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INTRODUÇÃO  
O conflito, a violência, as catástrofes naturais e os efeitos da crise climática forçaram milhares de pessoas a aban-
donarem as suas casas, em busca de uma vida mais segura e de melhores condições de vida para as suas famí-
lias (ACNUR, 2020). Embora existam inúmeras notícias nos meios de comunicação social sobre refugiados – pes-
soas que fogem, atravessando fronteiras, em busca de segurança – há um número ainda maior de pessoas que 
estão deslocadas dentro das respetivas fronteiras nacionais. Milhares de Deslocados/as Internos (PDI), que cons-
tituem o maior grupo das pessoas deslocadas à força, enfrentam violações dos direitos humanos e vêem ser-lhes 
negado o acesso até aos serviços mais básicos. Entre estas pessoas estão milhares de crianças e jovens, a quem 
é negado o direito à educação. Ainda assim, devido à falta de dados precisos e fiáveis, os desafios que estes mi-
lhões de crianças e jovens enfrentam não são bem conhecidos. 

O Comité Permanente Interagências desenvolveu o Quadro sobre Soluções Duradouras para as Pessoas Desloca-
das Internamente (em inglês), com o objetivo de clarificar o conceito de solução duradoura e directrizes gerais sobre 
a forma de a alcançar. Na sua lista de possíveis “Indicadores de Progresso para Alcançar uma Solução Duradoura: 
Padrão de Vida Adequado,” o quadro inclui o acesso a uma educação de qualidade.
Uma educação de qualidade tem o poder de transformar vidas, de melhorar a saúde e o bem-estar, de proteger 
crianças vulneráveis, de reforçar a coesão social, e de reduzir os conflitos e outros factores de deslocação. Tem um 
impacto notável nos rendimentos ao longo da vida das pessoas e no Produto Interno Bruto (PIB) dos países. Para 
muitos jovens, a educação pode fornecer uma sensação de estabilidade perante a instabilidade. Também lhes 
pode oferecer proteção cognitiva, psicossocial e física, para os ajudar a lidar com o trauma da deslocação, bem 
como a construir a resiliência e respetivas estratégias de sobrevivência. Se for necessário, professores/as e outros 
funcionários/as de educação podem ajudar as crianças a acederem a apoio adicional em saúde mental. A inscrição 
nos programas de educação de qualidade possibilitam que as crianças tenham acesso a informação que salva 
vidas, e também se verificou que reduzem o risco de violência sexual, de exploração e de recrutamento ide menores 
para os grupos armados. As crianças e jovens deslocados internos são mais vulneráveis a estes riscos do que os 
seus homólogos nacionais que não se encontram deslocados (UNICEF, 2020a). Portanto, é fundamental garantir 
às crianças deslocadas internas o acesso aos sistemas de educação nacional. 
Este documento descreve os desafios reais do dia-a-dia, com os quais os jovens deslocados internamente se depa-
ram quando procuram aceder a uma educação de qualidade, que é essencial para o seu desenvolvimento saudá-
vel dos mesmos e para promover oportunidades de vida futura. Reflete as perspectivas de professores/as que têm 
estado deslocados, e os desafios que enfrentaram, quer a nível pessoal quer a nível profissional, na tentativa de 
apoiar a aprendizagem das crianças e jovens das respetivas comunidades. Os jovens e os professores/as PDI parti-
lharam estas experiências numa série de cinco eventos de mesas-redondas organizadas pela Rede Interinstitucional 
para a Educação em Situações de Emergência (INEE), que decorreram entre março e abril de 2021. O documento 
também apresenta contributos de outros participantes da mesa-redonda, incluindo profissionais de educação em 
situações de emergência (EeE), representantes do governo, funcionários/as das Nações Unidas (ONU), membros das 
organizações internacionais não-governamentais (ONGI) e da sociedade civil, e outras partes interessadas que estão 
a trabalhar para apoiar o acesso à educação nas comunidades deslocadas. Todos apelam à tomada de ações con-
cretas e urgentes, para assegurar o acesso à educação de qualidade às crianças e jovens deslocados internamente. 
O Painel de Alto Nível do Secretário-Geral das Nações Unidas tem uma oportunidade única de influenciar as mudan-
ças necessárias para o conseguir. As recomendações feitas no relatório final do painel ao Secretário-Geral e aos Es-
tados-membros das Nações Unidas serão cruciais para o destino de milhares de crianças e jovens em todo o mundo.
O painel tem o poder, a influência e a capacidade de amplificar as preocupações e as vozes não ouvidas da comu-
nidade de PDI. Recomenda-se aos governos, com o apoio da comunidade internacional e dos parceiros locais, que 
reduzam as barreiras que as PDI enfrentam ao aceder à educação. Isto pode ser alcançado através da criação e 
da implementação de política educativa concreta, sensibilização pública e coesão social, adaptação do currículo 
às necessidades das PDI e do investimento na educação das mesmas. Além disso, para que o mundo concretize 
o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4 – “Assegurar uma educação de qualidade, inclusiva e equitativa e 
promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos” (ONU, 2015) – e para que cumpra com 
todos os objetivos da Agenda de 2030, é imperativo satisfazer as necessidades de educação e de aprendizagem 
de aproximadamente 12,6 milhões de crianças e jovens deslocados e em idade escolar (IDMC, 2021). 

Definição de PDI
Qualquer pessoa ou grupos de pessoas que tenham sido forçadas ou obrigadas a fugir ou a abandonar 
as suas casas ou locais de residência habitual, em consequência de/ ou para evitar os efeitos de conflitos 
armados, situações de violência generalizada, violações dos direitos humanos ou catástrofes naturais ou de 
origem humana, e que não tenham transposto uma fronteira de um Estado reconhecido internacionalmente.
(OCHA, 2004, pág. 5)
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PRINCIPAIS RECOMENDAÇÕES  
No fim do documento, está incluída uma lista completa de recomendações para os atores internacionais, os 
governos nacionais, as ONGs e as organizações de base comunitária (OBCs), mas as mensagens chave são 
as que se seguem: 

• Ouvir as vozes das crianças e dos jovens deslocados internamente e facilitar a participação destes 
nas decisões que afetam a sua educação, como mencionado nos princípios de participação comunitária 
estabelecidos nos Requisitos Mínimos da INEE para a Educação: Preparação, Resposta, Reconstrução.

• Assegurar o acesso equitativo à educação formal e credenciada a todas as crianças e jovens des-
locados. O direito à educação não fica suspenso durante as situações de emergência nem nos contex-
tos de deslocação forçada. As crianças e jovens deslocados mantêm o seu direito à educação, tal como 
consagrado no Pacto Global sobre Refugiados(em inglês) e na Declaração de Jibuti (em inglês).

• Fortalecer a qualidade da educação para as crianças e jovens deslocados/as internamente, concen-
trando-se nas necessidades dos professores/as das comunidades deslocadas. É necessário apoiar 
os professores/as nos níveis de implementação e de política, e pode incluir a adaptação do Pack de 
formação para Professores e Professoras em Contextos de Crise, bem como os recursos relacionados. 

• Desenvolver a resiliência no setor da educação, com vista a responder a conflitos e a riscos de de-
sastres que podem causar deslocação. Assegurar que os planos do setor da educação são sensíveis 
a questões de crise e que podem ser orientados pelo trabalho do Instituto Internacional de Planeamen-
to Educativo da UNESCO (UNESCO-IIEP). 

• Proteger todas as escolas e assegurar que são locais seguros para as crianças e jovens desloca-
dos internamente. Todos os países devem não só apoiar, mas também implementar totalmente as 
obrigações descritas na Declaração de Escolas Seguras, para proteger as e os estudantes, os profes-
sores/as e as escolas dos efeitos do conflito armado. 

• Melhorar a recolha de dados relativos às populações deslocadas. A falta de dados fiáveis sobre as 
necessidades das populações deslocadas é uma barreira significativa ao desenvolvimento de políticas 
e de programas baseados em evidências. A Aliança Internacional de Dados para Crianças em Movi-
mento pretende abordar esta lacuna. 

© UNICEF, Tesfaye
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VISÃO GERAL: EDUCAÇÃO E 
DESLOCAÇÃO INTERNA 
No final de 2020, de acordo com o Relatório Global sobre a Deslocação Interna de 2021, o número recorde de 55 
milhões de pessoas viviam em deslocação interna - o número mais elevado alguma vez registado. Estima-se que 
23 milhões destas pessoas têm menos de 18 anos de idade.

Os países com o maior número de PDIs abaixo dos 18 anos de idade são a Síria, a República Democrática do Congo, 
a Colômbia, a Somália, o Afeganistão, a Nigéria, o Iémen e a Etiópia; cada um destes países tem mais de um milhão 
de crianças a viver em deslocação interna. Além disso, a taxa de pobreza nas comunidades deslocadas é significati-
vamente mais elevada do que nas comunidades não-deslocadas, os membros das famílias deslocadas internamente 
têm dificuldade em encontrar trabalho e suprir as suas necessidades básicas (Banco Mundial, 2020). Crianças e 
jovens deslocados internamente vêem frequentemente negado o acesso a uma educação de qualidade, devido à 
discriminação e aos desafios financeiros, legais e de segurança enfrentados pelas suas famílias. Além disso, as insti-
tuições de educação nos contextos de crise são, muitas vezes, alvo de ataques de grupos armados, que os obrigam a 
fecharem ou reduzirem o número de matrículas por recearem pela segurança dos estudantes (UNICEF e IDMC, 2020). 

Os locais onde as PDI se instalam depois de serem deslocadas tem influência sobre se as crianças podem ter ou 
não acesso à educação. Dois terços dos deslocados/as internos vivem em áreas urbanas ou nos arredores, en-
quanto um terço vive nos acampamentos e assentamentos. As pessoas deslocadas em pequenas e grandes cida-
des são frequentemente obrigadas a viver em abrigos comunitários coletivos, em edifícios públicos inacabados, ou 
em assentamentos informais, onde se deparam com condições de sobrelotação e com acesso limitado à educação. 
Nos acampamentos, as crianças podem ter acesso à educação nas escolas do acampamento ou nas comunidades 
de acolhimento, mas a distância até à escola mais próxima é frequentemente um problema Caminhar até à escola 
pode ser desafio de segurança para estas crianças, particularmente para as meninas, que enfrentam taxas mais 
elevadas de violência baseada no género e de assédio na deslocação (UNICEF e IDMC, 2020). O acesso huma-
nitário às PDI que se instalam nas zonas rurais instáveis pode ser restrito, o que reduz a probabilidade de estas 
comunidades receberem apoio a educativo. Aqueles que optam por se instalar nas zonas rurais pouco povoadas, 
às vezes, não têm sequer instalações destinadas ao ensino (UNICEF e IDMC, 2020). 

Os investigadores da UNESCO encontraram uma correlação entre o nível educativo da sociedade e a respetiva 
probabilidade de esta passar por um conflito interno. 

Crianças numa escola provisória administrada pelo Comité Internacional de Resgate (IRC)  
no campo de deslocados Karameh na província de Idlib, na Síria  

© P. Biro, IRC
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A EDUCAÇÃO É FUNDAMENTAL PARA EVITAR OS PROBLEMAS 
QUE CONTRIBUEM PARA A DESLOCAÇÃO 

1  Consulte o Manual da INEE sobre Educação Sensível às Questões de Conflito para obter mais informações.

O acesso a uma educação de qualidade está, muitas vezes, fora do alcance de milhões de crianças e jovens 
deslocados internamente, e os sistemas de educação e as escolas são, muitas vezes, alvos durante um conflito 
interno, como se viu, recentemente, na Nigéria, no Iémen, no Afeganistão e no Norte da Síria. 

Uma educação de qualidade pode promover a coesão social. Isto é conseguido através de um currículo que pro-
mova a construção da paz, transformação e inclusão social, e práticas pedagógicas que promovem competên-
cias emocionais sociais e políticas de educação equitativas. A educação também é fundamental para promover 
a integração entre as PDI e as crianças das comunidades de acolhimento.1 Além disso, as crianças e jovens cuja 
educação inclui conceitos de protecção e recuperação ambiental têm um grande potencial para mitigar os efeitos 
das alterações climáticas.

A pandemia da COVID-19 agravou os efeitos dos conflitos e dos tumultos violentos, condicionou os sistemas de 
saúde, e prejudicou as economias. As PDI encontram-se em risco acrescido, devido às condições de sobrelotação 
em que vivem, e ao acesso limitado a cuidados básicos de saúde, e também a água e sabão. As restrições no 
âmbito da COVID-19 comprometeram ainda mais a capacidade de as crianças e os jovens deslocados de aceder 
às oportunidades que apoiam a sua aprendizagem e o seu bem-estar. No caso das crianças e os jovens cujas vidas 
mudaram devido à deslocação, a educação oferece a chave para um futuro mais promissor, e, no entanto, um rela-
tório recente da Save the Children declara que alguns países já estão a registar taxas mais elevadas de abandono 
escolar entre as crianças deslocadas. Além disso, metade dos pais deslocados internos que foram inquiridos no 
Iémen disseram que não tinham a certeza se os seus filhos regressariam um dia à escola (Save the Children, 2020). 
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PAINEL DE ALTO NÍVEL E MESAS-
REDONDAS DA INEE
Em 2019, o Secretário-Geral da ONU, António Guterres, anunciou a criação de um Painel de Alto Nível sobre 
Deslocação Interna. O painel realizou inúmeras consultas, nenhuma das quais se concentrou especificamente na 
educação, embora o tema tenha surgido como sendo uma prioridade na consulta aos jovens. O painel recebeu 
várias submissões escritas, que serão consideradas aquando da produção do relatório final, em setembro de 
2021. Estas incluíram as submissões da Save the Children, da UNICEF (2020b) e do ACNUR (2020). Em respos-
ta, a INEE convocou uma série de cinco mesas-redondas, realizadas nas cinco línguas da INEE (árabe, inglês, 
francês, espanhol e português). Os participantes das mesas-redondas reuniram evidências, a fim de as incluir 
no relatório final do Painel de Alto Nível sobre Deslocação Interna. O objetivo era garantir que a educação fosse 
um tema-chave do relatório, e que fornecesse exemplos de melhores práticas e políticas, assim como recomen-
dações para doadores, governos e para outras partes interessadas.

As mesas-redondas realizaram-se entre 25 de março e 26 de abril de 2021, e contaram com 250 participantes 
que representaram 30 países. As discussões representaram uma oportunidade para as crianças deslocadas, 
as suas famílias, professores/as, partes interessadas na educação, investigadores e as partes interessadas do 
governo se reunirem e ouvir falar em primeira mão sobre as barreiras que as PDI enfrentam e a importância de 
aumentar os seus pedidos de apoio urgente. Estas discussões, combinadas com os resultados de um inquéri-
to global que refletia as perguntas colocadas durante as mesas-redondas, clarificaram um pouco os desafios 
enfrentados no acesso à educação, a complexidade adicional causada pelas restrições impostas no âmbito da 
COVID-19, as melhores práticas e recomendações práticas para vários públicos. Os objetivos das mesas-redon-
das e do inquérito foram os seguintes:  

• Envolver e ampliar significativamente as vozes das PDI, com vista a destacar as necessidades edu-
cativas das respetivas crianças e jovens, e propor soluções, reconhecendo ao mesmo tempo que a 
educação dos refugiados tem recebido mais atenção internacional nos últimos anos

• Compreender melhor os desafios do acesso e da qualidade da educação para as crianças e jovens 
deslocados internamente e partilhar as melhores práticas e soluções baseadas em evidências

• Recolher mensagens, exemplos e recomendações que possam ser incluídos num relatório de síntese 
que será partilhado com o Painel de Alto Nível sobre Deslocação Interna

Líbano, 2017 © Kulsoom Rizvi, IRC
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As discussões abordadas durante as cinco mesas-redondas destacaram várias questões relacionadas com a 
segurança escolar, barreiras ao acesso, riscos de proteção e a necessidade de apoiar os professores/as. Estas 
questões eram semelhantes para todos os grupos e específicas para cada contexto, dadas as suas realidades 
distintas. Os desafios regionais e nacionais específicos são destacados na próxima secção. 

MESA-REDONDA DE LÍNGUA ÁRABE

A mesa-redonda de língua árabe foi organizada pelo Facilitador da Comunidade de Língua Árabe da INEE, no 
dia 25 de março. Contou com a presença de 65 participantes que representaram tanto a comunidade de PDI 
como os atores da educação que trabalham diretamente com as populações deslocadas. Incluíndo aqui repre-
sentantes de ONGs, de universidades e de agências da ONU. Os participantes eram de vários países árabes, 
incluindo Iraque, Iémen, Líbano, Palestina, Síria, Jordânia, Tunísia, Líbia, Sudão e Egito.  

MESA-REDONDA DE LÍNGUA INGLESA

A mesa-redonda de língua Inglesa realizou-se a 30 de março e contou com a presença de 42 participantes do 
Bangladesh, dos Camarões, da Dinamarca, dos Territórios Ocupados da Geórgia, da Nigéria, do Sudão do Sul e 
do Iémen. Os participantes incluíram alunos/as e professores/as IDP, assim como vários funcionários de agências 
da ONU, de ONGIs e de ONGs locais.

MESA-REDONDA DE LÍNGUA FRANCESA

A mesa-redonda de língua francesa realizou-se a 15 de abril. O evento contou com a presença de 41 
participantes da República Democrática do Congo, República Centro-Africana, Mali, Camarões, Chade, 
Haiti, Senegal, Burquina Faso, Suíça, França, Bélgica e do Canadá, e incluiu alunos/as, professores/as, 
representantes dos pais, de autoridades educativas locais, de agências da ONU, funcionários de ONGIs, 
funcionários de ONGs locais e membros da sociedade civil. 

MESA-REDONDA DE LÍNGUA PORTUGUESA

A mesa-redonda de língua portuguesa sobre educação de PDI realizou-se a 1 de abril. Foi coorganizada pela 
INEE, pela UNICEF Moçambique e pela World Vision Moçambique. As discussões contaram com um total de 65 
participantes, incluindo 14 profissionais de EeE e de educação, funcionários/as da ONU e de ONGIs, além de 
académicos/as e investigadores. A mesa-redonda de língua portuguesa contou com a participação especial de 
dois grupos de professores/as e alunos/as deslocados, que se juntaram ao vivo das suas salas de aula no distrito 
de Pemba, na província de Cabo Delgado, em Moçambique. 

MESA-REDONDA DE LÍNGUA ESPANHOLA

A mesa-redonda de língua espanhola, realizou-se a 26 de abril, foi coorganizada pela RET Internacional Colômbia, 
pelo Conselho Norueguês de Refugiados, Plan Internacional Colômbia e INEE. O evento contou com a presença de 
35 participantes, que representaram estudantes, mães de estudantes PDI, professores/as, diretores/as de escolas 
e de institutos técnicos superiores, partes interessadas do governo e representantes de instituições académicas. 

Este documento sintetiza as reflexões decorrentes das cinco mesas-redondas; as contribuições do inquérito global, 
ao qual responderam mais de 70 pessoas, em representação de 35 países; e fontes secundárias e investigação que 
reforçam as informações partilhadas através das mesas-redondas e do inquérito. 
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PRINCIPAIS CONCLUSÕES
Esta secção apresenta resultados sintetizados das mesas-redondas e do inquérito global, bem como as fontes e 
pesquisas secundárias que reforçaram e ajudaram a enquadrar as informações partilhadas.2  

QUE DESAFIOS ENFRENTAM AS PDI QUANDO PROCURAM 
ACEDER A UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE?  
Foram referidos consistentemente vários tópicos durante as cinco mesas-redondas e nos resultados do inquérito, 
apresentados como sendo os desafios mais significativos que interferem com a capacidade das crianças e dos 
jovens deslocados de aceder à educação. Apresentamos a seguir estes desafios e algumas oportunidades de 
melhoria, juntamente com as vozes dos participantes e informações adicionais, extraídas da literatura consultada. 

2  Uma grande parte das reflexões abaixo indicadas são consistentes com as que foram referidas durante a mesa-redonda 
com crianças e jovens refugiados sobre o impacto que a COVID-19 teve sobre a sua educação. Educação de pessoas 
refugiadas durante a COVID-19: Crise e oportunidade

Um menino deslocado tira notas em cima de uma pilha de azulejos numa sala de aula, na aldeia de el Castillo. Cerca de 
1200 pessoas foram obrigadas a abandonar as suas casas entre os meses de março e abril de 2009; só 155 famílias 

chegaram à aldeia de el Castillo. Com recursos e espaço limitados, as salas de aula da aldeia estão sobrelotadas, e várias 
crianças deixam de frequentar a escola para começar a trabalhar para ajudarem a sustentar as respetivas famílias.   

© IRC
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Agradecemos o convite para participar na conversa. Às vezes, 
parece que não existimos.

(Participante iemenita da mesa-redonda)

Ouvir as vozes das crianças, das e dos jovens e das famílias deslocadas As PDI são quem está na 
melhor posição para falar sobre a sua experiência de deslocação e sobre como esta as afeta, e também 
sobre as intervenções mais suscetíveis de melhorar a situação em que se encontram. Este foi um objectivo 
central muito bem-vindo nas mesas redondas da INEE. Um participante da mesa-redonda de língua árabe 
afirmou: “Agradeço aos organizadores da sessão, e faço votos de que esta seja a primeira de muitas con-
sultas.” Um jovem que participou na mesa-redonda de língua espanhola refletiu sobre a importância de 
ajudar a traçar um caminho para outros jovens: “Estou aqui para contribuir para que outras crianças não 
passem por isto. A juventude é um momento da vida que deve ser desfrutado.”

Insegurança: Vários participantes das mesas-redondas e vários inquiridos falaram da situação de insegu-
rança enfrentada pelas PDI como sendo uma ameaça ao acesso à educação. Por exemplo, os participantes 
da mesa-redonda de língua espanhola falaram sobre a elevada taxa de abandono escolar devido ao nível 
de violência nas escolas e ao risco de recrutamento para grupos armados. Os participantes das mesas-
-redondas de língua árabe e de língua espanhola destacaram o risco de insegurança e o facto de haver 
escolas que foram destruídas pelos ataques de militantes armados. Muitos pais manifestaram alguma 
relutância em colocar os filhos na escola por temerem pela sua segurança e / ou medo de que estes sejam 
recrutados pelas forças armadas. Outros participantes falaram do desafio que é oferecer uma educação de 
qualidade às PDI, que podem ser forçadas a deslocar-se com frequência, devido à insegurança e violência 
contínuas. Isto significa quepodem não existir escolas nas proximidades, as escolas podem estar super-
lotadas ou podem ser utilizadas como abrigos de emergência, como por vezes sucede em contextos de 
conflito ou de desastre (IDMC, 2019b). 

Discriminação e estigma: Dois dos desafios relacionados com a questão da insegurança são a discrimi-
nação e o estigma de que sofrem as crianças deslocadas e as suas famílias aos níveis escolar e político 
(quando as crianças deslocadas podem não ser totalmente incluídas nos programas ou nos sistemas na-
cionais). Um jovem participante na mesa-redonda falou sobre a experiência de bullying que viveu na escola 
e sobre a sua incapacidade de se integrar junto dos pares da comunidade de acolhimento. Um participante 
falou sobre a situação no Bangladesh, onde os rohingya não têm acesso à educação além da escola pri-
mária, e têm restrições severas aos seus movimentos. Um participante da mesa-redonda de língua por-
tuguesa falou sobre que é passar pelo desafio de conseguir encontrar alojamento nas comunidades de 
acolhimento, devido à discriminação: “As rendas são muito caras. As PDI são vistas como uma fonte de 
rendimento. As pessoas aproveitam-se da situação das PDI. Em alguns casos, as comunidades de acolhi-
mento não são lá muito amigáveis para com as PDI. Felizmente, há outros que o são.” Mesmo sem obstá-
culos formais à educação, as crianças deslocadas internamente vêem a escola como um desafio maior do 
que as outras crianças e desistem mais cedo e mais frequentemente (UNICEF, 2020c). Devido ao estigma 
com que se deparam, as PDI podem mostrar-se relutantes em identificar-se como membros da comunida-
de de pessoas deslocadas, o que tem implicações para o seu próprio acesso aos serviços, e também afeta 
a capacidade de recolher dados de confiança sobre o âmbito do problema. Isto tornou-se evidente durante 
a mesa-redonda de língua árabe, durante a qual alguns participantes enfatizaram que a noção de ser uma 
PDI é pouco conhecida e compreendida pelo grande público, e que algumas destas comunidades podem 
não compreender os seus direitos. Devem ser tomadas medidas ao nível comunitário para enfrentar estes 
desafios; ao mesmo tempo, devem estar em vigor políticas para proteger os direitos das PDI, e devem ser 
implementadas de forma eficaz.

Deixei tudo para trás. Tenho saudades de casa. Estou muito 
triste com o conflito... Durmo no chão. A casa onde estou a viver 

cá não tem boas condições. Tenho saudades de casa.
(Jovem, participante da mesa-redonda das PDI)

Discriminação de género: As mulheres e as raparigas são desproporcionalmente afetadas pela desloca-
ção interna, tanto em termos de números como de impacto. Em situações de deslocação, correm um risco 



Principais Conclusões 13

mais elevado de violência sexual de género, e têm menos tempo e oportunidades para realizar atividades 
ou para ir à escola, pois são incumbidas de ajudar a gerar fontes de rendimento para as respetivas famílias, 
às vezes através de exploração laboral (IDMC, 2019c). As raparigas, assim como os rapazes, são vulne-
ráveis ao recrutamento por parte dos grupos armados, embora com uma proporção menos elevada. Este 
risco foi destacado pelos participantes durante a mesa-redonda de língua árabe. Os participantes de cada 
mesa-redonda mencionaram uma subida da taxa de abandono escolar entre as raparigas, e referiram que 
se verifica uma taxa mais elevada de casamento precoce das raparigas nas comunidades de PDI. Uma 
avaliação das famílias deslocadas no Afeganistão realizada pelo Centro de Monitorização de Desloca-
dos Internos (IDMC, na sigla em inglês) verificou que uma em cada famílias tinha forçado pelo menos um 
dos seus filhos a casar-se (Cazabat, 2019). Durante a mesa-redonda de língua Inglesa, os participantes 
também levantaram a questão de como as atitudes religiosas relativas à educação das raparigas nas co-
munidades nas comunidade de PDI limitaram as matrículas das mesmas. 

Educação adaptada às necessidades de aprendizagem das PDI: Frequentemente, as crianças e os 
jovens deslocados internamente estiveram fora da escola durante longos períodos de tempo, tanto antes 
como durante a deslocação. Em muitos contextos, as crianças deslocadas internas são apoiadas pelos pro-
gramas de educação não-formal administrados pelas ONGs ou de base comunitária. Vários participantes 
das mesas-redondas falaram sobre a importância destes programas no apoio às necessidades imediatas 
dos jovens e na tão necessária prestação de apoio à saúde mental e apoio psicossocial. Vários inquiridos 
relataram que as atividades que visavam o apoio psicossocial e as oportunidades de aprendizagem ba-
seadas em atividades lúdicas, foram os aspectos mais bem-sucedidos dos seus programas. No entanto, 
salientaram que estas intervenções de educação não-formal não fornecem uma solução duradoura para o 
acesso a uma educação certificada e que leva à acreditação e / ou à oportunidade de progredir para níveis 
de ensino superior, ou que ensine as competências e conhecimentos necessários para garantir oportunida-
des de trabalho. Deste modo, tanto os alunos/as PDI como os da comunidade de acolhimento beneficiariam 
de uma educação formal que promova o bem-estar social e emocional. Durante a mesa-redonda de língua 
inglesa, um participante do Sudão do Sul fez uma apresentação em que abordou os desafios com que as 
PDI enfrentam, e destacou as suas dificuldades com a língua nas comunidades de acolhimento. Este desa-
fio também foi mencionado pelos colegas oriundos do Bangladesh.  

É provável que as crianças e os jovens deslocados internamente precisem de formação na língua local, de 
aulas e programas que os ajudem a compensar a aprendizagem perdida, de programas de compensação 
destinados a grupos específicos, e de apoio na transição para o sistema formal. Em situações de desloca-
ção, raramente se encontra uma educação de qualidade, que é tão essencial quanto o acesso. Em alguns 
campos de deslocados, as instalações educativas estão limitadas a áreas de recreação infantil. Sobrelo-
tação, prédios deteriorados e a falta de livros e de material escolar também podem afetar a qualidade do 
ensino. Este é atualmente o caso no Iémen, de acordo com um representante do Cluster de Educação que 
participou na mesa-redonda de língua árabe. 

Deixámos muitas coisas para trás, mas temos o conhecimento, a 
prática do ensino. As nossas mentes estão mesmo afetadas. 

(Professor/a PDI de Mocímboa da Praia)

Apoio para PDI e professores/as da comunidade de acolhimento: As e os professores que trabalham em 
contextos de deslocação forçada e/ou que acolhem refugiados ou PDI nas suas salas de aula desempenham 
um papel importante na vida das suas alunas e alunos, que vai além do apoio académico. Os professores/as 
facilitam a transição dos alunos/as para um novo ambiente escolar, ajudam-nos/as a desenvolver competên-
cias na língua de instrução, e prestam apoio às necessidades socioemocionais e bem-estar dos mesmos. São 
informados das trajetórias educativas dos estudantes antes de estes chegarem, e são chamados a respeitar 
e a valorizar as suas práticas culturais, que podem ser bastante diferentes das suas (Mendenhall et al., 2015). 
Em contextos em que as crianças se estão a integrar nas salas de aulas da comunidade de acolhimento, os 
professores/as precisam de lidar com o bullying e com a discriminação com que, muitas vezes, as crianças 
deslocadas se veem confrontadas, e precisam de trabalhar para criar coesão social. 

O apoio às e aos professores/as emergiu nas cinco mesas-redondas como sendo uma área significativa de 
preocupação para os participantes. As respostas ao inquérito refletiram ainda a falta de apoio aos profes-
sores/as e o impacto que isto teve na qualidade da educação. Os participantes falaram especificamente da 
necessidade de abordar a saúde mental dos professores/as, para que estes possam estar em posição de 
apoiar os estudantes de forma mais eficaz. Um participante da mesa-redonda mencionou que, no seu con-
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texto, os professores/as da comunidade de PDI não estavam a ser bem tratados nem bem recebidos nas 
escolas da comunidade de acolhimento, e foi-lhes dito que não seriam compensados pelos seus esforços. 
Durante a mesa-redonda de língua francesa, os participantes relataram que a maioria dos professores/as 
são voluntários não remunerados, e que muitas vezes carecem de formação, e não lhes são fornecidos ma-
teriais de ensino nem de aprendizagem apropriados. Como resultado, perdem a motivação e a capacidade 
de ensinar de forma eficaz. 

Os pprofessores e professoras que estão envolvidos com centros de aprendizagem e escolas de base co-
munitária, geridos por ONGs, veem-se confrontados com desafios adicionais. A maioria das situações de 
refugiados/as e de PDI caracteriza-se por condições de emprego mistas. Isto significa que os professores/
as são empregados através do serviço estatal de professores/as, contratados com contratos a curto prazo, 
alistados como voluntários/as ou recrutados como professores/as de “incentivo” da comunidade, receben-
do, neste caso, um salário simbólico pelo seu trabalho (citado em Mendenhall et al., 2019). Um participante 
da mesa-redonda de língua portuguesa mencionou um exemplo de Moçambique:

  

Em Moçambique, os professores/as PDI estão a ser realocados para as escolas das comunidades de acolhi-
mento. No entanto, não há espaço suficiente para todos nas escolas. Os professores PDI não têm materiais 
de ensino nem de aprendizagem, nem EPI. Apesar da realocação, os professores/as estão sob pressão para 
regressarem às suas escolas originais [nas áreas de conflito]. Os professores/as não querem ir porque acham 
que não é seguro, mas estão a ser informados de que, se não regressarem, não serão pagos. A nível pessoal, 
não têm roupa nem materiais de higiene. Não conseguem entrar em contacto com as respetivas famílias. Por 
estarem a fugir do conflito e a deixar tudo para trás de um dia para o outro, reconhecem que não estão bem 
a nível mental. Os professores/as precisam de apoio especializado a nível da saúde mental.

Desafio da pobreza: A maioria das PDI abandona as respetivas comunidades de origem à pressa, e chega 
a um novo local só com alguns bens. Veem-se imediatamente confrontados com o desafio de encontrar uma 
forma de sustentar as respetivas famílias. Frequentemente, as pessoas deslocadas estão vulneráveis à inse-
gurança alimentar e à desnutrição, pois tiveram de abandonar os seus meios de subsistência e bens, passar 
por viagens difíceis e estabelecer-se em áreas ou em acampamentos com acesso limitado a serviços básicos, 
e sem as suas redes sociais de apoio. Isto, por sua vez, compromete a capacidade das famílias de procura-
rem oportunidades de educação, de priorizar a educação e de se concentrarem na aprendizagem quando os 
filhos se conseguem matricular. Um representante dos Camarões falou sobre o desafio por que passam as 
crianças deslocadas internas: tentar aprender quando têm acesso limitado a alimentos e têm uma nutrição 
deficiente em casa. Enfatizou a importância de abordar as barreiras que as famílias enfrentam, e que impe-
dem as crianças de ir à escola logo à partida. Outro participante falou sobre a elevada taxa de abandono 
escolar das crianças, devido à pobreza e à necessidade de encontrar trabalho para sustentar as respetivas 
famílias. Mesmo quando a escola pública é gratuita, existem outros custos, como sejam os custos associados 
às fardas e ao material escolar, que os pais deslocados podem não ter condições para pagar. Como explicou 
um pai iemenita numa entrevista ao IDMC, em 2019: É verdade que a educação é gratuita, mas, para nós, 
isso não é suficiente. Como PDI, não tenho forma de pagar o material escolar básico de que os meus filhos 
precisam, embora esses custos sejam mínimos” (IDMC, 2019a).

Devido à pandemia, a situação não é fácil, mas permanecemos 
porque queremos tornar-nos grandes empresários no futuro.

(Jovem, participante de mesa-redonda de língua espanhola) 

COVID-19: Os desafios já enfrentados pelas PDI foram exacerbados pelas restrições relacionadas com a 
COVID-19. Para muitas famílias, a COVID tornou ainda mais difícil encontrar oportunidades de trabalho. Muitas 
das comunidades onde as PDI se instalam têm infraestruturas de Internet deficientes, pelo que, muitas vezes, 
as crianças e os jovens não têm acesso ao ensino à distância. Mesmo que tivessem, a maioria não tem pais 
capazes de os ajudar nos estudos. Um participante da Geórgia falou da falta de acesso, apesar das campa-
nhas nacionais para recolher computadores e dispositivos para partilhar com crianças deslocadas internas. 
Um professor deslocado interno de Moçambique observou que a comunicação, a partilha de recursos e o apoio 
aos professores/as durante este período só esteve disponível através do WhatsApp, pelo que não foi possível 
participar nem apoiar as crianças da sua comunidade. 
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Necessidade de dados mais fiáveis: A falta de dados desagregados e, em concreto, o facto de não se aplicar 
uma ótica de deslocação aos dados educativos específicos da criança tornam difícil compreender a escala da 
deslocação, e o impacto que tem nas crianças, ou propor uma forma de as apoiar. De acordo com a UNICEF, 
quando são recolhidos os dados desagregados por idade sobre PDI, a proporção de crianças entre a popula-
ção de PDI é frequentemente superior ao resto da população nacional (UNICEF e IDMC, 2020). Atualmente, 
o IDMC não recolhe dados relacionados com a educação, mas faz parte de uma nova iniciativa, a Aliança 
Internacional de Dados para Crianças em Movimento, juntamente com o ACNUR, a UNICEF e a Organização 
Internacional para a Migração, que começará a monitorizar estes dados. 

Um participante da mesa-redonda que trabalha para uma ONG referiu os desafios que surgem quando o 
número de matrículas exatas não está disponível e, com isto, não se sabe qual é o número específico de pro-
fessores/as de que se precisa. Um inquirido falou da falta de dados exatos por parte do ministério da educa-
ção (ME) no seu contexto. Isto aplica-se tanto à quantidade quanto à qualidade dos programas de educação 
não-formal, que contam com as matrículas de muitas crianças e jovens deslocados.

Fortalecer a resiliência do sistema de educação às crises: As últimas áreas de destaque que surgiram nas 
discussões das mesas-redondas e nos inquéritos abordam a necessidade de olhar de forma mais ampla para 
a capacidade do sistema educativo, e para a coordenação entre os atores humanitários e de desenvolvimen-
to que apoiam o sistema educativo. Um participante da mesa-redonda de língua francesa referiu que, para 
fornecer uma resposta rápida e de qualidade, era necessária uma melhor coordenação entre as autoridades 
locais das comunidades deslocadas e de acolhimento e os atores humanitários. Os MEs, as ONGs locais e as 
comunidades escolares são os atores da linha de frente que ligam as iniciativas humanitárias e de desenvol-
vimento no terreno e que constroem sistemas resilientes. O planeamento informado pelos riscos e sensível a 
questões de crise pode servir como uma ponte entre a programação da ação humanitária e do desenvolvi-
mento, fortalecer a resiliência do sistema educativo a choques menores e a capacidade de acesso a crianças 
e jovens nas comunidades mais difíceis de alcançar. Também pode permitir que as comunidades respondam 
à deslocação cíclica, como é o caso do Bangladesh e na República Democrática do Congo. As recomenda-
ções para trabalhar em todo o contexto de desenvolvimento humanitário podem ser encontradas no seguinte 
documento da INEE, que recentemente publicado: Coerência entre Ação Humanitária e Desenvolvimento, na 
Educação: Trabalhar em conjunto nos contextos de crise.
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QUE EXEMPLOS BEM-SUCEDIDOS TEMOS DE CRIANÇAS 
DESLOCADAS QUE ACEDEM A UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE? 
Os participantes do inquérito e das mesas-redondas foram convidados a refletir sobre alguns dos elementos da 
programação mais bem-sucedidos, que possibilitaram que as PDI tivessem acesso a uma educação de quali-
dade; os seus comentários aparecem abaixo. É importante notar que muitos dos exemplos citados abaixo são 
intervenções humanitárias de curto prazo, em oposição a soluções duradouras de longo prazo. Na secção de re-
comendações finais, são destacadas recomendações adicionais para o Painel de Alto Nível e para intervenções 
de apoio às comunidades deslocadas a longo prazo.

Vários participantes das mesas-redondas e do inquérito mencionaram o papel fundamental das OBCs no de-
senvolvimento de programas educativos e de proteção não-formais, fornecendo artigos não-alimentares e rea-
bilitando as salas de aula de forma a apoiarem a integração de crianças deslocadas internas no ensino formal. 
Embora continue a faltar apoio às e aos professores/as em comunidades com um afluxo de PDI, vários inquiridos 
mencionaram os programas de formação de professores a curto prazo, têm fortalecido a sua capacidade de res-
ponder às necessidades psicossociais das crianças deslocadas. Finalmente, os participantes da mesa-redonda 
de língua espanhola falaram sobre os esforços liderados pela OBC para combater a discriminação e o assédio 
por que passam os recém-chegados, através de atividades comunitárias de consciencialização e de advocacy 
para promover a coesão social. 

As melhores práticas descritas abaixo foram retiradas de exemplos fornecidos durante as mesas-redondas, e de 
vários documentos estratégicos, investigação, ferramentas e orientações da INEE.  

MELHOR PRÁTICA: O QUADRO JURÍDICO DO ME NA COLÔMBIA 

Durante a mesa-redonda de língua espanhola, os representantes do ME da Colômbia partilharam a aborda-
gem que adotaram para ajudar as crianças e jovens deslocados a aceder à educação. Em 1997, o governo 
colombiano implementou a Lei 387, que foi concebida para prevenir a deslocação forçada e para fornecer 
assistência, proteção, consolidação socioeconómica e estabilização às pessoas deslocadas internas devido 
à violência. Em 2011, o governo implementou a Lei 1448, que reconheceu as vítimas do conflito armado 
colombiano. Um aspeto da lei foi o Artigo 51.º, que garantiu o acesso à educação para crianças e jovens afe-
tados pelo conflito. Em 2015, o ME da Colômbia desenvolveu as “Diretrizes gerais para prestar assistência 
educativa às populações vulneráveis e às vítimas do conflito armado interno,” que reconheceu as diferentes 
abordagens necessárias para reconhecer a diversidade das crianças, dos jovens e dos adultos deslocados 
internos, bem como os direitos que os protegem. Isto fez com que se pudesse garantir aos estudantes o tipo 

Estudantes da terceira e quarta classes numa Escola Primária em Laos. 2018 © GPE/Kelley Lynch



Principais Conclusões 17

certo de educação. A Lei 2078, que foi implementada em 2021, prolongou a duração da Lei 1448 durante 
mais 10 anos, em reconhecimento dos desafios por que passam as PDI após o repatriamento. O quadro de 
Gestão Integrada do Risco Escolar, que apresenta um conjunto de diretrizes gerais para a educação de popu-
lações vulneráveis, incluindo PDI, será aprovado pelo ME em 2021. Este quadro foi desenvolvido em resposta 
à vulnerabilidade nacional a ameaças naturais e à deslocação em massa em todo o país. O objetivo era au-
mentar a qualidade de vida de todos os atores do setor da educação, tanto em situações humanitárias como 
em situações de pós-emergência.

3  A coleção de recursos do Grupo de Trabalho sobre Educação Acelerada pode ser encontrada aqui.

MELHOR PRÁTICA: BURQUINA FASSO – ABORDAGENS HOLÍSTICAS  

As e os professores/as e os pais/mães que participaram na mesa-redonda de língua francesa apresentaram um 
programa inovador do Burquina Faso, que olha de forma holística para as necessidades de aprendizagem e para 
o bem-estar das comunidades deslocadas. Desenvolvido por parceiros da sociedade civil local, por autoridades 
educativas, pelo ME e pelo secretariado governamental responsável pelas respostas a situações de emergência, 
o programa visava assegurar uma implementação de qualidade e fortalecer a coesão entre as comunidades 
deslocadas e de acolhimento. O programa, aberto a todas e todos os estudantes, adota uma estratégia chama-
da passarelas, que permite que as crianças que ficaram para trás a nível escolar recuperem e façam a transição 
para a educação formal. Professoras e professores são formados para usarem métodos diferenciados, baseados 
no currículo adaptado, e para estabelecerem contacto com as famílias, para que estas consigam acompanhar 
em casa e apoiar o progresso da aprendizagem dos filhos/as. Os professores/as voluntários são recrutados, 
formados e remunerados, e todas as crianças e jovens podem frequentar a escola gratuitamente. Os membros 
da equipa do projeto deslocam grupos de alunos/as para locais seguros, conforme necessário, e reorganizam os 
grupos de turmas para evitar conflitos.

MELHOR PRÁTICA: EDUCAÇÃO DE BASE COMUNITÁRIA, NO AFEGANISTÃO   

Durante o recente evento de alto nível coorganizado pela INEE, pelo IDMC, pela Save the Children e pelo Cluster 
Global de Educação, o diretor geral de educação do Afeganistão falou da importante contribuição da educação 
de base comunitária (EBC) desempenha para assegurar que as crianças deslocadas internas tenham acesso a 
uma educação de qualidade. Tal como já salientado, muitas das crianças deslocadas internas ficaram excluídas 
da educação devido às circunstâncias que levaram à sua deslocação. O modelo de EBC é um programa de apren-
dizagem de três anos, aberto a todas as crianças e jovens, que lhes permite recuperar a aprendizagem perdida. 
No final do ciclo de três anos, os estudantes são apoiados durante a sua transição para um centro local ou escola 
governamental. Se não existir espaço suficiente na escola local, a própria EBC pode ser reconhecida como sendo 
uma escola formal. Em parte, o modelo é uma resposta à falta de infraestruturas para a educação no Afeganistão, 
onde 40 por cento das escolas não têm edifícios adequados nem espaço suficiente. As aulas de EBC são dadas 
em espaços doados pela comunidade, o que fortalece o apoio da comunidade à educação e oferece a oportu-
nidade de aprender a mais crianças. Existe um departamento específico, no âmbito do ME, que se concentra no 
planeamento, na implementação e na monitorização da EBC. As aulas são implementadas pelo governo, e por 
ONGs internacionais e locais, sob a égide do ME. 

Os exemplos de boas práticas que se seguem foram retirados de diferentes materiais e relatórios produzidos por 
membros da INEE.  

MELHOR PRÁTICA: EDUCAÇÃO ACELERADA3

A educação acelerada é um programa flexível e adequado à idade, executado dentro de um período de tempo 
reduzido, que visa proporcionar o acesso à educação a crianças e jovens desfavorecidos, com idade superior à 
normal para o ciclo que pretendem concluir, e fora da escola. Isto pode incluir aqueles que foram excluídos, ou 
que viram a sua educação interrompida pela pobreza, pela marginalização, pela conflito ou pela crise. O objetivo 
da educação acelerada é fornecer aos alunos/as competências certificadas e equivalentes à educação básica, 
através da utilização de abordagens de ensino e aprendizagem que correspondam ao seu nível de maturidade 
cognitiva. O guia relativo à programação para a educação acelerada foi desenvolvido pelo Grupo de Trabalho 
sobre Educação Acelerada liderado pelo ACNUR. A INEE aloja este conteúdo na página de internet da INEE, e 
divulga-o através dos canais da INEE. O guia foi adaptado por uma série de governos diferentes. 



18 Ouvir as Vozes das Comunidades Deslocadas Internamente, para Assegurar uma Educação de Qualidade, Equitativa e Inclusiva

MELHOR PRÁTICA: INVESTIR EM PROFESSORES/AS, NO MALI (SHAH, 2019)

O Banco Mundial levou a cabo uma avaliação da resiliência da educação no Mali, no seguimento da crise 
nacional de 2012. A avaliação identificou diferentes vantagens intangíveis (p. ex., esperança, sentimento de 
proteção na escola) e vantagens tangíveis (p. ex., solidariedade da comunidade quando as famílias abriram 
as suas casas às PDI, e as escolas receberam estudantes e professores/as do Norte) e recursos que foram 
mobilizados para manter as crianças na escola. A nível sistémico, as políticas flexíveis do ME possibilitaram 
às e aos professores/as deslocados do Norte encontrar cargos temporários em escolas do Sul, e também 
forneceram uma estrutura a todo o sistema que fomentaram as interações comunidade-escola durante a 
crise. Esta flexibilidade promoveu o voluntariado e permitiu que os professores prestassem apoio às crianças 
deslocadas, tanto durante como depois da escola.

MELHOR PRÁTICA: PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE NA EDUCAÇÃO, NA NIGÉRIA (INEE, 2021)   

No âmbito do programa Educação para a Discussão no Nordeste da Nigéria (AENN, na sigla em inglês), com 
apoio adicional da UE, FHI 360, Save the Children, e dos governos estaduais, as comunidades locais podem pro-
porcionar às crianças deslocadas internas o acesso à educação acreditada, não formal. Dada a natureza com-
plexa da prestação de apoio a projetos de educação nos estados de Borno e Yobe, onde prevalece a insegurança 
e desconfiança de que as pessoas de fora estão afiliadas ao Boko Haram, o projeto baseou-se fortemente numa 
abordagem focada na comunidade e numa ótica sensível às questões de conflito. Os principais elementos do 
programa incluem o seguinte:   

• Coligações na comunidade: Os membros da comunidade formaram coligações que ajudam a supervisio-
nar o programa através da facilitação de sessões de sensibilização da comunidade, da identificação de 
crianças que estão fora da escola, e da prestação de apoio à seleção dos dinamizadores da aprendizagem. 

• Comités de gestão dos centros de aprendizagem: Todos os centros não-formais de aprendizagem têm 
comités de gestão, compostos por pais cujas crianças estão inscritas no programa. Estes comités lideraram 
o desenvolvimento de planos de segurança escolar abrangentes, e assumiram um papel de liderança na 
definição do sistema de aviso prévio. 

• Governo local e OBCs: O programa AENN colabora com agentes do governo a vários níveis para ajudar a cla-
rificar os respetivos papéis e responsabilidades no âmbito da educação não-formal às crianças deslocadas. 
O projeto também se envolveu e desenvolveu a capacidade das OBCs locais, que oferecem outra camada 
de apoio entre a comunidade e a equipa do projeto, e ajudam a monitorizar a implementação do programa.

MELHOR PRÁTICA: INTERLIGAR A COORDENAÇÃO DO SETOR DE EEE E O GRUPO DE EDUCAÇÃO 
LOCAL NO MIANMAR (INEE, 2021)

As situações de emergência crónicas prolongadas no Mianmar (nos estados de Arracão, Kachin e norte de Shan) 
necessitam de cuidado acrescido no planeamento, para possibilitar uma transição da EeE para uma programa-
ção a longo prazo, assegurando, ao mesmo tempo, que as necessidades humanitárias imediatas e cruciais são 
satisfeitas. Ao longo dos últimos anos, o Grupo do Setor de EeE do Mianmar, que coordena os parceiros que 
prestam apoio à educação destinada às PDI e às pessoas afetadas por desastres naturais, trabalhou para aper-
feiçoar a coordenação com o ME e com os parceiros de desenvolvimento.  

Estes esforços no sentido de unir a coordenação do setor da EeE levaram a que os processos de planeamento 
do ME a longo e curto prazo para o setor integrassem as necessidades de educação das crianças afetadas por 
crises. Os resultados de coordenação conjunta do setor da EeE no Mianmar incluem o seguinte:  

• Nomeação, por parte do ME, de pontos focais de EeE a nível nacional e subnacional em cinco esta-
dos afetados por conflitos e propícios a desastres (Arracão, Kachin, Norte de Shan, Kayah e Kayin) 

• Reserva de uma linha orçamental destinada pela primeira vez, à EeE no orçamento do ME para o 
ano fiscal 2019-2020 

• Desenvolvimento de um quadro conjunto de resposta e de preparação para contingências/emergên-
cias do setor da EeE do ME, com o apoio técnico da IIEP da UNESCO (em curso). 
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RECOMENDAÇÕES PARA A AÇÃO 

Eu gostaria de ter um caderno, uma mochila, um uniforme para 
ir à escola. Fugimos do conflito e deixámos tudo para trás.

(Jovem participante da mesa-redonda de língua portuguesa)

Dado o contexto global, a natureza prolongada e o aumento da taxa dos conflitos, bem como o risco acrescido 
dos efeitos das alterações climáticas, mais e mais pessoas em todo o mundo vão ser forçosamente deslocadas. 
Incluem-se nesta população as crianças e os jovens, que precisam de uma educação de qualidade para o seu 
bem-estar cognitivo e social, para o seu desenvolvimento a curto prazo, e para que tenham esperança num futuro 
melhor, a longo prazo, quer para si próprios, quer para a respetiva comunidade. Garantir que as crianças e jovens 
deslocados são integrados de forma bem-sucedida nos sistemas educativos nacionais é uma solução duradoura, 
que beneficiará tanto as comunidades deslocadas, como as de acolhimento. Uma solução deste tipo requer o 
apoio e a coordenação das comunidades, dos atores humanitários e de desenvolvimento, e dos governos. 

São necessárias medidas urgentes por parte dos governos, que têm o dever fundamental de proteger e de cum-
prir o direito à educação de crianças e jovens deslocados/as internos, migrantes e refugiados. Torna-se, então, 
imperativo que o Painel de Alto Nível para a Deslocação Interna inclua uma sólida concentração na educação 
no respetivo relatório final. Deve apelar a uma tomada de medidas urgente para garantir uma educação de qua-
lidade, inclusiva e equitativa a todas as crianças e jovens internamente deslocados. As recomendações abaixo 
estão especificamente orientadas para estas medidas, que podem e devem ser tomadas por primeiros-minis-
tros, presidentes, ministros da educação e das finanças, e também pela comunidade internacional, para proteger 
o direito à educação de pessoas deslocadas.

Embora as e os participantes das mesas-redondas e dos inquéritos tenham falado predominantemente dos 
desafios enfrentados pelas comunidades deslocadas, também partilharam um sentimento de esperança e de 
otimismo, particularmente por lhes ter sido dada a oportunidade de partilharem o que pensavam – algo que não 
era possível anteriormente. Independentemente do contexto, os e as participantes pronunciaram-se sobre uma 
série de experiências partilhadas. As seguintes recomendações são baseadas nas suas reflexões. Estão organi-
zadas por ordem para atores globais, governos nacionais e ONGs e OBCs. 

Correspondência © UNICEF, Keïta
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1. Permitir que as crianças deslocadas e as respetivas famílias participem nas decisões que afetam a 
sua educação. 

a. Atores globais 

i. Garantir que a Quadro do Comité Permanente Interagências para a Prestação de Contas às 
Populações Afetadas seja cumprida em todos os contextos, para que as comunidades deslo-
cadas sejam significativa e continuamente envolvidas na tomada de decisões que afetam as 
suas vidas de forma direta.

b. Governos nacionais

i. Revitalizar as estruturas escolares, tais como associações de professores e encarregados de 
educação, redes comunitárias de proteção da criança, direcções escolares e centros de ativi-
dades para as crianças.

ii. Exigir que todos os órgãos escolares – tanto associações de pais como de estudantes – in-
cluam uma amostra representativa de membros da comunidade de PDI. 

iii. Envolver professores/as e crianças e jovens deslocados na elaboração e na avaliação do pla-
neamento e da programação do setor nacional para a educação. 

c. ONGs e OBCs

i. Envolver professores/as, crianças e jovens deslocados na elaboração e na avaliação da pro-
gramação da educação das ONGs. 

2. Garantir um acesso equitativo à educação a todas as crianças e jovens deslocados.

a. Atores globais 

i. Estabelecer sistemas alternativos de registo para PDI que exijam menos documentação e 
tenham por base as lições aprendidas a partir do trabalho com refugiados, tais como a digita-
lização e a biometria.

ii. Investir na disponibilização de educação que consiga acomodar PDI, incluindo percursos de 
aprendizagem flexível e programação plurianual 

b. Governos nacionais

i. Implementar políticas para eliminar as propinas escolares para todas as crianças e jovens, e 
tomar medidas específicas para proteger o direito à educação das pessoas deslocadas.

ii. Tendo em vista a identificação pessoal e como forma de medir os níveis de educação, há que 
estabelecer alternativas à documentação formal da comunidade de origem. 

iii. Permitir que os estudantes se inscrevam na escola em qualquer altura do ano. 

iv. Garantir que os dados (a todos os níveis) dos estudantes PDI estão desagregados no âmbito 
do Sistema de Informação para Gestão da Educação nacional.

v. Expandir os programas de proteção social (saúde, nutrição, refeições escolares, proteção) às 
famílias, para garantir que os estudantes se mantêm no sistema educativo; com especial aten-
ção às áreas vulneráveis.

vi. Investir em programas de educação educação que possam acolher deslocados internos, in-
cluindo programas de educação de transição ou de recuperação. Estes devem ser acreditados 
e possibilitar que os estudantes transitem para o sistema de educação formal. 

c.  ONGs e OBCs

i. Apoiar famílias deslocadas internamente com artigos não-alimentares, subsídios em dinheiro 
para a educação e / ou subsídios para iniciar atividades geradoras de rendimento. 

ii. Trabalhar com as famílias deslocadas internamente para que estas se consigam orientar com 
o sistema de educação formal local.

iii. Concentrar as campanhas de regresso às aulas nas raparigas, incluindo as que estando em 
idade escolar, foram forçadas a casar ou são mães.

iv. Apoiar alunos/as internamente deslocados através de aulas das línguas locais.  
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3. Participar em medidas em curso para fortalecer a qualidade da educação providenciada a crianças e 
a jovens das comunidades deslocadas e de acolhimento  

a. Atores globais

i. Envolver professores/as deslocados internos em fóruns concebidos para reunir professores/as 
que trabalham em contextos de crise. 

ii. Desenvolver mais investigação sobre os desafios e as oportunidades para professores/as des-
locados e sobre a eficácia de programas de formação. 

b. Governos nacionais

i. Mobilizar um número aceitável de psicólogos e de orientadores escolares para que estes 
ajudem os estudantes e os professores/as cujas experiências com violência comprometem a 
respetiva capacidade de aprender e de ensinar. 

ii. Desenvolver e implementar políticas que garantam que todos os professores/as no mesmo 
contexto recebem uma compensação e condições de trabalho semelhantes.

iii. Reconhecer a certificação de professores/as da comunidade de PDI. 

c. ONGs e OBCs

i. Apoiar o bem-estar de professores/as. 

ii. Formar professores/as e funcionários de educação para prestarem apoio psicossocial e apren-
dizagem socioemocional, e identificar crianças que precisem de ser encaminhadas para a pro-
teção de menores. 

iii. Capacitar professores/as para que prestem apoio estudantes portadores de deficiência. 

4. Garantir que os planos nacionais do setor da educação são sensíveis às questões de crise 

a. Atores globais 

i. Garantir que as PDI são incluídas no planeamento dos apelos de resposta de emergência para 
a educação. 

ii. Continuar a defender soluções duradouras para as PDIs no âmbito da programação do nexo. 

b. Governos nacionais  

i. Rever os planos para o setor da educação e os planos de contingência anualmente. 

ii. Interagir com o Instituto Internacional de Planeamento Educativo da UNESCO para obter orien-
tação quanto ao planeamento do setor da educação sensível às questões de crise. 

iii. Aproveitar as lições aprendidas com a resposta à COVID-19 para garantir a equidade no 
âmbito das respostas à crise (por exemplo, aprendizagem à distância). 

c. ONGs e OBCs  

i. Trabalhar com atores locais e através de mecanismos de coordenação, para preparar e res-
ponder à deslocação cíclica. 

ii. Convocar as partes interessadas para apoiarem o planeamento da educação sensível a ques-
tões de crise.  

5. Tornar as escolas locais seguros para todas as crianças aprenderem e crescerem

a. Atores globais

i. Continuar o trabalho de advocacy para prevenir ataques à educação e para apoiar e imple-
mentar a Declaração das Escolas Seguras. 

b. Governos nacionais

i. Os governos devem apoiar a Declaração das Escolas Seguras e adotar ações para implemen-
tar medidas de forma formal e seguir as melhores práticas de outros contextos. 

ii. Introduzir códigos de conduta escolares para serem adaptados e implementados nacionalmente. 
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c. ONGs e OBCs

i. Trabalhar com grupos escolares locais para promover a consciencialização sobre a importân-
cia da segurança na escola, incluindo proteção contra ataques à educação e contra comporta-
mentos escolares, tais como o bullying. 

6. Melhorar a recolha de dados em comunidades deslocadas 

a. Atores globais 

i. Trabalhar ao nível global para identificar abordagens mais consistentes de recolha de dados 
das comunidades de PDI, que possam ser rapidamente implementadas como parte de um 
processo mais amplo de recolha e agregação de dados de resposta humanitária.

b. Governos nacionais  

i. Incluir recolha de dados através do Sistema de Informação para Gestão da Educação que 
seja suficientemente ágil para recolher dados de inscrição de PDI na respetiva comunidade de 
origem, e que seja depois transferida para novas comunidades.

c. ONG e OBC  

i. Garantir que os dados recolhidos por ONGs e OBCs que trabalham com comunidades desloca-
das são estandardizados, consistentes e partilhados de forma regular com o ME. 
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