resources/youth-advocacy-guide
https://inee.org/resources/youth-advocacy-toolkit-0
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6.2 Campanha

A campanha refere-se à ação realizada para fazer avançar a sua meta de advocacy, que visa um vasto público, para além dos seus principais 
alvos de advocacy (Secção 5.3). A campanha é frequentemente dirigida ao público em geral, algumas vezes a uma determinada comunidade 
ou um país, e, em outros casos, é global. 

Nome da ferramenta Secção(ões) relevante(s) Publicado por Ano Língua(s)

Curso de campanhas e advocacy Sessão 10, Parte 3: 
Ferramentas, atividades e 
abordagens

Save the Children 2014 Inglês

Um conjunto de ferramentas para a advocacy: 
A educação que queremos

3. Campanha (Conjunto de 
ferramentas 4)

Plan International 2014 Inglês, Francês, 
Espanhol

Manter as meninas em destaque: Conjunto de 
ferramentas de advocacy para jovens

5.2 Falar em público Coligação Global para 
a Educação

2021 Inglês

Organização para a advocacy eficiente Capítulo 33, Secção 9: 
Realização de uma petição

Caixa de ferramentas 
comunitária

2014 Inglês

Guia de advocacy para jovens Momento de construção: 
organização de eventos

UNICEF 2019 Inglês

https://www.open.edu/openlearncreate/course/view.php?id=1690
https://plan-international.org/publications/advocacy-toolkit
https://plan-international.org/publications/advocacy-toolkit
https://plan-international.org/publications/advocacy-toolkit
https://inee.org/resources/keeping-girls-picture-youth-advocacy-toolkit
https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/advocacy/direct-action/petition-drive/main
https://inee.org/resources/youth-advocacy-guide


30

6.3 Meios de comunicação

A defesa de direitos utiliza os meios de comunicação locais, nacionais e globais para influenciar a opinião pública e política em torno de uma 
questão, de forma a apoiar a sua meta de advocacy. Pode incluir meios de comunicação impresso (jornais e revistas), meios de comunicação de 
transmissão (televisão e rádio) ou meios de comunicação da web (sites de notícias online, blogs e vídeos).

Nome da ferramenta Secção(ões) relevante(s) Publicado por Ano Língua(s)

Curso de campanhas e advocacy Sessão 8, Parte 4: Ser um porta-voz Save the Children 2014 Inglês

Um conjunto de ferramentas para 
a advocacy: A educação que queremos

3. Meios de comunicação e 
comunicações: Ser notado (Conjunto 
de Ferramentas 4)

Plan International 2014 Inglês, Francês, 
Espanhol

3. Meios de comunicação e 
comunicações: Modelo de 
comunicado à imprensa (Conjunto 
de Ferramentas 4)

Manter as meninas em destaque: Conjunto de 
ferramentas de advocacy para jovens

5.3 Entrevista Coligação Global 
para a Educação

2021 Inglês

Organização para a advocacy eficiente Capítulo 34, Secção 3: Criar notícias 
que os meios de comunicação 
desejam

Caixa de ferramentas 
comunitária

2014 Inglês

Capítulo 6, Secção 8: Organização 
de uma conferência de imprensa

Inglês

Capítulo 33, Secção 9: Exemplo de 
aviso à imprensa

Inglês

Conjunto de ferramentas de advocacy para 
jovens

Envolver os meios de comunicação 
locais

UNICEF 2019 Inglês

https://www.open.edu/openlearncreate/course/view.php?id=1690
https://plan-international.org/publications/advocacy-toolkit
https://plan-international.org/publications/advocacy-toolkit
https://plan-international.org/publications/advocacy-toolkit
https://inee.org/resources/keeping-girls-picture-youth-advocacy-toolkit
https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/advocacy/media-advocacy/news-stories-media-wants/main
https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/participation/promoting-interest/press-conference/main
https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/participation/promoting-interest/press-conference/tools
https://inee.org/resources/youth-advocacy-toolkit-0
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6.4 Digital  

A advocacy digital utiliza ferramentas online para conduzir atividades de advocacy que atingem um vasto público. As ferramentas incluem pla-
taformas de meios de comunicação social como Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube e LinkedIn; plataformas de mensagens como 
WhatsApp e WeChat; e softwares para eventos, conferências e reuniões virtuais.

Nome da ferramenta Secção(ões) relevante(s) Publicado por Ano Língua(s)

Um conjunto de ferramentas para a advocacy: 
A educação que queremos

3. Campanha - Campanha online 
(Conjunto de Ferramentas 4)

Plan International 2014 Inglês, Francês, 
Espanhol

Semana de Ação Global para o Conjunto de 
Ferramentas dos Meios de Comunicação Social 
para a Educação 2021

Campanha Global para 
a Educação

2021 Árabe, Inglês, 
Francês, 
Português, 
Espanhol

Organização para a advocacy eficiente Capítulo 33, Secção 19: 
Utilização dos meios de 
comunicação social para 
promoção digital 

Caixa de ferramentas 
comunitária

2014 Inglês

Fale abertamente sobre o mundo dela Etapa 8: Campanha digital WAGGS 2019 Inglês

Utilização de vídeo como uma ferramenta de 
narração de histórias & advocacy da EeE

INEE 2021 Inglês

Workshop de educação em vídeo Passos para fazer um vídeo IlluminAid 2021 Inglês

Guia de advocacy para jovens Momento de construção: Criação 
de uma campanha para redes 
sociais

UNICEF 2019 Inglês

#Write theWrong Social Media Toolkit Theirworld 2019 Inglês

https://plan-international.org/publications/advocacy-toolkit
https://plan-international.org/publications/advocacy-toolkit
https://plan-international.org/publications/advocacy-toolkit
https://docs.google.com/document/d/1-cui32alD-JkSLXcGo6j6sjseeKLbktD/edit?usp=sharing&ouid=117674634839561899949&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Rug-bX_U1ZuvpBzXrC6WGHW344nsK_mp/edit?usp=sharing&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1aKidgXebQrbkuvVpDvEl14Aei2gybCke/edit?usp=sharing&ouid=117674634839561899949&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/19cPJBt4xzVP-p0Z9H6gkrH4O4ULsSE-1/edit?usp=sharing&ouid=117674634839561899949&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1yi-LD34aLq2I0AOzlzE_3kUcZImPI8xa/edit?usp=sharing&ouid=117674634839561899949&rtpof=true&sd=true
https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/advocacy/direct-action/electronic-advocacy/main
https://inee.org/resources/speak-out-her-world
https://inee.org/resources/using-video-tool-storytelling-advocacy-eie
https://inee.org/resources/using-video-tool-storytelling-advocacy-eie
https://inee.org/resources/youth-advocacy-guide
https://s3.amazonaws.com/theirworld-site-resources/WriteTheWrong-Social-Media-Toolkit.pdf
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SECÇÃO 7

Monitorização e 
avaliação da 
advocacy
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Você está a conduzir atividades de advocacy de acordo com o seu plano. Mas como saber se está a funcionar? Os recursos nesta secção podem 
ajudá-la/o a monitorizar e avaliar sua advocacy para assegurar que alcance o maior impacto possível. 

7.1 Monitorização

Nome da ferramenta Secção(ões) relevante(s) Publicado por Ano Língua(s)

Curso de campanhas e advocacy Sessão 4, Parte 1: Tabela 1 
Resultados da advocacy a longo e 
médio prazo (Secção 4, Parte 1)

Save the Children 2014 Inglês

Conjunto de ferramentas para advocacy: 
Um guia para influenciar as decisões que 
melhoram a vida das crianças

4.2 Cinco perguntas para o 
planeamento da monitorização e 
da avaliação da advocacy

UNICEF 2010 Inglês

3.2 Exemplos de atividades de 
advocacy, resultados provisórios, 
metas e impactos, e os seus 
indicadores de medição

Conjunto de ferramentas para a advocacy 7.6 Formato para documentar 
reuniões

Save the Children 2005 Inglês

7.5 Registo partilhado de citações 

7.3 Registo de atividades

https://www.open.edu/openlearncreate/course/view.php?id=1690
https://inee.org/resources/advocacy-toolkit-guide-influencing-decisions-improve-childrens-lives
https://inee.org/resources/advocacy-toolkit
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7.2 Avaliação

Nome da ferramenta Secção(ões) relevante(s) Publicado por Ano Língua(s)

Curso de campanhas e advocacy Sessão 4, Parte 2: Finalizar a 
sua estrutura MEAL

Save the Children 2014 Inglês

Conjunto de ferramentas para advocacy: 
Um guia para influenciar as decisões que 
melhoram a vida das crianças

4.2 Projetos de avaliação para a 
advocacy no campo humanitário

UNICEF 2010 Inglês

Conjunto de ferramentas para a advocacy 7.1 Como avaliar Save the Children 2005 Inglês

Conjunto de ferramentas de advocacy para 
jovens

4. Avaliar: Avaliação e 
monitorização

UNICEF 2019 Inglês

https://www.open.edu/openlearncreate/course/view.php?id=1690
https://inee.org/resources/advocacy-toolkit-guide-influencing-decisions-improve-childrens-lives
https://inee.org/resources/advocacy-toolkit
https://inee.org/resources/youth-advocacy-toolkit-0
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Tailândia, 2016 © Kellie Ryan / IRC

SECÇÃO 8

Histórias 
de sucesso
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Pedimos às/aos membros da INEE que partilhassem as suas experiências bem-sucedidas de advocacy para a EeE. Eis o que eles nos disseram:  

“Estabelecemos regulamentos e políticas em torno de situações de emergências com antecedência, muito antes da possibilidade da sua ocor-
rência. Então, quando uma emergência ocorre, estes regulamentos e políticas estão prontos para serem referenciados.” 

“Lidero a ‘Academia das Gerações do Futuro para o Desenvolvimento Humano e Autodesenvolvimento’ na região síria de Idlib. Proporcionamos 
às e aos jovens experiência e formação que as/os qualificarão para trabalhar em várias áreas em organizações baseadas no trabalho de 
campo, incluindo apoio psicológico e proteção.” 

“Envolver as crianças dos acampamentos comunitários para pessoas deslocadas internamente (PDIs), falar com as comunidades locais, e en-
volver os meios de comunicação: estas são as táticas de advocacy que utilizei e que deram resultados.” 

“A advocacy bem-sucedida tem envolvido um trabalho contínuo com as autoridades e uma organização internacional para assegurar que as e 
os estudantes refugiadas/os sejam aceitos nas escolas. Temos trabalhado para encontrar um mecanismo para emitir certidões de nascimento 
para jovens deslocadas/os.” 

“Descobrimos que os compromissos presenciais com os decisores políticos tendem a funcionar melhor. Devem ser feitos esforços para cons-
truir relações primeiro, então a advocacy é possível.” 

“Trabalhamos na transmissão da nossa mensagem por meio de influenciadores nas redes sociais com milhares ou milhões de seguidores. 
Escolhemos estas pessoas cuidadosamente, utilizando o LinkedIn e outras plataformas. Também construímos parcerias com o sector privado 
e transmitimos mensagens por meio das rádios locais.” 

“Através da advocacy, as autoridades comprometeram-se a proteger a infraestrutura escolar e a organizar cursos de ‘retiro e reciclagem’ para 
crianças afetadas por conflitos armados.” 

“Realizamos seminários regionais e nacionais sobre educação em situações de emergência e respostas humanitárias, levando o debate ao 
público através de diferentes níveis, tais como ONGs, atores governamentais e universidades.” 

“A reunião com a Diretoria de Educação e Defesa Civil e os diretores de saúde em resposta à pandemia da COVID-19 provou ser eficaz.” 

“Nos workshops de formação de professores para contextos de emergência, utilizamos vários formatos discursivos, como vídeos, textos e 
manuais, além de capturas de tela de mensagens em redes sociais para criar um ambiente de colaboração para análise e discussão. Através 
desta discussão e análise interativas, geramos mensagens sobre a importância da educação em situações de crise.”
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SECÇÃO 9

Conclusão
A educação é um direito humano universal e uma ferramenta poderosa para a mudança. Em contextos de emergência, proporciona proteção 
física, psicossocial e cognitiva, que pode sustentar e salvar vidas. Apesar disso, milhões de crianças e jovens em todo o mundo, que são afeta-
das/os por crises, continuam a ver negado o seu direito a uma educação de qualidade, segura, relevante e equitativa. 

Se quisermos cumprir o prazo e atingir, até 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, incluindo o ODS 4 – que promete uma educação 
de qualidade inclusiva e equitativa e oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos – é necessária uma ação urgente. A promo-
ção da EeE proporciona a oportunidade de influenciar essa ação e de assegurar que todas as crianças e jovens em contextos de crise possam 
usufruir do seu direito à educação. Esperamos que estes recursos forneçam um apoio útil neste trabalho vital.
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