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 Sumário executivo
Algumas das violações mais flagrantes do direito à educação em todo o mundo ocorrem em contextos 
de emergência e crises prolongadas. Com dezenas de milhões de pessoas afetadas em países atingidos 
por crises, das quais quase um terço está fora da escola, ao se negligenciar a educação de crianças e 
jovens nega-se não só o seu futuro, mas também o futuro das sociedades em que vivem. A educação 
em situações de emergência e crises prolongadas pode proporcionar espaços seguros durante essas 
crises e é crucial para o sucesso de outros setores, tais como abastecimento de água e cuidados de 
saúde. A educação é vital para o crescimento económico, para a paz e a estabilidade dos países. É, 
frequentemente, identificada pelas próprias comunidades afetadas como sendo altamente prioritária.

Este relatório, desenhado enquanto instrumentos de advocacy para a Cimeira de Oslo sobre Educação 
e Desenvolvimento realizada a 6 e 7 de julho de 2015, tem como objetivo pormenorizar o desafio e 
mostrar como, com compromissos políticos e mobilização de recursos, muito mais poderia ser feito.

O Desafio
De acordo com uma análise feita em 35 países afetados por situações de crise, estima-se que 65 
milhões de crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 15 anos sejam diretamente afetadas 
por situações de emergência e crises prolongadas. Se por um lado, algumas estão fora da escola, 
outras, ainda que estejam na escola, correm riscos que advêm do perigo de descontinuidade do 
seu processo educativo, do abandono escolar e da fraca qualidade da educação a que têm acesso, 
associados a preocupações psicossociais e de proteção. Embora este custo possa ter uma variação 
muito grande, estima-se que, em média, cerca de USD 4,8 mil milhões por ano, o que corresponde a 
USD 74 por criança, seriam suficientes para começar a colmatar estas lacunas no setor de educação.

Uma análise mais pormenorizada permitiu apurar que:

• Aproximadamente 37 milhões de crianças em idade escolar, do 1º ao 3.º ciclo do ensino 
básico, estão fora da escola em países afetados pela crise, representando um total de 30% das 
crianças fora da escola, a nível mundial, nesses grupos etários.

• Há pelo menos 14 milhões de crianças refugiadas e deslocadas internamente com idade entre 
os 3 e os 15 anos nos países afetados; muito poucos frequentam o ensino pré-escolar, uma 
em cada duas frequentam o 1º ciclo do ensino básico e uma em cada quatro o 2.º e 3.º ciclos.

• As raparigas são desproporcionalmente afetadas por conflitos, sendo que 4 dos 5 países com as 
maiores desigualdades de género na educação enfrentam situações de guerra ou insurreição.

• Os cinco países que enfrentaram a maioria dos ataques à educação nos últimos anos são todos 
afetados por conflitos, sendo que 3 deles têm mais de 1 milhão de crianças fora da escola;

• Mais de 90% das crianças com deficiência não frequentam a escola nos países em 
desenvolvimento e pode supor-se que essa percentagem aumente em situações de crise.

As situações de conflito são uma preocupação séria para a educação, mas não são a sua única ameaça, 
na medida em que, cerca de um quarto são emergências complexas com múltiplas causas, quase 
um quinto são desastres naturais e as restantes são emergências de saúde pública. Além disso, as 
situações de crise ocorrem numa variedade de contextos socioeconómicos: 20 dos países analisados 
são classificados como de baixo rendimento, os restantes 15 são de rendimento médio. Atualmente, 
quase metade dos países em situação de crise situam-se em África, com a segunda maior concentração 
no Médio Oriente e no Norte de África.

Onde quer que ocorram conflitos, há uma série de impactos desastrosos a nível sistémico e a nível 
individual trazidos pelas situações de emergências e de crise prolongadas, desde a destruição 
de infraestruturas, à rutura dos sistemas e ao aumento das preocupações relativas à proteção. 
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Dependendo das faixas etárias, as crianças são afetadas de forma diferente, sendo que as crianças 
mais novas são suscetíveis a problemas de saúde e a atrasos no seu desenvolvimento e as crianças 
em idade escolar e adolescentes ficam expostos ao risco de casamento e gravidez precoces, de 
recrutamento para as forças ou grupos armados e de exploração laboral.

A meta de educação proposta no âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS), 
juntamente com a Declaração de Incheon, determina uma visão de educação de qualidade inclusiva e 
equitativa para todas as pessoas. Para além disso, vincula compromissos no que diz respeito ao acesso 
universal à educação pré-escolar e o acesso universal quer ao ensino primário, quer secundário. 
Embora as respostas educativas em situações de emergência e crise prolongadas tenham especial 
enfoque no ensino primário, a nossa análise assume que a resposta deve incluir, no mínimo, o ensino 
pré-escolar e o ensino básico, do 1º ao 3.º ciclo.

Arquitetura da resposta educativa 
Acima de tudo, a responsabilidade pela educação é dos governos nacionais e, para os subscritores 
da Convenção dos Refugiados de 1951, isso inclui os contextos de acolhimento a refugiados. No 
entanto, a vontade, a preparação e a capacidade de assumir essas responsabilidades é variável e a 
mútua responsabilização dos organismos internacionais e da sociedade civil representa um número 
significativo de outros atores implicados. Nestes atores incluem-se as agências multilaterais como a 
UNICEF e o ACNUR (com especial responsabilidade no caso dos refugiados), os parceiros de cooperação 
bilateral, bem como, as ONGI e organizações de base comunitária. Apesar do grande número de 
atores, verifica-se um alcance limitado e uma falta de capacidade persistente para a implementação 
ao nível nacional.

Esta diversidade de atores conduziu a desafios significativos na coordenação, sendo que educação em 
situações de emergência é gerida pelo Cluster Global de Educação do IASC, as crises relacionadas com 
refugiados pelo ACNUR e as crises prolongadas por um conjunto de entidades - incluindo os Grupos 
Locais de Educação (LEG). A par desses organismos e enquanto membros dos mesmos, a Parceria 
Global pela Educação (PGE) e a Rede Interinstitucional para a Educação em situações de Emergência 
(INEE) têm um papel importante na ligação entre atores e no desenvolvimento e partilha de boas 
práticas. As clivagens entre as esferas humanitária e de desenvolvimento originaram limitações nas 
ligações entre estes grupos. 

Além de proporcionar a criação de ligações entre as estruturas de coordenação, a atual arquitetura 
da Resposta educativa poderia ser reforçada na medida em que se procurasse dar resposta a três 
lacunas principais: inadequação da capacidade de resposta, falta de coerência entre a avaliação e 
o planeamento e as limitações na recolha e uso de dados. A implementação efetiva da educação 
em contextos de crise pode ser condicionada pela falta de capacidade dos parceiros e devido às 
modalidades de financiamento, por exemplo de curto prazo. A coerência entre as avaliações e os 
processos de planeamento assume-se muitas vezes também como um problema. As lacunas nos 
sistemas de recolha de dados e de gestão da informação condicionam os esforços de analisar a 
evolução das necessidades e registar os progressos.

Custos e financiamento
O custo do apoio educativo necessário para os 65 milhões de crianças com idades entre os 3 e os 15 
anos afetadas pela crise é estimado em cerca de USD 8 mil milhões por ano. Este valor corresponde 
à média de três estimativas de custo calculadas no âmbito deste relatório e corresponde a USD 2 
mil milhões no nível pré-escolar, USD 4 mil milhões no ensino primário (1º ciclo do ensino básico) e 
mais USD 2 mil milhões no 2.º e 3.º ciclos do ensino básico. Considerando este valor, associado às 
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contribuições previstas dos governos nacionais, pressupõe-se que há um défice nas finanças globais no 
valor de USD 4,8 mil milhões, o que significa um custo médio de USD 74 por criança.

As fontes de financiamento existentes não serão suficientes para colmatar este défice. No geral, a 
fonte que se assume como a mais forte candidata para financiamento adicional parece ser o setor 
associado à fase de desenvolvimento, em termos da sua dimensão e recursos, uma vez que a ajuda 
pública ao desenvolvimento (APD) para a educação atingiu, a nível global, os USD 12,6 mil milhões em 
2012. No entanto, no mesmo ano, o financiamento da fase de desenvolvimento para a educação em 
contextos de crise foi de apenas USD 1,1 mil milhões, complementado por USD 105 milhões oriundos 
do financiamento da ajuda humanitária destinado à educação. Outras fontes, como o aumento dos 
orçamentos de estado nacionais e as contribuições dos agregados familiares e das remessas, podem 
aumentar o financiamento para as situações de crise, mas não serão significativas nos contextos em 
que os recursos são escassos.

O défice de financiamento para a educação em situações de emergência e crises prolongadas, estimado 
em USD 4,8 mil milhões, é de uma ordem de grandeza bastante significativa. Ainda assim, representa 
menos de 22% do défice do financiamento anual de USD 22 mil milhões para o período de 2015-
2030, necessário para assegurar o ensino pré-escolar, primário e no 2.º e 3.º ciclos universais e de boa 
qualidade em países de baixo e médio rendimento. É possível começar a fazer algo para colmatar este 
défice, mas para isso, seria necessário que, globalmente, a APD para o setor da educação aumentasse 
em 38%. No entanto, também se espera que os orçamentos para a educação a nível nacional cresçam 
nos próximos anos e é razoável que os encargos sejam partilhados entre os diferentes atores. Tendo 
isto em perspetiva para o setor da educação, em 2014, a PGE registou, para o período 2015-2018, os 
compromissos de parceiros que totalizam USD 28,5 mil milhões e dos doadores que totalizam USD 
2,1 mil milhões. Estes valores aproximam-se dos USD 12 mil milhões alocados no Fundo Global de 
Combate à SIDA, Tuberculose e Malária, para o período 2014-2016 e dos USD 7,5 mil milhões alocados 
e dos USD 2 mil milhões prometidos para a GAVI- Aliança Global para Vacinas e Imunização, para o 
período 2016-2020.

Próximos passos
Ainda é necessário um maior comprometimento e, portanto, empregar mais esforços de advocacy para 
se conseguir uma alteração significativa nestas situações, para além do aumento de financiamento. 
Um grupo de atores políticos de alto nível e de líderes institucionais deve assumir-se como promotor 
da educação em situações de crise, de forma a se reforçar o compromisso global, a se desenvolver um 
plano detalhado e a se conseguirem os recursos necessários. Inicialmente, este grupo deve trabalhar 
em conjunto por um período mínimo de um ano, para liderar este processo, defendendo-o ativamente 
junto de chefes de Estado, chefes de instituições e potenciais doadores.

Apesar de se ter acordado uma série de compromissos globais como garantia da educação das 
crianças em situações de emergência e crises prolongadas, a verdade é que a execução desses 
acordos não se verifica. Assim, no sentido de se resolver esta situação, é necessário encontrar um 
conjunto simplificado e consolidado de princípios que possam reduzir a complexidade persistente 
na promoção da educação em situações de crise. Como tal, os Estados são chamados a reafirmar e 
implementar os princípios acordados a nível mundial para a educação em situações de emergência e 
crises prolongadas, consolidados aqui, tais como os Princípios de Oslo para a Educação em Situações 
de Emergência e Crises Prolongadas1 (ver o anexo 1).

1 Tradução livre de “Oslo Principles for Education in Emergencies and Protracted Crises”
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Além disso, verifica-se a necessidade de se delimitar o campo de intervenção técnica e de, 
subsequentemente, se lançar uma Plataforma Comum para a Educação em Situações de Emergência 
e Crises Prolongadas. Esta plataforma pode constituir-se de diferentes maneiras, incluindo uma 
combinação das opções previstas neste documento. No limite, pode passar pela criação de uma nova 
instituição, que proporcione quer assistência técnica em questões estruturais quer a alocação de um 
fundo global. Em alternativa, a plataforma poderia integrar uma iniciativa já existente, em que fosse 
definida uma oportunidade de financiamento a partir de um fundo também existente. Outra opção, 
menos exigente, poderia ser uma iniciativa formal de trabalho colaborativo entre atores do governo, 
da ajuda humanitária e da fase de desenvolvimento, com uma coordenação de nível nacional, com 
vista ao desenvolvimento de um plano a médio-longo prazo, tendo por base o financiamento existente.

No sentido de se assegurar a implementação destes passos, sugerem-se quatro recomendações:

Recomendação 1: Formação de um ‘Grupo de Líderes2’ constituído por atores de alto nível, 
representantes de países doadores e Estados afetados por situações de crise, no sentido de promover 
a ação global no campo da educação em situações de emergência e de crises prolongadas.

Recomendação 2: Definição e Implementação de Princípios consolidados em prol da Educação em 
Situações de Emergência e Crises Prolongadas, reafirmando os compromissos assumidos.

Recomendação 3: Configuração detalhada e lançamento da Plataforma comum para a Educação em 
Situações de Emergência e Crises Prolongadas, com vista a dar resposta a questões humanitárias 
e basilares para a fase de desenvolvimento, garantindo uma transição mais harmoniosa do apoio 
durante e após as crises.

Recomendação 4: Melhoria da atenção prestada à necessária resolução do défice de financiamento 
para a educação em situações de crise, começando com uma avaliação das opções existentes, 
seguida da criação de um fundo específico ou de novas modalidades de financiamento.

2 Tradução livre de “Champions Group”
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Introdução 
Este relatório sobre educação em situações de emergência e crises prolongadas pretende ser um 
documento de referência para as discussões a terem lugar na Cimeira de Oslo sobre Educação e 
Desenvolvimento, realizada a 6 e 7 de julho de 2015. Esta Cimeira tem em vista o assumir de um 
compromisso político forte e renovado para com a Educação, a nível global, com enfoque em quatro 
áreas: o investimento na educação, a educação das raparigas, a educação em situações de emergência 
e a qualidade do ensino.

A educação é um direito fundamental de todas as pessoas. É também a forma mais eficaz de reduzir 
a pobreza e as desigualdades, sendo essencial para que as pessoas possam cumprir os seus objetivos 
de vida  (High Level Panel, 2013). No entanto, 25 anos após a adoção da Declaração Mundial sobre 
Educação para Todos e 15 anos de implementação do plano de ação de Dacar, mais de 58 milhões 
de crianças continuam fora do ensino primário e outros 63 milhões fora do 2.º e 3.º ciclos do ensino 
básico (UIS, 2015). Além disso, um número preocupante de crianças em países em desenvolvimento, 
que estando integradas no sistema de ensino, não estão a receber um ensino de qualidade (EFA GMR, 
2014).

Algumas das violações mais flagrantes do direito à educação ocorrem em contextos de emergência e 
crises prolongadas. De acordo com o Relator Especial sobre o Direito à Educação da ONU, “a educação, 
um direito humano básico, é frequentemente interrompida, adiada ou até mesmo negada durante o 
processo de reconstrução e resposta rápida a emergências” (Muñoz, 2008). 

Este documento descreve o desafio que se coloca à educação em situações de emergência e crises 
prolongadas, explorando três questões principais: a forma como se define a questão, número de 
pessoas afetadas e onde, e o impacto das crises na educação. Seguidamente, passa a explorar 
a arquitetura da resposta humanitária no setor de educação, olhando para quem é responsável 
pela educação, como é que esta é avaliada e coordenada e os respetivos custos e financiamento. 
Finalmente, este relatório apresenta as principais lacunas e procura recomendar ações no sentido de 
dar resposta a essas lacunas.

1 O Desafio
1.1 O que é ‘educação em situações de emergência e crises prolongadas’?
Há um conhecimento relativamente amplo do que se entende por ‘educação em situações de 
emergência’3, sendo que é uma expressão abrangente e muitas vezes utilizada para abarcar vários 
domínios. Podem usar-se outras expressões dependendo do foco, como sejam a educação em resposta 
humanitária, a educação em crises prolongadas (DFID, 2015) ou educação em contextos frágeis (GPE, 
2015a). Aqui usamos a expressão ‘educação em situações de emergência e crises prolongadas’, 
abreviando-a por vezes para ‘educação em situações de crise’, no sentido de enfatizar a natureza tão 
imediata quanto contínua do desafio.

A resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre o Direito à Educação em Situações de 
Emergência reafirma o direito à educação para todas as pessoas afetadas por crises humanitárias, 
recordando esse mesmo direito conforme estabelecido em numerosas declarações e convenções 
(ver Anexo 1 para obter mais informações). Adverte ainda os doadores para que se aumente o 

3 A INEE afirma que a educação em situações de emergência abrange “oportunidades de aprendizagem 
de qualidade para todas as idades, em situações de crise, incluindo a educação na primeira infância, primária, 
secundária, não-formal, técnica, profissional, superior e de adultos (…) que assegure a proteção física, psicossocial 
e cognitiva, que possa salvaguardar e sustentar vidas humanas.” (INEE, 2010). 
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financiamento destinado à educação em situações de crise e para a implementação dos Requisitos 
Mínimos da INEE (2010), oficialmente reconhecidos como complementares aos Requisitos do Projeto 
Esfera4 (2011).

A educação em situações de emergência e de crises prolongadas é importante por diversas razões. 
Por um lado, ao propiciar espaços seguros durante situações de crise, a educação salvaguarda vidas 
e proporciona apoio psicossocial, fundamental para o desenvolvimento a longo prazo de crianças, 
jovens e comunidades. Por outro lado, é crucial para o sucesso da intervenção noutros setores, 
como sejam o do abastecimento de água e de cuidados de saúde. A educação é vital para a paz e a 
estabilidade dos países (INEE, 2010) e é frequentemente identificada, pelas próprias comunidades 
afetadas, como um setor altamente prioritário (Save the Children e NRC, 2014).  

A resposta educativa é afetada por vários fatores, como sejam, o tipo de crise, a escala, a fase, entre 
outros. Ainda que não se correspondam a uma taxionomia pré-definida, pode dizer-se que existem três 
grandes tipologias de crises, em concreto: conflito (ex., guerra, insurreição), catástrofes naturais (ex., 
terremotos, tsunamis, inundações, secas), epidemias (ex., vírus do ébola, VIH-SIDA). Importa ainda 
referir as emergências complexas envolvendo uma combinação dos acontecimentos referidos (IFRC, 
2015). Além disso, a fragilidade é muitas vezes um fator subjacente aos sistemas de educação já de si 
com pouca capacidade, particularmente em crises complexas e prolongadas (Shields & Paulson, 2015).

Para além disso, a deslocalização de pessoas, dentro e fora de fronteiras, é uma questão complicada 
no âmbito da educação. No ano passado, o número de deslocações forçadas foi maior do que nunca. 
Perto de 60 milhões de pessoas foram exiladas de suas casas no final de 2014 - um número recorde 
– sendo que a maioria das situações assumia uma duração superior a 20 anos (UNHCR, 2015). A 
guerra, agora, de quatro anos na Síria é claramente a situação que mais despoleta esta deslocalização, 
contabilizando-se 2,6 milhões de crianças fora da escola na Síria e nos países vizinhos: Turquia, Líbano, 
Jordânia, Iraque e Egito (UNHCR, 2015; Jalbout, 2015).

A meta de educação proposta no âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS), 
juntamente com a Declaração de Incheon, determina uma visão de educação de qualidade inclusiva e 
equitativa para todas as pessoas. Para além disso, vincula compromissos no que diz respeito ao acesso 
universal à educação pré-escolar e o acesso universal quer ao ensino primário, quer secundário. 
Embora as respostas educativas em situações de emergência e crises prolongadas tenham especial 
enfoque, no ensino primário, a nossa análise assume que a resposta deve incluir, no mínimo, o ensino 
pré-escolar e o ensino básico, do 1º ao 3.º ciclo5.

Reconhecendo o âmbito alargado e a complexidade deste desafio é essencial promover o 
desenvolvimento do setor.6 As necessidades educativas são significativas em diferentes dimensões, 
desde a tipologia, a escala e a estrutura da crise, ou seja, o sistema e os seus recursos devem ser 
suficientemente flexíveis para responder às necessidades de mudança nas várias de situações de 
emergência e crises prolongadas. 

4 Tradução livre de Sphere Standards.
5 Embora vá para além do ensino primário, esta conceptualização de resposta necessária é relativamente 
limitada, uma vez que ainda não se exploraram os números ou custos associados ao ensino secundário, técnico 
ou profissional, ensino superior ou para a educação não-formal, ou ainda os custos específicos de programas 
especiais, tais como programas de compensação pelos anos de atraso na sua educação ou formação intensiva.
6 Uma definição mais exata desta questão depende, em parte, da perspetiva e das prioridades dos diferentes 
atores. Na realidade há uma complexa matriz de questões que se colocam nas diferentes fases e de acordo com 
outros elementos e, ainda, o âmbito em que as organizações operam individualmente é, quase sempre, mais 
limitado do que as necessidades de todo o setor.
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1.2 Quantas crianças são afetadas e onde? 
Atualmente a comunidade internacional reconhece que existem 35 países afetados por situações de 
emergência e crises prolongadas, com base na análise dos países incluídos na lista de pedidos à linha 
de Ação Humanitária para as Crianças do Fundo das Nações Unidas para a Infância (HAC UNICEF) para 
20157. Ainda que as situações de crise sejam dinâmicas e que o número de pessoas afetadas possa 
mudar de ano para ano, a análise dos dados mais recentes indica que:

• Cerca de 65 milhões de crianças com idades entre os 3 e os 15 anos, em todo mundo, são 
diretamente afetadas por situações de emergência e crises prolongadas8, estando assim em 
risco de interromperem o seu processo educativo, de se deslocalizarem, de desistirem e de 
acederem a uma educação de fraca qualidade, a par de outras questões psicossociais e de 
proteção;9

• Aproximadamente 37 milhões de crianças em idade de frequentar desde o 1º ao 3.º ciclo do 
ensino básico estão fora da escola em países afetados por crises10, ainda que não seja claro 
em que medida este número resulta diretamente de crises ou de outros tipos de fragilidade 
(ver figura 1-2); 

• Existem, pelo menos, 14 milhões de crianças refugiadas e deslocadas internamente com idades 
entre os 3 e os 15 anos nestes países afetados, com base nas populações totais de preocupação 
do ACNUR e da UNRWA; apenas 1 em cada 2 crianças frequenta o ensino primário e 1 em cada 
4 frequenta o 2.º e 3.º ciclos do ensino básico (UNESCO, 2015b).11

7 Foram analisadas várias listas que detalham situações de emergência e crises prolongadas. Para além da 
lista UNICEF HAC 2015, foram consultadas a lista de países afetados por conflitos do RMG EPT de 2015, a lista 
do Global Emergency Overview da ACAPS, bem como, a lista mais recente de pedidos feitos à OCHA. Cada uma 
destas listas apresenta lacunas ao nível da lógica e do processo de acompanhamento. A lista da UNICEF na qual 
constam os 35 países (34 dos quais em conflito e o Nepal devido ao recente sismo e subsequente pedido) foi 
considerada a melhor para a análise pretendida, uma vez que inclui diferentes tipos de crise, compreende todos 
os países com pedidos interinstitucionais e outros. Para além disso, cita dados relativos às populações afetadas. 
Existem, no entanto, alguns países que podem ser considerados como estando em ‘em crise’ (como sejam o 
Bangladesh, a Líbia e o Paquistão) que, não estando nesta lista, podem fazer com que os números gerais estejam 
a ser subestimados.
8 Nestes países existem aproximadamente 15 milhões de jovens afetados pela crise, com idades entre os 16 
e os 18 anos.
9 A população total de crianças entre os 3 e os 15 anos, que vive nesses países é de 403 milhões.
10 Isto inclui 22 milhões de crianças em idade de frequentarem o ensino primário e 15 milhões em idade de 
frequentarem o 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, que estão fora da escola. Para estes cálculos, foram recolhidos 
dados referentes ao número de crianças fora da escola por país, através das bases de dados do Banco Mundial 
(fonte: UIS).  No que diz respeito à República Democrática do Congo, à Etiópia e à Nigéria – incluíram-se apenas 
as áreas afetadas e não todo o país. Nos casos em que não havia dados disponíveis sobre o número de crianças 
fora da escola, os mesmos foram obtidos por estimativa, através da aplicação da percentagem média de crianças 
fora da escola em crise que afetou os Estados em causa em relação ao total da população em idade escolar.
11 Além dos 35 países afetados que foram analisados no âmbito deste relatório, em termos globais, no final de 
2014, eram  12 milhões as crianças com idades entre os 5 e os 11 anos e 8 milhões com idade entre os 12 e os 17 
anos entre as populações -alvo do ACNUR (UNHCR, 2015).
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Tabela 1 – Número estimado de crianças, entre os 3 e os 15 anos, afetadas, nos 35 países afetados pela crise (em milhões)

Pré-escolar Primário 2.º e 3.º ciclos
Número total 73 293 110

Crianças afetadas por crises 10 40 15
Crianças fora da escola - 22 15

Refugiadas e deslocadas 2 8 3
Fonte: (Linksbridge, 2015)

Embora as situações de conflito sejam uma preocupação séria no que se refere à educação, não são 
a única ameaça. Por um lado, cerca de um quarto dessas situações correspondem a emergências 
complexas com múltiplas causas. Por outro, quase um quinto delas correspondem a catástrofes 
naturais e as restantes a emergências relacionadas com a saúde pública.12 Além disso, as situações 
de crise podem acontecer em vários contextos socioeconómicos, sendo que 20 dos países analisados 
são classificados como de baixo rendimento, os restantes 15 são de rendimento médio. Atualmente, 
quase metade dos países em situação de crise situam-se no continente africano, seguido do Médio 
Oriente e Norte de África e, por último na Ásia.13 A Nigéria, Guiné Conacri, Iémen, Coreia do Norte 
e Síria – cinco países - albergam mais de 4 milhões das crianças em idade escolar que são afetadas 
(Figura 1.1 abaixo).

Figura 1.1 - Distribuição das 65 milhões de crianças afetadas por país (em milhões)
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55 million ? 37 m

Figura 1.2 – Crianças afetadas vs 
crianças fora da escola em países 
afetados por crise

Embora se estime que 55 milhões de crianças em idade escolar (ensino 
primário e 2.º e 3.º ciclos do ensino básico) sejam afetadas por crises 
(cerca de 10 milhões em idade pré-escolar), não é preciso o número 
das que se encontram fora da escola, uma vez que não há dados 
suficientes. Ainda assim, a nível mundial 37 milhões das que se 
encontram fora da escola vivem em países afetados por crises. Não é 
claro qual é o número de crianças que se sobrepõe entre os 55 milhões 
afetados por crises dos 5 aos 15 anos e os 37 milhões que se encontram 
fora da escola nesses países, apesar de se poder assumir que na 
verdade existem algumas (Ver a Figura 1.2).

12 Cerca de 50% dessas crises humanitárias estão relacionadas com conflitos, 17% com desastres naturais, 9% 
com emergências relacionadas com a saúde pública e outros 23% com múltiplas causas.
13 Um total de 65% da população em idade escolar afetada situa-se em África, 19% no Médio Oriente e Norte 
da África, 12% na Ásia, 3% na América Latina e nas Caraíbas e 1% na Europa Central e de Leste.
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Caixa 1 – Análise comparativa das estimativas de crianças fora da escola que são afetadas por crises

O impacto das situações de emergência e crises prolongadas na educação tem sido medido 
globalmente, até agora, através dos dados escolares. No entanto, esses números não mostram o 
verdadeiro impacto das crises, que podem provocar mais ou menos efeitos naqueles que estão na 
escola. O estudo feito no âmbito deste relatório revelou que existem 22 milhões de crianças em 
idade de ensino primário e 15 milhões em idade do 2.º e 3.º ciclos que se encontram fora da escola 
em países afetados pela crise, representando 30% do total de crianças fora da escola nessas faixas 
etárias (38% - ensino primário, 23% - 2.º e 3.º ciclos). Pode comparar-se a outras estimativas com 
enfoque nas situações de conflitos, como sendo a mais recente estimativa do RMG EPT, segundo a 
qual 21 milhões de crianças em idade de frequentar o ensino primário estavam fora da escola em 
países afetados por conflitos, no ano de 2012, correspondendo a 36% do total (UNESCO, 2015); e 
a estimativa menos abrangente proposta por Jones e Naylor, segundo a qual, em 2012, 14 milhões 
de crianças com idade entre os 7 e os 14 anos, se encontram fora da escola em regiões afetadas por 
conflitos (Jones & Naylor, 2014). 

Importa reconhecer que um dos maiores desafio para obter dados reais sobre o número de pessoas 
afetadas é precisamente encontrar dados disponíveis e atualizados. De facto, é provável que todos 
estes dados, incluindo os nossos, correspondam a estimativas que se encontram abaixo da realidade, 
uma vez que se baseiam em dados recolhidos a partir das matrículas e não consideram a assiduidade 
ou a verificação da conclusão do ciclo de estudos ou até mesmo a qualidade da educação. Os 
Sistemas de Gestão de Informação sobre Educação14 (EMIS) dão respostas lentas em caso de situações 
humanitárias e podem comprometer-se a si próprios em situações de emergência de larga escala, 
uma vez que os sistemas de gestão de informação humanitária tendem a ter falta de recursos e a 
serem incompletos.

1.3 Qual é o impacto das crises na educação?
As crises podem trazer uma série de impactos negativos a nível individual e sistémico, desde a 
destruição de infraestruturas, à rutura dos sistemas, ao aumento das preocupações com questões de 
proteção. 
Caixa 2 – O impacto de situações de emergência e crises prolongadas recentes

• No dia 25 de abril de 2015, o Nepal foi atingido por um sismo com a magnitude de 7.8 na escala de 
Richter, seguido de várias réplicas graves. Mais de 36 mil salas de aula foram destruídas e outras 17 
mil foram danificadas, interrompendo a educação de mais de 1 milhão de crianças (UNICEF, 2015). 

• Em 2014 e 2015 o vírus do ébola provocou danos nos sistemas de educação da Guiné Conacri, da 
Serra Leoa e da Libéria. Isto teve impacto em 8,5 milhões de crianças e jovens com menos de 20 
anos, dos quais 2,5 milhões têm menos de 5 anos. As escolas nesses três países ficaram fechadas 
durante 7 meses. Antes de crise a taxa de frequência escolar ao nível do ensino primário já era 
baixa (Guiné Conacri – 58%, Serra Leoa – 74%, e Libéria – 34%) (INEE, 2015a). 

• No Sudão do Sul, o conflito em curso está a causar uma perturbação massiva num sistema de 
educação que já antes tinha uma baixa taxa de frequência de 43% no que diz respeito a crianças 
e adolescentes. Pelo menos 1188 escolas estão situadas na região afetada, 95 das quais estão 
ocupadas por forças militares ou pessoas deslocadas. Desde dezembro de 2013 que se sabe que 
mais de 9000 crianças foram recrutadas para as forças armadas (INEE, 2015b). 

14 Tradução livre de: Education Management Information System.
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O impacto destas situações nas crianças depende da faixa etária de cada uma delas, sendo que as 
mais novas são mais suscetíveis a problemas de saúde e atrasos de desenvolvimento e as que se 
encontram em idade escolar ou na adolescência podem ficar em situação de risco de casamento e 
gravidez precoce, de recrutamento para as forças ou grupos armados, ou para exploração do seu 
trabalho. Ainda assim, a resposta da educação em situações humanitárias foca-se, principalmente, 
no ensino primário e procurando assim abranger, quer o ensino primário, quer o ensino secundário 
ou superior.

A educação de grupos à partida vulneráveis ou marginalizados é quase sempre a mais afetada em 
situações de emergência. São especialmente afetadas as raparigas (Jones & Naylor, 2014) e os 
pobres (UNESCO Institute for Statistics, 2010). Neste sentido, quatro dos cinco países com os maiores 
problemas no setor de educação estão na lista dos 35 países afetados pela crise – a República Centro-
Africana, Chade, Iémen e Sudão do Sul (King & Winthrop, 2015). Pa além disso, mais de 90% das 
crianças com deficiência que se encontram nos países em desenvolvimento não frequentam a escola 
e pode supor-se que essa percentagem aumentaria em situações de crise (UNESCO, 2007).

Os ataques diretos à educação e as questões de proteção mais abrangentes são também motivo 
de preocupação nas áreas afetadas por conflitos. O relatório “Education Under Attack” de 2014 da 
Coligação Global para a Proteção da Educação contra Ataques (GCPEA) destaca o facto de, entre 2009 
e 2012, se terem verificado ataques à educação em mais de 70 países e, ainda, que dos cinco mais 
afetados – Colômbia, Sudão, Somália, Síria e Afeganistão – pelo menos três têm 1 milhão de crianças 
fora da escola (GCPEA, 2014).

2. Arquitetura da resposta educativa
2.1 Quem proporciona a resposta educativa em situações de crise?
Como foi reafirmado na resolução A/64/L.58 da Assembleia Geral da Nações Unidas sobre “O direito à 
educação em situações de emergência” (2010), a responsabilidade pela educação assenta, globalmente, 
nos governos nacionais. Os Estados são, portanto, os principais atores com a responsabilidade de 
garantir que os sistemas educativos estão preparados para e que são resilientes a fatores de crise, 
bem como de coordenar a resposta. No entanto, a vontade, a preparação e a capacidade de assumir 
essas responsabilidades é variável e os organismos internacionais e a sociedade civil acabam por ser 
responsabilizados na resposta às necessidades. Em geral, e contextos de crise, a falta de parceiros 
com competências para dar resposta a todos os níveis ainda permanece um desafio. 

Governos Nacionais
Através da análise dos atuais 75 planos nacionais para a educação, verificou-se que 67% não 
mencionam nem os conflitos nem as catástrofes naturais e que muitos desses planos não têm planos 
detalhados para lhes dar resposta (Winthrop e Matsui, 2013:37-38). Alguns países fizeram progressos 
significativos em termos de planos de resiliência, como a Etiópia e outros 26 países que assinaram o 
Enquadramento Geral de Segurança Escolar15 (UNISDR e GADRRRES, 2014). Países como a Palestina 
ou o Paquistão estão, também, a criar unidades de emergência relacionadas com a educação, quer 
em agências de gestão de catástrofes quer nos seus Ministérios da Educação, a fim de melhor 
coordenarem a resposta nacional e internacional às situações de crise.

15 Tradução livre de: Comprehensive School Safety Framework
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Nos termos da Convenção das Nações Unidas de 1951, relativa ao Estatuto dos Refugiados, os 
governos nacionais signatários têm a responsabilidade de proteção e assistência aos refugiados e 
pessoas apátridas no seu território, o que inclui, também, o direito à educação e o dever de cooperar 
com o ACNUR. Ainda assim, a medida em que essas obrigações vão sendo cumpridas no que se refere 
à educação, varia. Apenas 16 (64%) dos 25 países considerados prioritários para o ACNUR permitem, 
oficialmente, que os refugiados tenham acesso completo aos sistemas nacionais de educação, ao 
passo que os outros países colocam-lhes limites de acesso.

Organismos Internacionais e Sociedade Civil
Há uma grande diversidade de agências multilaterais a apoiar a educação em situações de crise, 
disponibilizando recursos adicionais, conhecimentos e capacidade para aumentar os esforços 
liderados pelos Estados. A UNICEF tem um papel significativamente importante, respondendo a 
200 situações de emergência por ano. A UNESCO, o Banco Mundial e União Europeia também dão 
contributos importantes. O ACNUR lidera os esforços internacionais para salvaguardar os direitos e 
o bem-estar dos refugiados, incluindo o direito à educação e é responsável pela coordenação da 
resposta aos refugiados. A Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados Palestinianos16 
tem um mandato semelhante para as pessoas deslocadas pelo conflito israelo-árabe de 1948. Cada 
um destes atores tem diferentes focos e capacidades.

No que respeita a agências de desenvolvimento bilaterais, existem igualmente diferentes níveis de 
enfoque e apoio à educação em situações de crise. Uma análise recente mostra que a educação em 
situações de emergência e crises prolongadas é “abordada ligeiramente por 5 doadores nas suas 
estratégias de assistência externa; um pouco mais especificamente por 5 doadores nas suas estratégias/
políticas humanitárias; e mais especificamente por 6 doadores nas suas estratégias/políticas do setor 
de educação” com mais 3 doadores que apresentam, em relatórios ou livros brancos, detalhes sobre 
este tipo de educação no seio da sua abordagem (NRC e Save the Children, 2015). 

As ONG internacionais (ONGI) também desempenham um papel fundamental no setor de educação 
e em particular na advocay pela educação em situações de crise, particularmente ONGI como a Save 
the Children, o Comité Internacional para os Refugiados, a Plan International, e o Conselho Norueguês 
para os Refugiados. Além disso, ONG nacionais ou subnacionais são uma parte importante da 
resposta à educação em situações de crise. Na comunidade de membros da INEE encontram-se 125 
organizações com estatuto de ONG nacionais e organizações comunitárias.

2.2 Como é que é coordenada a resposta no setor de educação?
A diversidade de atores que operam em vários níveis da resposta no setor despoletou uma clara 
necessidade de coordenação. Os fóruns/plataformas mais significativos para a coordenação da 
educação ao nível nacional identificados são - Cluster Global de Educação do IASC, coordenação 
promovida pelo ACNUR e os Grupos Locais de Educação (LEG). Além disso, a Parceria Global pela 
Educação e a INEE assumem-se como espaços partilhados por este conjunto de atores, nos quais 
podem discutir estas questões, trabalhando tanto a nível nacional, como integrados nestes grupos e/
ou com eles.

Mecanismos de coordenação da educação
O Comité Interinstitucional Permanente das Nações Unidas17 (IASC), liderado pelo Coordenador da 
Ajuda de Emergência – também líder do Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários das 

16 Tradução livre de: United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees
17 Tradução livre de: Inter-Agency Standing Committee
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Nações Unidas (OCHA)18 – é um órgão de coordenação, de tomada de decisões e de desenvolvimento 
de políticas composto por agências das Nações Unidas e grandes ONG envolvidas no trabalho 
humanitário. O Cluster Global de Educação do IASC atua a nível global e é ativado ao nível do terreno 
em resposta a situações de emergência específicas. O Cluster de Educação é coliderado pela UNICEF e 
pela Save the Children e tem atualmente 21 membros.19 Os Clusters de âmbito nacional são ativados 
e desativados com base nas necessidades e na fase da emergência, através de um pedido formal do 
Coordenador Humanitário da ONU e na sequência do pedido dos países de acolhimento.20 Os Clusters 
de Educação apoiam a coordenação dos Planos Estratégicos de Resposta nacionais, sendo que os 
mesmos integram eventuais pedidos de financiamento, mas não implicam a distribuição de fundos.

Independentemente da localização (rural/urbano) ou da situação de emergência, não-emergência 
e movimentos mistos envolvendo requerentes de asilo e refugiados, o mandato do ACNUR para os 
refugiados (e do UNRWA, no caso dos refugiados palestinos) é global. Em situações de refugiados, o 
ACNUR tem o mandato de “coordenar eficazmente as medidas tomadas para lidar com [contextos de 
refugiados]”, sendo, como tal, o ACNUR o líder na coordenação da educação para os refugiados em 
contexto de crise, em oposição à abordagem de Cluster (UNHCR, 2013).

Em situações de desenvolvimento a longo prazo, os Grupos Locais de Educação reúnem autoridades 
nacionais de educação e representantes de vários atores nacionais da área da educação, incluindo outros 
departamentos governamentais, doadores, ONGI, OSC, sindicatos de professores, universidades e setor 
privado. Estes grupos são dirigidos ou codirigidos pelo Ministério da Educação e procuram definir prioridades 
e planos comuns para o setor da educação. A criação de Grupos Locais de Educação e a respetiva conceção 
de planos de educação setoriais é um pré-requisito para receber financiamento da Parceria Global pela 
Educação (PGE), mesmo em situações de fragilidade e crise, uma vez que o seu financiamento irá depender 
das lacunas de financiamento identificadas no decorrer do desenvolvimento da estratégia para a educação 
(PGE, 2012).

Redes e parcerias Internacionais
A Parceria Global pela Educação (PGE) foi criada em 200221. Não sendo estritamente um ator humanitário 
está presente numa série de Estados frágeis e permanece ativa em situações de crises prolongadas. 
A PGE mobiliza fundos de doadores bilaterais e de governos de países em desenvolvimento, bem 
como, da sociedade civil e do setor privado, concedendo subvenções a países como forma de apoiar e 
melhorar a educação. Estas subvenções já totalizaram USD 4,3 mil milhões em 60 países, desde 2002. 
Enquanto a PGE trabalha, principalmente, com governos nacionais, outras ONGI parcerias atuam 
como entidades gestoras dos fundos, sendo até responsáveis pela sua distribuição, em contextos onde 
a capacidade do Governo é fraca. A nível nacional a PGE trabalha de perto com os LEG, apoiando-os 
no desenvolvimento de desenvolverem os planos setoriais e em mobilizar os atores locais no sentido 

18 O Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários das Nações Unidas desempenha vários papéis na 
esfera humanitária, incluindo a coordenação, advocacy, desenvolvimento de políticas, gestão da informação e 
de coordenação do financiamento humanitário. Este último inclui quer a mobilização e a gestão de fundos para 
crises humanitárias, quer o acompanhamento e publicação de despesas humanitárias através do banco de dados 
do Serviço de Acompanhamento Financeiro (FTS).
19 A Unidade do Cluster Global de Educação está sedeada em Genebra, onde funciona o seu secretariado, 
dando orientações aos Clusters de Educação nacionais e gerindo o posicionamento das Equipas de Resposta 
Rápida (RRT).
20 Existem, atualmente, 23 Clusters de Educação ativos e outros 6 inativados entre 2006-2015 e, ainda, grupos 
menos formais a trabalhar em 24 países durante o mesmo período.
21 Anteriormente designada de Iniciativa de execução acelerada da agenda de Educação Para Todos (‘Education 
for all’ Fast-Track Initiative)
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de trabalharem em conjunto.

Por último, a INEE, uma rede global que procura facilitar a colaboração, desenvolver requisitos e 
orientações e, ainda promover a partilha de informação no setor, foi criada no ano 2000. Em 2004, a 
INEE concebeu os Requisitos Mínimos para a Educação: Preparação, Resposta, Reconstrução (INEE, 
2010), estabelecendo orientações sob as quais o trabalho em situações de emergência deve ser 
operacionalizado.

2.3 Como são avaliadas as necessidades e planeadas as respostas? 
Existe um conjunto de processos de avaliação e planeamento que têm lugar em situações de 
emergência e de crise prolongada que, apesar de serem conduzidos conjuntamente, por vezes não 
estão relacionados e duplicam-se. A falta de consistência e objetividade na avaliação de necessidades 
também representa constrangimentos no que diz respeito à priorização de fundos e à construção dos 
programas. Nos mecanismos de planeamento a longo prazo e de transição encontram dificuldades 
semelhantes. 

Assim, responder às necessidades de educação das populações em contextos de crise exige, como 
primeiro passo, uma avaliação rigorosa e credível das necessidades, seguida pelo desenvolvimento 
de planos de resposta. A avaliação de necessidades em caso de crise grave é habitual e inicialmente 
garantida através do Diagnóstico Conjunto de Necessidades Educativas22 (JENA), facilitada pelo grupo 
de trabalho do Cluster de Educação. Este diagnóstico inicial tem como objetivos avaliar o impacto de 
dada crise, identificar a localização e caracterizar a população afetada, avaliar a capacidade do sistema 
educativo, e, com base nisso, identificar prioridades de educação que necessitem de assistência 
externa. Para além desta, podem ser realizados outros diagnóstico de necessidades mais abrangentes, 
como por exemplo, Diagnóstico de necessidades no período pós-desastre (PDNA)23 – conduzida pelo 
governo, e Diagnóstico das necessidades no período pós-conflito (PCNA)24 – exercícios multilaterais. 
Com estes diagnósticos pretende-se criar um ponto de partida para negociar e financiar estratégias 
comuns para a recuperação e desenvolvimento, incorporando a avaliação de necessidades, prioridades 
nacionais e orçamentando necessidades num quadro de transição centrado nos resultados. Neste 
contexto deve ser promovida uma maior coerência entre estes e outros processos de diagnóstico 
de necessidades, inclusive dos processos usados para informar a conceção dos planos setoriais de 
educação.

Em termos de planeamento, os Planos Estratégicos de Resposta, anteriormente reconhecidos 
enquanto pedidos consolidados, são atualmente utilizados para coordenar a resposta em caso de crises 
humanitárias, sempre que há várias organizações a atuar no terreno. Estes planos são preparados por 
equipas humanitárias, tendo em atenção as particularidades do país e por princípio uma visão global 
das necessidades humanitárias (à exceção da resposta aos refugiados). Para além disso, são usados 
por diretores de agências e de ONG, por gestores e coordenadores de Clusters para a mobilização de 
recursos. Os planos dos Clusters, incluindo os do Cluster de Educação, inserem-se no âmbito dos Planos 
Estratégicos de Resposta e correspondem a objetivos, atividades e projetos de acompanhamento 
da implementação detalhados, incluindo resultados e custos previstos. As orientações do Gabinete 
de Coordenação dos Assuntos Humanitários das Nações Unidas (OCHA, 2014a) vão no sentido de 
que os Planos Estratégicos de Resposta deveriam ser elaborados de forma a serem coerentes com a 
realidade nacional, como acordado nos planos de recuperação e transição. 

22 Tradução livre de: Joint Education Needs Assessment.
23 Tradução livre de: Post-Disaster Needs Assessment.
24 Tradução livre de: Post-Conflict Needs Assessment.
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O planeamento da educação a longo prazo, feito pelos governos nacionais e pelos Grupos Locais de 
Educação (LEG) pode também relacionar-se com situações de emergência e de crises prolongadas. 
Em primeiro lugar porque se podem integrar aspetos relacionados com a capacidade de resiliência a 
situações de crise, embora, como observado nas secções anteriores do relatório, em situações de crise 
o planeamento acabe por não se assumir como uma prioridade. Em segundo lugar porque os LEG são 
presididos ou copresididos pelos Ministérios da Educação e funcionam de acordo com prioridades e 
planos comuns para o setor da educação definidos por um vasto conjunto de atores, e onde se podem 
identificar lacunas de financiamento e dá-las a conhecer aos atores internacionais. Estes planos dão 
informações-chave sobre as necessidades e as prioridades educativas a nível nacional, bem como 
dados de partida para o planeamento em intervenções de crise (GPE, 2012).

Apesar da existência de uma série de abordagens possíveis nas avaliações das necessidades e no 
planeamento, muitas delas apresentam problemas devido à falta de dados, à fraca capacidade técnica 
e de monitorização e à divisão ambígua do trabalho entre os atores. A necessidade de simplificação 
e adaptação ao contexto, bem como de capacitação, tem sido destacada como fundamental para 
garantir que essas ferramentas são bem utilizadas.

3 Custos e financiamento
3.1 Quais são os custos globais e os défices de financiamento?
Estima-se que são necessários USD 8 mil milhões por ano para o apoio educativo aos 65 milhões de 
crianças, entre os 3 e os 15 anos, afetadas por crises. Este valor resulta da média de três estimativas 
de custo25 calculadas no âmbito deste relatório e inclui USD 2 mil milhões para o nível pré-escolar, USD 
4 mil milhões para o ensino primário e mais USD 2 mil milhões para o 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, 
o que corresponde a um custo médio de USD 123 por criança.26

A análise de qual seria a contribuição de governos nacionais indica que há um défice de financiamento 
global de USD 4,8 mil milhões ou de USD 74 por criança (ver a Tabela 2). Isto representa menos de 
22% do défice de financiamento anual de USD 22 mil milhões para o ensino pré-escolar, primário e do 
2.º e 3.º ciclos universais.

25 As estimativas dos custos devem ser interpretadas com alguma cautela, uma vez que se baseiam num 
modelo simplificado de resposta educativa que poderá variar muito na realidade. O cálculo foi feito com base no 
fornecimento de um pacote padronizado que inclui a construção/reparação de salas de aula, salário/bolsa dos 
professores e materiais formativos para professores e alunos. No entanto, reconhece-se que as necessidades 
de resposta provavelmente se estenderão para além destas. Os custos foram estimados, separadamente, por 
região (África, Ásia e América Latina) e calculados para baixo e alto nível, resultando na média apresentada neste 
relatório.
26 Estas estimativas partem do pressuposto que todas as crianças entre os 3 e os 4 anos de idade iniciariam o 
ensino pré-escolar (sendo que muito poucos países afetados por crises apresentam taxas de matrícula no ensino 
pré-escolar elevadas), e que todas aquelas entre os 5 e os 15 anos de idade estarão matriculadas na escola e 
precisarão de apoio complementar para evitar ou diminuir o abandono escolar (já que é muito difícil dizer qual a 
percentagem de crianças que estão fora da escola a longo prazo). 
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Tabela 2 – Estimativas baixas, médias e altas de défices de financiamento para crianças entre os 3 e os 15 anos, afetadas pela crise.

Estimativa dos 
custos para apoio 

à educação em 
países afetados 
por crises (USD 

mil milhões)

Estimativa do 
contributo 

do consumo 
interno 

(USD mil 
milhões)

Estimativa 
do défice de 

financiamento 
na educação 

em situações de 
crise (USD mil 

milhões)

Défice de 
financiamento 

na educação em 
situações de crise 

como % do défice de 
financiamento global 
(USD 22 mil milhões)

Estimativa baixa 4 1.6 2.4 10.8
Estimativa média 8 3.2 4.8 21.6

Estimativa alta 12 4.7 7.3 32.4

Fonte: (EFA GMR, 2015), (Linksbridge, 2015), (Steer, 2015) e cálculos dos autores

A estimativa de intervalo do défice de financiamento de USD 2,4 mil milhões - USD 7,3 mil milhões de 
USD foi feita usando uma combinação de dados disponíveis em documentos de trabalho do Relatório 
de Monitoramento Global do programa Educação para Todos (EFA GMR, 2015 e Steer, 2015).27 A 
dimensão exata do défice de financiamento em contextos de crise é relativamente pequena em 
comparação com o crescimento global dos gastos na educação, mas, como pode ser visto na Figura 
2.1, representa um défice relativo maior para esses países. No entanto, como muitos dos dados 
neste relatório, pode estar subestimada, uma vez que não se baseia diretamente nos problemas 
reais que os governos nesses contextos possam enfrentar para conseguirem destinar eficazmente o 
financiamento, dando prioridade à educação.
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Figura 2.1 - Contribuição interna estimada e Défice de financiamento para custos anuais 
adicionais com a educação em países afetados pela crise (em mil milhões de USD)
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Estimated Domestic Contribution Aid Finance Gap
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Embora os valores associados 
ao custo de proporcionar uma 
educação adequada em todos 
os contextos de crise sejam 
altos, o custo de não o fazer é 
muito maior. A educação em 
situações de crise pode salvar 
vidas, sendo que claramente as 
sustenta e é um investimento 
crucial a longo prazo. É, ainda, 
um bem privado e público, 
inclusive para o crescimento 
económico e do capital humano, 
também a longo prazo. 

Fonte: (EFA GMR, 2015), (Linksbridge, 2015), (Steer, 2015) e cálculos dos autores

27 O EFA GMR avança com uma série de pressupostos que contemplam os custos necessários para se cumprirem as 
metas internacionais de educação, bem como para o aumento da capacidade nacional de angariação de receitas e, ainda, 
o aumento da alocação de receitas ‘domésticas’ no setor de educação para o período entre 2015 e 2030 (EFA GMR 2015b). 
Estas estimativas incluem o total dos custos adicionais dos serviços de educação assegurados pelas receitas 
domésticas nos países de rendimento médio (cerca de 41% de custos adicionais – USD 26 mil milhões por ano; USD 
15,4 mil milhões resultantes de consumo interno) e contemplam algumas alterações decorrentes do pressuposto 
que os estados frágeis terão menor capacidade de mobilizar receitas internas do que os países que não são frágeis 
– na medida em que o rácio do PIB em 2010 era sensivelmente menos em 1/3 em países frágeis, quer em contextos 
de baixo rendimento quer de rendimento médio (Steer, 2015).
Com base nisso, reduziu-se ao rácio dos países de baixo rendimento 1/3 da contribuição assumida das receitas 
internas para gastos com educação. Isto resultou numa revisão do défice de financiamento em cerca de 61% para 
os gastos com a educação em situação de crise aplicada aos três cenários acima mencionados.
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Caixa 3 – Défice de financiamento para a educação nas crises da Síria e do Nepal 

O financiamento atual para a educação em situações de crises tem falhas graves e desafios evidentes 
em várias das grandes crises recentes. Passados 4 anos do início da crise na Síria os doadores 
falharam com os seus compromissos de assegurar que não se perderia nenhuma geração [“No Nost 
Generation”] de refugiados. A resposta regional das várias agências das Nações Unidas no setor 
da educação a nível regional está USD 235 milhões abaixo do financiamento solicitado para 2014, 
colocando em risco as perspetivas de educação de cerca de 250 mil crianças.

 A baixa prioridade dada à educação por parte dos atores humanitários também é evidente na 
sequência dos sismos no Nepal. Inicialmente, a intervenção no setor de educação no Nepal não foi 
designada de “Cluster de emergência” e, como tal, não recebeu financiamento do fundo especial 
de emergência a nível nacional. Um mês depois do sismo, da porção do pedido urgente de USD 
24,1 milhões destinado à a educação, apenas 1,3% havia sido financiado. 

Fontes: DFID (2015), INEE (2014), Watkins e Zyck (2014)

3.2 Que nível de financiamento está disponível nas atuais fontes?
O financiamento para a educação em contextos de crise provém de quatro fontes principais: 
investimento público nacional, ajuda humanitária, ajuda ao desenvolvimento e o investimento feito 
pelas famílias. Perante o cenário de défice de financiamento acima mencionado, estas e outras fontes 
terão de ser melhor exploradas para se colmatar o mesmo. 

É difícil estimar o investimento público nacional ou a despesa pública, se preferirmos, na educação 
em situações de crise devido à quase inexistência de dados.28 A despesa global na educação tem 
aumentado em muitos dos países em desenvolvimento ao longo dos últimos 15 anos - aumento de 1 
ponto percentual, ou mais, do rendimento nacional em 38 países entre 1999-2012 (UNESCO, 2015).29 
No entanto, a educação como uma parte da despesa pública tem, na verdade, caído nos estados 
frágeis ao longo 2002-2013: de 14,5% para 13,4% nos países frágeis menos desenvolvidos; e de 16,2% 
para 15,2% em países frágeis de rendimento médio. Com isto, a quota é consideravelmente menor 
do que a observada em estados não-frágeis, onde a despesa de educação tem crescido em relação 
ao mesmo período (Steer, 2015).  A ajuda humanitária é outra fonte de financiamento-chave, mas a 
priorização da educação neste setor ainda é limitada e existe um défice no financiamento da ajuda 
humanitária em geral. Frequentemente, os apelos não atingem as suas metas e os doadores só são 
capazes de corresponder a 50-60% das necessidades de financiamento a cada ano (Bennett, 2015). 
No caso dos apelos no setor da Educação, esta percentagem tem-se aproximado dos 38% (NRC e 
Save the Children, 2015). Em 2013, dos USD 12,9 mil milhões solicitados em apelos humanitários, 
apenas 3,19% estavam destinados ao setor de educação e a quota dos fundos efetivamente recebidos 
alocados a este setor foi ainda inferior, correspondendo a 1,9%. Este valor situa-se bem abaixo da 
meta dos 4% dos fundos humanitários a serem destinados à educação, exigido no âmbito da iniciativa 

28 Nicolai e Hine (2015: 34) constatam que “Embora a Despesa Interna seja a maior fonte de financiamento 
para a educação em todos os países, não foram encontradas pesquisas que analisassem claramente isto 
antes, durante e após as situações de emergência... Pode acontecer que certos Governos tenham estabelecido 
orçamentos para apoiar a educação em situações de emergência, mas isso não está documentado ou explorado 
em profundidade em nenhum dos casos.” [tradução livre].
29 Apesar dos recursos nacionais serem cada vez mais importantes para o financiamento geral da educação, 
continuam a não ser considerados uma alta prioridade em muitos orçamentos nacionais, sendo que a sua 
contabilização permanece praticamente inalterada entre 1999-2012, correspondendo a cerca de 13,7% da 
despesa pública.
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Education First do Secretário-Geral das Nações Unidas, em 2012 (UN, 2012).30

Mesmo que se tivessem atingido os 4% pretendidos, o financiamento da ajuda humanitária para 
a educação teria ficado muito aquém de corresponder ao défice de financiamento de USD 4,8 mil 
milhões apresentado neste documento, sendo que o aumento seria de apenas USD 0,5 mil milhões. 
De qualquer forma, isso representaria uma melhoria face aos USD 0,4 mil milhões pedidos e aos USD 
250 milhões efetivamente recebidos em 2013.

Figura 3 2 – Percentagem de fundos humanitários destinados à educação (2000-2014)
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Fonte - OCHA Financial Tracking Services [visitado em 24 de abril de 2015]

A grande maioria do financiamento internacional destinado à educação em situações de crise, com 
exceção das crises de refugiados, vem da ajuda ao desenvolvimento. Em 2012, o apoio humanitário 
destinado à educação em países afetados por conflitos foi de USD 105 milhões, enquanto que 
o apoio atribuído no âmbito da ajuda ao desenvolvimento foi de USD 1,1 mil milhões. A ajuda ao 
desenvolvimento é feita de várias formas, incluindo abordagens com base em programas/projetos; 
angariação de fundos e apoio orçamental. As abordagens com base em projetos tendem a ser 
consideradas como sendo de menor risco em contextos frágeis, mas são cada vez mais significativos 
os fundos que resultam de campanhas de angariação e do Fundo Fiduciário de Multidoadores que 
permitem uma melhor coordenação no planeamento a longo prazo.

A informação disponível sobre o financiamento oriundo do investimento feito pelas famílias na 
educação dos elementos do agregado em contextos de crise é limitada. A análise, feita pela UNESCO, 
de um questionário aplicado às famílias em 15 países em contextos frágeis e não-frágeis revelou 
que a média das despesas familiares com a educação representa 4,2% do orçamento familiar total, 
com variações consideráveis dentro da amostra e da subamostra: desde 0,9% no Chade a 6,1% na 
Costa do Marfim (UNESCO-BREDA, 2012). As remessas enviadas para contextos de crise podem gerar 
fluxos significativos e, por isso, podem ser uma potencial - mas provavelmente limitada - fonte de 
financiamento adicional para a educação. Da mesma forma, há informação limitada sobre o ensino 
privado em situações de crise, bem como sobre contribuições de fundações e do setor privado para 
a educação em situações de crise, sendo que este último tem um grande potencial a ser explorado. 

30 Vários atores, consultados para a elaboração deste documento, destacaram a necessidade de se rever a 
meta de 4% do financiamento da ajuda humanitária destinados ao setor de educação. Isto devido tanto à provável 
discrepância entre o número real de crianças fora da escola num determinado país e os beneficiários dos Processos 
de Apelo Consolidado da ONU (CAP), como ao facto de que, como demonstrado aqui, o subfinanciamento das 
respostas às crises faz com que mesmo que a meta de 4% fosse atingida, ainda assim não seria suficiente.



22

O mais provável é que as fontes de financiamento existentes não sejam suficientes para colmatar o 
défice de financiamento identificado para a educação em contextos de crise. Os recursos humanitários 
estão atualmente sobrecarregados e por isso é pouco provável que a ajuda humanitária seja capaz 
de cobrir uma parte substancial do défice. A alocação dos USD 4,8 mil milhões pedidos teria 
correspondido a mais de um terço do total do financiamento da ajuda humanitária em 2013 e este 
nível de compromisso de despesa é irrealista.

Outras fontes, como os orçamentos nacionais, as contribuições das famílias e as remessas podem 
aumentar o financiamento, mas não serão significativas em contextos onde os recursos são limitados 
devido a crises.31 Em termos gerais, o candidato mais forte para um financiamento adicional, no que 
respeita à sua escala global e recursos, parece ser o setor de desenvolvimento; no entanto, existem 
problemas de mandato, estruturais e de capacidades, necessários para a resposta, que dificultam a 
alocação nos contextos de países em crise.

4. Próximos passos
4.1 Como se pode desenvolver uma ação global?
Recomendação 1: Formação de um ‘Grupo de Líderes’ constituído por atores de alto nível, 
representantes de países doadores e Estados afetados por situações de crise, no sentido de promover 
a ação global no campo da educação em situações de emergência e de crises prolongadas.

Neste documento identificam-se três questões principais que restringem a qualidade da oferta 
de educação em situações de emergência e crises prolongadas. Estas têm que ver com a limitada 
implementação dos acordos existentes; com questões estruturais como a inadequada capacidade 
de resposta, a falta de coerência durante os processos de avaliação e planeamento, as limitações na 
recolha e uso de dados; e a escassez de fundos significativos para a educação em todo o espectro de 
uma determinada crise.

No sentido de melhorar a resposta a esses desafios e revigorar os esforços para atender às necessidades 
educativas dos 65 milhões de crianças afetadas por crises, este documento apela à instituição dos 
Princípios de Oslo para a Educação em Situações de Emergência e Crises Prolongadas, nos quais estão 
refletidas as especificidades das obrigações e abordagens existentes.

Além disso, há o desejo de se fazer um enquadramento técnico e subsequente lançamento da 
Plataforma Comum para a Educação em Situações de Emergência e de Crises Prolongadas, orientada 
por princípios consolidados, que suportaria a ação coletiva em questões estruturais e desenvolveria 
um mecanismo de financiamento a nível global, regional e nacional. Esta plataforma pode constituir-
se de diferentes maneiras, incluindo uma combinação das opções previstas neste documento. 

No limite, pode passar pela criação de uma nova instituição, que proporcione quer assistência técnica 
em questões estruturais, quer a alocação de um fundo global. Em alternativa, a plataforma poderia 
integrar uma iniciativa já existente, em que fosse definida uma oportunidade de financiamento 
adicional, a partir de um fundo também existente. Outra opção, menos exigente, poderia ser uma 
iniciativa formal de trabalho colaborativo entre atores do governo, da ajuda humanitária e da fase 
de desenvolvimento, com uma coordenação de nível nacional, com vista ao desenvolvimento de um 
plano a médio-longo prazo, tendo por base o financiamento existente.

31 No entanto, pode haver margem para maior financiamento interno nos países de rendimento médio e em 
estados não-frágeis afetados por crises.
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A definição e a operacionalização destas propostas requerem níveis altos de compromisso, advocacy 
e financiamento. Neste sentido, cabe a um grupo de atores políticos de alto nível e de líderes 
institucionais organizar-se e assumir-se como promotor da educação em situações de crise, de forma 
a se reforçar o compromisso global, a se desenvolver um plano detalhado e a se conseguirem os 
recursos necessários. Inicialmente, este grupo deve trabalhar em conjunto por um período mínimo 
de um ano, para liderar este processo, defendendo-o ativamente junto de chefes de Estado, chefes de 
instituições e potenciais doadores.

4.2 Podem os compromissos e a responsabilização ser reforçados?
Recomendação 2: Definição e Implementação de Princípios consolidados em prol da Educação em 
Situações de Emergência e Crises Prolongadas, reafirmando os compromissos assumidos.

O desafio de implementar estratégias internacionais é generalizado e não uma característica apenas 
do setor de educação. A revisão dos compromissos existentes mostra que os averbamentos oficiais 
podem ajudar na defesa de posições ideológicas face à pressão de atores influentes. Sendo que, 
muitas vezes há uma transição de energia necessária para expandir o número de subscritores e o 
entendimento, em benefício das boas práticas (Harmer e Ray, 2009; Abdel-Malek e Koenders, 2011; 
Scott, 2014). Posto isto, tanto na literatura como nas consultas realizadas no âmbito deste relatório, 
há um sentido claro de que os compromissos e os modelos de prestação de contas e responsabilização 
podem fazer a diferença.

Embora o direito à educação, inclusive para pessoas afetadas por situações de emergência e crises 
prolongadas, esteja claramente contemplado em diversas declarações e convenções das Nações 
Unidas, muitas vezes continua a não ser assegurado em situações de emergência e crises prolongadas. 
Há diversas resoluções, princípios e requisitos que especificam obrigações e práticas para se alcançar 
este desafio, mas que apesar do compromisso alargado, não são concretizados na prática. A falta 
de implementação por parte de governos, atores humanitárias e de desenvolvimento limitam a 
coordenação da resposta global e dos fluxos de recursos humanos e financeiros. A ação concertada 
para a oferta educativa de qualidade em contextos de crise exige maior consciência e compreensão 
desses compromissos, bem como, meios para melhor chamar à responsabilidade os atores-chave.

Como tal, os Estados são chamados a reafirmar e implementar globalmente os princípios acordados 
para a educação em situações de emergência e crises prolongadas, consolidados aqui como parte 
subsidiária dos direitos humanos e de outras resoluções, requisitos e orientações. Isto de forma a 
definir um enquadramento comum que guie a ação e a prestação de contas por parte dos governos, 
atores humanitários e de desenvolvimento. Recomenda-se ainda que os compromissos para com a 
educação em situações de emergência e crises prolongadas, alinhados com os Princípios Consolidados, 
sejam incorporados em políticas nacionais e planos setoriais de educação, bem como, em políticas 
humanitárias e de desenvolvimento, dentro do possível.

A prestação de contas relativa aos Princípios Consolidados é importante. Estes devem ser 
acompanhados de um modelo de monitorização e avaliação, enquanto parte integrante ou alinhado 
com esforços mais amplos como os que estão a ser desenvolvidos para os ODS. Isto no sentido de 
relatar os progressos realizados desde a sua instituição, incluindo uma previsão do progresso esperado 
para os próximos anos, de forma a contribuir para a concretização dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável em 2030. Qualquer mecanismo de monitorização deve envolver ativamente a sociedade 
civil e investigadores.

No anexo 1 encontra-se uma proposta para os Princípios Consolidados.
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4.3 O que tornaria a arquitetura da resposta educativa mais coordenada e eficiente?
Recomendação 3: Configuração detalhada e lançamento da Plataforma comum para a Educação em 
Situações de Emergência e Crises Prolongadas, com vista a dar resposta a questões humanitárias 
e basilares para a fase de desenvolvimento, garantindo uma transição mais harmoniosa do apoio 
durante e após as crises.

Há uma série de questões relacionadas com a arquitetura da Resposta educativa que podem prejudicar 
a prestação de serviços educativos em situações de crise, com vista a uma educação de qualidade. 
A implementação efetiva da educação em contextos de crise pode ser condicionada pela falta de 
capacidade dos parceiros e devido às modalidades de financiamento, em concreto o financiamento 
a curto prazo. A falta de coerência entre os processos de avaliação e planeamento na resposta e 
através da resposta humanitária versus na fase de desenvolvimento assume-se frequentemente 
como um problema, assim como o uso limitado de ferramentas e metodologias validadas que levam 
a ineficiências no cálculo de custos e orçamentos para planos de educação. Além disso, as lacunas 
nos sistemas de recolha de dados e de gestão da informação condicionam os esforços de analisar a 
evolução das necessidades e registar os progressos na oferta de educação em contextos de crise.

Problema 1 Inadequação da capacidade de resposta: é necessário reforçar a apropriação e as 
competências necessárias à educação em situações de emergência, quer junto dos governos nacionais, 
mas também dos atores humanitários e de desenvolvimento. As ações poderão incluir:

• Trabalho conjunto na elaboração de planos e estratégias de contingência, incluindo questões 
relacionadas com a responsabilização, o planeamento, a análise setorial e a orçamentação no 
domínio da educação em situações de emergência;

• Apoio aos sistemas educativos nacionais e aos técnicos de educação associados, no sentido de 
se reprogramarem para dar resposta às situações de crise, envolvendo estes atores locais de 
maneira a estarem preparados para dar respostas e partilhar informações; 

• Diversificação das unidades de intervenção na educação em situações de emergência através 
da capacitação nacional e do financiamento de organizações locais, através de um fundo de 
financiamento semente de resposta rápida;

• Financiamento plurianual do Cluster Global de Educação e de uma equipa alargada de resposta 
rápida (que inclua coordenadores, gestores de informação e especialistas em avaliação de 
necessidades;

• Concentração de financiamento destinado à formação de professores e ao desenvolvimento 
profissional contínuo, de forma a fortalecer os resultados na educação e melhorar a capacidade 
dos atores locais a longo prazo. 

Problema 2 Falta de coerência entre a avaliação e o planeamento: é necessário clarificar a 
concordância sobre mecanismos, ferramentas e abordagens, no sentido de alinhar os planos, as 
avaliações e os orçamentos da educação em todo o espectro de necessidades e vulnerabilidades de 
curto, médio e longo prazo. As ações poderão incluir: 

• Mobilização de especialistas em diagnóstico e análise de necessidades, para trabalharem em 
situações de emergência e crises prolongadas, quer através da Equipa de Resposta Rápida do 
Cluster de Educação, quer através de outras iniciativas;

• Reforço da tomada de consciência dos instrumentos de diagnóstico existentes, como o 
Diagnóstico Conjunto de Necessidades Educativas (JENA), o Diagnóstico de Necessidades 
em período Pós-Desastre (PDNA) e o Diagnóstico de Necessidades no período  Pós-Conflito 
(PCNA) e capacitação para a sua utilização, especialmente juntos dos Ministérios da Educação.
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• Promoção do diálogo entre as partes interessadas no sentido de se desenvolverem ações de 
diagnóstico, avaliação e planeamento conjuntas com apoio de fundos destinados à avaliação 
e diagnóstico, incluindo o mapeamento de planos e orçamentos;

• Planeamento antecipado da recuperação e da transição, bem como do orçamento necessário 
à promoção da redução dos riscos e da mitigação do conflito, bem como à inclusão de crianças 
com deficiência;

•  Investimento na recolha de referências básicas de custos em função dos centros de custos 
principais (infraestruturas, salários dos professores e de desenvolvimento profissional dos 
professores).

Problema 3 Limitações na recolha e uso de dados: relacionado com a análise, é fundamental 
ter acesso a melhores dados no sentido de fortalecer a monitorização, a recolha de evidências e o 
mapeamento de aprendizagens em torno da educação e crises. As ações poderão incluir: 

• Criação de ligações que sistematizem a partilha de informação entre doadores, ONG, agências 
da ONU e outras partes interessadas nas fases humanitária e de desenvolvimento; 

• Centrar o investimento no sistema humanitário em sistemas de dados, entre os quais sistemas 
de gestão de informação para a monitorização da resposta com maior enfase nos resultados;

• Garantia de apoio técnico na atualização dos sistemas e as competências dos países, incluindo 
os Sistemas de Gestão de Informação sobre Educação (EMIS); 

• Desenvolver uma metodologia comum para orçamentar a educação de qualidade em situações 
de emergência e de crises prolongadas;

• Garantir que os dados possam ser usados para comunicar resultados de impacto aos pais e 
crianças.

Dar maior atenção, coerência e eficiência a estas questões estruturais, bem como, tomar medidas 
adicionais através da colaboração entre os diferentes intervenientes a nível global, regional ou mesmo 
nacional, deveria fazer parte dos objetivos da Plataforma Comum para a Educação em Situações de 
emergência e crises prolongadas. Para alcançar este objetivo, é necessária estudar melhor como é 
que isso deve ser feito.

4.4 O que se pode fazer relativamente aos défices de financiamento?
Recomendação 4: Melhoria da atenção prestada à necessária resolução do défice de financiamento 
para a educação em situações de crise, começando com uma avaliação das opções existentes, 
seguidas da criação de um fundo específico ou de novas modalidades de financiamento.

O défice de financiamento para a educação em situações de emergência e crises prolongadas, 
estimado em USD 4,8 mil milhões, é de uma ordem de grandeza significativa. Ainda assim, é possível 
equacionar a alteração desta situação, principalmente, se considerarmos que o défice equivale a USD 
74 por criança. Em junho de 2014, a PGE registou, para o período 2015-2018, os compromissos de 
parceiros que totalizam USD 28,5 mil milhões e promessas de doadores no valor de USD 2,1 mil 
milhões (GPE, 2015).  Em dezembro de 2013, o Fundo Global de Combate à SIDA, Tuberculose e 
Malária teve promessas que totalizaram os USD 12 mil milhões para o período de 2014-16 (The Global 
Fund, 2015) e na conferência da Aliança Global para a Vacinação e Imunização, em janeiro de 2015, 
foram prometidos mais de USD 7,5 mil milhões, além dos 2 mil milhões em recursos já prometidos 
para 2016-2020 (GAVI, 2015).  A nível global, a APD destinada à educação atingiu os USD 12,6 mil 
milhões em 2012 (EFA GMR, 2015a) e seria necessário que aumentasse apenas em 38%, para que os 
doadores internacionais conseguissem colmatar, por si só, o défice do financiamento para a educação 
em situações de emergência e de crises prolongada.  Mas, além disso, também se espera que os 
orçamentos nacionais para a educação cresçam nos próximos anos e a expectativa que os encargos 
sejam partilhados entre os diferentes atores é razoável.
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A resolução do problema do défice financeiro global deve ser uma das finalidades centrais de uma 
Plataforma Comum para a Educação em situações de Emergência e Crises prolongadas. As discussões 
e consultas realizadas sobre os critérios-chave de financiamento permitiram reconhecer um amplo 
consenso neste sentido. Assim, qualquer novo instrumento ou abordagem deverá:

• Ultrapassar a divisão existente entre as arquiteturas de resposta humanitária e de 
desenvolvimento, evitando sistemas paralelos, a concentração  de financiamento na fase de 
desenvolvimento, e a dispersão de financiamento vinda de fontes de financiamento menos 
tradicionais como, por exemplo, fundações, setor privado e doadores emergentes;

• Ser oportuno e capaz de rapidamente avaliar as necessidades e as interrupções de 
financiamento sem atrasos burocráticos; e ser plurianual, catalisando uma maior 
previsibilidade de financiamento;

• Apoiar os resultados de educação de qualidade que vão para além do apoio a infraestruturas 
e que se concentre em áreas relacionadas com a formação de professores, apoio psicossocial, 
necessidades de proteção e da necessidade de obtenção de dados;

• Funcione com base nas necessidades, focados nos países ou regiões em que os governos 
nacionais não têm capacidade imediata para a assegurar a oferta educativa;

• Expandir a capacidade técnica, operacional e financeira de forma a que se obtenham resultados 
na educação.

Para além destes, outros critérios foram propostos embora fossem mais controversos. Apesar da clara 
necessidade de fundos adicionais, há uma significativa tensão entre a opinião de que um mecanismo 
de financiamento deve procurar resultar em novos financiamentos - visto por alguns como algo pouco 
realista – e a opinião que esses mecanismos se devem concentrar num uso mais eficiente dos dinheiros 
existentes. Outra questão tem que ver com a possibilidade desse mecanismo ser aberto a todas as 
categorias de países e tipos de emergências ou ser mais focado. Finalmente, não há um sentido claro 
sobre se o âmbito de qualquer fundo deve atender às necessidades de um determinado grupo etário, 
como por exemplo crianças em idade de ensino primário, ou incluir todos os alunos desde o ensino 
pré-escolar até ao ensino superior.

Surgiram várias opções sobre a forma pela qual um instrumento de financiamento ou abordagem 
pode ser direcionado/a, bem como uma infinidade de combinações possíveis de alguns dos elementos 
mais específicos. Para esclarecer o caminho a seguir, deve realizar-se uma avaliação técnica completa 
destas e de outras possibilidades.

Opção 1  Fundo de Resposta Rápida: Este tipo de fundo global permitiria corresponder às 
necessidades de aprendizagem imediatas nos primeiros 12 meses após a crise, apoiando a resposta a 
um leque de necessidades de curto e médio prazo e ainda fazer frente às vulnerabilidades subjacentes. 
Os critérios de elegibilidade permitiriam a ligação a outros apelos interinstitucionais relacionados com 
os Planos Estratégicos de Resposta (SRP). Este fundo complementaria a ajuda humanitária enquanto 
as partes interessadas se organizam no sentido de mobilizar financiamento ao nível do país. A sua 
finalidade poderia ser a de que o apoio dado à educação corresponda a uma percentagem específica 
do total do financiamento humanitário de todas as crises, como por exemplo, 80%.

Opção 2  Fundo Global para Situações de Crise Prolongada + Fundos Específicos para Situações 
de Crise: Este tipo de abordagem poderia incluir um fundo global, assim como fundos específicos a 
nível regional ou nacional, permitindo o acesso a recursos financeiros mais previsíveis para o setor 
de educação ao longo de um período de 3-5 anos. Os países tornar-se-iam elegíveis quando fosse 
claro que a situação de crise não se resolveria, por si só, rapidamente. As deslocalizações internas 
significativas ou grande número de refugiados podem constituir um fator de elegibilidade e o foco 



27

das atividades poderia estar no desenvolvimento de soluções duradouras, a longo prazo, nos sistemas 
regionais de educação acessíveis a essas populações.

Opção 3  Fundo para a Educação em Estados Frágeis e afetados por Crises: Este fundo iria 
incidir sobre a prestação de assistência direcionada a crianças fora da escola em Estados frágeis 
afetados por conflitos, assumindo-se como um mecanismo de longo prazo. A intervenção teria uma 
duração mínima de 5 anos em cada contexto. Tendo em conta os compromissos de eficácia da ajuda, 
nomeadamente, o Novo Acordo sobre Estados Frágeis32, o enfoque do fundo seria a concessão de 
financiamento diretamente aos governos e a intervenções em contextos sensíveis a crises e com vista 
à construção de sistemas de educação resilientes.

Opção 4  Iniciativas para Fortalecer a resposta à Educação em Situações de Crise: Esta 
abordagem iria incidir sobre a capacidade de responder a lacunas na coordenação e outros, através 
dos mecanismos existentes, proporcionando apoio técnico e financeiro adicional. Esta opção estaria 
limitada ao reforço de capacidades com vista à promoção de uma resposta educativa em situações de 
crise mais eficaz, entre outros, o fortalecimento da preparação. 

Além da finalidade e da forma que qualquer fundo pode assumir, existe um conjunto de questões 
operacionais que também precisa de ser explorado, aquando da avaliação de diferentes opções. Estas 
incluem:

a)  Quem deve ser envolvido na governação do fundo? 
Sempre que possível, o sistema de governação deve ser ‘leve’ e permitir a rápida tomada de 
decisão. Globalmente, esse sistema deveria incluir governos nacionais, instituições multilaterais, 
doadores bilaterais e ONG, com uma representatividade equilibrada entre esferas humanitária e 
do desenvolvimento. A nível regional ou nacional, a governação seria composta pelos ministérios 
nacionais e membros de Equipas Nacionais da ONU, do Cluster da Educação e de Grupos Locais de 
Educação.

b)  Onde é que o fundo deve estar alojado? 
Atendendo à sua missão na área do financiamento e as parcerias que congrega, a Parceria Global pela 
Educação parece ser a opção mais provável para alojar este financiamento, através de uma nova linha 
de financiamento integrada numa estrutura já existente, ou através de um novo secretariado, se for 
possível a sua constituição. A UNICEF foi mencionada como uma outra possibilidade, particularmente 
a nível nacional onde tem presença generalizada. O OCHA também foi mencionado, mas poderá ter 
constrangimentos relacionados com o facto de alojar um fundo setorial específico.

c)  Como determinar o nível de ambição?
Tem havido até ao momento a sensação de que a ambição, pelo menos no que diz respeito ao 
financiamento, deveria envolver algum nível de compromisso entre o valor do défice e as possibilidades 
de financiamento adicional. Poderia ainda ser considerada uma prioridade para o desenvolvimento 
de um fundo, e a avaliação técnica das opções teria de ser melhorada à medida que os modelos de 
cálculo de custos são mais desenvolvidos.

d)  Como se mediriam os resultados e como se comunicariam? 
Qualquer fundo deve ter objetivos claros associados a resultados e indicadores mensuráveis. É 
fundamental assegurar que existe um sistema de partilha de informação que seja claro, transparente 
e regular.

32 Tradução livre de: New Deal on Fragile States.
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Anexo 1: Princípios de Oslo para a Educação em Situações de Emergência e Crises 
Prolongadas
Preâmbulo
Com a profunda preocupação de que as situações de emergência e crises prolongadas possam negar, 
perturbar e limitar as oportunidades de educação a milhões de crianças e jovens em todo o mundo, e 
tendo por base os esforços coletivos existentes, afirmamos que nem os conflitos, nem as catástrofes 
naturais ou outras crises representarão uma ameaça à garantia de que todas as crianças e jovens em 
situações de crise será dada a oportunidade de receber educação de acordo com a visão e os objetivos 
estabelecidos na Declaração de Incheon (2015), bem como no novo Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável sobre educação.

Conscientes de que o direito à educação é claramente contemplado em diversas declarações e 
convenções da ONU, incluindo em particular o direito à educação das pessoas afetadas por situações 
de emergência e crises prolongadas, reconhece-se que as crises, muitas vezes, negam esse mesmo 
direito e representam um sério desafio para o cumprimento dos objetivos internacionais relativos à de 
educação. A oferta de educação de qualidade em contextos de crise exige uma maior operacionalização 
destes compromissos. Estes Princípios de Oslo para a Educação em Situações de Emergência e Crises 
Prolongadas sublinham a urgência de uma maior ação conjunta, conjugando as promessas existentes 
num único campo de ação.

Direito à Educação
Reafirmando o direito à educação, estes Princípios retomam o artigo 26 da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos; os artigos 13 e 14 do Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais 
e Culturais; o artigo 22 da Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, 1951; o artigo 10 da 
Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra as Mulheres; 
os artigos 5 e 7 da Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação 
Racial; o artigo 24 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência; e os artigos 28 e 29 da 
Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança.

Compromissos existentes 
Estes Princípios têm por base os princípios de humanidade, neutralidade, imparcialidade e 
independência da resolução 46/182 (1991) da Assembleia Geral das Nações Unidas (UNGA) e de 
outras resoluções subsequentes; assim como a resolução da UNGA intitulada: “Direito à Educação 
em Situações de Emergência” (2010); e a resolução do Conselho de Segurança da ONU de 1998 sobre 
monitorização e comunicação de ataques a escolas e hospitais (2011); nos Requisitos Humanitários 
fundamentais para a Prestação de Contas e Qualidade [Core Humanitarian Standard on Quality and 
Accountability] (2015); no Quadro de Ação de Sendai para a Redução dos Riscos de Catástrofes (2015); 
nos Princípios do CAD/OCDE para o sólido envolvimento internacional dos doadores em Estados 
frágeis e situações de conflito (2007) e no Novo Acordo para Estados Frágeis (2011); na Declaração 
de Paris sobre a eficácia da ajuda ao Desenvolvimento (2005) e na Agenda para Ação de Acra (2008); 
e nos Princípios e boas práticas da Ajuda Humanitária (2003). Os Princípios consolidados baseiam-
se, particularmente, nos Requisitos Mínimos da INEE para a Educação: Preparação, Resposta e 
Reconstrução (2010), oficialmente reconhecidos como guia complementar da Carta Humanitária e 
Requisitos Mínimos do Projeto Esfera para a Resposta Humanitária (2011), bem como dos Princípios 
Orientadores da INEE sobre Sensibilidade às questões de Conflito (2013).
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Tendo em consideração que, na operacionalização destes princípios, é necessário conhecer o 
contexto específico de cada situação. Conflitos, catástrofes naturais e outras crises são dinâmicos, 
com necessidades e capacidades marcadamente distintas, assim como a economia política do setor 
da educação.

Princípios consolidados
Neste conjunto de declarações, convenções, resoluções, normas e princípios há significativas áreas de 
consenso. Através destes princípios consolidados afirma-se:

1. A importância nos contextos humanitário e de desenvolvimento 
Uma educação de qualidade é essencial para o cumprimento do direito à vida com dignidade, 
como previsto na Carta Humanitária e a educação é reconhecida como um fator determinante 
para assegurar o desenvolvimento sustentável; isso requer que se abranjam todas as crianças 
e jovens em qualquer parte, desde a fase mais precoce possível, em situações de emergência e 
crises prolongadas.

2. A responsabilidade nacional e mútua 
É da responsabilidade de governos nacionais que todas as raparigas e rapazes, em situações 
de emergência e crises prolongadas, completem o ensino primário obrigatório gratuitamente 
e tenham a mesma oportunidade de frequentar todos os níveis de ensino; a assistência e 
cooperação internacionais são necessárias para apoiar os estados, particularmente em contextos 
de refugiados, a assegurar o cumprimento desde direito.

3. A relevância e qualidade da Educação
O ensino primário gratuito e obrigatório de boa qualidade deve ser acessível e estar disponível 
para aqueles/as afetados/as por crises e o ensino e a aprendizagem não se deve restringir aos 
temas fundamentais, como a leitura e a matemática, mas também incluir competências básicas 
de vida e apoio psicossocial, sendo os professores particularmente importantes nesta tarefa. Além 
disso, o acesso a uma educação de qualidade nos primeiros anos ajuda a atenuar os efeitos das 
crises no desenvolvimento das crianças.

4. Acesso equitativo à educação 
A educação está acessível a todos os grupos, especialmente aqueles mais difíceis de alcançar, 
que podem ser ainda mais marginalizados pela crise: o que inclui crianças e jovens internamente 
deslocados e refugiados, raparigas e as suas necessidades específicas de género, crianças e jovens 
com deficiência, aqueles/as oriundos/as de grupos étnicos ou sociais desfavorecidos, e aqueles 
que vivem em extrema pobreza.

5. Proteção da educação
Que sejam tomadas todas as medidas adequadas para se cumprirem as obrigações contempladas 
no direito internacional de proteção da educação de ataques e de garantia dos ambientes de 
aprendizagem seguros e protegidos nas escolas; a educação também deve ser proporcionada de 
maneira que não exacerbe qualquer conflito.

6. Preparação para situações de desastre e resiliência
A redução de risco de desastre, a segurança e as considerações sobre contingência são factores 
que devem estar contemplados nos currículos e nos planos setoriais de educação, bem como, em 
todas as fases de planeamento, conceção, construção e reconstrução de estruturas de ensino, em 
consonância com os esforços de “construir de novo melhor”.
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7. Coordenação e participação da comunidade 
Grupos de coordenação e estruturas de educação inclusiva fazem a avaliação, o planeamento 
e o orçamento em conjunto em situações de crise, com a participação ativa das comunidades 
afetadas, para que a resposta seja adaptada às necessidades e contexto locais.

8. Alinhamento com os planos e sistemas nacionais 
Quando necessário, a ajuda humanitária e de desenvolvimento apoiam a educação em situações 
de crise alinhando-se com os planos e sistemas de ensino nacionais existentes, proporcionando 
soluções duradouras para crianças deslocadas e refugiadas, como reforço e complemento 
adequados à capacidade de resposta nacional.

9. Financiamento atempado, programado e plurianual
Financiamento atempado para a educação em situações de crise, de forma a evitar interrupções 
na educação; programado para assegurar uma resposta consistente; e plurianual para se construir 
a capacidade de resiliência do sistema, complementando os orçamentos nacionais e criando 
incentivos para parcerias potenciadoras de outros recursos e apoiando a inovação.

10.  Sistemas de informação, dados estatísticos e de investigação
São recolhidos dados adequados e desagregados por sexo para diagnosticar e avaliar as 
necessidades e para acompanhar e avaliar as respostas educativas em situações de crises, 
construindo e melhorando os sistemas nacionais de estatística de maneira a enfatizar as métricas 
de base, os resultados da aprendizagem mensuráveis, e a elaboração de relatórios regulares; isto é 
complementado por iniciativas de investigação que possam fortalecer a análise e a aprendizagem.

Referências
Abdel-Malek, T. and Koenders, B. (2011) “Progress towards more effective aid: What does the evidence show?”. 4th high 

Level Forum on Aid Effectiveness, 29 November – 1 December, 2011, Busan.
Bennett, C. (2015) “The development agency of the future: Fit for protracted crises?” Working Paper. London: Overseas 

Development Institute
DFID (2015) “Delivering quality education in protracted crises: A discussion paper” Discussion Paper. London: Department 

for International Development
EFA GMR, (2013) Children still battling to go to school. Policy Paper 10, July. Paris: UNESCO.
EFA GMR, (2014) Around 250 million children of primary school-age are not reaching a minimum learning standard, Paris: 

UNESCO.
EFA GMR, (2015) Pricing the right to education: The cost of reaching new targets by 2030. Policy Paper 18, Paris: UNESCO.
GAVI, (2015) Reach Every Child: Gavi Pledging Conference 2016-2020, Berlin, January 27, 2015, Chair’s Summary. Geneva: 

GAVI.
Global Coalition to Protect Education from Attack, (2014) Education under attack: 2014, New York: Global Coalition to Protect 

Education from Attack.
Global Education Cluster (2011) “Education Cluster Strategic Plan 2011-2013 – Final Version”
GPE (2012) Local Education Groups: Keystone to Success - Board Meeting. Berlin, 2012” Board Meeting Presentation. Online: 

http://www.globalpartnership.org/content/local-education-groups-keystone-success
Global Partnership for Education (2013) “Results for Learning Report 2013.” Washington, D.C.: Global Partnership for 

Education
GPE, (2015a) A Platform for Education in Crisis and Conflict: A GPE Issues Paper , Washington D.C.: GPE.
GPE, (2015b) GPE - Funding. [Online] Available at http://www.globalpartnership.org/funding [Accessed 10 June 2015].
Harmer, A and Ray, D. B. (2009) “Study on the relevance and applicability of the Paris Declaration on Aid Effectiveness in 

Humanitarian Assistance”. London: HPG, ODI.
Heidelberg Institute for International Conflict Research, (2015) Conflict Barometer 2014, Heidelberg: Heidelberg Institute for 

International Conflict Research.
High Level Panel, (2013) A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies through Sustainable 

Development, New York: UN.
IASC, (2010) Response to the humanitarian crisis in Haiti: Following the 12 January 2010 earthquake, Geneva: IASC.
IFRC, (2015) Types of disasters: Definition of hazard. [Online] Available at: https://www.ifrc.org/en/what-we-do/

disastermanagement/ about-disasters/definition-of-hazard/ [Accessed 8 May 2015].
INEE, (2010) Minimum Standards for Education: Preparedness, Response, Recovery, New York, USA: INEE.
INEE, (2015a) EiE Crisis Spotlight: Ebola - West Africa. [Online] Available at: http://www.ineesite.org/en/crisisspotlights/ 

ebola-west-africa [Accessed 6 May 2015].

http://www.globalpartnership.org/content/local-education-groups-keystone-success
http://www.globalpartnership.org/funding
https://www.ifrc.org/en/what-we-do/disastermanagement/ about-disasters/definition-of-hazard/
https://www.ifrc.org/en/what-we-do/disastermanagement/ about-disasters/definition-of-hazard/
http://www.ineesite.org/en/crisisspotlights/ ebola-west-africa
http://www.ineesite.org/en/crisisspotlights/ ebola-west-africa


31

INEE, (2015b) EiE Crisis Spotlight: South Sudan. [Online] Available at: http://www.ineesite.org/en/crisis-spotlights/
southsudan [Accessed 08 June 2015].

Jalbout, M. (2015) Reaching all children with education in Lebanon: Opportunities for action [Online] Available at http://
b.3cdn.net/awas/425e9dbef2c7ca9980_tom6bga7x.pdf [Accessed on 10 June 2015].

Jones, A. & Naylor, R., (2014) The quantitative impact of armed conflict on education: counting the human and financial 
costs, Reading, United Kingdom: CfBT Education Trust.

King, E. M. & Winthrop, R., (2015) Revisiting the gender gaps in education: Today’s challenges for girls’ education, Washington 
D.C.: Brookings Institution Center for Universal Education (forthcoming)

Linksbridge (2015) Education in Crises: Estimating Cost and Demand. Seattle: Linksbridge.
Muñoz, V., (2008) Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including 

the right to development: Right to education in emergencies: Report of the Special Rapporteur on the right to education, 
Vernor Muñoz, New York: UN General Assembly.

Nicolai, S. & Hine, S., (2015) Investment for education in emergencies: A review of the evidence, London: ODI.
NRC and Save the Children (2015) “Walk the Talk: Review of Donors’ Humanitarian Policies on Education”. Oslo: Avenir 

Analytics, commissioned by Norwegian Refugee Council and Save the Children.
Save the Children (2010) The Future is Now: Education for Children in Countries Affected by Conflict, London: Save the 

Children.
Save the Children (2015) The Cost of War: Calculating the impact of the collapse of Syria’s education system on Syria’s future, 

London: Save the Children.
Scott, R (2014) “Imagining More Effective Humanitarian Aid: A Donor Perspective”. OECD Development Co-operation Working 

Paper 18. Paris: OECD.
Shields, R. & Paulson, J., (2015) Development in Reverse’? A Longitudinal Analysis of Armed Conflict, Fragility and School 

Enrolment. Comparative Education, 51(2), pp. 212-230.
Steer, L. (2015) “Financing Education: Opportunities for Global Action” Presentation. Part of a consultation on an upcoming 

Brookings research report: Steer, L. with K. Smith (2015). “Financing Education: Opportunities for Global Action”. 
Brookings Institution (forthcoming)

The Global Fund, (2015) Fourth Replenishment. [Online]. Available at http://www.theglobalfund.org/en/replenishment/
fourth/ [Accessed 10 June 2015].

The Government Office for Science, (2012) Reducing Risks of Future Disasters: Priorities for Decision Makers: Final Project 
Report, London: The Government Office for Science.

The Sphere Project (2011) “Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response” Geneva: The Sphere 
Project

UIS, (2015) Fixing the broken promise of education for all: Findings from the Global Initiative on Out-of-School Children, Paris: 
UNESCO Institute for Statistics.

UN General Assembly, (2010) The right to education in emergency situations , New York: UNGA.
UNESCO (2000) “The Dakar Framework for Action - Education for All: Meeting our Collective Commitments” Paris: UNESCO.
UNESCO, (2007) Education for All Global Monitoring Report: Strong foundations: Early childhood care and education, Paris: 

UNESCO.
UNESCO (2011) “The hidden crisis: Armed conflict and education” EFA Global Monitoring Report. Paris: UNESCO.
UNESCO (2015a) “Education for All 2000-2015: Achievements and challenge” EFA Global Monitoring Report. Paris: UNESCO.
UNESCO, (2015b) World Education Forum 2015. [Online] Available at: https://en.unesco.org/world-education-forum-2015/

day-1/education-2030-roadmap-19-may [Accessed 15 June 2015].
UNESCO Institute for Statistics, (2010) The quantitative impact of conflict on education, Paris: UNESCO.
UNESCO-BREDA (2012) “Household Education Spending – An Analytical and Comparative Perspective for 15 Countries” 

Report. Dakar, Senegal: UNESCO-BREDA
UNHCR (2011) “Refugee Education – A global review” Geneva: UNHCR - Policy Development and Evaluation Service
UNHCR (2012) 2012-2016 Education Strategy. Geneva: UNHCR
UNHCR (2013) “Note on the Mandate of the High Commissioner for Refugees and His Office” Online: http://www.unhcr.

org/526a22cb6.html
UNHCR, (2014) “War’s Human Cost – Global Trends 2013” Geneva: UNHCR
UNHCR, (2015) “World at War – Global Trends Forced Displacement in 2014” Geneva: UNHCR
UNICEF, (2006) Education in Emergencies: A Resource Tool Kit, Kathmandu: UNICEF Regional Office for South Asia.
UNICEF (2014) “Syria Crisis Monthly humanitarian situation report” Online: http://www.humanitarianresponse.info/fr/

system/files/documents/files/unicef_syria_monthly_humanitarian_situation_report_140815.pdf
UNICEF, (2015) A Global Fund for Education in Emergencies: Problem, scope and parameters. s.l.:UNICEF.
UNICEF, (2015) Education in Emergencies and Post-Crisis Transition. [Online] Available at: http://www.unicef.org/education/

bege_61685.html [Accessed 3 May 2015].
UNICEF, (2015) Nepal Earthquake: New appeal for children amid growing need - UNICEF. [Online] Available at: http://www.

unicef.org/infobycountry/media_81729.html [Accessed 08 June 2015].
United Nations (2012) “Global Education First Initiative: An Initiative of the United Nations Secretary-General” New York:
United Nations Online: http://www.globaleducationfirst.org/files/GEFI_Brochure_ENG.pdf
United Nations General Assembly (2010) “The right to education in emergency situations” Agenda Item 114, Sixty-fourth 

session. New York: United Nations
UNISDR and Global Alliance for Disaster Risk Reduction & Resilience in the Education Sector (2014) “Comprehensive School 

Safety” Paper prepared for the 3rd UN World Conference on Disaster Risk Reduction, 2015
Winthrop, R. and Matsui, E. (2013) “A New Agenda for Education in Fragile States” Report. Center for Universal Education 

at Brookings

http://www.ineesite.org/en/crisis-spotlights/southsudan
http://www.ineesite.org/en/crisis-spotlights/southsudan
http://b.3cdn.net/awas/425e9dbef2c7ca9980_tom6bga7x.pdf
http://b.3cdn.net/awas/425e9dbef2c7ca9980_tom6bga7x.pdf
http://www.theglobalfund.org/en/replenishment/fourth/
http://www.theglobalfund.org/en/replenishment/fourth/
https://en.unesco.org/world-education-forum-2015/day-1/education-2030-roadmap-19-may
https://en.unesco.org/world-education-forum-2015/day-1/education-2030-roadmap-19-may
http://www.unhcr.org/526a22cb6.html
http://www.unhcr.org/526a22cb6.html
http://www.humanitarianresponse.info/fr/system/files/documents/files/unicef_syria_monthly_humanitarian_situation_report_140815.pdf
http://www.humanitarianresponse.info/fr/system/files/documents/files/unicef_syria_monthly_humanitarian_situation_report_140815.pdf
http://www.unicef.org/education/bege_61685.html
http://www.unicef.org/education/bege_61685.html
http://www.unicef.org/infobycountry/media_81729.html
http://www.unicef.org/infobycountry/media_81729.html
http://www.globaleducationfirst.org/files/GEFI_Brochure_ENG.pdf


#EduSummitOslo


