
Quadro 
Estratégico

2018-2023



2 Quadro Estratégico da INEE 2018-2023

A Rede Interinstitucional para a Educação em Situações 
de Emergência (INEE) é uma rede internacional aberta, 
constituída por membros individuais e representantes 
de ONG, agências das Nações Unidas, entidades  
financiadoras, governos e instituições académicas e 
educativas, que trabalham em conjunto para assegurar 
o direito a uma educação de qualidade e em condições 
de segurança para todas as pessoas afetadas por  
situações de crise. Para obter mais informação visite: 
www.ineesite.org.

Publicado pela 
INEE
c/o Comité Internacional de Resgate, Inc. 
122 East 42nd Street
Nova Iorque, NY 10168-1289 
EUA

Direitos de autor © INEE 2018

Todos os direitos reservados. Este material está  
protegido por direitos de autor, mas pode ser  
reproduzido para fins educativos. A reprodução  
para outros fins, o uso destes conteúdos noutras  
publicações ou a tradução ou adaptação implica  
uma autorização prévia, por escrito, do detentor  
de direitos de autor. Para tal, envie e-mail para  
network@ineesite.org.

Imagem de capa © Aubrey Wade/IRC



3Quadro Estratégico da INEE 2018-2023

Prefácio 

Sumário Executivo 

Introdução 

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS E ÁREAS TEMÁTICAS 

Visão Geral da Estratégia da INEE 

Quadro Estratégico da INEE 2018-2023 

Prioridades Estratégicas da INEE 

Prioridade Estratégica 1:  Liderar linhas de pensamento e processos  
de advocacy à escala global 

Prioridade Estratégica 2:  Fortalecer a capacidade de assegurar  
uma educação de qualidade, relevante,  
equitativa e em condições de segurança  
para todas as pessoas 

Prioridade Estratégica 3:  Garantir, coadjuvar e sistematizar  
conhecimento, no sentido de informar  
políticas e práticas 

Prioritária Estratégica 4:  Fortalecer e diversificar a comunidade  
de membros da INEE 

Áreas Temáticas 

Conclusão 

ANEXOS 

Anexo 1: Quadro de Resultados da Estratégia da INEE  

Anexo 2: Teoria da Mudança da INEE 

Anexo 3: Espaços de trabalho e iniciativas da INEE 

Anexo 4: Efeito Multiplicador da INEE 

Anexo 5: Funções da INEE 

Anexo 6: Caracterização da Comunidade de Membros da INEE 

Índice

4

6

8

11

12

13

 
14

 
 
 
15

 
 
16

 
17

18

21

23

34

35

37

38

39



4 Quadro Estratégico da INEE 2018-2023

Prefácio

A educação em situações de emergência diz respeito ao conjunto de oportunidades de 
aprendizagem inclusiva, de qualidade, para pessoas de todas as idades em situações 
de crise, incluindo desenvolvimento na primeira infância, educação primária, secundária, 
não-formal, vocacional, ensino profissional e superior e educação de adultos. A educação  
em situações de emergência assegura proteção física, psicossocial e cognitiva que garante  
a sobrevivência. Contextos de conflitos, crises prolongadas, violência, deslocação forçada, 
desastres e emergências relacionadas com a saúde pública correspondem a situações comuns 
de crise nas quais a educação em situações de emergência é fundamental. Mais ainda, a 
educação em situações de emergência é um conceito mais alargado do que a simples  
"resposta de emergência no setor de educação", sendo esta uma parte essencial da primeira.

Apesar das muitas conquistas no domínio da educação ao longo das últimas duas décadas,  
a nível global e em locais específicos afetados por crises, tanto a ação humanitária, como os 
fundos alocados à educação em situações de emergência1 mantêm-se consistentemente 
baixos; em 2018, apenas 33% das candidaturas de projetos humanitários foram financiadas  
e a percentagem da ajuda humanitária alocada ao setor de educação foi menor que 2%.2  
Embora tenha havido um progresso considerável desde a adoção dos Objetivos de  
Desenvolvimento do Milénio em 2000 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável  
em 2015, o número de crianças que permanecem fora da escola é, ainda, arrebatador,  
nomeadamente, 263 milhões de crianças e jovens permanecem fora da escola e outros  
330 milhões, embora estejam na escola, considera-se que não estão "a aprender noções 
básicas".3 Diversas autoridades nacionais ainda não priorizam a equidade de género,  
a educação de qualidade e a sua continuidade nos planos setoriais de educação, de  
contingência, de resposta de emergências, assim como nos respetivos orçamentos. É neste 
contexto que a Rede Interinstitucional para a Educação em situação de Emergência (INEE) 
reconhece a necessidade de adotar um conjunto de prioridades estratégicas coletivas para 
assegurar que todas as pessoas afetadas por emergências e crises prolongadas têm acesso  
a uma educação equitativa, relevante, de qualidade e em condições de segurança.

O Grupo Orientador da INEE tem o prazer de partilhar o Quadro Estratégico da INEE  
2018-2023, que pretende servir de guia, conferindo à Rede a capacidade de desempenhar 
um papel cada vez mais eficiente na operacionalização de uma educação de qualidade,  
relevante e em condições de segurança, para todas as pessoas afetadas por emergências  
ou crises prolongadas. Tendo por base as quatro prioridades estratégicas definidas para  
a Rede, relacionadas com advocacy, desenvolvimento de competências, gestão de  
conhecimentos e promoção de uma comunidade de membros inclusiva, a INEE continuará  
a liderar iniciativas existentes e outras novas e inovadoras. Em todas as atividades da INEE,  
a rede compromete-se a promover a igualdade de género, inclusão e equidade, bem como  
a assegurar que as ferramentas e os recursos da INEE permitem a todas as meninas e  
meninos e jovens mulheres e homens receber uma educação equitativa e apropriada ao seu 
género. Todas as iniciativas da INEE são desenvolvidas através de processos consultivos, 
assegurando que a rede continua a servir os seus membros através das suas funções 
primárias: fortalecimento da comunidade, agregação de atores, gestão de conhecimento, 
advocacy e disseminação, facilitação e aprendizagem, e disponibilização de ferramentas e 
recursos de qualidade.
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Em 2020, a INEE celebrará o 20.º aniversário enquanto rede. A INEE continua a desempenhar um 
papel de liderança na mobilização de atores humanitários e de desenvolvimento, investigadores  
e profissionais, doadores e decisores políticos, autoridades do setor de educação,4 técnicos  
de educação e alunos e alunas, em todos os níveis de escolaridade, na importante tarefa de 
assegurar a todas as pessoas o direito à educação em situações adversas. Atualmente, a  
INEE é um ator-chave no setor de educação, em vários espaços de diálogo e fóruns de  
planeamento sobre fragilidade, conflito, violência, crises e emergências. O facto da INEE ter 
crescido exponencialmente ao longo dos últimos 20 anos em termos de prestação de serviços 
e produtos, fortalecimento da comunidade, desenvolvimento de parcerias e liderança na área 
da educação em situações de emergência, é uma prova da continuada relevância da rede e do 
empenho dos seus, muitos, membros.

A INEE é uma rede única graças a cada um e cada uma de vocês, que constituem a sua  
comunidade de membros. O vosso compromisso para com a INEE é o nosso verdadeiro fator  
de sucesso e queremos dar continuidade ao trabalho convosco, de modo a assegurar que todas 
as pessoas afetadas por crises e instabilidade tenham acesso a oportunidades de educação  
de qualidade, relevante e em condições de segurança.

Pelo Grupo Orientador da INEE, atentamente,
 

Jennifer Sklar
Comité Internacional de Resgate
Copresidente do Grupo Orientador da INEE

Annelies Ollieuz
Conselho Norueguês para os Refugiados
Copresidente do Grupo Orientador da INEE

© Juan Arredondo/IRC, Colômbia
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Sumário Executivo

A Rede Interinstitucional para Educação em Situações de Emergência (INEE) nunca foi tão 
necessária e relevante. O maior número e diferentes tipos de crises ao nível global, bem como 
a crescente atenção global dada a estas mesmas crises, significa que o apoio que a INEE 
disponibiliza, enquanto rede e comunidade de práticas para educação em situações de emergência 
(EeE), é inestimável para todas as pessoas que trabalham em contextos afetados por crises.

O ACNUR relatou que, em finais de 2017, 68,5 milhões de pessoas em todo o mundo foram 
forçadas a deslocar-se devido a situações de "perseguição, conflito, violência ou violações de 
direitos humanos. O mundo está a testemunhar os mais altos níveis de deslocação forçada 
alguma vez registados."5 Os relatórios Global Humanitarian Overview também realçam um 
aumento inesperado do número de pessoas a necessitarem de assistência humanitária.  
Estes relatórios indicam que, em 2018, 135,1 milhões de pessoas precisaram de assistência,  
em comparação com 77,9 milhões de pessoas em 2015.6 Além disso, 75% das pessoas 
'desenraizadas' devido a crises humanitárias são mulheres e crianças, sendo recorrentemente 
as mais afetadas. De qualquer forma, importa ter em conta que estas estatísticas chocantes 
são só um vislumbre das histórias humanas por detrás dos números.

Perturbações na educação de meninas, meninos e jovens a viverem em situações de crise 
afetam, não só, o seu bem-estar no imediato, mas também o seu futuro educativo e económico. 
A deslocação forçada compromete ainda o desenvolvimento psicológico e emocional, afetando 
adversamente os progressos no processo educativo.7

Depois de décadas de défice de atenção e alocação de fundos desadequados para a EeE, 
vários doadores e atores humanitários começaram a focar-se na importância de uma 
abordagem abrangente ao desenvolvimento sustentável que inclua a EeE. Os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), especificamente o ODS4 sobre educação, comprometem  
os países a "não deixar ninguém ficar para trás" e a assegurar que até as comunidades mais 
pobres e marginalizadas, incluindo refugiados e pessoas deslocadas internamente, tenham 
uma oportunidade de aprender. A importância de apoiar as comunidades e autoridades de 
acolhimento a expandir o acesso à educação para crianças e jovens refugiados está destacada 
no Pacto Global para os Refugiados. Este reafirma o compromisso internacional para expandir 
e melhorar a qualidade e a inclusão dos sistemas nacionais de educação, de modo a facilitar 
às crianças e jovens refugiados e das comunidades de acolhimento o acesso à educação 
primária, secundária e superior.8

Atendendo à visibilidade e crescente atenção dada à EeE, particularmente o desenvolvimento 
do Fundo A Educação Não Pode Esperar (ECW), a INEE está cada vez melhor posicionada  
para ser uma entidade de facilitação e mediação de informação e de capacitação sobre  
EeE.9 No entanto, o sucesso a este nível representará um enorme salto qualitativo, apenas  
possível se houver vontade política, sistemas educativos fortes e inclusivos e financiamento  
sustentável, a longo prazo, por parte dos governos.10 A crescente vontade política inclui  
compromissos tais como a "Grand Bargain", resultante da Cimeira Humanitária Mundial, na  
qual se estabeleceram modalidades para responder mais eficazmente às necessidades das  
pessoas em situações de crise. Estas modalidades incluem um enfâse crescente à localização,  
à harmonização com a comunidade do setor de desenvolvimento e a uma maior coordenação 
dentro do setor humanitário. Isso permitiu um crescente reconhecimento da EeE e de que a  
educação é, além de um direito fundamental, um meio de proteção, prevenção e prosperidade 
para comunidades e países em risco de, a experienciarem ou a saírem de crises humanitárias  
e de outras crises prolongadas.
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No entanto, apesar da referida atenção dada à EeE à escala global, ainda há muito por fazer  
para assegurar que crianças, jovens e adultos afetados por crises tenham acesso equitativo e  
sustentável a uma educação de qualidade. Enquanto rede internacional, líder na área, a INEE  
encontra-se numa posição privilegiada para promover o desenvolvimento da EeE a todos os 
níveis. A abordagem única de trabalho em rede promovida pela INEE procura assegurar que todas 
as pessoas que trabalham para desenvolver uma educação de qualidade, relevante, segura e 
equitativa em tempos de crise tenham as ferramentas e as evidências necessárias para o fazer. 
Enquanto comunidade de práticas à escala global, a INEE procura desenvolver a área da EeE, em 
constante mudança, e assegurar os direitos, as necessidades e as aspirações educacionais de 
pessoas afetadas por desastres, conflitos, crises prolongadas e outras situações de adversidade.

O Quadro Estratégico da INEE para 2018-2023 apresenta a visão da Rede para atingir o seu 
objetivo principal:

garantir o direito a uma educação relevante e de qualidade, em  
condições de segurança, para todas as pessoas que vivem em  
contextos de emergência e de crise, através da intervenção ao  
nível da prevenção, preparação, resposta e recuperação.

A INEE acredita que este objetivo pode ser atingido centrando-se em quatro prioridades  
estratégicas, nomeadamente:

1. Liderar linhas de pensamento e processos de advocacy à escala global. 

2.  Fortalecer a capacidade de assegurar uma educação de qualidade, relevante, equitativa  
e em condições de segurança para todas as pessoas. 

3.  Garantir, coadjuvar e sistematizar conhecimento no sentido de informar políticas e práticas. 

4. Fortalecer e diversificar a comunidade de membros da INEE.

Estas prioridades foram identificadas a partir da revisão do Plano Estratégico da INEE  
2015-2017 e da consulta à comunidade de membros da INEE, realizada no final de 2017, no  
sentido de determinar os pontos fortes da INEE e o seu valor acrescentado na área de EeE.

O apoio da INEE aos seus membros é bidirecional: por um lado, permite que os membros  
participem, colaborem e contribuam para a concretização do Quadro Estratégico; e, por outro 
lado, disponibiliza apoio aos membros no seu trabalho quotidiano e nos seus esforços para  
o fortalecimento da área de EeE, em linha com com as funções da Rede. Para assegurar a  
concretização destas prioridades, a INEE compromete-se a continuar a promover uma  
abordagem colaborativa, facilitadora e com base no trabalho em rede.

As prioridades estratégicas da INEE, bem como a sua história, missão, princípios orientadores,  
valores e funções, são detalhadas neste documento.

Os princípios de prevenção, preparação e resposta, bem como as  
diretrizes internacionais estabelecidas, tais como os Requisitos  
Mínimos da Rede Interinstitucional para Educação em Situações  
de Emergência (INEE), devem orientar o planeamento e a resposta.

—  Declaração de Incheon e Quadro de Ação para a implementação do Objetivo de  
Desenvolvimento Sustentável 4, p. 34 ”

”
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Introdução

A Rede Interinstitucional para a Educação em situação de Emergência (INEE) é uma rede 
internacional aberta, constituída por membros individuais e representantes de ONG, agências 
das Nações Unidas, entidades financiadoras, governos (incluindo Ministérios da Educação) 
e instituições académicas e educativas e populações afetadas que trabalham em conjunto 
para assegurar que todas as pessoas têm o direito a uma educação de qualidade e em 
condições de segurança em situações de emergência e de recuperação pós-crise.

A INEE foi conceptualizada em 2000, durante uma sessão estratégica sobre educação em  
situações de emergências (EeE) realizada durante o Fórum Internacional de Educação de 2000, 
em Dakar. Em consequência disso, a UNESCO, a UNICEF e o ACNUR comprometeram-se a 
desenvolver a Estratégia Cinco do Quadro de Ação de Dakar, focada nas "necessidades dos 
sistemas educativos afetados por situações de conflito, desastres naturais e instabilidade...".11 
Estas agências convocaram a primeira Consulta Global para a Educação em situações de 
Emergência, realizada em Genebra em novembro de 2000 e com a participação representantes 
do PAM, PNUD, do Banco Mundial, de doadores bilaterais e de mais de 20 ONG envolvidas  
em programas de EeE.12

Desde então, a INEE cresceu e tornou-se numa rede com cerca de 15 000 membros individuais  
e 130 organizações parceiras, em 190 países. Guiada por um Grupo Orientador e por um 
conjunto de regulamentos internos,13 a INEE serve os seus membros através das suas 
funções-chave: fortalecimento da comunidade, agregação de atores, gestão de conhecimento, 
advocacy e disseminação, facilitação e aprendizagem, e disponibilização de recursos e apoio  
de que os membros necessitem para levar a cabo o seu trabalho na área da EeE. Todo o  
trabalho da INEE pode ser classificado de acordo com uma ou mais destas funções.

Missão 
A INEE é uma rede internacional e aberta de membros que trabalham de forma colaborativa,  
quer no contexto humanitário, quer no contexto de desenvolvimento, para garantir que  
todas as pessoas têm acesso a uma educação de qualidade, equitativa e relevante, em 
condições de segurança.

Visão 
A INEE idealiza um mundo em que:

•  Todas as pessoas afetadas por situações de crise e instabilidade tenham acesso a  
oportunidades educativas de qualidade e relevantes, em condições de segurança;

•  Os serviços educativos sejam integrados em todas as intervenções de emergência,  
enquanto componente essencial, que salva e apoia vidas; os governos e doadores  
providenciam um financiamento sustentável para os serviços educativos e desenvolvem 
políticas integradas com base em evidências para assegurar a prevenção, preparação,  
mitigação, resposta e recuperação de situações de crise; e 

•  Todos os programas de Educação de preparação e de resposta a emergências são  
informados por evidências e permitem a prestação de contas relativamente à qualidade  
e aos resultados, em linha com os Requisitos Mínimos da INEE.
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Princípios Orientadores
Em linha com os princípios humanitários, os seguintes pressupostos correspondem aos  
princípios orientadores da INEE:14

•  A educação é um direito humano básico para todas as pessoas, incluindo as afetadas  
por crises e instabilidade.

•  A educação é capaz de garantir proteção em situações de crise e cria uma base  
sustentável para a reconstrução, a paz e o desenvolvimento.

•  A educação deve ser incluída em todas as respostas humanitárias.

•  A política e os serviços educativos devem estar coordenados e ser sustentáveis no  
continuum entre as fases humanitária e de desenvolvimento e a transição entre elas,  
precisamente, antes, durante e na recuperação de crises.

•  A educação, como outras iniciativas humanitárias e de desenvolvimento, deve reger-se 
por requisitos de qualidade e de prestação de contas de resultados. Crises que destabilizem 
a educação não devem ser abordadas apenas como situações urgentes, mas como uma 
oportunidade para mudanças positivas.

•  As situações de crise que destabilizam a educação devem ser abordadas não só como 
situações urgentes com necessidades imediatas, mas também como oportunidades de 
mudança positiva.

•  O impacto positivo e duradouro depende da ação coletiva de uma diversidade de  
partes interessadas.

•  O respeito pela diversidade reconhece as diferenças entre as pessoas e reconhece  
que estas diferenças devem ser valorizadas.

•  A riqueza das discussões e da tomada de decisão implica permitir, proativamente,  
que as vozes marginalizadas sejam ouvidas.

•  É fundamental reconhecer as diferenças de poder adquirido e real, de forma a manter  
um forte compromisso para com a equidade, a inclusão e a diversidade.

© Caroline Trutmann, Save the Children, Angola, 2008
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PRIORIDADES 
ESTRATÉGICAS 
& ÁREAS
TEMÁTICAS

© Stacy Hughes, Amã, Jordânia, 2004
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Objetivo Geral
Assegurar uma educação de qualidade e relevante, em condições de  
segurança, para todas as pessoas em contextos de emergência e crise,  

desde a prevenção, a preparação, a resposta e a recuperação.

Liderar linhas de pensamento e processos de 
advocacy à escala global.

Fortalecer a capacidade de assegurar uma  
educação de qualidade, relevante, equitativa  
e em condições de segurança para todas  
as pessoas.

Garantir, coadjuvar e sistematizar  
conhecimento no sentido de  
informar políticas e práticas.

Fortalecer e diversificar a  
comunidade de membros  
da INEE.

Visão Geral da Estratégia da INEE

1

2

3

4

Fortalecimento da Comunidade • Agregação de Atores • Gestão de Conhecimento • 
Advocacy e disseminação • Facilitação e Aprendizagem • Disponibilização de recursos,  

ferramentas e recursos de qualidade

Áreas Temáticas de Enfoque

Coerência entre as fases  
humanitária e de desenvolvimento

Qualidade da aprendizagem:
definir e medir

Saúde mental e bem-estar

Juventude e desenvolvimento de competências

Prioridades Estratégicas
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Quadro Estratégico da INEE 2018-2023

O Quadro Estratégico da INEE 2018-2023 foi definido para 
orientar a direção, as prioridades e as atividades às quais  
a INEE se vai dedicar ao longo dos próximos seis anos.  
Assim, pretende servir a rede, os seus membros e as  
partes interessadas ao:

•  Disponibilizar uma base para os planos de trabalho  
e atividades da Rede, bem como um enquadramento  
para monitorizar o progresso e avaliar o impacto das 
ações da INEE;

•  Disponibilizar ao Grupo Orientador, ao Secretariado e 
aos espaços de trabalho em rede da INEE (grupos de  
trabalho, equipas temáticas, comunidades linguísticas, 
etc.) uma direção clara em relação a assuntos  
importantes no que diz respeito à continuidade da  
educação em contextos de crise e propensos à mesma;

•  Assegurar orientação para a gestão da INEE e apoiar  
a priorização e a tomada de decisão; e

•  Dar a conhecer a abordagem e os métodos da INEE  
aos seus membros, apoiantes, decisores políticos e 
doadores e disponibilizar orientações para avaliar o 
impacto e a eficácia dos recursos utilizados.

O Quadro Estratégico da INEE foi criado para permitir que a 
rede se mantenha proativa, adaptável e responsiva perante 
acontecimentos imprevistos e assuntos emergentes.

A formulação do Quadro Estratégico advém de uma revisão 
consultiva, levada a cabo no período de tempo entre o final  
de 2017 e o início de 2018, com o intuito de avaliar a 
relevância e o foco da INEE, bem como determinar como 
se poderia posicionar melhor para consolidar a área e dar 
resposta a questões relacionadas com crianças, jovens e 
adultos em situações de emergência. Desse processo de 
revisão resultou este Quadro Estratégico e a definição  
da abordagem da INEE para o futuro. As conquistas  
significativas e os restantes desafios identificados na  
revisão realizada englobam as seis funções-chave da INEE  
e são abordados no Relatório Anual da INEE de 2017.15  
Este Quadro Estratégico, as quatro prioridades estratégicas 
e as quatro áreas temáticas surgiram das conclusões da 
revisão e de múltiplas consultas aos membros da INEE.

© UNICEF, Afeganistão
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Prioridades Estratégicas da INEE

Com o apoio do Grupo Orientador e do Secretariado, a INEE 
promove uma estratégia que pressupõe o envolvimento de  
vários parceiros e que funciona para além das fronteiras  
organizacionais e institucionais tradicionais, com o propósito de 
alcançar o seu objetivo geral e concretizar as suas prioridades 
estratégicas. Enquanto comunidade de práticas à escala global, 
a INEE pressupõe a participação, o apoio, a colaboração e o 
contributo dos seus membros, de modo a alcançar o objetivo 
geral estabelecido neste Quadro Estratégico:

Assegurar uma educação de qualidade  
e relevante, em condições de segurança,  
para todas as pessoas em contextos de 
emergência e crise, desde a prevenção, a 
preparação, a resposta e a recuperação.

As quatro prioridades estratégicas da INEE destacam os 
domínios nas quais a rede pode desempenhar um papel  
único e contribuir da forma mais eficaz para servir as pessoas 
afetadas por situações de emergência e crises prolongadas, 
e finalmente promover o progresso da EeE. As quatro  
prioridades estratégicas estabelecidas são as seguintes:

1.  Liderar linhas de pensamento e processos de advocacy  
à escala global.

2.  Fortalecer a capacidade de assegurar uma educação 
de qualidade, relevante, equitativa e em condições de 
segurança para todas as pessoas.

3.  Garantir, coadjuvar e sistematizar conhecimento no  
sentido de informar políticas e práticas.

4.  Fortalecer e diversificar a comunidade de membros  
da INEE.

Neste documento é apresentada cada prioridade estratégica 
e são apresentados exemplos ilustrativos das ações da INEE 
no âmbito de cada uma dessas prioridades, bem como os 
resultados esperados.

© Jenny Matthews, CARE, Chad 2007
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PRIORIDADE ESTRATÉGICA 1:

Liderar linhas de pensamento e processos 
de advocacy à escala global

Com o aumento do número de raparigas, rapazes e jovens  
adultos afetados por situações de crise ao redor do mundo, 
reconhece-se que nenhuma criança ou jovem deve ser 
abandonada no que se refere à sua educação e oportunidades 
na vida. Nunca houve tanta necessidade de garantir a 
educação antes, durante e após conflitos humanitários, assim 
como outras crises. As sociedades e economias emergentes 
das crises precisam de uma população educada e informada 
para orientar a geração seguinte. A INEE advoga por esta 
mensagem, consecutivamente, desde a sua origem, em 
2000. No entanto, foi apenas recentemente que o centro das 
atenções se voltou para a EeE, especialmente nas vésperas 
da Cimeira Humanitária Mundial de 2015 e da criação do 
fundo A Educação Não Pode Esperar (ECW, acrónimo em 
inglês). A INEE desempenhou um papel-chave na criação 
do ECW e é um membro ex officio do seu Grupo Orientador 
de Alto Nível. Apesar do crescente reconhecimento da 
necessidade da EeE, mantêm-se muitas questões relativas à 
sua provisão, que exigirão uma liderança e advocacy mais 
fortes para serem superadas.

Consequentemente, a INEE renova o seu compromisso  
de contribuir e, quando necessário, de liderar os esforços 
mundiais, regionais e nacionais para garantir o acesso à  
educação em contextos afetados por situações de crise. 
A rede continuará a elevar as vozes e contributo dos seus 
membros e parceiros estratégicos, utilizando o seu poder de 
agregação para chegar até aos formuladores e decisores 
políticos, dentro e fora do setor educativo. Através do  
diálogo e da realização de iniciativas interinstitucionais  
fundamentadas e colaborativas, a INEE ajudará a moldar  
o debate público em assuntos-chave relacionados com  
o acesso à educação em contextos humanitários e de 
desenvolvimento. Ao desenvolver e reforçar as suas parcerias 
estratégicas, informará e contribuirá para o diálogo político 
e para a liderança de pensamento sobre EeE.

Desenvolver documentos e realizar fóruns políticos. A INEE irá organizar 
fóruns políticos e redigir sínteses políticas, para melhorar o entendimento 
sobre e definir do papel da educação em situações de emergência no 
fortalecimento do nexo entre ação humanitária e desenvolvimento.

Consciência e o entendimento do 
nexo entre ação humanitária e 
desenvolvimento consolidados

Consolidar e/ou desenvolver parcerias estratégicas. Serão formadas 
parcerias estratégicas para ajudar a moldar o diálogo sobre políticas e  
a liderança de pensamento, incluindo uma campanha direcionada para 
a integração e promoção do uso dos Requisitos Mínimos da INEE.

Maior adoção dos Requisitos 
Mínimos da INEE nos documentos 
políticos de atores-chave no setor 
de educação e doadores

Advogar pela adoção e a mudança de políticas relacionadas com as 
prioridades da INEE apresentadas. Os membros e os espaços de  
trabalho em rede da INEE, a todos os níveis, impulsionarão o reforço  
de uma base de evidências para advogar eficazmente e influenciar  
mudanças de políticas relativas ao direito a uma educação de qualidade 
e relevante, em condições de segurança, em todos os contextos.

Maior medição do acesso  
equitativo e dos resultados da 
aprendizagem de qualidade em 
contextos de crise.

Desenvolver e disseminar recursos, ferramentas e mensagens de  
advocacy com base em evidências. Através de estratégias de  
comunicações atualizadas e do desenvolvimento do website, a INEE 
difundirá mensagens de advocacy a um público amplo e diversificado.

Financiamento plurianual mais 
sustentado para a EeE

São desenvolvidos e disseminados 
recursos, ferramentas e  
mensagens de advocacy com  
base em evidências.

AÇÕES RESULTADOS
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PRIORIDADE ESTRATÉGICA 2:

Fortalecer a capacidade de assegurar  
uma educação de qualidade, relevante,  
equitativa e em condições de segurança 
para todas as pessoas

De há dez anos para cá, o campo da EeE tem vindo a crescer 
exponencialmente, como se pode verificar pelo crescente  
número de atores a trabalhar na área atualmente, bem  
como pelas ferramentas e recursos disponíveis para apoiar  
as políticas e práticas de EeE. No entanto, a revisão do  
Plano Estratégico da INEE 2015-2017 revelou uma grande  
necessidade de capacitação dos profissionais no campo da  
EeE, dos governos (Ministérios da Educação) e dos atores 
não-governamentais locais com os quais trabalham. Os  
profissionais de EeE têm, normalmente, diferentes tipos de  
experiências e níveis de conhecimento técnico relacionados  
com a EeE, conflito, preparação ou prevenção de situações  
de crise. Muitos dos inquiridos indicaram uma necessidade de 
maior profissionalização e formação para que os profissionais 
da área de desenvolvimento e ação humanitária desenvolvam 
capacidades técnicas para garantir uma EeE de qualidade.

Consequentemente, a INEE continuará a consolidar os 
esforços a nível da capacitação para apoiar e promover a 
profissionalização da área. Serão empreendidos esforços para 
assegurar a sustentabilidade da conceção de ferramentas de 
capacitação e recursos, incentivando a partilha global e  
multilingue das melhores práticas. A INEE continuará a apoiar 
o esforço da sua comunidade de membros na adaptação,  
contextualização e institucionalização dos Requisitos Mínimos 
da INEE e das ferramentas associadas. Esse processo será  
orientado por instituições nacionais, cada vez mais ao nível  
local, e não por especialistas externos. A INEE aumentará 
gradualmente o trabalho com parceiros nacionais e locais 
para oferecer estratégias de desenvolvimento que sejam  
relevantes e apropriadas aos seus contextos.

Desenvolver e implementar uma estratégia de capacitação. Para  
fomentar a profissionalização no campo da EeE, a INEE providenciará 
oportunidades de capacitação. A INEE aumentará gradualmente o 
trabalho com parceiros nacionais e locais para disponibilizar formação 
técnica, presencial e on-line, relevante para a EeE.

Desenvolvimento profissional  
harmonioso para profissionais  
de EeE.

Melhoria no acesso às  
ferramentas de desenvolvimento 
profissional e de capacitação.

Recursos e diretrizes elaboradas  
e divulgadas.

Criar e divulgar ferramentas interativas da INEE. A INEE melhorará o 
acesso e a divulgação das ferramentas e dos recursos de capacitação, 
como por exemplo o Pack de formação para Professores em Contextos 
de Crise. Esta medida será implementada na sequência da atualização 
do website da INEE em 2019, incluindo a reorganização das suas  
ferramentas e recursos.

Criar e divulgar os recursos e as diretrizes junto dos decisores da EeE. 
A INEE irá produzir documentos de referência e/ou recomendações 
políticas em áreas temáticas relevantes. Por exemplo, a INEE conduzirá 
estudos de caso sobre o que funciona em programas de educação  
alternativa tomando em consideração o contexto, a faixa etária do  
grupo, o género, o estatuto dos migrantes, deficiências, etc.

AÇÕES RESULTADOS
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PRIORIDADE ESTRATÉGICA 3:  

Garantir, coadjuvar e sistematizar  
conhecimento no sentido de informar  
políticas e práticas

No processo de revisão do Plano Estratégico da INEE  
2015-2017, concluiu-se que a INEE é vista como uma  
plataforma que deve permitir a recolha, seleção, categorização  
e disseminação de conhecimento e evidências sobre a EeE  
junto de decisores políticos, profissionais e académicos.  
Verifica-se a necessidade de uma abordagem estratégica no 
que diz respeito à produção de conhecimento e investigação, 
bem como à preparação e seleção de evidências. Procurando 
responder a esta necessidade, a INEE planeia desenvolver  
um plano de aprendizagem para todo o setor, reunindo os  
principais parceiros para garantir que o mesmo setor adota 
uma abordagem direcionada no sentido de construir uma  
base de evidências de EeE.

A INEE desempenha um papel importante também na  
resposta à necessidade de se ter um quadro harmonizado  
de avaliação e monitorização do setor de EeE como um todo.  
A INEE é um espaço apropriado para o desenvolvimento de

uma abordagem sistemática de avaliação de resultados,  
tendo em consideração, principalmente, a prioridade mais 
abrangente da rede que é disponibilizar ferramentas  
práticas e de qualidade para avaliar o impacto.

A "marca" dos recursos e ferramentas da INEE, como por  
exemplo os Requisitos Mínimos, constitui um ponto de  
referência para a qualidade e prestação de contas ao nível de 
políticas e práticas da EeE. Através da abordagem consultiva 
na recolha, categorização e seleção de ferramentas de EeE,  
a INEE garante que a investigação em curso é informada e  
útil para profissionais e que são desenvolvidos recursos de 
qualidade com base em evidências sólidas.

A INEE continuará a apoiar o trabalho da Revista sobre  
Educação em Situações de Emergência, enquanto plataforma 
conceituada, rigorosa e de qualidade para a divulgação de 
diferentes iniciativas de investigação.

Aumento da partilha estratégica de conhecimento decorrentes de  
iniciativas de investigação, boas práticas e recursos. A INEE continuará  
a galvanizar o interesse na investigação sobre e em EeE e a ajudar  
a promover uma comunidade de práticas vibrante. Para tal, a INEE  
organizará e facilitará, regularmente, eventos onde membros possam 
debater, discutir e priorizar necessidades de investigação, iniciativas,  
metodologias, descobertas, etc., com o objetivo geral de desenvolver  
um plano de aprendizagem da INEE sobre EeE.

Plano de aprendizagem da INEE 
atualizado.

Desenvolver uma estrutura e um conjunto de ferramentas de  
monitorização e avaliação. Tendo por base um processo consultivo, a 
INEE irá desenvolver, validar e pôr em prática um quadro holístico e um 
conjunto de ferramentas para monitorização da EeE.

Monitorização e avaliação  
consolidadas.

Consolidação da base de evidências de EeE. A INEE continuará a  
selecionar, sistematizar e partilhar evidências sobre EeE nas suas várias 
plataformas de conhecimento, incluindo a sua Base de Dados sobre  
Recursos e Kit de Ferramentas.

Melhorar a plataforma on-line da INEE. A INEE irá remodelar o seu  
website de forma a melhorar a seleção e a disseminação de conhecimento  
e a promoção de recursos relevantes para políticas e práticas.

Melhoria na acessibilidade, na 
produção e no uso de dados e 
evidências em EeE.

Desenvolvimento do novo  
website, incluindo a remodelação 
do Kit de Ferramentas da INEE e  
a consolidação da base de dados 
de recursos da INEE.

AÇÕES RESULTADOS
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PRIORIDADE ESTRATÉGICA 4: 

Fortalecer e diversificar a comunidade de 
membros da INEE

Desde o seu início em 2000, com uma dúzia de membros, a  
comunidade de membros da INEE aumentou significativamente 
para cerca de 15 000 membros, em 190 países. Durante a  
revisão do Plano Estratégico da INEE 2015-2017, o valor  
desta comunidade de membros tão diversa foi identificado  
como uma das maiores conquistas da INEE. Foi citada,  
juntamente com o poder único e neutro de agregação  
da INEE, como o mais importante componente do valor  
acrescentado da INEE enquanto rede. No entanto, apesar  
da projeção global da INEE, nem todas as vozes desta  
vasta comunidade de membros são traduzidas ou ouvidas  
nos debates de política global. Estas vozes devem ser  
amplificadas de forma mais sistemática. Deste modo, a INEE  
compromete-se a potenciar a sua comunidade de membros,  
de forma a aumentar o seu alcance e poder de advocacy.

Isto requer uma mudança significativa do modus operandi  
dos membros da INEE nos espaços de trabalho em rede  
e na sua participação em diálogos políticos. A INEE  
compromete-se a desenvolver sistemas de comunicação  
mais fortes e abordagens inovadoras, de forma a diversificar 
ainda mais a sua comunidade de membros. Deste modo, a 
INEE irá focar-se em providenciar melhores oportunidades  
de interação com membros, instituições e academia de forma  
a fortalecer o contributo de grupos menos representados. Isto 
encorajará uma interação relevante, virtual e pessoalmente,  
e expandirá o alcance dos seus diferentes membros e  
comunidades multilingues.

Desenvolver e implementar uma estratégia de maior alcance da 
comunidade de membros. A INEE irá desenvolver uma estratégia de 
proximidade para expandir o papel e as oportunidades de participação 
dos membros de comunidades linguísticas.

Maior participação de membros 
de diversos contextos nos  
espaços de trabalho em rede da 
INEE e fóruns de aprendizagem.

Assegurar recursos para aumentar a participação de grupos com 
menor representação em espaços de trabalho em rede e fóruns de 
aprendizagem. A INEE aumentará o número de membros participantes 
e parceiros estratégicos, incluindo parceiros não-tradicionais e oriundos 
de contextos pouco representados. Aumento da percentagem de 

eventos da INEE organizados em 
localizações que permitem uma 
representação e participação  
equitativas dos membros da INEE.

Organizar eventos em locais que permitam que pessoas de contextos 
com pouca representação possam participar. A INEE irá organizar 
mais fóruns de aprendizagem e políticos e convocar reuniões em países 
e localizações que permitem a participação de membros de contextos 
pouco representados.

Assegurar a partilha de informação atempada em todas as línguas de 
trabalho da INEE. A INEE continuará a manter, desenvolver e consolidar 
o website, o seu conjunto de ferramentas, boletins quinzenais e canais 
de redes sociais, bem como a acessibilidade nas suas línguas principais 
(árabe, francês, inglês, português e espanhol).

Todos os produtos de  
conhecimento da INEE estão  
disponíveis em línguas-chave.

AÇÕES RESULTADOS
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Apesar dos recentes apelos a uma maior cooperação— 
nomeadamente a Agenda para a Humanidade do Secretário 
Geral da ONU, publicada em antecipação à Cimeira  
Humanitária Mundial, que desafia atores humanitários e  
de desenvolvimento a cooperarem mais efetivamente e  
cuja quarta responsabilidade-chave é "trabalhar de forma 
diferente para erradicar a necessidade"16—, a realidade é 
que a maioria da ação humanitária não adota uma perspetiva 
de desenvolvimento a longo prazo. Além disso, a verdade é 
que as respostas educativas daqueles que beneficiam de  
assistência humanitária e se encontram em situações de 
crise prolongada, não são suficientemente financiadas. A  
ausência de respostas educativas em contextos humanitários 
é um problema a longo prazo, especialmente tendo em  
conta a natureza prolongada da deslocação forçada de 
populações. Por um lado, a duração média de deslocação 
forçada de refugiados é de 10,3 anos e, por outro lado, 
para pessoas em situações prolongadas (deslocação igual 
ou superior a cinco anos), essa média é de 21,2 anos.17 No 
entanto, é limitado o reconhecimento da necessidade de 
financiamento, a longo prazo e ao longo de vários anos,  
que providencie uma transição harmoniosa para a fase  
de desenvolvimento. Devido à natureza prolongada da 

deslocação forçada, a interligação entre programas de EeE e 
planos e estratégias nacionais é fundamental, para além da 
sua integração no desenvolvimento a longo prazo do setor 
da educação.18 A INEE tem defendido consistentemente que 
as autoridades nacionais se devem preparar para crises 
aquando dos seus processos de planeamento e que devem ser 
desenvolvidos planos e análises para o setor da educação que 
tenham em conta riscos e contingências, como parte do plano 
de resposta da EeE a nível nacional e, quando necessário,  
regional. Os Ministérios da Educação devem ser apoiados à 
medida que assumam responsabilidades para garantir o  
direito à educação, incluindo em situações de emergência.  
Isto implica a necessidade de fortalecer a coordenação entre 
atores humanitários e de desenvolvimento dedicados não  
só à educação, mas também noutros setores que apoiem 
meninas, meninos e jovens afetados por situações de crise.

•  No âmbito da Prioridade Estratégica 1, por exemplo,  
a INEE mantém uma parceria estratégica com a  
ACNUR e o Cluster Global de Educação, com o  
apoio do Fundo "A Educação não pode esperar",  
para perceber como a coordenação de respostas  
pode ser consolidada.

•  No âmbito da Prioridade Estratégica 3, a INEE  
preparará e ampliará as evidências construídas  
pela sua comunidade de membros e parceiros de  
EeE relacionadas com a coerência entre as fases  
humanitária e de desenvolvimento.

Através de uma série de consultas públicas e da revisão do Plano Estratégico da INEE  
2015-2017, e com o apoio do Grupo Orientador da INEE, a Rede priorizou quatro áreas 
temáticas. Esta abordagem mais focada e estratégica permitirá que a rede participe e  
contribua em aspetos fundamentais da EeE de uma forma mais estruturada, através de  
vários espaços de trabalho em rede. Os quatros temas apresentados de seguida refletem, 
ainda que não exclusivamente, os planos de trabalho dos três Grupos de Trabalho da INEE, 
Grupos colaborativos, Equipas Temáticas e Grupos de Referência:

1. Coerência entre as fases humanitária e de desenvolvimento

2. Qualidade da aprendizagem: definir e medir

3. Saúde mental e bem-estar

4. Juventude e desenvolvimento de competências

Coerência entre as  
fases humanitária e  
de desenvolvimento 

Áreas Temáticas
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"Mais de metade dos refugiados em idade escolar, registados 
a nível mundial, não estão na escola; atingindo um total de  
3,5 milhões de crianças e jovens que estão fora do sistema  
de ensino."19 Além disso, torna-se claro que muitas crianças  
e jovens que frequentam a escola não estão a aprender.20 As  
décadas dedicadas ao acesso à educação poderão ter posto  
em causa a qualidade da educação recebida por alunos e  
alunas. O relatório Learning to Realize Education's Promise  
do Banco Mundial argumenta que, se os alunos e alunas  
não conseguem aprender, a educação não pode cumprir a  
sua promessa de erradicar a pobreza extrema e de criar  
oportunidades e prosperidade para todas as pessoas. Mesmo 
depois de anos a frequentarem a escola, milhões de crianças  
não sabem ler, escrever ou fazer operações matemáticas  
básicas.21 Esta crise de aprendizagem está a aumentar as  
diferenças sociais, em vez de as diminuir. As metas de  
educação do ODS 4 responsabilizam os países pela alteração 
desta situação. As metas fazem referência a "cuidados,  
desenvolvimento na infância e educação pré-primária de  
qualidade" e "educação primária e secundária de qualidade"  
que ajude alunos e alunas a conseguirem "resultados de  
aprendizagem relevantes e efetivos".22 Pede-se ainda que  
os países demonstrem que os jovens estão efetivamente  
a desenvolver "literacia e numeracia", "competências  
relevantes... para o mercado de trabalho, para conseguirem  
um emprego decente e empreendedorismo", bem como  
"o conhecimento e as competências necessárias para  
promover o desenvolvimento sustentável."23

•  No âmbito da Prioridade Estratégica 3, a INEE promoverá 
políticas e práticas que promovam a medição dos 
resultados de aprendizagem, no sentido de fortalecer a 
responsabilização e prestação de contas dos resultados 
de aprendizagem numa perspetiva holística (resultados 
académicos e socioemocional) aos doadores (entidades 
públicas e privadas, organizações internacionais) e, 
consequentemente, profissionais e sistemas educativos 
nacionais com intervenção ao nível da EeE.

•  No âmbito da Prioridade Estratégica 3, a INEE trabalhará 
no sentido de assegurar que os indicadores do ODS  
4 traduzem formas de medição do acesso equitativo  
e resultados de aprendizagem de qualidade em  
contextos de crise. 

A educação em situações de emergência garante proteção física, 
psicossocial e cognitiva que pode, efetivamente, apoiar e salvar  
vidas. As crianças e jovens em comunidades afetadas por crises 
sofrem, muitas vezes, com várias barreiras sociais, emocionais  
e relacionadas com saúde mental que os e as impedem de  
frequentar ou de permanecer na escola. Como tal, é importante  
ter em consideração as suas necessidades específicas em relação 
à saúde mental quando se planeiam programas de ensino.24 A  
exposição a um desastre ou conflito durante longos períodos de 
tempo sem a mitigação apropriada pode ser prejudicial à saúde 
física e mental das pessoas. O impacto que as situações de 
emergência têm na estabilidade de famílias e comunidades tem 
consequências para o desenvolvimento de crianças e jovens. O 
"Documento de Referência da INEE sobre Apoio Psicossocial e 
Aprendizagem Emocional e Social para Crianças e Jovens em  
Situações de Emergência" realça também o facto de que:  
"receber educação num contexto positivo permite desenvolver 
competências intelectuais e emocionais nas crianças, proporcionar 
o apoio social através das interações com colegas e educadores, 
bem como, fortalecer a sensação de controle e de autoestima  
das crianças... Em síntese, numa situação de emergência, ter  
acesso à educação pode ser mais do que remediar os danos 
causados pela emergência; pode ajudar a apoiar processos de 
fortalecimento da coesão social a longo prazo, de reconciliação  
e construção da paz, assim como preparar as comunidades  
para a eventual reconstrução e desenvolvimento social e  
económico pós-conflito ou pós-desastre."25

•  Ligada à Prioridade Estratégica 1, a INEE apoiará o  
planeamento, conceção de programas e advocacy  
conjuntas entre atores dos setor de educação e proteção, 
em prol da redução de risco de conflito e da educação 
sensível às questões de conflito, de modo a assegurar  
um acesso continuado a educação em condições de  
segurança durante conflitos.

•  Ligada à Prioridade Estratégica 2, o grupo colaborativo da 
INEE sobre Aprendizagem Psicossocial e Social e Emocional 
continuará a explorar esta importante área e centrar-se-á  
no desenvolvimento dum quadro unificado de resultados  
de aprendizagem social e emocional (ASE) e de bem-estar  
psicossocial. Isto constituirá a base para o desenvolvimento 
de indicadores, medidas e ferramentas de conceção de 
programas comuns. O Grupo Colaborativo também explorará 
dimensões de apoio psicossocial e aprendizagem social e 
emocional de professores, e ligações entre ambiente na sala 
de aula e resultados equitativos de alunos e alunas. Este grupo 
desenvolverá um guia de bolso prático para os profissionais 
de EeE sobre como proporcionar, de modo eficiente e rápido, 
apoio psicossocial e aprendizagem social e emocional a  
crianças e educadores em escolas e cenários comunitários.

Qualidade da  
aprendizagem: definir  
e medir

Saúde mental e bem-estar
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Dos 263 milhões de crianças e jovens que estão atualmente 
fora do sistema de ensino, 60 milhões são jovens adolescentes 
com idade escolar do ensino médio ( dos 12 aos 14 anos)  
e 142 milhões são jovens com idade escolar do ensino  
secundário (dos 15 aos 17 anos).26 Os adolescentes e jovens 
afetados por situações de conflito ocupam muitas vezes  
uma posição vulnerável nas suas comunidades pois são 
frequentemente alvo de violência e, muitas vezes, carregam 
enormes responsabilidades durante e após uma emergência. 
Ao contrário de crianças mais jovens, tem maior probabilidade 
de serem recrutados para forças armadas; de serem abusados 
e explorados sexualmente; de serem forçados a trabalhar para 
se sustentarem e de realizarem trabalhos forçados, de serem 
chefe de família; de perderem a oportunidade de estudar,  
de contraírem doenças sexualmente transmissíveis como a 
SIDA e não terem acesso a cuidados de saúde reprodutiva.27 
Muitos poderão ser forçados a se deslocarem ou podem não 
ter tido acesso a educação ou outras oportunidades de  
desenvolvimento de competências, durante a sua vida. Para 
os jovens deslocados, a natureza das situações prolongadas 
enquanto refugiados (em média 17 anos) significa que  
gerações inteiras podem estar a perder a oportunidade de  
ter formação e/ou educação de qualidade. Estes fatores 
podem restringir seriamente o desenvolvimento social e as 
oportunidades de subsistência dos jovens que vivem em  
situações de crise.

Juventude e  
desenvolvimento  
de competências

 © Mats Lignell, Organização "Save the Children", Kabul, Afeganistão

No entanto, apesar destes riscos, muitos jovens demonstram 
formas de resiliência positivas e até transformadoras:  
enfrentando a violência, procurando proteção, dando apoio  
a outros, contribuindo para as suas comunidades e para  
respostas humanitárias, e impulsionando mudanças  
políticas.28 "Na encruzilhada entre o risco e a resiliência,  
os jovens têm uma perspetiva única sobre os fatores que  
os poderão ajudar a enfrentar as suas experiências de  
marginalização e exclusão."29

•  Ligada à Prioridade Estratégica, a INEE continuará a  
advogar por mais oportunidades de ensino ao nível  
secundário e superior, assim como educação contínua.  
Este trabalho será desenvolvido em colaboração com  
organizações representadas nos Grupos de Trabalho  
da INEE e com coordenação continuada da Equipa 
Temática da INEE sobre Adolescência e Juventude.

•  Ligado à Estratégia Prioritária 2, a INEE articulará os  
atuais desafios de qualidade, acesso, relevância e  
legitimidade que os programas educativos alternativos  
enfrentam. A INEE oferecerá aos decisores políticos  
e coordenadores de programas um conjunto de 
recomendações para abordar estes constrangimentos,  
incluindo a identificação de boas práticas e programas 
com potencial para inspirar outros e/ou serem adaptados  
e replicados em contextos similares.
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Conclusão

O Quadro Estratégico da INEE 2018-2023 deve funcionar 
como um guia geral e flexível para a ação. Partindo desta 
base, a INEE dará passos para estabelecer mecanismos   
de envolvimento e participação dos membros, conduzir  
revisões estratégicas e operacionais regulares e, ainda, 
aplicar a aprendizagem aqui delineada com vista a uma 
melhoria contínua. A implementação do Quadro Estratégico 
dependerá, em grande parte, do envolvimento dos membros, 
do desenvolvimento de parcerias estratégicas eficazes, do 
funcionamento efetivo dos espaços de trabalho em rede  
(incluindo Grupos de Trabalho, Grupos Colaborativos, 
Equipas Temáticas, Comunidades Linguísticas, Grupos de 
Referência), financiamento adequado e apoio continuado 
das agências de acolhimento e suporte.

No que se refere aos mecanismos de acompanhamento  
e avaliação durante o período de vigência do Quadro  
Estratégico, pretende-se:

•  Definir e analisar/rever, anualmente, um plano de  
trabalho baseado nas linhas de orientação aqui  
definidas. Todas as secções e estruturas da Rede  
terão um plano de trabalho específico que incluirá  
indicadores detalhados, além dos resultados previstos  
no âmbito de cada Prioridade Estratégica.

•  Rever o Quadro Estratégico, em 2020, de modo a  
incorporar as lições aprendidas, estruturar a futura  
direção da INEE e, finalmente, fortalecer a rede em  
termos gerais. A revisão deverá assegurar-se de  
que o Quadro Estratégico se mantenha relevante e  
que seja ajustado de acordo com os resultados das 
revisões anuais.

Em todo o seu trabalho, a INEE implementa abordagens 
interinstitucionais, colaborativas e baseadas em decisões 
consensuais. Conforme foi destacado ao longo de todo  
este documento, a INEE apoia os seus membros, individual 
e coletivamente, através das suas funções básicas de: 
fortalecimento da comunidade, agregação de atores, 
gestão de conhecimento, advocacy e disseminação, 
facilitação e aprendizagem, e disponibilização de recursos.  
Ao longo dos seis anos de vigência deste Quadro, estas 
funções da rede irão guiar o mapeamento e a priorização 
das atividades da INEE.

Os desafios do caminho para atingir o nosso objetivo são 
variados e complexos; não podem ser resolvidos através de 
um plano linear pré-definido, mas antes, exigem criatividade, 
colaboração e o aproveitar das vantagens das nossas 
forças coletivas. Assim, convidamos todas as pessoas e 
organizações interessadas, que implementam, apoiam, 
advogam para e estudam sobre educação em cenários de 
desastres, conflitos e crises prolongadas, assim como outras 
situações adversas, a contribuírem para a INEE partilhando 
ideias, informação, recursos, conhecimento e experiência 
técnica e participando nas atividades facilitadas pela INEE. 
Para mais informações, por favor visite o website da INEE. 

www.ineesite.org

 © Andrea Naletto, INEE, Colômbia
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ANEXOS
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ANEXO 1: 

Quadro de Resultados da Estratégia da INEE

1. Liderar 
linhas de 
pensamento e 
processos de 
advocacy à 
escala global.

1.1 Resultado: 
Fortalecido, 
consciencialização 
e compreensão 
do nexo entre 
setores 
humanitário 
e de
desenvolvimento.

1.2 Resultado: 
Maior participação 
e representação 
da INEE em  
fóruns de políticas 
globais e de 
advocacy, tanto 
a nível da Europa 
como mundial, 
entre 2019-2020. 
A atenção dada 
à EeE e Crises 
Prolongadas nos 
fóruns com lugar 
em Genebra.

1.1.1 Atividade: 
Fórum de 
políticas e 
sínteses políticas 
desenvolvidos 
para compreender 
e definir o papel 
da educação 
em situação de 
emergência
no fortalecimento 
do nexo entre
os setores 
humanitário e de
desenvolvimento.

1.2.1 Atividade: 
Participação do 
Secretariado em 
fóruns-chave de 
alto nível de  
diálogo sobre 
políticas, na  
Europa e a nível 
global. Partilha  
de informação  
do trabalho da 
INEE sobre 
questões  
políticas,  
advocacy, etc.

Sínteses políticas 
(Policy Briefs) 
desenvolvidos

Apresentações 
e pontos de 
situação  
desenvolvidos 
sobre  
questões-chave 
de EeE

# de Sínteses 
políticas 
publicados

# de 
participações  
em eventos de 
políticas globais  
e advocacy e 
apresentações 
feitas

0

A determinar**

3 Sínteses 
políticas 
destinadas a 
decisores 
políticos, 
especialistas 
de advocacy e 
profissionais, 
respetivamente

A determinar

Grupo de 
Trabalho sobre 
Advocacy (GTA), 
Grupo de 
Trabalho sobre 
Práticas e 
Requisitos 
(GTPR) e
Grupo de 
Trabalho sobre 
Política Educativa 
(GTPE)

Secretariado;  
GTA; GTPE

Despesas 
básicas do 
Secretariado: 
Coordenador do 
GTA; website; 
Consultor/a; 
Gastos de 
edição; Design; 
e Impressão

Despesas com 
o Secretariado; 
viagens;  
comunicações; 
website, etc.

Prioridade 
Estratégica

Resultado 
(resultado  
específico/  
objetivo  
pretendido)

Atividade  
(tarefas  
individuais)

Produto
(resultante 
das atividades 
específicas)

Indicador Linha de 
partida 
(2018)

Espaço de 
Trabalho 
em Rede

ContributosMeta
(2020)*

1.3 Resultado: 
Crescente 
utilização dos 
Requisitos 
Mínimos da INEE 
em documentos 
políticos de atores 
e doadores-chave

1.3.1 Atividade: 
Ações de  
divulgação junto 
de agências- 
chave (tais como 
ECHO, PGE) e 
outros atores  
para aumentar  
a inclusão dos 
Requisitos Mínimos 
nas políticas e 
programas de  
EeE e promover  
a ligação aos 
Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável (ODS);
desenvolvimento 
de material de 
advocacy para 
apoiar esta
divulgação  
(anual)

Maior utilização 
dos Requisitos
da INEE em 
políticas e 
programas, 
ligações mais 
fortes entre EeE 
e os ODS

# de decisores 
políticos,  
doadores e  
profissionais  
que usam os  
Requisitos 
Mínimos

A determinar* 50% de aumento 
de organizações 
dos Grupos de 
Trabalho e  
agências-chave 
parceiras a  
adotarem
ferramentas e 
recursos da INEE

sobre Advocacy 
(bem como 
os Grupos de 
Trabalho sobre 
Requisitos e 
Práticas e
e Política  
Educativa)

Despesas  
básicas do  
Secretariado: 
Coordenador do 
GTA; website; 
Consultor/a; 
Gastos de  
edição; Design;  
e Impressão

1.3.2 Atividade:  
Presença  
coordenada (com 
parceiros chave, 
particularmente 
o Cluster Global 
de Educação, 
ECW) em eventos 
internacionais 
de educação 
(anual)

Apresentações 
realizadas sobre 
as ferramentas 
e recursos da 
INEE em 
eventos-chave 
sobre EeE

# de eventos  
internacionais 
sobre EeE nos 
quais a INEE 
apresenta as  
suas ferramentas
e recursos

A determinar Aumento de 25%
de apresentações 
nos principais 
eventos sobre  
EeE, realizadas 
pelo secretariado 
da INEE e  
membros do  
Grupo de  
Trabalho

sobre Advocacy 
(bem como 
os Grupos de 
Trabalho sobre 
Requisitos e 
Práticas e
e Política  
Educativa)

Despesas  
básicas do  
Secretariado; 
Despesas com 
viagens
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1. Liderar 
linhas de 
pensamento e 
processos de 
advocacy à 
escala global.

1.4 Resultado: 
Aumento do 
acesso equitativo 
e da qualidade 
dos resultados  
de aprendizagem 
em contextos de 
crise, plasmados 
nos indicadores 
do ODS4

1.4.1 Atividade: 
Desenvolvimento 
contínuo de  
mensagens de  
advocacy sobre 
EeE adequadas  
a um setor em 
mudança e ao 
cenário da EeE  
(anual)

Mensagens e 
materiais  
produzidos, 
distribuídos e 
atualizados 
regularmente em 
websites, canais 
das redes sociais 
e em papel

# mensagens 
de advocacy 
desenvolvidas 
anualmente

# visitas à  
página web  
sobre Advocacy, 
downloads,  
mensagens de 
disseminação  
e pedidos de 
materiais de 
advocacy

A determinar

A determinar

Aumento de 
25% do número 
de mensagens 
de advocacy 
desenvolvidas 
anualmente,
pontos de  
discussão de  
advocacy revistos 
a cada trimestre

Aumento de  
25% do número 
de visitas à  
página web  
sobre advocacy, 
downloads,  
mensagens de 
disseminação  
e pedidos de 
materiais de 
advocacy

GTA; GTPE

GTA; GTPE

Despesas  
básicas do  
Secretariado

Despesas  
básicas do  
Secretariado; 
website

1.4.2 Atividade: 
Organização 
de webinários e 
de um Pack de 
advocacy sobre 
EeE/SDG4 
(ano 1)

1.4.3 Atividade: 
Mapeamento  
de quadros e 
ferramentas  
de medição  
relevantes,  
academia
+ Aprendizagem 
Social e  
Emocional (ASE) 
(ano 1)

Webinars 
lançado(s) e 
Pack de 
advocacy 
produzido e 
testado, incluindo 
uma estratégia 
holística de 
implementação

Mapeamento 
concluído

# de webinar 
realizados 
anualmente; 
Pack de 
advocacy 
desenvolvido; 
# de visitas 
à página,
downloads e 
pedidos do Pack 
de advocacy

Mapeamento

0

0

1 webinar 
realizado em 
cada semestre

Mapeamento 
concluído e  
disseminado

GTA

GTPE; grupo 
colaborativo  
sobre Apoio 
Psicossocial
AP-ASE

Despesas  
básicas do  
Secretariado; 
website

Despesas  
básicas do  
Secretariado; 
website

1.4.4 Atividade: 
Definir  
orientações 
políticas para 
a medição de 
resultados de 
aprendizagem, 
academia + ASE 
(ano 2)

Orientações  
políticas criadas  
e disseminadas

Orientações 
políticas

0 Orientações  
políticas  
concluídas e 
disseminadas

GTPE; grupo 
colaborativo  
sobre AP
AP-ASE

Despesas  
básicas do  
Secretariado; 
website

1.4.5 Atividade: 
Criar uma 
estratégia de 
advocacy para 
a incorporação 
de indicadores 
de resultados de 
aprendizagem
nos quadros de 
financiamento 
(ano 3)

Estratégia de 
advocacy criadas 
e disseminadas

Estratégia de 
Advocacy

0 GTAEstratégia de  
advocacy  
disponível no 
website da INEE  
e iniciativas 
de advocacy a 
decorrer

Despesas  
básicas do  
Secretariado; 
website

Prioridade 
Estratégica

Resultado 
(resultado  
específico/  
objetivo  
pretendido)

Atividade  
(tarefas  
individuais)

Produto
(resultante 
das atividades 
específicas)

Indicador Linha de 
partida 
(2018)

Espaço de 
Trabalho 
em Rede

ContributosMeta
(2020)*
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1. Liderar 
linhas de 
pensamento e 
processos de 
advocacy à 
escala global.

1.5 Resultado: 
Financiamento 
plurianual mais 
sustentado para 
a EeE

1.5.1 Atividade: 
Parceria contínua 
com o fundo 
ECW e outros 
mecanismos de 
financiamento 
para aumentar 
e melhorar o 
financiamento 
da EeE (anual)

Parcerias  
estratégicas  
formadas;  
Eventos,  
mensagens e  
materiais  
conjuntos de 
advocacy

# de novas  
parcerias;
# materiais de  
advocacy e 
eventos  
conjuntos com  
o intuito de 
aumentar e  
melhorar o
financiamento  
da EeE junto  
dos principais  
parceiros  
estratégicos

0 2 novas  
parcerias  
estabelecidas

GTA Despesas  
básicas do  
Secretariado

2. Fortalecer 
a capacidade 
de assegurar 
uma educação 
de qualidade, 
relevante,  
equitativa e 
em condições 
de segurança
para todas  
as pessoas.

1.6 Resultado: 
Aumento 
progressivo da 
adopção de 
protocolos e 
quadros conjuntos 
para a redução do 
risco de conflito e 
educação sensível 
às questões de 
conflitos (CSE, 
acrónimo em 
inglês)

2.1 Resultado: 
Desenvolvimento 
Profissional para 
Profissionais de 
EeE harmonizado 
até 2020

1.6.1 Atividade: 
Quadro e 
protocolo 
desenvolvidos

2.1.1 Atividade: 
Desenvolver um 
quadro de  
competências 
baseado nos  
Requisitos  
Mínimos da INEE 
para profissionais 
de EeE (ano 1)

2.1.2 Atividade: 
Desenvolver 
orientações 
para a aplicação 
do quadro de 
competências 
profissionais de 
EeE (ano 2)

2.1.3 Atividade: 
Implementar e 
promover o uso 
do quadro de 
competências 
e orientações 
para o 
desenvolvimento 
profissional 
(ano 3)

Protocolos 
conjuntos para 
a redução de 
risco de conflitos 
e CSE

Um quadro de 
competências 
padronizado  
para o setor de 
EeE

Percursos e 
abordagens de 
aprendizagem 
para a  
implementação 
do quadro de 
competências 
baseado nos  
Requisitos  
Mínimos  
definidos

O quadro de 
competências e 
a orientação para 
desenvolvimento 
profissional são 
promovidos e 
estão acessíveis 
em plataformas 
de aprendizagem, 
comunidades de
práticas e/ou 
formações

# de 
organizações 
que adotaram 
os protocolos 
conjuntos de CSE

Quadro de 
competências 
baseado nos 
requisitos  
mínimos da INEE

Nota de  
orientação

# de visitas à 
página web, 
downloads e 
pedidos de 
materiais sobre 
o quadro

0

0

0

0

# organizações 
que usam 
protocolos de 
CSE conjuntos

Quadro  
concebido

Nota de 
Orientação 
sobre o quadro 
de competências 
baseado em 
Requisitos 
Mínimos 
concluída

50% das 
organizações 
do GT
implementam e 
usam o quadro 
de competências 
e orientações

GTPE; GTA

GTPR

GTPR

GTPR

Despesas 
básicas do 
Secretariado

Despesas  
básicas do 
Secretariado; 
Consultor/a

Despesas 
básicas do 
Secretariado; 
Consultor/a

Despesas 
básicas do 
Secretariado; 
Consultor/a

2.2 Resultado:
São 
disponibilizadas 
oportunidades 
consistentes de 
desenvolvimento 
profissional aos 
membros da 
INEE entre
2019-2020

2.2.1 Atividade: 
Capacitação 
dos membros 
do Secretariado 
da INEE para 
facilitar a 
provisão de 
oportunidades de 
desenvolvimento 
profissional 
constantes, com 
base no quadro 
de competências

Disponibilizadas 
oportunidades de 
desenvolvimento 
profissional 
(virtuais e 
presenciais)

Coordenador/a 
de Capacitação 
da INEE em 
desempenho de 
funções

0 Realização de 
workshops 
trimestrais 
virtuais e 
presenciais

Secretariado; 
GTPR

Despesas 
básicas do 
Secretariado; 
Website

Prioridade 
Estratégica

Resultado 
(resultado  
específico/  
objetivo  
pretendido)

Atividade  
(tarefas  
individuais)

Produto
(resultante 
das atividades 
específicas)

Indicador Linha de 
partida 
(2018)

Espaço de 
Trabalho 
em Rede

ContributosMeta
(2020)*
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2. Fortalecer 
a capacidade 
de assegurar 
uma educação 
de qualidade, 
relevante, 
equitativa e 
em condições 
de segurança
para todas as 
pessoas.

2.3 Resultado: 
Recomendações 
políticas para 
programas de 
educação 
alternativa 
em contextos 
de crise 
desenvolvidas

2.4 Resultado: 
Desenvolvimento 
profissional 
melhorado e 
capacidades dos 
professores em 
contextos de  
crise fortalecidas

2.3.1 Atividade: 
Desenvolver um 
documento de 
referência sobre 
a educação 
alternativa em 
contextos de 
crise (ano 1)

2.4.1 Atividade: 
Monitorizar e 
disseminar 
ferramentas 
para professores 
em contextos 
de crise (TiCC) 
(anual)

2.3.2 Atividade:  
Elaborar uma 
revisão de boas 
práticas e 
estudos de caso 
promissores 
sobre as medidas 
que tiveram bons 
resultados no 
que respeita à 
educação
alternativa em 
contextos de 
crise (ano 2)

2.3.3 Atividade: 
Desenvolver 
um conjunto de 
recomendações 
políticas (ano 3)

Documento 
de referência 
desenvolvido e 
disseminado

As ferramentas 
TiCC 
(especificamente
o Pack de 
Aprendizagem 
entre Pares para 
Professores em 
Contextos de 
Crise) são 
traduzidas, 
implementadas 
e disseminadas 
em inglês, árabe, 
francês, espanhol 
e português, e 
são identificadas
as lições 
aprendidas da 
contextualização 
e uso dos 
materiais sobre
Desenvolvimento 
Profissional

Revisão 
realizada e 
publicada 

Recomendações 
políticas 
elaboradas e 
disseminadas

Documento 
concluído; # de 
visitas à página, 
downloads

# visitas à 
página; 
downloads

Revisão/
estudos de 
caso realizados; 
# de visitas à 
página;
downloads

Recomendações 
políticas 
concluídas;
# visitas à 
página; 
downloads

A determinar

0

0

0

Documento 
concluído e plano 
de disseminação 
em curso

Aumento de 
25% de visitas
à página e 
downloads
de materiais 
TiCC

Revisão/estudos 
de caso
publicados e 
disseminados

Recomendações 
políticas 
publicadas e 
disseminadas

GTPR; Grupo 
Colaborativo
AP-ASE

GTPE

GTPE

GTPE

Despesas 
básicas do 
Secretariado; 
Consultoria; 
Website

Despesas 
básicas do 
Secretariado

Despesas 
básicas do 
Secretariado; 
Consultoria; 
Website

Despesas 
básicas do 
Secretariado; 
Consultoria; 
Website

2.4.2 Activity: 
Fomentar a 
capacidade de 
e mudar as 
práticas de 
desenvolvimento 
profissional de 
professores/as 
(anual)

A implementação 
e a capacidade 
de utilização de 
materiais TiCC 
para o 
desenvolvimento 
profissional de 
professores/as
é garantida e a 
utilização de 
práticas de  
desenvolvimento 
profissional 
eficazes
é apoiada pelos 
atores e as  
agências de EeE

# workshops 
realizados; # 
visitas à página; 
downloads

A determinar 50% das 
organizações
dos GT recebem 
formação sobre 
recursos TiCC

GTPR; Grupo 
colaborativo 
sobre AP-ASE

Despesas 
básicas do 
Secretariado

Prioridade 
Estratégica

Resultado 
(resultado  
específico/  
objetivo  
pretendido)

Atividade  
(tarefas  
individuais)

Produto
(resultante 
das atividades 
específicas)

Indicador Linha de 
partida 
(2018)

Espaço de 
Trabalho 
em Rede

ContributosMeta
(2020)*
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2. Fortalecer 
a capacidade 
de assegurar 
uma educação 
de qualidade, 
relevante, 
equitativa e 
em condições 
de segurança
para todas as 
pessoas.

3. Garantir, 
coadjuvar e 
sistematizar 
conhecimento 
no sentido 
de informar 
políticas e 
práticas.

2.4 Resultado: 
Desenvolvimento 
profissional 
melhorado e 
capacidades dos 
professores em 
contextos de  
crise fortalecidas

3.1 Resultado: 
Monitorização e 
Avaliação (MeA) 
reforçadas para 
os membros da 
INEE que estão 
responsáveis 
pela conceção 
de programas 
de EeE

3.1.1 Atividade: 
Processo de 
consulta pública 
e mapeamento 
detalhado do 
contexto (ano 1)

3.1.2 Atividade: 
Conceção do 
quadro e do 
conjunto de 
ferramentas de 
MeA (ano 2)

2.4.3 Atividade: 
Alinhar a 
componente de 
investigação e 
a agenda de 
aprendizagem 
de TiCC com o 
Programa de 
investigação e 
aprendizagem 
da INEE

Informação e 
materiais de 
base para a 
criação de
quadro/conjunto 
de ferramentas 
de MeA

Conjunto 
harmonizado de 
indicadores e 
orientações/
recursos para 
avaliação, 
alinhado com 
os Requisitos 
Mínimos da INEE

A Teoria da  
Mudança TiCC,  
os indicadores e
as ferramentas 
de apoio para 
a avaliação da 
eficácia do 
modelo TiCC são 
desenvolvidos, 
concluídos e
implementados. 
É iniciada uma 
investigação e
um plano de 
aprendizagem
com o apoio
de colegas do 
setor para se  
obter uma melhor
compreensão  
sobre a utilização
adaptação e 
impacto do uso 
das ferramentas 
TiCC

Mapeamento 
concluído

Indicadores 
desenvolvidos; 
orientações 
desenvolvidas

Plano  
desenvolvido e 
disseminado;
# visualizações  
da página;  
downloads

0

0

0

Mapeamento 
concluído

Indicadores e 
orientações 
concluídos

Plano disponível  
e disseminado

GTPR

GTPR

GTPR; Grupo  
colaborativo 
sobre AP-ASE

Tempo e 
dedicação do 
secretariado; 
tempo e 
dedicação dos 
membros do GT.

Tempo e 
dedicação do 
secretariado; 
tempo e 
dedicação dos 
membros do GT.

Despesas 
básicas do 
Secretariado

3.1.3 Atividade: 
Processo de 
validação e 
experiências 
piloto

Conteúdos do 
quadro/conjunto 
de ferramentas 
de MeA e 
acessibilidade
 do formato/
plataforma 
testados e 
confirmados

Processo de 
validação

0 Processo de 
validação 
concluído

GTPR Tempo e 
dedicação do 
secretariado; 
tempo e 
dedicação dos 
membros do GT.

3.2 Resultado: 
Gestão do 
Conhecimento 
melhorada

3.1.4 Atividade: 
Implementação 
do quadro/
conjunto de 
ferramentas de 
MeA

3.2.1 Atividade: 
Rever e vetar 
os recursos do 
Conjunto de  
ferramentas  
da INEE

Quadro/conjunto 
de ferramentas 
de MeA 
disseminado, 
promovido e 
desenvolvido 
para apoiar 
os esforços 
contínuos de 
capacitação

O Conjunto de 
ferramentas é 
analisado e  
organizado em 
linha com os  
Requisitos 
Mínimos da INEE 
e reflete uma 
base de recursos 
atualizados e de 
qualidade

Conjunto de 
ferramentas 
de MeA

# recursos 
vetados

0

0

Conjunto de 
ferramentas de 
MeA disponível, 
disseminado e 
acedido 
regularmente

Análise regular 
dos recursos do 
Conjunto de 
ferramentas 
da INEE.

GTPR

GTPR

Tempo e 
dedicação do 
secretariado; 
tempo e 
dedicação dos 
membros do GT. 
Consultoria.

Tempo e 
dedicação do 
secretariado; 
tempo e 
dedicação dos 
membros do GT.

Prioridade 
Estratégica

Resultado 
(resultado  
específico/  
objetivo  
pretendido)

Atividade  
(tarefas  
individuais)

Produto
(resultante 
das atividades 
específicas)

Indicador Linha de 
partida 
(2018)

Espaço de 
Trabalho 
em Rede

ContributosMeta
(2020)*
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3. Garantir, 
coadjuvar e 
sistematizar 
conhecimento 
no sentido 
de informar 
políticas e 
práticas.

3.2 Resultado: 
Gestão do 
Conhecimento 
melhorada

3.2.2 Atividade: 
Acompanhar e 
monitorizar a 
utilização das 
ferramentas, 
incluindo recolha 
de feedback  
(anual)

3.2.3 Atividade: 
Gerar  
infográficos,  
resumos e 
sínteses com 
linguagem clara  
(trimestralmente)

A INEE recolhe 
dados que 
permitem 
desenvolver uma 
compreensão 
mais aprofundada 
e a capacidade 
de resposta às 
necessidades 
dos utilizadores 
e à relevância 
e utilidade dos 
recursos

Acessibilidade e 
consciência dos 
recursos da INEE 
melhorada

# visitas à 
página e pedidos 
de ferramentas e 
recursos

# de infográficos, 
resumos e 
sínteses 
desenvolvidas; # 
visitas à página, 
downloads

Recolha 
semestral de 
dados e análise 
dos mesmos 
para as reuniões 
do SG

0

Recolha 
trimestral de 
dados e análise 
de resultados

3-5 novos 
infográficos, 
resumos e 
sínteses criadas 
trimestralmente

GTPR

GTPR

Tempo e 
dedicação do 
secretariado; 
tempo e 
dedicação dos 
membros do GT.

Tempo e 
dedicação do 
secretariado; 
tempo e 
dedicação dos 
membros do GT.

3.2.5 Atividade: 
Desenvolvimento 
de uma série de 
estudos de casos 
sobre articulação 
de planeamento, 
coordenação e 
resposta em 
contextos 
diferentes, em 4 
ou 5 contextos 
de emergência, 
em colaboração 
com o Cluster 
de Educação, o 
ACNUR e o ODI 
como parte do
projeto de 
parceria com o 
Fundo ECW

Informação, 
com base em 
evidências ao 
nível do terreno, 
sobre a 
articulação entre 
planeamento, 
coordenação e 
resposta, em 
diferentes 
contextos, 
disponível

Website 
dedicado a 
evidências sobre 
a articulação 
entre 
planeamento, 
coordenação e 
resposta

0 Página Web 
operacional

Secretariado; 
Parceiros da INEE 
(nomeadamente 
o ACNUR  e o 
Cluster Global de 
Educação)

Secretariado; 
desenvolvimento 
e manutenção 
do website

Tempo e 
dedicação do 
Secretariado 
e membros 
do grupo 
colaborativo 
sobre Dados & 
Evidências

3.2.4 Atividade: 
Desenvolver 
uma estrutura 
de classificação 
de metadados 
para uma base 
de dados 
harmonizada.

Estrutura de 
classificação 
de metadados 
desenvolvida; 
recursos digitais 
revistos, vetados 
e categorizados
numa base de 
dados de 
recursos 
harmonizada

Estrutura de 
classificação de 
metadados

0 Base de dados 
de recursos 
harmonizada 
operacional

Secretariado, 
Website & 
Comunicações

Tempo e 
dedicação do 
secretariado; 
consultoria

3.3 Resultado: 
Acessibilidade, 
produção e uso  
de dados e  
evidências de  
EeE melhorados

3.3.1 Atividade: 
Produção de 
Resumos/ 
Sínteses políticas 
baseados na 
investigação  
mais recentes,  
evidências, nos 
problemas  
específicos em 
relação a EeE e 
nas principais 
lacunas de dados 
e evidências 
(anualmente)

Revisões/
Sínteses políticas 
produzidas 
(conforme 
necessário,  
com base em 
investigação 
recente,  
questões, etc.)

Sínteses políticas 0 Documentos 
síntese políticos 
produzidos e 
disseminados 
semestralmente

Grupo 
colaborativo 
sobre Dados & 
Evidências

Prioridade 
Estratégica

Resultado 
(resultado  
específico/  
objetivo  
pretendido)

Atividade  
(tarefas  
individuais)

Produto
(resultante 
das atividades 
específicas)

Indicador Linha de 
partida 
(2018)

Espaço de 
Trabalho 
em Rede

ContributosMeta
(2020)*
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3. Garantir, 
coadjuvar e 
sistematizar 
conhecimento 
no sentido 
de informar 
políticas e 
práticas.

3.3 Resultado: 
Acessibilidade, 
produção e uso 
de dados e 
evidências de 
EeE melhorados

3.3.2 Resultado 
intermédio:  
Contínua 
coordenação e 
gestão do fundo 
E-Cubed 
incluindo um 
concurso público 
permanente 
para iniciativas 
de investigação, 
com o intuito de 
produzir Bens 
Públicos Globais 
para o setor 
da EeE e com o 
propósito de 
influenciar 
políticas e/ou 
estratégias de 
conceção de 
programas  
(anualmente)

3.3.2a Atividade: 
Bens Públicos 
Globais e 
evidências 
gerados pela
E-Cubed são 
selecionadas, 
amplificadas e 
disseminadas 
(contingente 
anual com o 
cronograma dos
projetos de 
investigação 
financiados pela 
E-Cubed)

3.3.3 Resultado 
Intermédio:  
Evidências 
para (série de) 
Workshops de 
EeE com o intuito 
de desenvolver 
um novo 
Programa de 
Aprendizagem 
da INEE 
(anos 1 & 2)

O concurso 
anual é lançado 
e, após revisão, 
as propostas 
pré-selecionadas 
são partilhadas 
com a Dubai 
Cares para se 
tomar a decisão 
final de 
financiamento

Disseminação 
de evidências da 
E-cubed junto 
dos Grupos de 
Trabalho da 
INEE, alcançando 
mais de 15 000 
membros

Workshops 
sobre Evidências 
de EeE realizados 
em Nova Iorque 
em 2018 e em 
Genebra e Dubai 
em 2019

# de concursos 
para propostas 
promovidos no 
âmbito da 
iniciativa 
E-cubed

# de resultados 
da E-cubed 
partilhados; # de 
visitas à página

Workshops 
sobre Evidências 
de EeE 

2 (2017, 2018)

0

0

Realização de 4 
concursos para 
propostas da 
E-Cubed (2017, 
2018, 2019, 
2020)

Contingente 
de cronogramas 
individuais das 
iniciativas de 
investigação 
financiadas pela 
E-Cubed, 
resultados 
disseminados

Série de 
Workshops 
sobre Evidências 
de EeE realizada 
(3)

Secretariado; 
E-Cubed
Painel Consultivo

Tempo e 
dedicação do 
Secretariado, 
E-Cubed e Painel 
Consultivo

Tempo e 
dedicação do 
Secretariado

Tempo e 
dedicação do 
Secretariado, 
Revista sobre 
EeE; Grupo 
Colaborativo 
sobre Dados & 
Evidências; 
Tempo e
dedicação
e financiamento 
de Parceiros 
Estratégicos 
-chave

Tempo e 
dedicação do 
Secretariado, 
Revista sobre 
EeE; Grupo 
Colaborativo 
sobre Dados & 
Evidências; 
Tempo e  
dedicação e  
financiamento  
de Parceiros  
Estratégicos 
-chave

Secretariado

Secretariado; 
Revista sobre 
EeE; Grupo 
Colaborativo 
sobre Dados & 
Evidências; 
Parceiros 
Estratégicos 
-chave

3.3.3a Atividade: 
INEE, em  
conjunto com  
parceiros-chave 
convocam atores 
para desenvolver 
um novo  
Programa de 
Aprendizagem  
da INEE para a 
EeE (anos 1-3)

Programa de 
Aprendizagem 
da INEE

Programa de 
Aprendizagem 
da INEE

1 Programa de 
Aprendizagem 
da INEE 2010 
atualizada

Secretariado; 
Grupo 
Colaborativo 
sobre Dados & 
Evidências; 
Parceiros 
Estratégicos 
-chave

Prioridade 
Estratégica

Resultado 
(resultado  
específico/  
objetivo  
pretendido)

Atividade  
(tarefas  
individuais)

Produto
(resultante 
das atividades 
específicas)

Indicador Linha de 
partida 
(2018)

Espaço de 
Trabalho 
em Rede

ContributosMeta
(2020)*
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3. Garantir, 
coadjuvar e 
sistematizar 
conhecimento 
no sentido 
de informar 
políticas e 
práticas.

3.3 Resultado: 
Acessibilidade, 
produção e uso 
de dados e 
evidências de 
EeE melhorados

3.4 Resultado: 
Produtos 
concretos 
concebidos para 
explorar a fundo 
componentes 
desconhecidas 
de AP & ASE 
em contextos 
de educação 
em situação de 
emergência.

3.4.1 Atividade: 
Disseminação e 
acompanhamento 
do uso do Manual 
de Orientação 
sobre AP e 
relativas 
ferramentas  
(ano 1)

3.3.4 Resultado 
intermédio: 
O setor da EeE é 
mapeado para 
identificar áreas 
de sobreposição 
e ligações, 
lacunas e 
potenciais 
barreiras à 
partilha de 
informação
(ano 1)

3.3.4a Atividade: 
Resultados do 
mapeamento 
são recolhidos 
analisados e 
divulgado no 
website da Rede 
Interinstitucional 
para a Educação 
em situação 
de Emergência 
(ano 1)

3.3.5 Resultado 
intermédio: 
Discussão sobre 
evidências do 
financiamento da 
EeE fomentada 
(ano 1)

Manual de 
Orientação 
sobre AP
disseminado 
e plano de 
seguimento 
preparado

Inquérito de 
Mapeamento do 
Setor de EeE

Mapeamento 
do setor de EeE 
analisado 
através do Kamu 
(um software de 
visualização de 
dados)

Série de blogues 
conjunto 
dinamizados ao 
longo do ano, 
com novas  
publicações 
mensais

# de visitas 
da página, 
downloads e 
feedback sobre 
a Nota de 
Orientação 
sobre AP

Inquérito de 
Mapeamento do 
Setor de EeE

Mapeamento do 
setor de EeE

# de publicações 
no blogue

Manual de 
Orientação 
sobre AP
concluído e 
partilhado 
através de 
mensagens de 
email e disponível 
no website

0

0

3

Manual de 
Orientação 
sobre AP
disseminado

Inquérito de 
Mapeamento 
do Setor de EeE 
concluído

Mapeamento 
do setor de 
EeE concluído e 
disseminado

8 publicações 
no blogue até 
janeiro de 2019

Grupo 
Colaborativos 
sobre AP-ASE

Secretariado

Secretariado; 
Porticus

Secretariado; 
NORRAG

Tempo e 
dedicação do 
secretariado; 
tempo e 
dedicação 
dos membros 
do grupo 
colaborativo

Tempo e 
dedicação do 
Secretariado

Tempo e 
dedicação do 
Secretariado e 
Porticus

Tempo e 
dedicação do 
Secretariado e 
NORRAG

3.4.4 Atividade: 
Escrever relatório 
e apresentação 
sobre os quadros
sobre AP e ASE 
existentes,  
identificando 
áreas de tensão  
e entendimento
(ano 2)

3.4.5 Atividade: 
Desenvolvimento 
de recursos: 
definição das  
dimensões de 
ASE, resultados  
de aprendizagem 
-chave e  
indicadores para 
medir ASE
em contextos 
de emergência 
(ano2)

Relatório e 
apresentação 
finalizados

Recurso sobre 
ASE concluído

Relatório e 
apresentação

Recurso sobre 
ASE

0

0

Relatório e 
apresentação 
finalizados

Recurso de ASE 
disponível e 
disseminado

Grupo 
Colaborativos 
sobre AP-ASE

Grupo 
Colaborativos 
sobre AP-ASE

Tempo e 
dedicação do 
secretariado; 
tempo e 
dedicação 
dos membros 
do grupo 
colaborativo

Tempo e 
dedicação do 
secretariado; 
tempo e 
dedicação 
dos membros 
do grupo 
colaborativo; 
consultoria

Prioridade 
Estratégica

Resultado 
(resultado  
específico/  
objetivo  
pretendido)

Atividade  
(tarefas  
individuais)

Produto
(resultante 
das atividades 
específicas)

Indicador Linha de 
partida 
(2018)

Espaço de 
Trabalho 
em Rede

ContributosMeta
(2020)*
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3. Garantir, 
coadjuvar e 
sistematizar 
conhecimento 
no sentido 
de informar 
políticas e 
práticas.

3.4 Resultado: 
Produtos 
concretos 
concebidos para 
explorar a fundo 
componentes 
desconhecidas 
de AP & ASE 
em contextos 
de educação 
em situação de 
emergência.

3.4.6 Atividade: 
Criar uma Teoria 
de Mudança 
para Bem-estar 
dos Professores 
(ano 1)

3.4.7 Atividade: 
Conduzir uma 
revisão do 
cenário sobre 
evidências do 
bem-estar do 
professor para 
alocação 
equitativa de 
professores e
a relação com 
o ambiente da 
sala de aula e 
resultados 
equitativos 
dos alunos
(ano 1)

Teoria da 
Mudança 
desenvolvida 

Revisão do 
cenário 
conduzida; 
mapa de 
evidências criado

Teoria da 
Mudança

Revisão do 
cenário e mapa 
de evidências

0

0

Teoria da 
mudança 
disponível e 
disseminada

Revisão do 
cenário e mapa 
de evidências 
disseminados e 
disponíveis no 
website

TiCC–Professores  
em contextos  
de Crise

TiCC–Professores  
em contextos  
de Crise

Tempo e 
dedicação do 
secretariado; 
tempo e 
dedicação 
dos membros 
do grupo 
colaborativo

Tempo e 
dedicação do 
secretariado; 
tempo e 
dedicação 
dos membros 
do grupo 
colaborativo; 
consultoria

3.4.8 Atividade: 
Escrever relatório 
de medição sobre 
Medidas para 
o Bem-estar do 
Professor/a e o 
Ambiente da 
Sala de Aula 
(ano 2)

Relatório de 
medição 
concluído 

Relatório de 
medição

0 Relatório de 
medição 
concluído, 
disseminado e 
disponível no 
website

TiCC– 
Professores  
em contextos 
de Crise 

TiCC–
Professores  
em contextos  
de Crise

Tempo e 
dedicação do 
secretariado; 
tempo e 
dedicação 
dos membros 
do grupo 
colaborativo; 
consultoria

3.4.9 Atividade: 
Criar um conjunto 
de ferramentas 
para a medição 
do Bem-estar do 
Professor e do 
Ambiente da  
Sala de Aula 
(ano 3)

Ferramentas 
criadas

Conjunto de 
ferramentas

0 Ferramentas 
criadas, 
disseminadas e 
disponíveis no 
website

Tempo e 
dedicação do 
secretariado; 
tempo e 
dedicação 
dos membros 
do grupo 
colaborativo; 
consultoria

3.5 Resultado: 
Novo website 
desenvolvido

3.5.1 Atividade: 
Melhorar o 
website da INEE 
para criar um 
catálogo de 
dados de EeE 
que se assuma
como um guia de 
dados existentes 
e publicamente 
acessíveis
sobre EeE 
(anos 1 & 2)

3.5.2 Atividade: 
Membros da 
INEE têm acesso 
ao novo e 
melhorado 
website, incluindo 
em ambientes 
marcados pela 
escassez de 
recursos

Website da INEE 
redefinido, 
incluindo um 
repositório de 
evidências

Website 
acessível em 
ambientes 
marcados pela 
escassez de 
recursos

Website 
atualizado e 
repositório de 
evidências

Funcionalidades 
do website 
integradas no 
sistema

Website 
existente com 
necessidade de 
melhoramentos 
e uma função de 
pesquisa mais 
eficiente

0

Novo website 
e repositório 
de evidências 
finalizados e em 
funcionamento

1

Website e 
Comunicações 
da INEE; todos 
os espaços de 
trabalho em rede

Website e 
Comunicações 
da INEE; todos 
os espaços de 
trabalho em rede

Tempo e 
dedicação do 
Secretariado; 
tempo e 
dedicação do 
Grupo de 
Trabalho, Grupo 
Orientador e 
todos os 
membros ativos 
nos espaços de 
trabalho em 
rede da INEE.

Tempo e 
dedicação do 
Secretariado; 
tempo e 
dedicação do 
Grupo de 
Trabalho, Grupo 
Orientador e
todos os  
membros ativos 
nos espaços de 
trabalho em rede 
da INEE.

Prioridade 
Estratégica

Resultado 
(resultado  
específico/  
objetivo  
pretendido)

Atividade  
(tarefas  
individuais)

Produto
(resultante 
das atividades 
específicas)

Indicador Linha de 
partida 
(2018)

Espaço de 
Trabalho 
em Rede

ContributosMeta
(2020)*
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3. Garantir, 
coadjuvar e 
sistematizar 
conhecimento 
no sentido 
de informar 
políticas e 
práticas.

3.6 Resultado: 
Membros da  
INEE têm acesso 
a conhecimento 
e informação 
que influenciam 
as suas políticas 
e práticas

3.6.1 Atividade: 
Disponibilizar 
informação 
atualizada sobre 
notícias da EeE 
aos membros da 
INEE, bem como, 
oportunidade 
de formação e 
desenvolvimento 
profissional, 
eventos, 
publicações, etc.

Recursos e 
comunicações 
da INEE, novos 
e existentes, 
disponíveis 
no website e 
disseminadas 
nas mensagens 
da INEE.

# boletins  
quinzenais; 
páginas  
temáticas; 
publicações 
especiais

18 60 Website e 
Comunicações 
da INEE; todos 
os espaços de 
trabalho em rede

Tempo e esforço 
do secretariado; 
tempo e esforço 
do Grupo de 
Trabalho, Grupo 
Orientador, e 
todos os 
membros ativos 
nos espaços 
da rede.

3.6.2 Atividade: 
Novas sínteses 
políticas, 
ferramentas e 
recursos 
desenvolvidos 
pelos Grupos de 
Trabalho são 
disseminados 
dentro da 
comunidade 
de membros 
da INEE

3.6.3 Atividade: 
Exemplares de 
ferramentas e 
recursos da INEE 
disponibilizadas 
aos membros com 
acesso limitado  
à internet,  
sobretudo em 
locais remotos.
Prioridade dada 
a entidades\
organizações 
com recursos 
limitados

Sínteses políticas, 
ferramentas e
recursos 
desenvolvidos 
pelos Grupos 
de Trabalho 
sobre tópicos 
pertinentes

Membros em 
locais com pouco 
acesso a internet 
podem aceder a 
cópias físicas 
dos materiais 
da INEE.

# de documentos 
síntese políticos, 
ferramentas 
e recursos 
desenvolvidos e 
disseminados

# de exemplares 
pedidos e 
enviados

2121 Aumento de 25%

GTA; GTPE; GTPR

GTPR e outros 
espaços 
relevantes de 
rede, equipa de 
administração
da INEE

Tempo e 
dedicação do 
Secretariado; 
tempo e  
dedicação do  
Grupo de 
Trabalho, Grupo 
Orientador  
e todos os 
membros ativos 
nos espaços de 
trabalho em  
rede da INEE.

Tempo e 
dedicação do 
Secretariado;
Conceção & 
formatação; 
impressão; envio

5 15

3.7.1 Atividade: 
Revista sobre 
EeE publica 
investigação de 
alta qualidade   
(trimestralmente)

Números e 
edições especiais 
da Revista sobre 
EeE produzidas 
e partilhadas no 
website da INEE

# de números e 
edições especiais 
sobre EeE

3 volumes Publicação de 
um número a 
cada trimestre ou 
edições especiais 
pela Revista 
sobre EeE

Revista sobre 
EeE

Equipa da 
Revista sobre 
EeE; Tempo e 
dedicação do 
Secretariado

Tempo e 
dedicação do 
Secretariado 

Tempo e 
dedicação do 
Secretariado

3.7 Resultado: 
Investigação de 
alta qualidade 
publicada e 
prontamente 
acessível

4. Fortalecer 
e diversificar 
a comunidade 
de membros 
da INEE.

4.1.1 Atividade: 
Assegurar 
recursos para 
apoiar a 
participação 
de membros 
de contextos 
diversificados 
nos espaços de 
trabalho em 
rede e fóruns de 
aprendizagem 
da INEE

Recursos para 
apoiar o aumento 
da participação 
de membros de 
contextos 
diversificados

% aumento de 
recursos para 
apoiar a 
participação 
de membros 
de contextos 
diversificados 
nos espaços de 
trabalho em 
rede da INEE

25% de aumento 
em recursos 
especificamente 
dedicados ao 
apoio da 
participação 
diversificada 
em espaços de 
trabalho em 
rede da INEE

4.1 Resultado: 
Maior 
participação 
de membros de 
diferentes
contextos nos 
espaços de 
trabalho em 
rede e fóruns de 
aprendizagem 
da INEE 
(anualmente)

4.1.2 Atividade: 
Aumentar do 
número de 
eventos da INEE 
realizados em 
locais que 
facilitam a 
participação 
diversificada de 
membros
(anualmente)

Eventos da INEE 
realizados em 
locais que 
facilitam uma 
participação 
diversificada

# de eventos
da INEE 
realizados em 
locais que 
facilitam uma 
participação 
diversificada

A determinar

0

Aumento de 
50% no número 
de eventos 
realizados em 
locais que 
facilitam 
participação 
diversificada

Secretariado

Secretariado

Prioridade 
Estratégica

Resultado 
(resultado  
específico/  
objetivo  
pretendido)

Atividade  
(tarefas  
individuais)

Produto
(resultante 
das atividades 
específicas)

Indicador Linha de 
partida 
(2018)

Espaço de 
Trabalho 
em Rede

ContributosMeta
(2020)*
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4. Fortalecer 
e diversificar 
a comunidade 
de membros 
da INEE.

4.1 Resultado: 
Maior 
participação 
de membros de 
diferentes
contextos nos 
espaços de 
trabalho em 
rede e fóruns de 
aprendizagem 
da INEE 
(anualmente)

4.1.3 Atividade: 
Desenvolver e 
implementar 
uma Estratégia 
de Apoio à 
diversificação 
da Comunidade 
de Membros da 
INEE, incluindo 
a ideia de 
formação de 
núcleos ou 
coligações 
regionais da INEE

4.1.4 Atividade: 
Certificar-se de 
que os recursos e 
as comunicações 
da INEE se 
encontram 
disponíveis em 
todas as línguas 
de trabalho 
da INEE (inglês, 
português, 
francês, espanhol 
e árabe) (anual)

Estratégia 
de Apoio à 
diversificação 
da Comunidade 
de Membros 
da INEE

Páginas web 
e canais de 
redes sociais e 
comunicações 
da INEE 
partilhadas e 
dinamizadas em 
todas as línguas 
de trabalho

# de eventos da 
INEE contactados 
no âmbito da 
Estratégia de 
Apoio à 
diversificação

Tradução de 
comunicações, 
páginas web e 
canais de redes 
sociais da INEE

A determinar

Aumento de 25% 
da diversidade  
de membros  
da INEE

Todas as
comunicações, 
páginas web e 
canais de 
redes sociais 
encontram-se 
disponíveis em 
todas as línguas 
de trabalho da 
INEE

Secretariado, 
Facilitadores das 
Comunidades 
Linguísticas da 
INEE

Tempo e 
dedicação do 
Secretariado

Tempo e 
dedicação do 
Secretariado, 
Facilitadores das 
Comunidades 
Linguísticas

Tempo e 
dedicação do 
Secretariado, 
Equipas 
Temáticas

Tempo e 
dedicação do 
Secretariado, 
Facilitadores das 
Comunidades 
Linguísticas

Tempo e 
dedicação do 
Secretariado, 
Facilitadores das 
Comunidades 
Linguísticas

0 Secretariado

4.2.1 Atividade: 
As Equipas 
Temáticas da 
INEE continuam 
a apoiar o 
trabalho realizado 
nas principais 
áreas temáticas  
e a oferecer 
oportunidades
para membros 
que não estão 
integrados em 
GT se associarem 
à INEE

4.2.2 Atividade: 
Expansão das 
Comunidades 
Linguísticas  
da INEE

4.2.3 Atividade:  
A INEE apoia a 
realização de 
Meet-Ups de 
membros ao 
nível mundial 
(bianual)

Comunidades 
Linguísticas

Os membros 
da INEE são 
incentivados 
a promover 
encontros em 
vários locais por 
todo o mundo

# de membros 
da Equipa 
Temática da 
INEE; # de 
Equipas 
Temáticas da 
INEE

# de eventos
membros 
envolvidos nas 
Comunidades 
Linguísticas

# de Meet-Ups 
realizados 
anualmente;
# de membros 
da INEE que 
participam nos 
Meet-Ups

A determinar

Meet-Ups 
bianuais

Aumento de  
25% de membros 
das Equipas 
Temáticas da 
INEE e 
reconstituição 
das principais 
Equipas  
Temáticas

Aumento de  
25% do número 
de membros das 
Comunidades 
Linguísticas

Meet-Ups 
bianuais

Secretariado, 
Facilitadores das 
Comunidades 
Linguísticas da 
INEE

Secretariado, 
Facilitadores das 
Comunidades 
Linguísticas da 
INEE

4.2 Resultado: 
Aumento das 
oportunidades 
de envolvimento 
na INEE através 
das Equipas 
Temáticas, 
Comunidades 
Linguísticas e 
Meet-Up Globais  
(anual)

*  As metas correspondem ao final desta iteração nos GT; serão definidas novas metas em 2020.

** A expressão "A determinar" representa que a informação disponível está pendente de revisão e análise.

Equipas  
Temáticas da 
INEE

A determinar Secretariado, 
Equipas 
Temáticas

Prioridade 
Estratégica

Resultado 
(resultado  
específico/  
objetivo  
pretendido)

Atividade  
(tarefas  
individuais)

Produto
(resultante 
das atividades 
específicas)

Indicador Linha de 
partida 
(2018)

Espaço de 
Trabalho 
em Rede

ContributosMeta
(2020)*
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ANEXO 2: 

Teoria da Mudança da INEE

Enquanto comunidade de práticas com uma vasta experiência, 
a INEE procura promover o campo de educação em situações 
de emergência, em permanente mudança, e corresponder 
aos direitos, necessidades e aspirações educacionais das 
pessoas afetadas por desastres, conflitos e crises, bem  
como por outras situações adversas. O Quadro Estratégico  
da INEE define as prioridades e ambições gerais para a  
Rede, visando alcançar o objetivo geral da mesma:

garantir o direito a uma educação  
relevante e de qualidade, em condições  
de segurança, para todas as pessoas  
que vivem em contextos de emergência  
e de crise, através da intervenção ao  
nível da prevenção, preparação, resposta  
e recuperação.

A INEE acredita que este objetivo pode ser atingido centrando-se 
em quatro prioridades estratégicas, nomeadamente:

1.  Liderar linhas de pensamento e processos de advocacy  
à escala global.

2.  Fortalecer a capacidade de assegurar uma educação  
de qualidade, relevante, equitativa e em condições de  
segurança para todas as pessoas.

3.  Garantir, coadjuvar e sistematizar conhecimento no  
sentido de informar políticas e práticas.

4.  Fortalecer e diversificar a comunidade de membros da INEE.

A INEE visa promover uma rede aberta e flexível, com uma  
estrutura formal mínima, liderança partilhada, filiação aberta,  
livre e não competitiva, bem como fortes relações de colaboração 
institucional. A INEE desempenha uma função de coordenação,  
ao invés de um papel de operacionalização. Assim, serve de  
complemento a outros mecanismos interinstitucionais mais  
formais aplicando o seu "soft power" de organização e facilitação, 
de forma indireta e não competitiva, que visa reunir várias  
agências, respeitar compromissos e fomentar a colaboração.

        PROBLEMA
75 milhões de crianças e 
jovens em contextos de 
crise sem acesso a uma 
educação de qualidade 
relevante, inclusiva e em 
condições de segurança

COMUNIDADE  
DE MEMBROS

15 000 membros, em 130 
organizações parceiras,  
de 190 países diferentes

PRIORIDADES 
ESTRATÉGICAS

1.  Liderar linhas de pensamento 
e processos de advocacy à 
escala global.

2.  Fortalecer a capacidade de 
assegurar uma educação de 
qualidade, relevante, equitativa 
e em condições de segurança 
para todas as pessoas.

3.  Garantir, coadjuvar e  
sistematizar conhecimento  
no sentido de informar  
políticas e práticas.

4.  Fortalecer e diversificar a 
comunidade de membros  
da INEE.

              VISÃO
Todas as pessoas afetadas 
por crises e situações de  
instabilidade têm direito a 
oportunidades de educação 
relevante e de qualidade,  
em condições de segurança

  
                 RESULTADOS
1.  Crescente adoção dos Requisitos  

Mínimos da INEE nos documentos 
políticos dos atores e doadores-chave 
do setor de educação

2.  Maior acesso a oportunidades de 
desenvolvimento profissional para 
profissionais de EeE e professores em 
contextos de crise

3.  Melhor acessibilidade, produção e  
utilização de dados e evidências  
em EeE

4.  Maior participação de membros de 
diversos contextos nos espaços de 
trabalho em rede da INEE e fóruns  
de aprendizagem

*  Para mais informações, ver Quadro  
de Resultados
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ANEXO 3:  

Espaços de Trabalho e Iniciativas da INEE 

As pessoas que constituem a comunidade de membros da INEE fazem parte de uma comunidade de práticas à escala global, 
que disponibiliza oportunidades de envolvimento e participação a vários níveis.

Estrutura da Rede Descrição

Descrição

Grupo Orientador

Secretariado

O Grupo Orientador da INEE estabelece os planos e objetivos para a rede, aprova novos grupos de trabalho e  
equipas temáticas, e garante orientação estratégica à equipa do Secretariado. O Grupo Orientador da INEE é  
composto por membros institucionais, representados por profissionais seniores do setor de educação em situações 
de emergência. Os membros do Grupo Orientador têm igual estatuto e nenhum membro deste Grupo pode tomar 
decisões relativas à INEE, individualmente. As organizações representadas no Grupo Orientador comprometem-se 
a apoiar a INEE com contribuições monetárias e em espécie, incluindo as viagens para a participação em duas 
reuniões anuais do mesmo Grupo e o acolhimento de reuniões. Além de participarem em duas reuniões do Grupo 
Orientador por ano, os representantes dessas organizações investem uma parte considerável do seu tempo a rever 
e a dar orientações estratégicas relativas às atividades da INEE. Para obter mais informações relativas ao Grupo 
Orientador da INEE, consulte o Regulamento Interno da INEE.

A INEE mantém uma equipa nuclear que assegura a representação institucional da INEE, orienta e apoia as  
atividades da rede e coordena os processos, sistemas e projetos da mesma. Os diferentes elementos da  
equipa do Secretariado da INEE são acolhidos pelas agências membros do Grupo Orientador da INEE, sendo,  
simultaneamente, uma forma de assegurar a promoção e a institucionalização da educação em situações de 
emergência no seio das referidas agências, e uma solução económica.

O Grupo de Trabalho sobre Política Educativa (GTPE) foi constituído enquanto mecanismo interinstitucional, com o 
intuito de garantir a coordenação de diversas atividades e incentivar ações colaborativas relativas a assuntos ligados 
a política educativa em contextos de crise e afetados por situações de conflito. Através do GTPE, a INEE promove a 
colaboração entre 27 grupos de trabalho provenientes de organizações membros e coordena iniciativas para construir 
evidências e produzir conhecimentos que informe políticas, processos de planeamento e práticas de ministérios da 
educação, doadores, profissionais no terreno, e agências de implementação em contextos afetados por crises.

O Grupo de Trabalho da INEE sobre Práticas e Requisitos (GTPR) é composto por 29 ONG, agências da ONU e  
instituições académicas provenientes de todas as partes do mundo que trabalham em conjunto num quadro  
humanitário e de desenvolvimento, que visa facilitar o acesso a uma educação de qualidade e um ambiente seguro 
para todas as pessoas em situações de emergência e de recuperação pós-crise. Atualmente, o grupo (2018-2020) 
baseia-se nos antecedentes e conquistas do GT desde 2004, incluindo a gestão de conhecimentos, capacitação, e 
contextualização e aplicação dos Requisitos Mínimos da INEE. O GTPR lidera os esforços da INEE para mobilizar o 
conhecimento e desenvolver estratégias inovadoras para profissionalizar e fortalecer a capacidade no setor da EeE.

O Grupo de Trabalho da INEE sobre Advocacy (GTA) foi fundado em 2012, com o objetivo de promover o  
trabalho da INEE e advogar pelos três Ps: priorizar, planear e proteger a educação em situações de emergência. 
Originalmente designado de Grupo de Advocacy A Educação Não Pode Esperar, o grupo focava-se em defender 
melhor e mais previsível financiamento para a educação em situações de emergência, a longo prazo. Um dos  
resultados fundamentais deste trabalho foi o papel que a INEE desempenhou na criação do fundo A Educação  
Não Pode Esperar (ECW). Além do financiamento, o GTA continua a centrar-se na promoção dos requisitos e das 
boas práticas globais da EeE, tais como como os Requisitos Mínimos da INEE e o Pack da INEE sobre Educação 
Sensível às questões de Conflito, assim como na ligação destas ferramentas aos ODS.

Espaços de  
participação na  
INEE (Envolvimento  
dos Membros)

Grupo de  
Trabalho sobre 
Política Educativa

Requisitos 
e Práticas  
Requisitos e  
Práticas

Grupo de  
Trabalho sobre 
Advocacy
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Os Grupos de Trabalho Colaborativo da INEE são grupos de trabalho interinstitucional, por natureza. Estes grupos 
colaborativos são constituídos por membros dos 3 Grupos de Trabalho formais da INEE que se focam em áreas 
temáticas específicas.

A Revista sobre Educação em Situações de Emergência publica artigos académicos inovadores de excelência e 
artigos de caráter prático relativos à educação em situações de emergência (EeE), vagamente definida como 
oportunidades de aprendizagem de qualidade para pessoas de todas as idades em situações de crise, incluindo 
o desenvolvimento na primeira infância, e o ensino primário, secundário, técnico, vocacional, superior e educação 
não formal e de adultos.

As equipas temáticas da INEE são espaços de trabalho em rede formalizados que permitem aos membros 
trabalharem em conjunto sobre áreas temáticas de interesse. As equipas temáticas são compostas por membros 
da INEE que advogam por temáticas especificas e que trabalham colaborativamente para desenvolverem 
conhecimentos e recursos para ajudar os profissionais a garantirem uma educação inclusiva, de qualidade e em 
condições de segurança para todas as pessoas afetadas por situações de crise. Cada equipa temática é orientada 
por um pequeno grupo de facilitadores voluntários (especialistas em áreas temáticas com fortes capacidades de 
facilitação) e centra-se em tarefas e atividades delimitadas no tempo.

As Comunidades Linguísticas da INEE são fóruns dinâmicos, que promovem o desenvolvimento colaborativo de 
recursos e a partilha de conhecimento entre membros da INEE que falem árabe, francês, português e espanhol. Estas 
Comunidades identificam e disseminam recursos-chave em línguas relevantes, e, sempre que se identificam lacunas, 
trabalham para desenvolver ou traduzir novas ferramentas e realizar estudos de caso. As Comunidades Linguísticas 
também empreendem esforços de advocacy e mobilização em países de língua árabe, francófonos, hispânicos e 
de expressão portuguesa, promovendo ações de sensibilização sobre a importância da educação para todas as 
pessoas afetadas por situações de crise. Adicionalmente, no âmbito destas Comunidades é possível apoiar e facilitar 
formação, bem como criar oportunidades de capacitação para membros da INEE não anglo-saxónicos.

Os Grupos de Referência da INEE são convocados no âmbito de tarefas sobre tópicos específicos, que carecem da 
opinião ou orientação de um especialista.

Os eventos de Meet-Up da INEE são encontros abertos, acessíveis e informais realizados um pouco por todo o mundo, 
nos quais os membros da INEE e outras pessoas podem interagir, partilhar experiências e discutir tópicos relevantes.

Grupos  
Colaborativos

Espaço 
Académic o

Equipas 
Temáticas

Comunidades 
Linguísticas

Grupos de 
Referência

Meet-Ups Globais 

Adolescência 
e Juventude

Primeira 
Infância

Website 
da INEE

Mensagens 
digitais da INEE

Redes Sociaise debate 
FórunsLinha do 

tempo 
sobre EeE

Meet-Ups 
Globais

Mesas 
redondas 
políticas

Requisitos  
e Práticas

Grupos de 
Referência

Política 
Educativa

Consultas 
públicas 
Globais

Encontros 
de GT

Educação 
inclusiva

Eventos

Género

Tecnologia

E-Cubed

Revista 
sobre EeE 

Webinários

Português 

Grupos 
Colaborativos

Advocacy 

Espanhol 

Francês 

Árabe 

Grupos de 
Trabalho

Grupo 
Orientador

Secretariado Equipas 
Temáticas

Construção 
de Evidências 

Iniciativas 
da Rede

Comunidades 
Linguísticas
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ANEXO 4:  

Efeito Multiplicador da INEE

Tendo em conta que a INEE é composta por mais de 15 000 
membros individuais e 130 organizações parceiras, em mais 
de 190 países, a Rede tem o potencial de chegar até milhões 
de pessoas em todo o mundo, direta e indiretamente. Os 
beneficiários diretos incluem pessoas que apoiam o direito 
à educação, incluindo educadores, profissionais do setor 
humanitário, ativistas de direitos humanos e responsáveis 
políticos nacionais e internacionais. Os beneficiários indiretos 
da INEE incluem crianças, jovens e as comunidades afetadas 
por crises. Estes pressupostos são reforçados pelo facto de:

•  Cada um/a dos 15 000 membros da INEE partilhar  
substancialmente com 3 colegas o conhecimento  
adquirido através das iniciativas da INEE. Tipicamente,  
os membros da INEE deterem cargos onde implementam 
projetos que podem alcançar milhares de crianças  
e jovens, tais como programas educativos para  
refugiados, programas para jovens em conflito,  
iniciativas de formação de professores, construção  
de escolas, programas de alimentação escolar,  
programas de educação não formal, etc.

•  As iniciativas da INEE (e partilha com colegas) 
levarem a alterações comportamentais. Estas  
alterações comportamentais melhoram a qualidade  
das intervenções.

•  Cada profissional reforça, então, uma intervenção  
para 500 pessoas afetados por situações de crise.

15 000 membros da INEE x
3 colegas x 500 beneficiários 

Adicionalmente, devem considerar-se as 130 organizações 
parceiras da rede que incorporaram ferramentas da INEE  
nas suas intervenções direcionadas aos cerca de 65  
milhões de crianças mais diretamente afetadas por  
situações de emergência.

Um membro da INEE partilha 
conhecimento com 3 colegas.

500 pessoas em contextos de crise saem beneficiadas 
de intervenções com qualidade melhorada.

Esses colegas melhoram a 
qualidade das intervenções.
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ANEXO 5: 

Funções da INEE

A INEE procura servir os seus membros no âmbito de um 
conjunto de funções: fortalecimento da comunidade,  
agregação de atores, gestão de conhecimento, advocacy e 
disseminação, facilitação e aprendizagem, e disponibilização 
de ferramentas e recursos de qualidade aos nossos membros, 
bem como o apoio que precisem para levar a cabo o seu 
trabalho no campo da EeE. Todo o trabalho da INEE pode  
ser organizado segundo uma ou mais das referidas  
funções, nomeadamente:

Criação de comunidade
A INEE promove e sustenta os valores dos seus membros.  
Ao encorajar uma participação substancial e diversa, 
bem como a colaboração e comunicação, a INEE cria 
laços entre os membros para promover uma comunidade 
de EeE inclusiva e de apoio mútuo.

Agregação
A rede agrega partes interessadas no sentido de dialogarem 
e influenciarem a mudança positiva de políticas e práticas, 
incentivarem o avanço da investigação para a construção 
de evidências, e apoiar o estabelecimento de parcerias para 
desenvolver soluções partilhadas.

Gestão de Conhecimento
A INEE reúne, filtra, organiza, resume e dissemina informação 
relevante para reforçar as capacidades individuais  
e institucionais.

Advocacy e Disseminação 
A INEE permite que a voz dos seus membros influencie a 
mudança na política e prática e promove ideias novas,  
pouco conhecidas ou mal-entendidas.

Facilitação e Aprendizagem
A rede INEE promove a ação coletiva para ajudar os  
membros a desenvolver as suas capacidades e levar a  
cabo as suas atividades de forma mais eficaz e eficiente.

Acesso a Ferramentas e Recursos
A rede mobiliza e dissemina recursos, materiais e  
oportunidades que apoiam o trabalho dos membros e  
respondem aos seus pedidos. Topo: © INEE, Indonésia; Meio: © Jennifer Steele/IRC; Baixo: © IRC, Afeganistão, 2005
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ANEXO 6: 

Caracterização da Comunidade de 
Membros da INEE (31 de dezembro de 2018)

Tipos de Organizações Membros da INEE 

Novos Membros nos últimos 12 meses

Número total de membros: 15.067
Membros que se registaram no último mês: 97
Membros que se registaram em 2018 (até à data): 1100
Membros ativos (que iniciaram sessão) nos últimos 30 dias: 72
Membros ativos (que iniciaram sessão) nos últimos 12 meses: 703

79

2555

1347

298

98 78

248

165

160

112
112

133

104

848

787712

855

652

646

353

229
309 202

69 73

56
63

104 102

67

126
133 131

97

Jan-18
Mai-18

Set-1
8

Mar-1
8

Jul-18
Nov-18

Fev-18
Jun-18

Out-1
8

Abr-1
8

Ago-18
Dez-18

Comunidade de Membros da INEE desde 2000

Emprego

Número de Membros

Organizações Membros da INEE (top 10)

ONG–Internacional
Instituição Académica/ 
de Investigação
Sem Filiação Institucional
Escola/Universidade/ 
Instituição Educativa
Agência das ONU  
ONG Nacional 
Outra
Governamental–
Ministério da Educação
Empresa de Consultoria
Governamental–Outro 
Ministério ou Agência
Doador/Entidade de 
financiamento

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2000-2008

Sem Filiação  
Institucional
Save the Children
UNICEF
Universidade de 
Columbia, Teachers 
College
Conselho Norueguês 
para os Refugiados
Plan
World Vision 
ACNUR
UNESCO
Comité Internacional 
de Resgate
Universidade de 
Harvard

2719

1105

1327

1606

1572

1369

1185
910

1070

1105

1100
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Educação em Emergências

Adolescência e Juventude 

Formação e Capacitação

Ensino e Aprendizagem

Conceção de programas

Participação Comunitária

Investigação e Evidências

Currículo 

Financiamento da Avaliação

Monitorização e Avaliação

Desenvolvimento da  
Primeira Infância

Educação de Qualidade

Refugiados e Deslocados

Direitos Humanos e Direitos 
das Crianças

Género

Programa/Projeto 

Ensino/Formação 

Política/Planeamento

Investigação 

Monitorização e Avaliação 

Assistência técnica/ 
Capacidade

 Coordenação

 Desenvolvimento Curricular

Consultoria 

Advocacy   

Apoio consultivo 

Comunicações

Angariação de Fundos 

Estudantes

Outro

Áreas Temática de Interesse

Principais países de residência (de 190 países representados)

Posições Técnicas dos Membros da INEE

Principais idiomas (de 100 idiomas representados)

Geografia e Linguagem

2800 2487

2308

2185

1889

1788

1597

1517

1445

1407

1219

1142

900

871

544

470

2505

2277

1967

1951

1937

1892

1856

1806

1804

1733

1699

1588

1568

1551

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Nº de membros

3151
890
619
613
430
287
284
253
251
216
216
209
194
187
181

Nº de membros

11,795
3,037
2,206
1,633
586
248
162
140
128
122
102
98
89
75
55

País de residência

Estados Unidos da América
Reino Unido
Quénia
Paquistão
Canadá
Índia
França
Jordânia
Suíça
Uganda
Nigéria
Líbano
Itália
Austrália
República Árabe da Síria

Idiomas

Inglês
Francês
Espanhol
Árabe
Português
Alemão
Italiano
Urdu
Suaíli
Hindi
Chinês (Mandarim)
Neerlandês
Russo
Japonês
Persa
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NOTAS DE RODAPÉ



A Rede Interistitucional para a Educação em Situações de Emergência (INEE) é uma rede global aberta, constituída  
por agências da ONU, ONG, doadores, governos, universidades, escolas e populações afetadas que trabalham em conjunto 
para garantir que todos têm direito à educação de qualidade em situações de emergência e recuperação pós-crise. Para 
mais informação, por favor visite www.ineesite.org


