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Lançada em Julho de 2019, a Iniciativa Prioridade ao Género (Gender at the Centre Initiative - 
GCI) foi desenvolvida pelos Ministérios da Educação e Desenvolvimento do G7, em colaboração 
com organizações multilaterais e da sociedade civil, empenhados em promover a igualdade 
de género na educação. A GCI apoia a liderança dos ministérios da educação e de outros 
intervenientes nacionais na promoção da igualdade de género na educação. 

A abordagem da GCI assenta na Planificação Sensível ao Género para o Sector da Educação 
(GRESP), que tem como objectivo a integração da igualdade entre rapazes e raparigas no ADN 
dos sistemas nacionais de educação. O método GRESP visa a implementação eficaz de políticas 
e estratégias para combater as disparidades de género e remover os obstáculos à igualdade 
na e através da educação, apoiando a atribuição dos recursos necessários, a supervisão da 
implementação de políticas e o reforço da responsabilização pública. Os progressos neste 
campo ajudam os países alcançar os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 4 e 5, e 
a alcançar as metas de género da Estratégia Continental de Educação da União Africana. 

Entre 2020 e 2023 a GCI será implementada em oito países piloto - Burquina Faso, Chade, Mali, 
Mauritânia, Moçambique, Níger, Nigéria e Serra Leoa - através de uma parceria multi-sectorial 
conhecida como a Aliança GCI. A Aliança GCI é composta pelos ministérios da educação dos oito 
países, um consórcio de OSC,1 doadores do G72 e agências multilaterais.3 

Figura 1: Mapa dos países da GCI 

1 O consórcio de OSC é composto pela Campanha da Rede Africana de Educação para Todos (ANCEFA) o Fórum para Mulheres 
Educadoras Africanas ( Forum for African Women Educationalists, FAWE) e a Plan International. 

2 União Europeia, França, Alemanha, Itália e Reino Unido.
3 A iniciativa das Nações Unidas para a Educação das Raparigas (United Nation Girls’ Education Initiative, UNGEI), Instituto 

Internacional da UNESCO para o Planeamento da Educação (IIPE – UNESCO), UNESCO, Parceria Global para a Educação (PGE) 
e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). 

O QUE É A INICIATIVA PRIORIDADE AO GÉNERO?

http://Planificação Sensível ao Género para o Sector da Educação (GRESP)
http://Planificação Sensível ao Género para o Sector da Educação (GRESP)
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A GCI mobiliza expertise e outros recursos para capacitar plenamente os países a tomarem 
decisões, implementarem intervenções e avançarem com estratégias sensíveis ao género 
no sector educativo. A GCI esforça-se para criar oportunidades de geração e partilha de 
conhecimentos entre países e parceiros em torno do avanço da igualdade de género na 
educação, apoiando a aprendizagem e a aplicação práctica em diversos contextos. 

Objectivos da GCI

1. Implementar abordagens sistemáticas para alcançar sistemas de educação que 
respondam às questões de género.

2. Facilitar o diálogo e a coordenação entre as políticas intersectoriais entre os ministérios 
governamentais.

3. Reforçar a orçamentação e as políticas educativas que respondem às questões  
de género.

4. Desenvolver o apoio político e público às políticas e estratégias para promover a 
igualdade entre rapazes e raparigas na educação.

5. Melhorar a qualidade, a disponibilidade e a utilização de evidéncia científica e dados 
desagregados por género.

6. Estabelecer quadros de monitorização e avaliação para melhor acompanhar  
o progresso.

Raparigas a frequentar as aulas em Dori, Burquina Faso, 2020. (c) UNICEF/UNI394539/Dejongh
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Promover a igualdade de género na educação é uma prioridade em muitas regiões, incluindo 
a África Subsariana. As questões relacionadas com a pobreza, os conflitos, a violência baseada 
no género, a incapacidade e a educação de má qualidade intersectam-se com o género e criam 
diferentes desvantagens para as raparigas e os rapazes. As normas sociais e de género enraizadas, 
que também afectam os rapazes e os homens, limitam as expectativas e a mobilização das 
mulheres e raparigas, em particular, e afectam tanto o nível de escolaridade como as aspirações 
profissionais.4 Estas normas continuam a impulsionar as disparidades nos investimentos 
na educação das raparigas, especialmente após o ensino primário, e a perpetuar práticas 
discriminatórias em sociedades, escolas e em todos os sistemas educativos e instituições de 
ensino. A eliminação das disparidades de género na educação pode desbloquear o progresso 
na igualdade de género de forma mais ampla, o que beneficiará não apenas as mulheres e as 
raparigas, mas toda a sociedade, incluindo os homens e os rapazes.5  

Tal como noutras partes do mundo, a pedagogia de ensino na África Subsariana ignora muitas 
vezes as questões de género, e isso pode prejudicar tanto os rapazes como as raparigas. Os 
docentes e o pessoal de apoio à educação podem não ter formação suficiente ou adequada, 
nem os recursos e o apoio necessários para transformar activamente as normas de género em 
contexto escolar. Os materiais de ensino e aprendizagem também podem reforçar estereótipos 
negativos de género. 

“PROMOVER A EDUCAÇÃO DAS RAPARIGAS NÃO SIGNIFICA 
APENAS ESCOLARIDADE. SIGNIFICA ESCOLARIDADE E 
AUTONOMIZAÇÃO.”
- Houraye M. Anne, FAWE 

4 Yotebieng, K. (próxima publicação). “What we know (and do not know) about persistent social norms that serve as barriers 
to girls’ access, participation and achievement in education in eight sub-Saharan African countries.” (O que sabemos (e não 
sabemos) sobre as normas sociais persistentes que servem de barreiras ao acesso, à participação e à realização das raparigas 
na educação em oito países da África subsariana). New York, UNGEI.

5 Wodon, Q., Montenegro, C., Nguyen, H., Onagoruwa,A. (2018) “Missed Opportunities. The High Cost of not Educating Girls.” 
(Oportunidades perdidas: O Elevado Custo de não Educar as Raparigas ). Washington, D.C.: Banco Mundial.

O ESTATUTO DA EDUCAÇÃO DAS RAPARIGAS NOS PAÍSES-PILOTO DA GCI 

Estima-se que 32.6 milhões de raparigas e 27.8 milhões de rapazes em 
idade primária e secundária estão fora da escola na África Subsariana. 

(Instituto de Estatística da UNESCO, 2019) 

Na África Subsaariana, estima-se que 9 milhões de raparigas entre os 
6 e os 11 anos nunca irão frequentar a escola, em comparação com  
6 milhões de rapazes. 

(Instituto de Estatística da UNESCO, 2019) 

Figura 2: Milhões de raparigas e rapazes estão fora da escola na África Subsaariana
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Os ambientes escolares podem igualmente falhar em atender às necessidades específicas de 
género e atingir os objetivos de inclusão. Isto inclui instalações sanitárias e de higiene (WASH) 
não segregadas, a falta de produtos e instalações para a gestão da higiene menstrual (GHM) e 
a ausência de vias e terrenos bem iluminados. A violência baseada no género (VBG) em meio 
escolar é um obstáculo importante para o avanço da igualdade entre rapazes e raparigas, com 
consequências duradouras para a saúde e o bem-estar das raparigas e dos rapazes e para a sua 
capacidade de aprender e prosperar na escola. Embora os ambientes escolares sejam muitas 
vezes o local de tal violência, a educação também tem um papel fundamental na prevenção e 
resposta à violência.6

“A MENSTRUAÇÃO É OUTRA BARREIRA QUE ESTÁ A LIMITAR O ACESSO DAS 
RAPARIGAS À EDUCAÇÃO. AS MENINAS NÃO ESTÃO A SER ENSINADAS SOBRE 
O SEU CICLO MENSTRUAL E NÃO LHE SÃO DADOS PRODUTOS DE HIGIENE 
MENSTRUAL, PELO QUE TENDEM A ABANDONAR A ESCOLA.”
Hawa, activista da juventude, Africa Girls Empathy a Plan International, Serra Leoa

Em numerosos países da região 
subsariana, há menos docentes do sexo 
feminino em comparação com docentes 
do sexo masculino, e esta disparidade de 
género aumenta nos níveis secundário 
e terciário. A dinâmica de género 
também desempenha um papel dentro 
de muitos ministérios da educação, 
onde a integração da perspectiva do 
género e a orçamentação sensível às 
questões de género não são muitas 
vezes sistematizadas.  

Embora o casamento infantil e a 
gravidez precoce continuem a ser 
barreiras persistentes à educação 
das raparigas na África Subsariana, 

pesquisas sugerem que a idade do casamento está a aumentar em toda a região.8 Além disso, 
em 2020, vários países aboliram a proibição das raparigas grávidas frequentarem a escola.9 Isto 
cria um novo precedente de transformação das normas sociais e culturais que ainda restringem 
muitas vezes a educação das raparigas após o casamento ou a gravidez.10 

6 UNGEI (2019) “A Whole School Approach to Prevent School-Related Gender-Based Violence.” (Uma abordagem integral à escola 
para prevenir a violência baseada no género relacionada com a escola). UNGEI, New York.

7 Yotebieng, K. (próxima publicação). “What we know (and do not know) about persistent social norms that serve as barriers 
to girls’ access, participation and achievement in education in eight sub-Saharan African countries.” (O que sabemos (e não 
sabemos) sobre as normas sociais persistentes que servem de barreiras ao acesso, à participação e à realização das raparigas 
na educação em oito países da África subsariana).  New York, UNGEI

8 Koski, A., Clark S., Nandi, A. (2017) “Has Child Marriage Declined in sub-Saharan Africa? An Analysis of Trends in 31 Countries.”  
(O casamento infantil diminuiu na África Subsariana? Uma análise das tendências em 31 países). Population and Development 
Review.

9 British Broadcasting Corporation (2020) “Sierra Leone overturns ban on pregnant schoolgirls.” (A Serra Leoa levanta proibição 
às raparigas grávidas em idade escolar);  Reuters (2020) “Zimbabwe makes it illegal for schools to expel pregnant girls.”   
(O Zimbábue torna ilegal que as escolas expulsem raparigas grávidas). 

10 Yotebieng, K., op. Cit.

Na Serra Leoa, as 
mulheres constituem 
27% dos docentes do 
ensino primário e 14% 
dos docentes do ensino 
secundário. 

27% 14%

No Burquina Faso, as 
mulheres constituem 
47% dos docentes do 
ensino primário e 17% 
dos docentes do ensino 
secundário.  

47% 17%

Figura 3: Percentagem de docentes do sexo 
feminino em escolas primárias vs. escolas 
secundárias em países seleccionados7
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A educação é um direito humano fundamental. Em toda a região subsariana, a eliminação 
das disparidades de género na educação irá desbloquear o progresso na garantia dos direitos 
individuais dos alunos. Alcançar a igualdade de género na educação também fará avançar o 
progresso nos resultados de saúde, na construção da paz, na economia e na igualdade de género 
a nível mundial.11 Para alcançar este objectivo, os sistemas de educação ser devem concebidos 
para serem sensíveis ao género. O planeamento do sector da educação (ESP) constitui uma 
oportunidade vital para garantir que a igualdade entre de género está no centro dos sistemas 
de ensino nacionais. A Planificação Sensível ao Género para o Sector da Educação (GRESP) é 
um veículo para o conseguir, lançando as bases para uma mudança ao nível do sistema e para 
resultados mais igualitários entre rapazes e raparigas na educação e através da educação.12

“O [GRESP] TEM REALMENTE A VER COM CHEGAR À RAIZ 
DO QUE ESTAMOS A TENTAR MUDAR, DESCASCANDO AS 
DIFERENTES CAMADAS DA DESIGUALDADE DE GÉNERO E, 
EM SEGUIDA, DESENVOLVENDO A NOSSA ESTRATÉGIA DE 
MUDANÇA.”
Yona Nestel, Plan International

11 Wodon, Q., op. Cit.
12 UNGEI, PGE (2019). “Gender-Responsive Education Sector Planning: A pathway to gender equality in education.” (Planeamento 

do Sector da Educação Sensível ao Género; Um caminho para a Igualdade de género na educação). UNGEI, New York. 

Figura 4: Taxas de prevalência do casamento infantil em países seleccionados

Fonte: Girls Not Brides (Meninas, Não Noivas)

Casamento infantil  
aos 15 anos

Casamento infantil  
aos 15 anos

Casamento infantil  
aos 18 anos

Casamento infantil  
aos 18 anos

28% 16%76% 54%

MaliNíger

Casamento infantil  
aos 15 anos

Casamento infantil  
aos 15 anos

Casamento infantil  
aos 18 anos

Casamento infantil  
aos 18 anos

18% 17%37% 53%

Mauritânia Moçambique

https://www.ungei.org/publication/gender-responsive-education-sector-planning
https://www.ungei.org/publication/gender-responsive-education-sector-planning
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Resposta Covid-19

Uma parte considerável da fase de arranque e implementação da GCI teve lugar no contexto 
da pandemia global de COVID-19, o que afectou a GCI e os membros da Aliança CGI de diversas 
formas. As abordagens de mitigação incluíram a transição para plataformas online dos processos 
de consulta interna, dos eventos presenciais planeados e o adiamento de algumas actividades 
de programação para data posterior. Para ajudar a adaptar o trabalho da GCI no que se refere 
aos intercâmbios de aprendizagem, ao desenvolvimento de capacidades e ao apoio técnico no 
contexto da pandemia, em Junho de 2020, UNGEI realizou uma sondagem em Inglês, Francês e 
Português junto dos membros da GCI para reunir informações sobre os impactos da crise Covid-19 
sobre o género na educação. Os resultados do inquérito informaram o desenvolvimento de 
várias ferramentas para ajudar e orientar as partes interessadas durante este período, incluindo:

A Aliança GCI também realizou vários eventos online relacionados com a Covid, incluindo:

ACTIVIDADES DE DESTAQUE DA INICIATIVA PRIORIDADE AO GÉNERO  

um Quadro Comum de Mensagens, Colocar o género na vanguarda da resposta educativa 
COVID-19 (em Inglês); 

um brief de política da UNGEI sobre Fortalecimento dos esforços para prevenir e 
responder à violência baseada no género na escola à medida que as escolas reabrem 
(em Inglês);

um guia Reconstruir com igualdade: Guia para o regresso das meninas à escola (em 
Inglês, também disponível em Francês e Espanhol), preparado por membros da GCI 
(Plan International, UNESCO, UNGEI e UNICEF) juntamente com o Malala Fund. 

O IIPE- UNESCO organizou uma “Knowledge platform on planning and managing 
education in the context of Covid-19” (Plataforma de conhecimento sobre planeamento 
e gestão da educação no contexto de Covid-19) para permitir a reflexão sobre a forma 
como os sistemas educativos responderam e continuam a responder às perturbações 
causadas pela pandemia Covid-19 em diferentes áreas, incluindo a igualdade de género, 
e oferecer apoio e respostas o mais próximo possível das realidades vividas pelos países 
membros da UNESCO; 

Em Agosto, a UNGEI ofereceu um webinar sobre COVID-19 e raparigas com deficiência: 
um regresso seguro e inclusivo à escola e, em Dezembro, organizou uma transmissão 
em directo sobre o “Reconstruir com igualdade: Guia para o retorno de meninas à escola” 
(em Inglês, Francês, Árabe e Português); e  

A UNGEI produziu um vídeo que amplificou as vozes dos activistas da juventude dos 
países-piloto da GCI e das organizações da sociedade civil, que foi exibido durante o 
evento de lançamento pan-africano do projecto “Reconstruir com igualdade: Guia para 
o retorno de meninas à escola”. 

https://www.ungei.org/publication/putting-gender-forefront-covid-19-education-response
https://www.ungei.org/publication/putting-gender-forefront-covid-19-education-response
https://www.ungei.org/sites/default/files/flipbook-files/COVID-19-SRGBV-and-school-reopening-2020-eng.pdf
https://www.ungei.org/sites/default/files/flipbook-files/COVID-19-SRGBV-and-school-reopening-2020-eng.pdf
https://www.ungei.org/sites/default/files/flipbook-files/COVID-19-SRGBV-and-school-reopening-2020-eng.pdf
https://www.ungei.org/publication/building-back-equal-girls-back-school-guide
http://www.iiep.unesco.org/fr/covid-19-reponses-pour-leducation-13364
http://www.iiep.unesco.org/fr/mali-investir-dans-legalite-des-genres-cest-investir-dans-lavenir-13689
https://www.ungei.org/event/covid-19-and-girls-disabilities-safe-inclusive-return-school
https://www.ungei.org/event/covid-19-and-girls-disabilities-safe-inclusive-return-school
https://events.unesco.org/event?id=3731587938&lang=1033
https://events.unesco.org/event?id=3731587938&lang=1033
https://youtu.be/bjxYp6B2tQk
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Formação de Facilitadores em Planificação Sensível ao Género para o Sector da Educação (GRESP)

Em colaboração com a Gender at Work (G@W), concebeu e deu formação a Facilitadores em 
Planificação Sensível ao Género para o Sector da Educação, em Dezembro de 2019, em Nairobi, 
no Quénia. 25 participantes (homens e mulheres) participaram da oficina de trabalho de cinco 
dias, incluindo profissionais nacionais da ANCEFA, da FAWE, da Plan International e dos países 
parceiros anglófonos da GCI. Os participantes presentes na oficina de trabalho ficaram a saber 
mais sobre a abordagem de Planificação Sensível ao Género para o Sector da Educação (GRESP) 
e como co-projetar e co-facilitar uma oficina de trabalho GRESP. O objectivo de uma oficina 
de trabalho da GRESP é fortalecer o compromisso e a capacidade do pessoal do Ministério da 
Educação e dos membros do Grupo de Educação Local (LEG) para desenvolver planos sectoriais 
equitativos e inclusivos. A oficina de trabalho pretende esclarecer como integrar eficazmente o 
género na análise do sector da Educação (ESA) e no Planeamento (ESP). 

Facilitadores e participantes do curso de formação de facilitadores de Planificação Sensível ao Género para o Sector da Educação 
(GRESP) capacidade de resposta ao género em Nairobi, Quénia, 2019. (c) UNGEI/Sarah Winfield 

Em dezembro de 2020, foi lançada uma série de sessões de orientação online para os participantes 
da oficina de trabalho, e UNGEI produziu um manual abrangente sobre como organizar uma 
oficina de trabalho GRESP para apoiar os participantes. Em 2021, será dada aos membros 
francófonos da GCI uma “Formação de Facilitadores de Oficina de Trabalho sobre Planificação 
Sensível ao Género para o Sector da Educação”. 
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Análise do sector educativo, planos do sector da educação, planos operacionais e processos de 
acompanhamento e avaliação que respondam às questões de género  

Para o IIPE-UNESCO Dakar, o ano de 2020 e o início de 2021 foram, em grande medida, um 
período de diálogo preparatório com os países parceiros da GCI, garantindo, assim, um apoio 
futuro contextualizado nas prioridades e necessidades específicas dos ministérios da educação 
para integrar a igualdade de género na educação e através da educação, em conjunto com 
outros ministérios relevantes.

O IIPE-UNESCO  apoiou o governo da Serra Leoa no desenvolvimento da sua Análise do Sector 
da Educação (ASE), que, pela primeira vez, incluiu um capítulo dedicado especificamente à 
análise do género. A análise destaca os pontos em que raparigas e rapazes não partilham a 
mesma experiência e exposição à educação, ou não têm os mesmos benefícios. A análise ilustra 
ainda como as raparigas e os rapazes de diferentes contextos socioeconómicos e de outras 
características demográficas não têm igual liberdade para desenvolver as suas capacidades 
pessoais e fazer escolhas livres de estereótipos, preconceitos e papéis de género rígidos. O estudo 
investiga os factores jurídicos, sociais, económicos e estruturais à origem das desigualdes de 
género e o seu impacto sobre os rapazes e as raparigas, identificando, em cada caso, os grupos 
mais marginalizados. Analisam-se, igualmente, as políticas de promoção da igualdade de género 
e da equidade que estão a ser implementadas na Serra Leoa.

     Republic of Sierra Leone

Education Sector Analysis

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375434?posInSet=2&queryId=0edbacff-c856-480b-b44b-1a3522d1a2c0
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375434?posInSet=2&queryId=0edbacff-c856-480b-b44b-1a3522d1a2c0
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375434?posInSet=2&queryId=0edbacff-c856-480b-b44b-1a3522d1a2c0
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Na Nigéria, com a parceria do Banco Mundial, o IIPE-UNESCO apoiou, o governo federal e três 
Estados na análise do sector da educação, a partir da perspectiva de género. Os peritos da GCI 
desenvolveram uma análise de género que foi integrada na ASE aos níveis federal e dos estados. 
O IIPE-UNESCO integrou o género como um tema transversal em toda a ASE e dedicou um 
capítulo à igualdade entre rapazes e raparigas. O objectivo foi preparar uma análise dos factores 
escolares e não escolares com impacto na igualdade de género, como as normas de género, o 
ambiente escolar e de aprendizagem e o ambiente institucional e legal. Em 2021, o IIPE-UNESCO 
apoiará o Ministério Federal da Educação e o Ministério da Educação em 36 estados para 
fortalecer as suas capacidades em matéria de igualdade de género, apoiar a implementação de 
planos sectoriais e operacionais e responder às prioridades identificadas nas análises sectoriais, 
tanto a nível federal como a nível dos estados. 

Em 2021, o IIPE apoiará o Chade no seu processo de planeamento educativo com uma perspectiva 
de género. Na Mauritânia, o IIPE apoiará o governo na integração da igualdade de género na 
reforma do sector da educação e no processo de planeamento. O IIPE irá reforçar a capacidade 
do Ministério da Educação Nacional do Mali para o planeamento e gestão de políticas educativas 
sensíveis ao género. No Níger, o IIPE apoiará o Ministério da Educação Nacional na implementação 
eficaz do Plano do Sector da Educação e da Estratégia Nacional para a Educação e Formação de 
Meninas e Mulheres. Em Moçambique e no Burquina Faso, o diálogo político com o governo e 
os parceiros de desenvolvimento continuará a apoiar os governos na integração do género nas 
políticas e planos de educação. 

Curso de Planificação Sensível ao Género para o Sector da Educação (GRESP) 

De Novembro de 2020 a Janeiro de 202I, o IIPE-UNESCO Dakar levou a cabo o seu primeiro 
curso online sobre a Planificação Sensível ao Género para o Sector da Educação, leccionado 
em Francês, no qual participaram 38 profissionais do Ministério da Educação ocupando postos 
executivos e de gestão (incluindo candidatos dos cinco países francófonos da GCI). Homens e 
mulheres participantes tiveram suas competências fortalecidas para integrar o género em todas 
as fases do planeamento educativo e para avaliar os factores multidimensionais que contribuem 
à perpetuação das desigualdades de género no acesso à educação, tanto na sala de aula como 
além da escola. O IIPE-UNESCO irá realizar o curso de Planificação Sensível ao Género para o 
Sector da Educação em Inglês em 2021 e em Espanhol e Português em 2022.

“A IGUALDADE DE GÉNERO É IMPORTANTE PARA MIM PORQUE 
É UMA FORMA DE UMA CRIANÇA – RAPAZ OU RAPARIGA – SAIR 
DA POBREZA. DAR PRIORIDADE A TODAS AS CRIANÇAS, DAR-
LHES EDUCAÇÃO, É DAR-LHES UM FUTURO. NÃO TEM LÓGICA 
PRIVAR UMA CRIANÇA DESSA IGUALDADE.”  
Issiaka M’bo Coulibaly, Chefe da Unidade de Planeamento e Estatística da Escola Distrital de Dioïla, Mali 
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Comunidade de práticas para planeadores e gestores da educação sensível ao género

Na sequência do curso online de Planificação Sensível ao Género para o Sector da Educação 
em Francês, o IIPE-UNESCO Dakar planeou um projeto de coorte para o segundo semestre de 
2021. O projecto de Planificação Sensível ao Género irá fortalecer a dinâmica de grupo criada 
durante o curso e irá envolver os antigos alunos a longo prazo, para criar uma comunidade coesa 
de aprendizagem e colaboração. O projecto de coorte tem por objectivo resolver alguns dos 
desafios que a formação por si só não responde, tais como orientações sobre como aplicar o que 
foi aprendido no local de trabalho. O projeto de coorte irá concentrar-se na institucionalização 
das questões de género nas administrações educativas (a nível organizacional e programático) 
e na resistência que pode surgir das tentativas de institucionalizar as questões de género nas 
políticas de educação.

Relatórios de políticas e práticas, orientação e eventos

Em 2020, UNGEI encomendou um estudo para compreender como as normas sociais persistentes 
servem de barreiras à educação das raparigas nos oito países-piloto da GCI. O estudo baseia-se 
numa análise dos recentes relatórios das organizações internacionais e numa série de estudos 
quantitativos, qualitativos e mistos, que emanam principalmente dos oito países. 

Em 2021, em colaboração com a Education Cannot Wait (ECW) e a Rede Inter-Agências para a 
Educação em Contextos de Emergência (INEE),  UNGEI tornou público e lançou o EiE-GenKit, 
um pacote de recursos básicos sobre o género na educação em contexto de emergência. O EiE-
GenKit fornece orientações práticas aos profissionais da educação para garantir que a educação 
em intervenções e programas de emergência seja inclusiva e sensível às questões de género. 

“INTEGRAR A 
IGUALDADE DE GÉNERO 
NA PROGRAMAÇÃO 
DA EIE É APENAS 
UMA QUESTÃO DE 
PROGRAMAÇÃO DE 
ALTA QUALIDADE. É 
UMA QUESTÃO DE 
ALTO IMPACTO E 
SUSTENTABILIDADE, 
É APENAS A COISA 
INTELIGENTE A FAZER.”
Nafissatou Faye, Consultor Sénior da Igualdade de 
Género, Plan International 

Um professor do 6º ano de escolaridade ajuda estudantes durante a aula, 
Nigéria, 2018. (c) UNICEF/UN0269863/Knowles-Coursin

https://www.ungei.org/event/eie-genkit-virtual-launch
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Em colaboração com a Parceria Global para a Educação (PGE), a UNGEI completou um novo guia, 
“Gender-responsive Education Sector Planning in Situations Affected by Crisis” (Planificação 
Sensível ao Género para o Sector da Educação em Situações Afectadas pela Crise)13.  O guia 
orienta os responsáveis pelo planeamento e os profissionais da educação para abordarem as 
questões de género no desenvolvimento de planos de educação em situações afectadas pelas 
crises.

O IIPE-UNESCO Dakar está também a conduzir vários projectos de pesquisa. Ao longo destes 
projectos, serão disponibilizados recursos e metodologias aos intervenientes para esclarecer as 
práticas em matéria de igualdade de género na educação, facilitar a compreensão das questões 
e dos desafios e ajudar na tomada de decisões:

• proposta de um guia metodológico para a integração do género nas análises dos sectores 
da educação;

• análises sobre questões de género e de educação entre populações deslocadas; e

• uma publicação de pesquisa sobre normas de género, dinâmicas de poder e gestão de 
mudanças em parceria com a FAWE e a UNESCO.

Contribuição a um ambiente favorável à igualdade de género no sector da educação

Como parte dos esforços para melhorar a coordenação para a igualdade de género na educação 
através dos Grupos Locais de Educação (GLE), UNGEI está a trabalhar com a Parceria Global para 
a Educação (PGE) para integrar o género na ferramenta de auto-avaliação do Grupo Local de 
Educação (GLE) criando um modelo para os relatórios anuais dos GLE. 

Como primeiro passo no sentido de apoiar os ministérios da educação na sua liderança em 
colaboração trans-sectorial, UNGEI irá fornecer-lhes um mapeamento actualizado da colaboração 
trans-sectorial sobre a igualdade de género em cada país. UNGEI coordenará então um processo 
de reflexão com os Ministérios da Educação nos oito países-piloto da GCI para conceber uma 
iniciativa trans-sectorial de apoio à igualdade entre rapazes e raparigas na educação, que será 
implementada em 2022. 

13 O guia fornece recursos, informações e conteúdos temáticos adicionais sobre género para complementar os processos 
e abordagens estabelecidos nas directrizes PGE-IIEP-UNESCO Guidelines for Transitional Education Plan Preparation 
(Orientações para a Preparação do Plano Transitório de Educação) e foi concebido para ser utilizado em conjunto com 
a Orientação do PGE-UNGEI Guidance for Developing Gender-Responsive Education Sector Plans (Orientação para o 
desenvolvimento da planificação sensível ao género para o sector da educação.)

Para mais notícias e actualizações sobre a GCI: Em Julho de 2021, UNGEI e o IIPE - UNESCO 
Dakar vão compilar e disseminar colaborativamente o primeiro boletim informativo 
semestral da GCI (Newsletter). O boletim informativo fornecerá uma visão geral das próximas 
actividades e realizações da GCI, bem como actualizações da Aliança GCI. Para aderir à lista 
de endereços, contacte: gdiamond@ungei.org. 

http://www.iiep.unesco.org/en/publication/guidelines-transitional-education-plan-preparation
https://www.ungei.org/sites/default/files/2020-08/2018-02-gpe-guidance-gender-responsive-esp.pdf
mailto:gdiamond%40ungei.org?subject=

