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RESUMO EXECUTIVO

O ano de 2021 foi proveitoso para a Iniciativa de Prioridade ao Género (GCI). Apesar dos contínuos desafios 
da pandemia da COVID-19, bem como das questões políticas e de segurança em curso em alguns países 
parceiros, a GCI tem demonstrado empenho, liderança e resiliência para continuar a promover a igualdade 
de género na educação e através da educação.

A estrutura de governação e a gestão operacional da GCI foram ainda mais reforçadas em 2021, o que 
permitiu que a implementação das atividades da GCI chegasse à velocidade máxima. A coordenação entre 
os membros da Aliança a nível global e nacional também foi reforçada.

Os Ministérios da Educação demonstraram liderança política em matéria de igualdade de género. Foram 
reforçados na sua capacidade técnica para integrar a igualdade de género no planeamento e gestão do 
setor da educação, tanto a nível regional como nacional, através do reforço das capacidades. Com a ajuda 
da GCI, a Serra Leoa e a Nigéria integraram o género na sua Análise do Setor da Educação. A Serra Leoa 
demonstrou liderança política e propriedade do processo de planeamento, em particular com a preparação 
do seu novo Plano Setorial de Educação. No Níger, a relação com vários parceiros-chave no terreno foi 
reforçada graças a uma colaboração de apoio ao governo para a planificação sensível ao género para o 
setor da educação e para o reforço do diálogo do setor sobre o género na educação. Duas Comunidades 
de Prática inovadoras (em francês e inglês) reúnem agora cerca de 60 cargos de chefia de Ministérios da 
Educação dos países dentro e fora da GCI (mais de 20 países de países africanos francófonos e anglófonos). 
Os membros da comunidade aplicam os seus conhecimentos sobre a Planificação Sensível ao Género para 
o Setor da Educação no seu contexto profissional e partilham ainda as lições aprendidas e as boas práticas 
sobre a integração do género. 

O Consórcio de OSC da GCI aumentou a procura de igualdade de género na educação e defendeu os 
sistemas de educação transformativa em termos de género. No Burquina Faso e em Moçambique, o 
Consórcio apoiou o governo para tornar os planos de resposta da educação Covid-19 mais sensíveis às 
questões de género. Na Nigéria, graças à atuação da GCI, os governos dos Estados de Adamawa e Sokoto 
assinaram uma declaração para “reconstruir melhor” e assegurar o regresso das raparigas à escola depois 
do Covid-19. Através de campanhas de rádio, debates televisivos, teatro comunitário e encontros com jovens 
ativistas, pais e professores, o Consórcio conseguiu, com sucesso, sensibilizar para o direito de cada rapariga 
e rapaz a completarem uma educação de qualidade. Nas palavras de Fatoumata*, de 13 anos de idade, do 
Mali: “Graças às atividades de sensibilização da GCI na nossa comunidade, várias raparigas encontraram 
novamente o caminho para a escola após o encerramento pela Covid-19”. 

A GCI também esteve ativa a nível global e regional, através de advocacia de alto nível e de uma série 
de novas publicações e ferramentas. Reunimos as partes interessadas na educação na Cimeira Global da 
Educação e apresentámos investigação sobre a educação das raparigas e normas sociais nos 8 países da GCI. 
O envolvimento da GCI na 3ª Cimeira da União Africana no Níger resultou em fortes recomendações sobre a 
educação transformativa em termos de género para os Estados-Membros. Em geral, a advocacia, a realização 
de reuniões e a comunicação da GCI tem sido fundamental para colocar a educação transformativa em 
termos de género na agenda, e para reforçar os laços com um vasto leque de intervenientes da educação 
e de outros setores. 

Através da Aliança GCI, os parceiros educacionais têm-se ligado a nível global, regional e nacional a fim de 
alinhar as suas iniciativas e aumentar o seu impacto. Em vários países da GCI, os parceiros desenvolveram 
planos para atividades conjuntas, sob a coordenação dos Grupos Locais de Educação. Em 2022 a GCI irá 
manter esta dinâmica. Vamos continuar a maioria das atividades, e introduzir atividades novas, bem como 
reforçar a colaboração entre os parceiros da GCI. Esperamos que através destes esforços contínuos a GCI 
faça a diferença na vida de muitas raparigas e rapazes, para que eles possam aprender, prosperar e alcançar 
o seu pleno potencial!
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1.1 Breve Descrição da Iniciativa de Prioridade ao Género

A Iniciativa de Prioridade ao Género (Gender at the Centre Initiative - GCI) foi desenvolvida pelos Ministros 
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 Declaração sobre Igualdade de 
Género e Empoderamento das Mulheres , emitida na Cimeira dos líderes do G7, em Biarritz, França, em 
agosto de 2019, deu um novo impulso a este compromisso de assegurar o acesso equitativo à educação 
para rapazes e raparigas e forneceu um apoio poderoso à Iniciativa de Prioridade ao Género (GCI).  

A GCI apoia a liderança dos ministérios da educação e de outros intervenientes nacionais para promoverem 
a igualdade de género na educação. A iniciativa assenta na Planificação Sensível ao Género para o Sector 
da Educação (GRESP), que tem como objetivo 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 Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 4 e 5, e a alcançar as metas de género da Estratégia Continental de 
Educação da União Africana. 

A GCI mobiliza conhecimentos especializados e outros recursos para garantir que as intervenções, estratégias 
e planos do sector da educação dos próprios países sejam financiados, implementados e acompanhados 
para obter resultados sustentáveis. Idealmente, isto significa que os mecanismos de planeamento, 
implementação, orçamentação e responsabilização de cada país estão orientados para garantir que todas 
as raparigas e rapazes estejam qualificados, saudáveis, seguros, e sejam capazes de atingir o seu pleno 
potencial.

A GCI esforça-se para oferecer oportunidades para geração de conhecimento e partilha em torno do avanço 
da igualdade de género na educação entre países e parceiros para apoiar a aprendizagem e a aplicação em 
diversos contextos.

Entre 2020 e 2023 a GCI está a ser implementada em oito países subsarianos – Burquina Faso, Chade, Mali, 
Mauritânia, Moçambique, Níger, Nigéria e Serra Leoa – através de uma parceria multi-sectorial que reúne 
Ministérios da Educação nos oito países; o Consórcio de OSC, o Centro Internacional da União Africana para 
a Educação de Raparigas e Mulheres em África (UA-CIEFFA), os Doadores do G7 (Alemanha, França, Itália, 
Reino Unido e União Europeia); assim como agências multilaterais (UNGEI, IIEP, UNESCO, UNESCO-UNICEF, 
e PGE). Juntos, esses parceiros formam a Aliança GCI. Iniciativa de Prioridade de Género (GCI) Coordenada 
pela UNGEI e IIEP-UNESCO. 

1.2 Contexto 

Tal como aconteceu numa parte considerável da fase arranque, este ano de implementação da GCI teve 
lugar no contexto da pandemia global de Covid-19, o que afetou os membros da GCI e da Aliança CGI de 
diversas formas. Os efeitos da pandemia continuam a oscilar nos países parceiros da GCI, cruzando-se às 
vezes com outros desafios ambientais e de segurança vigentes. No Chade, começou em janeiro uma greve 
nacional de funcionários públicos. A campanha presidencial que começou em março de 2021 reduziu a 
disponibilidade dos líderes governamentais e de outros líderes.  A rutura institucional continuou após a 
morte do presidente de longa data do país, Idriss Deby. 

No Níger, as eleições gerais foram particularmente tumultuadas, e exigiram o encerramento de escritórios 
governamentais por razões de segurança.  Houve um golpe de estado no Mali em maio de 2021. A situação 

1. INTRODUÇÃO
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https://www.elysee.fr/admin/upload/default/0001/05/e8aa2525311a98227c935900abefdce7eb911896.pdf
https://www.elysee.fr/admin/upload/default/0001/05/e8aa2525311a98227c935900abefdce7eb911896.pdf
https://www.ungei.org/publication/gender-centre-initiative
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de segurança tanto no Burquina Faso como na Nigéria tem sido particularmente grave em 2021, enquanto 
se estima que 745 000 pessoas continuam deslocadas devido ao conflito em curso no norte de Moçambique.  

Com a normalização das medidas de saúde pública relacionadas com a Covid-19, 2021 viu um modelo híbrido 
para as atividades da GCI, com muitas reuniões e eventos realizados online, enquanto outros puderam ser 
realizados presencialmente pela primeira vez desde o início de 2020.  

1.3 Finalidade e estrutura deste relatório

Este Relatório Anual de 2021 fornece um resumo das principais atividades realizadas pela GCI tanto em 
relação às tarefas fundamentais quanto à programação durante o período entre janeiro e dezembro de 
2021. O seu objetivo é a responsabilização dos membros da Aliança GCI.

O relatório está dividido em quatro capítulos e anexos. Após esta introdução (Capítulo 1), o Capítulo 2 informa 
sobre as atividades do programa GCI realizadas nos oito países parceiros da GCI e a nível global. O Capítulo 3 
fornece atualizações sobre questões de gestão de programas.  O Anexo 1 apresenta o Quadro de Resultados 
da GCI. O Anexo 2 mostra a avaliação de risco da GCI, feita durante a fase de arranque. 
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Este capítulo fornece uma visão geral das atividades de programação da GCI 
implementadas em 2021. Após uma introdução geral destacando as principais 
realizações, mais detalhes sobre os resultados das atividades serão fornecidos 
nas subsecções do capítulo. 

Por favor, note que os indicadores no Quadro de avaliação de desempenho 
(QAD) serão avaliados na sua totalidade durante a avaliação final do programa.  
Por essa razão, eles não são relatados neste relatório anual. No entanto, temos o 
prazer de fornecer uma narrativa atualizada sobre o progresso dos indicadores 
de resultados imediatos do programa1.

O Anexo 3 fornece uma visão geral do estado da disponibilização de todas as 
atividades do plano de trabalho da GCI para 2021. 

As secções que se seguem apresentam uma análise do que funcionou bem em 
2021, os desafios encontrados e como a GCI irá abordar esses desafios em 2022.

O que funcionou bem

A maioria das actividades do plano de trabalho da GCI para 2021 foram implementadas 
durante o ano. A GCI evoluiu para uma iniciativa coordenada e bem conhecida que 
consegue alavancar os esforços coletivos dos membros da Aliança.

Em 2021 a GCI reforçou a capacidade técnica dos MdE para integrar a igualdade de 
género no planeamento do sector da educação, e lançou as bases para mudar a 
cultura organizacional para a igualdade de género através do desenvolvimento de 
diagnósticos participativos de género e estratégias de institucionalização nos países 
da GCI e da conceção de um programa sobre Liderança Transformativa.

Foram desenvolvidas fortes relações com os Ministérios da Educação, que reforçaram 
a apropriação nacional da GCI e aumentaram o compromisso para com a igualdade 
de género dentro dos MdE. Através do seu Consórcio CSO e rede de jovens ativistas 
feministas, a GCI empreendeu uma ação significativa no terreno, defendendo a 
igualdade de género na educação e sensibilizando os membros da comunidade. 
A GCI também tem servido como uma plataforma eficaz para a advocacia a nível 
regional e global, bem como uma liderança inovadora na investigação.  

1 Como lembrete; o Quadro de Resultados GCI é composto por dois resultados 
intermédios: 
Resultado intermédio 1: Melhoria da integração transversal da igualdade de género 
na educação e através da educação implementada pelo(s) Ministério(s) da Educação 
em conjunto com outros ministérios relevantes 
Resultado intermédio 2: Melhoria do sector da educação que permite um ambiente 
favorável aos esforços dos MdE no que toca à integração transversal da igualdade de 
género, na educação e através da educação

2. ATIVIDADES E REALIZAÇÕES DA 
FASE DE ARRANQUE INICIATIVA DE 
PRIORIDADE AO GÉNERO (GCI) 2021
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O que precisa de ser reforçado

Faltou à GCI capacidade de coordenação e comunicação no país entre todos os 
parceiros da GCI. Com uma equipa limitada, principalmente de base regional, a 
GCI não tinha presença suficiente no país para assegurar uma coordenação eficaz 
no país. Em 2022 os pontos focais da GCI no MdE serão apoiados para assegurar 
esta coordenação. De futuro, a GCI beneficiaria de ter coordenadores em cada um 
dos países em que atua. O trabalho com os Grupos Locais de Educação também 
tem de ser reforçado. Em 2022 a GCI irá analisar a forma apropriada de apoiar os 
GLE sem acrescentar peso à sua carga de trabalho. A Ferramenta de auto-avaliação 
e o Relatório Anual dos GLE não demonstraram um apoio sustentável àqueles 
grupos. Em 2022 a GCI fornecerá apoio específico e contextualizado aos GLE para 
conduzir Avaliações Rápidas e organizar Diálogos com os Países. Finalmente, 
algumas atividades da GCI foram parcialmente atrasadas devido a crises no país, 
mas também devido à capacidade limitada da equipa. A chefia e gestão de projeto 
da UNGEI GCI só foram recrutados em julho e a equipa do IIEP continuou a ser 
reforçada em 2021, algumas atividades tiveram de ser adiadas para 2022. Em 2022 
a equipa da UNGEI será completada por um Coordenador de Apoio ao País e um 
Assistente de Programa, para assegurar a realização atempada das atividades da 
UNGEI GCI. 

A GCI terá de desenvolver ligações mais fortes e mais concretas com a PGE e 
também com atores importantes como o Banco Mundial. O reforço do trabalho dos 
GLE pode ajudar, mas a GCI terá de fazer um esforço adicional para dialogar com os 
parceiros técnicos e financeiros no país.2.
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Resultado Intermédio 1

A GCI apoiou os MdE em quatro áreas chave:  sistemas e processos; capacidade técnica; cultura organizacional; 
e liderança e colaboração intersectorial.  

Em 2021, a GCI apoiou os MdE de várias formas, incluindo o apoio a documentos e processos estratégicos 
(análises de género e desenvolvimento de Planos para o Sector da Educação (PSE) sensíveis ao género). O 
IIEP-UNESCO apoiou a elaboração do Plano para o Sector da Educação da Serra Leoa que pela primeira vez 
incluiu uma forte componente de género. O governo assumiu a liderança do processo PSE. O IIEP-UNESCO 
apoiou a integração do género na maioria das secções do PSE, incluindo o cálculo de custos, o que permitiu 
desenvolver a capacidade de género dos intervenientes nacionais (cerca de 20 gestores do MdE por oficina 
de trabalho).

Houve também muitos progressos em termos de reforço da capacidade técnica do MdE. A UNGEI divulgou 
recursos de conhecimento sobre a igualdade de género na educação em contextos de emergência aos MdE. 
O IIEP-UNESCO lançou a edição anglófona curso de curta duração sobre Planificação Sensível ao Género 
para o Sector da Educação O curso online de 9 semanas teve 39 participantes (27 mulheres, 1 participante 
do nível descentralizado) de 20 países que participaram em todos os três módulos. O IIEP-UNESCO também 
lançou uma Comunidade de Prática em Género e Educação (CPGE). O CPGE está a tirar o máximo proveito 
da formação de curta duração do IIEP e está a mostrar que as pessoas em posições de responsabilidade 
nos ministérios da educação estão desejosas de mudar as suas práticas e estão a demonstrar uma maior 
consciência e crença de que podem ser parte da mudança necessária. A oportunidade de aprendizagem 
entre pares, em todos os países, mostra-lhes o que é possível conseguir entre hierarquias superiores e 
inferiores e entre departamentos. 

Foram alcançados progressos em termos de fortalecimento da cultura organizacional dos MdE para apoiar 
a igualdade de género na educação, bem como com atividades descritas abaixo, tais como, entre outras, 
um diagnóstico participativo de género do Ministério da Educação Nacional, Alfabetização e Promoção das 
Línguas Nacionais do Burquina Faso.  

Os Ministérios da Educação, com o apoio do IIEP-UNESCO, também prepararam formações contextualizadas 
e de curto prazo sobre planificação Sensível ao Género para o Sector da Educação em Moçambique e na 
Nigéria e desenvolveram ferramentas sobre VBGE para informar os sistemas de Gestão Educacional e de 
Informação (SIGE) que serão implementados em 2022.

Foto pelo IIEP-UNESCO Dakar. Workshop sobre a Comunidade de Práticas de Género e Educação IIEP-
UNESCO Dakar (CPGE). 
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Resultado Intermédio 2

O programa centra-se em quatro elementos-chave do ambiente favorável - sociedade civil, Grupos Locais 
de Educação, diálogo e partilha de conhecimentos, e maior colaboração, particularmente entre parceiros 
de desenvolvimento.  

Vimos evidências em 2021 de um aumento dos efeitos positivos na igualdade de género na educação 
através do trabalho dos parceiros das OSC. Isto incluiu efeitos diretos sobre as raparigas, as suas famílias e 
comunidades, quer seja através de campanhas de rádio ou da distribuição de kits de higiene para apoiar 
o acesso das raparigas à escola (para citar apenas estes). Testemunhos de vários países da GCI relatam o 
regresso das raparigas à escola após o Covid-19, graças às intervenções de sensibilização da GCI. As OSC 
foram eficazes na sua defesa junto dos Ministérios da Educação. 

Na Nigéria, por exemplo, a sensibilização da FAWE, membro do consórcio de OSC, resultou num 
compromisso oficial dos governos dos Estados de Adamawa e Sokoto de se concentrarem no regresso das 
raparigas à escola depois da Covid-19 e de aumentarem o financiamento para a educação das raparigas. 
Além disso, os esforços do Consórcio de OSC da GCI tiveram um efeito multiplicador, nomeadamente 
através do alargamento da capacitação a outras OSC parceiras e a outros países, tais como a oficina de 
trabalho de capacitação GRESP realizado em Dacar em setembro de 2021.  

2021 assistiu à finalização de uma ferramenta de avaliação de GLE e de um kit de ferramentas de Igualdade 
de Género na Educação (GES), o kit de ferramentas Snapshot, que será testado pelos GLE em 2022. O 
conjunto de ferramentas GES ajudará os GLE a avaliar a igualdade de género na educação nos seus países 
e promoverá um diálogo entre as partes interessadas na educação, um elemento importante para reforçar 
a sua capacidade de coordenar as iniciativas de igualdade de género. A dinâmica de diálogo e partilha de 
conhecimentos (Resultados Imediatos 2.3 e 2.4) foi mantida em 2021, apesar dos desafios da pandemia em 
curso, com a publicação de relatórios, a convocação de eventos e a facilitação pela UNGEI e pelo IIEP do 
diálogo sobre a igualdade de género na educação entre as partes interessadas em todos os países em foco, 
dentro e fora da GCI.  

2.1 Atividades ao abrigo do Resultado Intermédio 1

Resultado intermédio 1: Melhoria da integração transversal da igualdade de género na educação e através da 
educação implementada pelo(s) Ministério(s) da Educação em conjunto com outros ministérios relevantes.

2.1.1 Resultado imediato 1.1

Resultado imediato 1.1: Sistemas e processos institucionais reforçados dentro do MdE para integrar a 
igualdade de género na análise do sector da educação, nas políticas, planeamento, orçamentação, 
estratégias e programas.

Resultado 1.1.1 - Normas, critérios, regulamentos, códigos de conduta, ferramentas de implementação de 
políticas do Ministério da Educação e sistemas de informação desenvolvidos e/ou revistos para integrar a 
igualdade de género

No Níger, foram realizadas pelo IIEP reuniões preliminares de investigação e trabalho preparatório para 
implementar o desenvolvimento de uma ferramenta de recolha de dados sobre violência baseada no 
género na escola (VBGE). Apesar de ser uma barreira significativa para o acesso e participação de raparigas 
e rapazes na educação, os dados fiáveis sobre VBGE continuam a ser limitados em termos de cobertura e 
âmbito para informar a análise e planeamento da educação, e não existe atualmente nenhuma medida 
padrão para avaliar com precisão a prevalência e extensão da VBGE.

O Ministério Federal da Educação (FME) da Nigéria, através da sua Comissão Universitária Nacional (NUC), 
procurou o apoio do IIEP-UNESCO para elaborar uma estratégia nas áreas da Ciência, Engenharia, Tecnologia 
e Matemática (STEM) sensível ao género para o Ensino Superior. Isto representou uma oportunidade de 
integrar na GCI um subsector de educação em que as disparidades de género são significativas, mas ainda 
assim sub-documentadas em comparação com a educação básica. A taxa de matrículas no ensino superior 
da África Subsaariana é a mais baixa do mundo. Além disso, apenas 73 estudantes do sexo feminino estavam 
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matriculadas no ensino pós-secundário para cada 100 do sexo masculino em 2018 (UNESCO, 2020). De 
acordo com um relatório do Banco Mundial de 2018 os benefícios pessoais da educação em geral são muito 
mais elevados para as mulheres (12%) do que para os homens (10%). No ensino pós-secundário, os benefícios 
pessoas da educação são mais elevados para as mulheres (17%) do que para os homens (15%). Além disso, 
existem diferenças significativas de género nas escolhas das matérias, com as mulheres sub-representadas 
na STEM, apesar das provas demostrarem que a participação das mulheres na STEM poderem reduzir a 
segregação ocupacional e as desigualdades económicas de género. Portanto, a África Subsaariana está 
a perder enormes ganhos ao subinvestir nas mulheres no Ensino Superior, e na STEM em particular. À 
luz destes factos, o IIPE-UNESCO desenvolveu uma proposta técnica para orientar a identificação das 
principais intervenções STEM que melhorariam a qualidade daqueles programas, e a participação de 
estudantes do sexo feminino, através de um processo participativo e consultas iterativas para assegurar a 
apropriação pelos principais intervenientes do FME, NUC, universidades públicas e privadas, e Parceiros de 
Desenvolvimento relevantes.

Resultado 1.1.2 - Planeamento operacional e processos de acompanhamento e avaliação do Plano para o 
Sector da Educação (PSE) e das Análises do Sector da Educação (ASE), revistos para incluir a perspetiva da IG

No Níger, o IIEP-UNESCO participou na revisão conjunta do sector e no quadro do subgrupo sobre 
a Estratégia Nacional para a Educação das Raparigas (SNAEFFF) integrando a igualdade de género na 
discussão. O IIEP-UNESCO realizou reuniões estratégicas com as autoridades do MdE, e subsequentemente 
trabalhou com os pontos focais para desenvolver o plano de trabalho detalhado do Níger para a iniciativa. 
Isto inclui uma análise institucional do género, para a qual foi realizada uma pesquisa preliminar em 2021.  

Em 2021, o Ministério da Educação Nacional, Formação Técnica e Reforma da Mauritânia apresentou um 
pedido oficial de assistência técnica ao IIEP-UNESCO Dacar para a realização de um diagnóstico de género 
e de uma Análise do Sector da Educação sensível ao género. O IIEP-UNESCO Dacar tem estado associado, 
mas não diretamente envolvido, em consultas regionais e nacionais conducentes à produção de um 
relatório nacional para orientar a Lei da Reforma da Educação. 

Em preparação para o apoio técnico ao diagnóstico do sector, o IIEP-UNESCO conduziu uma revisão 
aprofundada da literatura sobre questões de género no sector educativo mauritano e iniciou, em parceria 
com o ACNUR, um estudo de caso sobre as dimensões de género na educação das populações deslocadas 
e a sua integração nos sistemas educativos nacionais. O objetivo final do estudo é apoiar a inclusão de 
populações deslocadas nos sistemas nacionais de educação usando uma abordagem sensível ao género. O 
estudo de caso centra-se no acampamento de Mberra. 

O governo da Serra Leoa preparou uma Planificação Sensível ao Género para o Sector da Educação 
que abrange o período 2022-2026. O plano é fruto da colaboração entre o Ministério do Ensino Básico e 
Secundário (MBSSE) e o Ministério do Ensino Superior e Terciário (MTHE). Os dois Ministérios foram criados 
em 2018, dividindo o então Ministério da Educação, Ciência e Tecnologia, num esforço para fortalecer a 
prestação de serviços. O plano baseia-se na Análise do Sector da Educação de 2020, elaborada com o apoio 
do IIEP-UNESCO; a ASE incluiu pela primeira vez um capítulo dedicado especificamente à análise de 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. O IIEP-UNESCO apoiou especificamente o processo de 
orçamentação do PSE e a integração do género ao longo de todo o plano, uma vez que a Serra Leoa se 
baseou no exercício da ASE e liderou o processo de elaboração da PEE. Durante o segundo semestre de 
2021, a GCI recebeu o primeiro esboço do PSE e procedeu à elaboração de uma série de recomendações 
que respondem ao género para assegurar a centralidade do género em todos os subsectores. Entre 
novembro de 2021 e janeiro de 2022, a equipa da GCI foi duas vezes a Freetown para apoiar os ministérios 
no desenvolvimento de um cenário político orientado quantitativamente, concebido com uma perspetiva 
de igualdade de género e integração do género em todos os sub-sectores da PSE. A equipa também iniciou 
discussões sobre a recolha de recursos prospetivos dos parceiros a médio prazo para atividades de género. 
Através deste processo, as capacidades técnicas de género da equipa nacional do PSE, composta por mais 
de vinte e cinco funcionários do MBSSE e do MTHE, foram reforçadas: os membros da equipa central do 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374514/PDF/374514eng.pdf.multi
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29672
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governo da ESP participaram nas duas oficinas de trabalho. Os membros eram de níveis heterogéneos 
(funcionários administrativos, funcionários educativos, diretores, vice-diretores) e representavam vários 
departamentos e sub-sectores do MBSSE e MTHE, incluindo Pré-primário, Primário, Secundário, Educação 
Básica de Adultos e Educação de Adultos, Desporto, Necessidades Especiais, EFP (Ensino e Formação 
Profissional), Ensino Superior, Monitorização e Avaliação e Planeamento.

2.1. 2 Resultado imediato 1.2

Resultado imediato 1.2: Capacidades técnicas reforçadas no âmbito do MdE e de outros ministérios relevantes 
trabalhando em conjunto com os MdE para integrar a igualdade de género na educação, incluindo em 
contextos de emergência

Resultado 1.2.1– Funcionários do MdE e de outros ministérios relevantes (incluindo ministérios das finanças), e 
especialistas em questões de género, com formação em integração igualdade de género na educação a nível 
nacional e a nível descentralizado

De outubro a dezembro de 2021, o IIEP realizou a primeira edição em inglês do Curso de curta duração 
sobre Planificação Sensível ao Género para o Sector da Educação (SCGREP). Este curso intensivo online de 
nove semanas tem como objetivo desenvolver as competências dos participantes para integrar o género na 
planificação do sector da educação. Destina-se a gestores de topo e funcionários públicos que trabalham 
na educação em países africanos anglófonos e é oferecido gratuitamente aos participantes. Mais de 330 
candidaturas foram recebidas e 52 participantes (33 mulheres) de 21 estados africanos foram aceites no 
curso, incluindo 12 participantes de países anglófonos da GCI (Nigéria e Serra Leoa). Até janeiro de 2022, 39 
participantes (26 mulheres) de 20 países2 tinham participado nos três módulos e 27 (20 mulheres) tinham 
completado com sucesso a formação. Todos os participantes tiveram a oportunidade de completar a 
formação após o final do curso. Até abril de 2022, 30 participantes (21 mulheres) tinham concluído com 
sucesso a formação e outros 10 participantes (6 mulheres) tinham concluído atividades significativas nos 
três módulos do curso, obtendo assim o certificado de participação. Ao longo do curso, os participantes 
analisam com uma perspetiva de género as políticas educativas dos seus próprios países e desenvolvem 
as competências para integrar o género na análise e planificação do sector da educação e nos locais 
de trabalho dos participantes. A edição inglesa do SCGREP também integrou o planeamento sensível a 
contextos de crise ao longo dos três módulos de curso.

Em 2021, a equipa do IIEP GCI realizou uma série de reuniões, primeiro online e depois presenciais em 
Maputo, com os pontos focais do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) para 
identificar as necessidades de capacitação de Moçambique e discutir o apoio da GCI. Uma série de assuntos 
prioritários surgiu destas discussões, e foi acordado que a GCI apoiaria especificamente as necessidades de 
capacitação do pessoal do ministério elaborando e ministrando uma formação presencial em três módulos 
sobre os seguintes tópicos: 

i. planificação sensível ao género para o sector da educação; 

ii. prevenção da violência baseada no género nas escolas e as suas ligações à planificação da educação 
(a ser desenvolvida pela UNGEI com o apoio do IIEP); 

iii. orçamento sensível ao género. 

25 pontos focais de género de diferentes departamentos do MINEDH e 11 coordenadores de género de 
gabinetes provinciais beneficiarão destas formações. Inicialmente, a formação sobre a planificação sensível 

2 Botsuana, Camarões, Gâmbia, Gana, Quénia, Lesoto, Libéria, Malaui, Maurícias, Namíbia, Nigéria, Ruanda, 
Seicheles, Serra Leoa, Somália, Sul do Sudão, Tanzânia, Uganda, Zimbábue.

https://dakar.iiep.unesco.org/en/news/call-applications-iiep-unesco-short-course-gender-responsive-educational-planning
https://dakar.iiep.unesco.org/en/news/call-applications-iiep-unesco-short-course-gender-responsive-educational-planning
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ao género para o sector da educação estava programada para dezembro de 2021, contudo, devido à 
propagação da variante Covid-19 Omicron, foram impostas novas restrições às viagens, e a formação teve 
de ser adiada para março de 2022.

Na Serra Leoa, a equipa do IIEP GCI organizou reuniões online e reuniões presenciais com os pontos focais 
da GCI e as chefias do Ministério do Ensino Básico e Secundário (MBSSE) para operacionalizar o plano 
de trabalho nacional. Relativamente às atividades de reforço das capacidades do pessoal, a GCI discutiu a 
preparação do conteúdo de três formações à medida que serão ministradas em Freetown em 2022 e 2023 
(planeamento e recolha de dados sensíveis ao género, educação e formação técnica e profissional sensíveis 
ao género, orçamentação sensível ao género) e a investigação que o ministério pretende levar a cabo sobre 
o abandono escolar das raparigas.

Em Moçambique a UNGEI iniciou uma análise da situação dos mecanismos de prevenção e resposta 
à Violência Baseada no Género na Escola (VBGE). A análise será finalizada em 2022 e irá alimentar uma 
formação personalizada sobre VBGE para o pessoal do MdE a nível central e descentralizado.

Foto pelo IIEP-UNESCO Dakar. Encontro entre o time IIEP GCI, escritório UNESCO e Vossa Excelência Carmelita 
Rita Namashulua, Ministra da Educação de Moçambique, MINEDH, 11 de Outubro de 2021.

Resultado 1.2.2- Funcionários do MdE e de outros ministérios relevantes, com conhecimentos sobre a 
integração transversal da igualdade de género na educação em contextos de emergência

Em março de 2021, a UNGEI, ECW e INEE co-organizaram um evento de lançamento virtual para o EiE-
GenKit: um pacote de recursos centrais para a educação em contextos de emergência sensíveis às questões 
de género. O evento teve início com um pequeno filme que apresenta uma visão geral da lógica subjacente 
ao desenvolvimento da EiE-GenKit, do seu conteúdo e utilização, e da sua relevância no contexto atual da 
Covid-19. Seguiu-se uma discussão com um painel inter-geracional, com representantes do UNICEF, Plan 
Canada, Compact for Young People in Humanitarian Action, e do Grupo de Trabalho da Juventude pela 
Igualdade entre Gerações.  Evento exibido em Inglês, Francês, Português e Árabe.

O EiE Genkit foi testado no Sul do Sudão e Uganda e os resultados serão usados para ajustar alguns 
componentes. 

Em 2021, o curso de curta duração sobre Planificação Sensível ao Género para o Sector da Educação 
(versão inglesa) do IIEP, baseou-se na primeira edição francófona, e foi revisto para incluir conteúdos sobre 
a integração da planificação sensível aos contextos de crise (ver acima). Pelo contrário, o IIEP-UNESCO 
integrou o género no curso online sobre o Uso de Dados e Informação para a planificação sensível aos 

https://www.ungei.org/event/eie-genkit-virtual-launch
https://www.ungei.org/publication/eie-genkit
https://www.ungei.org/publication/eie-genkit
https://www.ungei.org/publication/eie-genkit
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contextos de crise. Este curso online de especialização do IIEP oferece formação aprofundada sobre as 
questões, ferramentas e abordagens estratégicas para planificação sensível aos contextos de crise e o papel 
dos processos de prevenção e redução de riscos

Resultado 1.2.3 - Responsáveis pelo planeamento do MdE do sexo feminino recebem apoio através de um 
programa de coorte inovador

Em 2021, foi lançada uma Comunidade de Práticas de Igualdade em Género e Educação (CPGE). O CPGE 
baseia-se no curso de planificação sensível aos contextos de crise, um curso de formação virtual do IIEP-
UNESCO Dacar, ministrado e francês que decorreu entre novembro de 2020 e janeiro de 20213 As atividades 
do CPGE visam apoiar os participantes a aplicar o que aprenderam na Universidade nos respetivos contextos 
profissionais, através de uma abordagem interativa. 

A primeira atividade foi uma sessão aberta para a qual todos os participantes que completaram a 
Universidade foram convidados. Esta abordagem provou ser muito bem-sucedida, com o uso de inquéritos 
rápidos ao vivo durante a sessão para testar ideias e recolher feedback sobre as modalidades e conteúdos.  
Como resultado desta sessão participativa, foi desenvolvido um programa que refletiu o aprofundamento 
dos interesses dos membros da comunidade.

Foto pelo IIEP-UNESCO Dakar. Workshop sobre a Comunidade de Práticas de Género e Educação IIEP-UNESCO 
Dakar (CPGE), novembro de 2021, Dakar.

Foram organizadas dez sessões, incluindo nove online e uma presencial em Dacar. As sessões online 
centraram-se em temas escolhidos pelos participantes e consistiram principalmente em intercâmbios com 
especialistas nos diversos temas, sobre institucionalização de género, auditoria participativa de género, 
resposta à VBGE, orçamentação sensível ao género, planificação sensível aos contextos de crise e sensível 
às questões de género. 

A oficina de trabalho presencial teve lugar durante uma semana em Dacar, de 15 a 19 de novembro de 
2021 e reuniu 21 planeadores educacionais de 12 países francófonos4, permitindo-lhes conhecerem-se 
melhor, construir sobre os laços criados online com ‘experiências partilhadas’. Foi também enriquecida 

3 Lista dos países que participam na formação: Benim, Burquina Faso, Burundi, Camarões, Chade, Comores, 
Djibuti, RDC, Costa do Marfim, Madagáscar, Mali, Marrocos, Mauritânia, Níger, Togo

4 Burquina Faso, Níger, Mali, Mauritânia, Gabão, Tchad, Costa do Marfim, República Democrática do Congo, 
Benin, Senegal, Togo, Bélgica

https://dakar.iiep.unesco.org/en/news/iiep-unesco-dakars-community-practice-gender-and-education-meets-senegal
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por momentos informais e oportunidades de trabalho em conjunto. O programa da oficina de trabalho 
foi concebido para permitir aos participantes trabalhar em colaboração nos seus roteiros e aprofundar os 
seus conhecimentos e competências nos seguintes tópicos: modalidades de formação, envolvimento da 
sociedade civil, e desenvolvimento de indicadores para monitorizar o progresso. 

O programa será avaliado em 2022 e serão realizadas consultas com os seus membros para conceber os 
próximos passos para o programa. Uma avaliação preliminar (um inquérito com 31 respostas sobre os 32 
participantes) mostra que os objetivos estabelecidos pelo CPGE estão a ser atingidos. As dimensões da 
comunidade de prática que são avaliadas como pontos fortes nesta primeira fase, formação e educação 
contínua e um espaço seguro para intercâmbio, são também identificadas como correspondendo às 
principais expetativas e necessidades dos membros da comunidade (84% consideram-nas como um ponto 
forte do CPGE). Globalmente, as outras dimensões da comunidade de prática são também altamente 
cotadas: 70 % dos participantes acreditam que as discussões e reflexões coletivas sobre métodos, 
procedimentos e ferramentas são uma força da comunidade de prática. 80% dos membros estão dispostos 
a estar mais envolvidos na facilitação e coordenação ou como especialistas de conteúdos, bem como na 
realização da próxima edição francófona da formação em Planificação sensível ao género para o sector da 
educação.

A avaliação dos roteiros individuais dos participantes também está em curso. Os primeiros resultados 
mostram que os participantes que foram capazes de cumprir a meta operacional estabelecida para fevereiro 
de 2022 nos seus roteiros foram, na sua maioria, aqueles que integraram os seus objetivos no papel principal 
que já desempenhavam. Os roteiros que representavam trabalho adicional muitas vezes ficaram para trás, 
mas os membros inquiridos tomaram os seus roteiros como compromissos e permaneceram motivados 
a segui-los, a tomá-los como uma referência. As mudanças de posições e supervisores comprometem a 
implementação de alguns roteiros. 

2.1. 3 Resultado imediato 1.3

Resultado imediato 1.3: Capacidade reforçada dos MdE para mudar a cultura organizacional interna e 
promover a igualdade de género.

Resultado 1.3.1 - Projetos de investigação ativa para derrubar barreiras específicas à execução das políticas 
de integração transversal da igualdade de género e para combater a resistência à mudança relacionada 
com as normas de género introduzidas nos MdE em países selecionados

No Burquina Faso, o IIEP-UNESCO iniciou um diagnóstico participativo do género no Ministério da Educação 
Nacional, Alfabetização e Promoção das Línguas Nacionais. O diagnóstico centrou-se em (1) conhecimento 
e capacidade do pessoal relativamente à igualdade de género, (2) integração do género na visão, política 
e operações do MENALPN, (3) e no pessoal e cultura organizacional do MENALPN. A metodologia foi 
inspirada pela auditoria participativa de género desenvolvida pela Organização Internacional do Trabalho, 
uma metodologia que promove a aprendizagem e a apropriação do processo e dos resultados pelas partes 
interessadas. A abordagem foi baseada numa revisão bibliográfica, num inquérito online ao pessoal central 
e descentralizado (alcançando 336 funcionários), entrevistas individuais semi-estruturadas e duas oficinas 
de trabalho de recolha de dados. A análise dos resultados está em curso e está planeada para o ano de 2022.

O IIEP-UNESCO prosseguiu a concetualização do diagnóstico institucional participativo que será conduzido 
no Mali e no Níger para reforçar a capacidade do MdE de analisar as questões de género nas suas atividades 
e organização e de agir com base nos resultados. No Níger, o diagnóstico participativo de género fará 
um balanço das questões de igualdade de género no sector da educação e no âmbito do Ministério da 
Educação e formulará recomendações/propostas de áreas prioritárias para melhorar a capacidade, eficácia 
e resultados do Ministério da Educação na preparação do próximo Plano para o Sector da Educação.

No Burquina Faso e no Chade: com base nos resultados do Diagnóstico Participativo de Género no 
Burquina Faso, o IIEP prepara um projeto de investigação de ação sobre as dinâmicas de poder e mudanças 
ligadas ao género nas instituições em colaboração com planeadores e gestores educativos. Este projeto 
irá centrar-se no Burquina Faso e no Chade e visa reforçar o conhecimento sobre as normas de género 
e a resistência à mudança no campo da educação. Os principais objetivos são a produção de dados e 
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conhecimentos para melhor compreender as questões de género no sistema educativo, e desenvolver 
ferramentas para as ultrapassar; reforçar os conhecimentos das partes interessadas sobre as dinâmicas de 
poder e mudanças ligadas ao género na educação; capitalizar e disseminar conhecimentos sobre normas 
de género e inovações políticas sobre o género na educação.  Os consultores devem ser contratados no 
início de 2022 para começar a conduzir a pesquisa.

Resultado 1.3.2 - Concluído o curso sobre liderança transformadora a favor da igualdade de género para  
os MdE

A UNGEI organizou uma formação online de facilitadores em Liderança Transformadora para a Igualdade 
de Género. O curso de Liderança Transformadora apoia os participantes a dando-lhes novas capacidades de 
liderança, para construir compromissos e transformar a cultura organizacional para a igualdade de género. 
20 participantes integraram este curso, entre os quais os participantes das oficinas de trabalho anteriores 
do GRESP. Em 2022 os facilitadores fornecerão cursos de Liderança Transformadora para o MdE na Nigéria, 
bem como um curso regional para o pessoal do MdE de língua francesa. 

2.1.4 Resultado imediato 1.4

Resultado imediato 1.4: Reforço da liderança do MdE para o diálogo e coordenação interministerial e 
intersectorial para vencer os obstáculos do lado da oferta e da procura nas questões de igualdade de género 
na educação.

Resultado 1.4.1- Reuniões, fóruns e mecanismos de coordenação convocados pelo MdE para o diálogo 
interministerial e intersectorial sobre a igualdade de género na educação

A UNGEI conduziu um mapeamento e análise da colaboração interministerial e intersectorial sobre igualdade 
de género na educação nos 8 países da GCI. Com base na análise, foram iniciadas discussões com os MdE e 
parceiros técnicos sobre a conceção de iniciativas para promover a colaboração transectorial. Os resultados 
da análise serão comunicados aos MdE e parceiros GCI em 2022, e as iniciativas serão implementadas em 
países GCI selecionados. 

Resultado 1.4.2: Potenciais estrangulamentos na implementação e orçamentação baseada no género na 
educação e analisados estabelecido o diálogo político entre os ministérios das finanças e os ministérios da 
educação nos países interessados

No Níger e no Burquina Faso, o IIEP-UNESCO estabeleceu uma parceria com a Open Society Foundation 
para desenvolver um projeto destinado a melhorar a eficácia e eficiência das despesas de educação para 
melhorar os resultados educacionais, particularmente para os mais desfavorecidos, e em particular analisar 
as desigualdades de género no processo orçamental e as opções para as resolver. Através deste projeto, 
pretendemos i) documentar as reformas da União Económica e Monetária da África Ocidental (UEMAO) e 
da Gestão das Finanças Públicas(GFP) relativas ao sector da educação em 4 países da UEMOA, abrangendo 
cada fase do processo orçamental (desde a preparação/formulação até à execução e elaboração de relatórios 
para identificar as principais dificuldades encontradas, incluindo a dimensão da igualdade de género; ii) 
criar oportunidades de diálogo entre os funcionários dos Ministérios da Educação (MdE) e dos Ministérios 
das Finanças (MdF) para refletir e enfrentar os desafios identificados. 

Estas atividades serão implementadas conjuntamente pelo IIEP e pelas equipas técnicas nacionais 
(compostas por funcionários do MdE e do MdF envolvidos no processo orçamental) com 4 estudos de caso, 
entre os quais 2 países da GCI (Níger e Burquina Faso). Os estudos de caso serão preparados para documentar 
o processo orçamental no sector da educação e formação (pelo menos nos ministérios responsáveis pela 
educação básica quando o sector estiver espalhado por vários ministérios). Visam identificar as dificuldades/
desafios encontrados em cada fase, potenciais lições aprendidas do(s) primeiro(s) ano(s) de implementação 
da reforma, e dar uma oportunidade para refletir sobre como melhorar o processo.
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2.2 Atividades ao abrigo do Resultado Intermédio 2  

Resultado intermédio 2: Reforço do sector da educação que permita um ambiente favorável aos esforços 
do MdE no que toca à integração transversal da igualdade de género, na educação e através da educação.

2.2.1 Resultado imediato 2.1

Resultado imediato 2.1: Reforço da capacidade das organizações da sociedade civil nacionais e locais, 
incluindo as organizações lideradas pela juventude, para empreender uma defesa eficaz de campanhas, 
programação e políticas fundamentadas sobre a igualdade de género na educação.

Resultado 2.1.1 - A Igualdade de Género em iniciativas de educação realizadas pelas organizações da 
sociedade civil (defesa de políticas fundamentadas, campanhas públicas e outras programações)

As OSC parceiras da GCI desempenham um papel fundamental na consecução da igualdade de género 
nos resultados da educação em geral e na GCI através do seu trabalho de defesa de políticas, campanhas 
públicas e de outros tipos de programação. Os membros do Consórcio de OSC da GCI são as OSC líderes 
designadas em cada país GCI, como se segue:

• FAWE: Burquina Faso, Mali, Nigéria 

• ANCEFA; Chade, Mauritânia, Moçambique 

• PLAN: Níger e Serra Leoa

Com o apoio de coordenação da UNGEI, o consórcio de OSC implementa programas e atividades de 
desenvolvimento de capacidades, e reúne outras OSC no país que também trabalham sobre género 
e educação. Em 2021, o Consórcio de OSC implementou atividades piloto de advocacia e envolvimento 
comunitário em todos os países da GCI, exceto na Mauritânia. Alguns destaques incluem:

No Burquina Faso, a CSO sob a liderança da FAWE, os membros do consórcio de OSC produziram uma 
análise de género do plano de resposta à crise do MdE à Covid-19 e reuniam-se de janeiro a maio com o 
Ministério da Educação para defender medidas mais fortes para ajudar as raparigas a permanecerem na 
escola. O Consórcio de OSC participou nas ‘Assises Nationales de l’Education’ de 18 a 20 de novembro e nas 
reuniões de consulta nacional para a monitorização da Estratégia Nacional de Educação em Contextos 
de Emergência a 29 de setembro. As atividades do projeto a nível local concentraram-se em 13 escolas 
na província de Kadiogo.  Mais de 300 mulheres e 85 homens reforçaram os seus conhecimentos sobre 
as questões da educação das raparigas, incluindo os efeitos da Covid-19, a gravidez precoce e a violência 
contra as raparigas.  1500 raparigas receberam máscaras para as ajudar a permanecer na escola.  Todas as 
13 escolas receberam materiais de Informação, Comunicação e Educação sobre a prevenção da Covid-19. O 
projeto atingiu mais de 3 milhões de pessoas (estimativa) na província através de programas de rádio sobre 
a prevenção da Covid-19. 

Fotos pelo Consórcio GCI OSC. Atividade de desenvolvimento de mensagens sobre a COVID-19 com jovens 
em Serra Leoa.

https://www.ungei.org/publication/recommendations-gender-inclusive-covid-19-education-strategies-burkina-faso
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No Mali, realizou-se em fevereiro uma oficina de trabalho de iniciação, que contou com a participação de 
altos funcionários do Ministério da Educação, diretores escolares e representantes das OSC com o apoio 
da FAWE.  A GCI ajudou 150 raparigas a permanecer ou a voltar à escola com apoio para as propinas e 
material escolar. Estima-se que mais de 25 000 pessoas tenham sido abrangidas por campanhas de rádio 
que destacam temas sobre a educação das raparigas (por exemplo, efeitos da Covid-19, efeitos da violência 
contra as raparigas, etc.).  Cerca de 6 000 pessoas em 20 escolas assistiram a uma representação teatral 
seguida de um debate sobre a importância da educação das raparigas.  Ao longo do ano, o Consórcio 
de OSC participou em várias sessões de sensibilização e advocacia com funcionários do Ministério da 
Educação a nível local e nacional. Os membros do Consórcio de OSC participaram em 4 reuniões do Grupo 
de Educação Local.  

Na Nigéria, a FAWE apoiou os membros do consórcio de OSC a realizarem uma rápida pesquisa online para 
alunos adolescentes, focada no conhecimento, nas práticas e nos desafios de questões relacionadas com o 
género durante a pandemia de Covid-19. Foram então produzidas mensagens específicas de contexto para 
a mobilização e sensibilização das partes interessadas.  Com estas mensagens, o consórcio de OSC apoiou 
a campanha de rádio de rádio de 11 a 15 de janeiro, com o título “regresso à escola” nas estações ABC Yola 
e Vision FM Sokoto nos Estados de Adamawa e Sokoto, na Nigéria, para consciencializar funcionários do 
governo, sindicatos de professores e comités de gestão escolar para o impacto da Covid-19 na educação 
das raparigas. A GCI também apoiou a recolha de histórias de raparigas adolescentes sobre como a 
Covid-19 afetou a sua educação. Finalmente, de 4 a 11 de fevereiro, a FAWE e os membros do Consórcio CSO 
produziram também um resumo da política sobre o impacto da Covid-19 na educação das raparigas e a 28 
de janeiro realizaram reuniões com altos funcionários da educação em ambos os estados.  

No Chade, no mês de março, uma campanha de sensibilização sobre a importância da educação das 
raparigas foi conduzida pela ANCEFA, membro do consórcio de OSC em 10 distritos da capital Ndjamena.  
Materiais de Informação, Comunicação e Educação também foram produzidos e distribuídos na capital.  
Estima-se que cerca de 2 000 pessoas foram alcançadas. A ANCEFA e os outros membros do consórcio 
também desenvolveram uma campanha de rádio em três línguas (Francês, Árabe e Sara) que foi transmitida 
em várias estações de rádio (Radio-Tchad, Radio-Fm Liberté, Radio Dja-Fm, Radio La voix de l’Espérance, 
Radio Arc en Ciel, e Radio Alquoran Alkarim) de 1 a 20 de março.  

Em Moçambique, com o apoio da ANCEFA, o consórcio de OSC realizou uma série de campanhas nos 
meios de comunicação social de fevereiro a maio, para promover o direito das raparigas à educação durante 
a pandemia de Covid-19. Aqui se incluiu um debate televisivo sobre a reabertura de escolas no âmbito da 
Covid-19, com representantes do consórcio e do Secretário-Geral da Organização Nacional de Professores 
(ONP). Também de fevereiro a maio, o consórcio de OSC em Moçambique levou a cabo uma análise de 
género na Estratégia de Preparação, Resposta e Recuperação de Emergências à Covid-19 (2020-2029) do 
sector da educação e no Plano de Resposta à Covid-19. Em maio foi produzida uma brochura sobre as 
melhores práticas das iniciativas para manter as raparigas nas escolas no contexto da Covid-19.  

No Níger, a GCI foi lançada através de uma oficina de trabalho que reuniu representantes do Ministério da 
Educação, agências da ONU, organizações internacionais e nacionais, sob a liderança da Plan Níger, um 
membro do Consórcio de OSC. Em 2021, as atividades da GCI incluíram a continuação da preconização 
de direitos junto do MdE para garantir a integração da perspetiva de género na resposta Covid, no 
desenvolvimento de mensagens-chave sobre a educação das raparigas e sobre a Covid-19 em Francês, 
Haussa, e Zarma e a sua transmissão na televisão nacional e nas rádios comunitárias.  A GCI também 
ofereceu formação a OSC e intervenientes do sector da educação sobre o impacto da Covid na educação 
das raparigas.    

Sob a liderança da Plan, realizou-se em março, na Serra Leoa, uma oficina de trabalho de lançamento 
do projeto GCI.  Os participantes incluíam representantes do Ministério do Ensino Secundário Básico, 
FAWE, PLAN, Educação para Todos (EFA), e outras OSC de educação.  Ao longo de 2021, o projeto divulgou 
informação, educação e materiais de comunicação amigos das crianças sobre o Covid-19, produziu 
programas de rádio sobre a protecção das raparigas, e distribuiu kits de segurança do Covid-19 às escolas.  

https://www.ungei.org/publication/gender-responsive-education-sector-plans-midst-covid-19
https://www.ungei.org/publication/impact-covid-19-learners-and-ensuring-gender-responsive-education-planning-midst-covid
https://www.youtube.com/watch?v=k0kgpcxnlde
https://www.ungei.org/publication/integration-gender-perspectives-education-sector-strategy-preparedness-responsiveness
https://www.ungei.org/publication/integration-gender-perspectives-education-sector-strategy-preparedness-responsiveness
https://mept.org.mz/wp-content/uploads/2021/07/Brochura-ilustrativa-COVD-19-Actualizada.pdf
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As propostas que não puderam receber 
financiamento em 2021 serão implementadas em 
2022, assim que as OSC receberem os respetivos 
fundos.

Resultado 2.1.2 Oficinas de Trabalho (nacionais 
e com multi-países) direcionadas para as 
organizações da sociedade civil sobre questões e/
ou abordagens de IG na educação

O consórcio de OSCs também organizou oficinas 
de capacitação para representantes de OSCs sobre 
igualdade de género em questões e abordagens 
de educação a nível nacional.

Regional:

Oficina de trabalho GRESP em Dakar

Entre 27 a 30 de setembro, realizou-se em 
Dacar, Senegal, uma oficina de trabalho GRESP 
presencial. A oficina de trabalho foi facilitada pela 
FAWE e ANCEFA, em colaboração com a UNGEI e 
outros parceiros, e reuniu 34 atores da sociedade 
civil e jovens feministas de 11 países francófonos 
na África Ocidental e Central. O objetivo desta 
oficina de trabalho regional GRESP foi reforçar 
a capacidade da sociedade civil de apoiar os 
governos na construção de sistemas de educação 
verdadeiramente sensíveis ao género. A oficina 
de trabalho apoiou os participantes a reforçar 
as suas competências em análise de género, 

desenvolvimento de estratégias, orçamentação 
e monitorização sensíveis ao género. Jovens 
feministas partilharam as suas experiências 
e expressaram ideias sobre como tornar os 
sistemas de educação mais equitativos. Todos 
os participantes adquiriram competências para 
advogar a planificação Sensível ao Género para 
o Sector da Educação e trabalhar com parceiros 
educativos na promoção da igualdade de género 
na educação. Foi produzido e partilhado nas redes 
sociais um vídeo bem como testemunhos das 
jovens participantes feministas, e foi criado um  
blog no sítio 

Oficina regional da GCI organizada pelo Consórcio 
de OSC

Após a oficina de trabalho GRESP francófona, 
vários aspetos estratégicos da formação foram 
desenvolvidos numa oficina de trabalho regional da 
CGI organizado pela ANCEFA e pela FAWE para um 
subgrupo de participantes nos dias 1 e 2 de outubro 
de 2021. Durante esta oficina, e com base nos novos 
conhecimentos adquiridos na oficina de trabalho 
GRESP, os parceiros do consórcio partilharam as lições 
aprendidas dos projetos piloto GCI e desenvolveram 
planos de ação para as atividades GCI em 2022.

Na Mauritânia, dada a necessidade de assegurar o envolvimento dos atores relevantes do sector da 
educação e da defesa das questões de género, as OSC pediram que lhes fosse permitido organizar as suas 
atividades em 2022 e assim conseguir melhores resultados nas intervenções conjuntas.  As atividades 
planeadas em 2022 irão concentrar-se em a) sensibilização da comunidade para uma série de questões 
de educação de raparigas, b) sensibilização mais focalizada com os líderes locais, e c) advocacia sobre a 
educação de raparigas e GRESP com o MdE.

Fotos do Consórcio OSC liderado pela FAWE, Nigéria. 
Membros da equipe do projeto durante os talk 
shows de rádio no ABC Yola e Vision FM Sokoto.

Foto pela UNGEI GCI. Uma jovem ativista 
feminista toma a palavra durante o workshop do 
GRESP em Dakar.

https://www.ungei.org/media/gresp-workshop
https://www.ungei.org/blog-post/gresp-workshop-young-african-feminists
https://www.globalpartnership.org/blog/civil-society-stepping-contribute-planning-gender-responsive-education-systems


20

Nacional:

A nível nacional, o Consórcio de OSC organizou 
oficinas de trabalho e Formação de Formadores 
(FdF) para desenvolver capacidades GRESP, bem 
como em outros tópicos que foram identificados 
numa avaliação das necessidades realizada 
no início de 2021. Todos as oficinas de trabalho 
acomodaram aproximadamente 30 participantes 
provenientes de OSCs GCI, bem como de 
organizações lideradas por jovens e por mulheres.  

Na Serra Leoa, com o apoio da Plan naquele 
país, membro do consórcio de OSC, quinze 
participantes (7 mulheres, 8 homens) integraram 
uma oficina de trabalho de um dia de Formação 
de Formadores (FdF) realizado a 24 de maio 
em Freetown.  Os tópicos abrangidos incluem: 
compreensão dos conceitos básicos de género; porque é que o género é importante na educação; e a 
planificação Sensível ao Género para o Sector da Educação.  Os formadores realizaram oficinas de trabalho 
de dois dias em Freetown e em Port Loko nos dias 25 e 26 de maio. As oficinas de trabalho contaram com 
a presença de trinta participantes cada, compostos por representantes de organizações da sociedade civil, 
representantes do sindicato dos professores da Serra Leoa e professores. 

Nos dias 25 a 26 de julho, 10 jovens ativistas do Painel de Defesa da Juventude participaram numa oficina 
de trabalho com o objetivo de desenvolver mensagens Covid-19 voltadas para as crianças, ajudando os 
jovens a identificar a comunicação de risco nos materiais de Informação, Educação e Comunicação (IEC) e a 
compreender a integração básica do género na educação. Como resultado da oficina de trabalho, os jovens 
ativistas desenvolveram mensagens relevantes para abordar a Covid-19 nas escolas. Estas mensagens foram 
traduzidas em duas línguas locais.

Nos dias 5 e 6 de agosto, foi realizada uma oficina de trabalho de dois dias com o objetivo de assegurar 
que os jovens estão cientes do processo de desenvolvimento do Plano para o Sector da Educação e que 
participam no processo, bem como assegurar que o género está a ser integrado no Plano para o Sector 
da Educação de 2021 a 2025. Participaram 50 jovens (30 raparigas, 20 rapazes) de diferentes instituições 
académicas. 

Foram realizadas consultas às OSC em Freetown e Port Loko sobre o Processo do Plano para o Sector da 
Educação nos dias 29 e 30 de julho. Contou com um total de 60 participantes (34 mulheres, 26 homens).  
As questões da educação das raparigas foram discutidas e os participantes foram encorajados a participar 
ativamente no processo de desenvolvimento do conteúdo do Plano para o Sector da Educação.

De 16 a 19 de agosto, foram realizadas 4 consultas comunitárias em duas comunidades para aumentar a 
consciencialização sobre o bom comportamento parental. Foram contactadas 100 pessoas (70 mulheres, 
30 homens) a quem chegou esta informação. 

No Níger, foi organizada uma Formação de Formadores pelo Plan Niger, um membro do Consórcio CSO. Os 
formadores facilitaram então oficinas de trabalho em Niamey e Maradi, cujos objetivos eram 1) melhorar a 
compreensão dos participantes sobre a análise de género e integração do género no ciclo de planificação 
da educação; e 2) reforçar as capacidades dos participantes para planear e implementar a advocacia do 
género na educação. 

Em março decorreu no Chade uma oficina de trabalho dirigida aos membros do consórcio de OSC sobre 
igualdade de género na educação e o impacto da Covid-19 na educação das raparigas.  

Em Moçambique, foi realizada uma formação de capacitação em análise de políticas sensíveis ao género 
no sector da educação dirigida aos pontos focais da rede provincial. Na cidade de Maputo, teve lugar um 
encontro com o Diretor da Escola Secundária da Polana.   

Fotos pelo Consórcio GCI OSC. Formação em Género 
e Consulta com Jovens na Serra Leoa.
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2.2.2 Resultado imediato 2.2

Resultado imediato 2.2: Melhor coordenação para a igualdade de género na educação através dos grupos 
locais de educação, sob a liderança dos MdE

Resultado 2.2.1 - Integração da igualdade de género na  Auto-avaliação do Grupo de Educação Local (GEL).

Em parceria com a Parceria Global para a Educação (PGE), a UNGEI integrou um enfoque de género na 
Ferramenta de Auto-Avaliação para Grupos de Educação Local (GLE). A ferramenta permite aos GLE avaliar 
o seu funcionamento e avaliar até que ponto o género é integrado ao longo do seu trabalho. 

Também em parceria com a PGE, a UNGEI desenvolveu o Kit de ferramentas Snapshot sobre igualdade 
de género na educação (GES). O kit de ferramentas permitirá aos Grupos de Educação Local e outros 
intervenientes na educação conduzir uma rápida avaliação da igualdade de género na educação e através 
da educação. O kit de ferramentas foi apresentado aos GLE nos países da GCI. O Kit de Ferramentas GES 
será testado por GLE em 4 países GCI em 2022. Com base nos resultados da avaliação rápida, os Diálogos de 
Género por País serão organizados pelos GLE. 

A UNGEI conduziu uma série de consultas com os GLE para fomentar o diálogo sobre a Planificação 
Sensível ao Género para o Sector da Educação, introduzir as diferentes ferramentas e discutir a colaboração 
no âmbito da GCI. 

Resultado 2.2.2 - Eventos de políticas e práticas e oficinas de trabalho levadas a cabo (ao nível dos GLE)

O financiamento será disponibilizado aos GLE em 2022 e 2023 para a implementação de oficinas de trabalho 
e eventos, para promover a igualdade de género na educação e através da educação.

Resultado 2.2.3 - Atualização do relatório anual sobre as intervenções nacionais dos parceiros da GCI 
(Relatório anual dos GLE)

A UNGEI desenvolveu um modelo de relatório para os GLE a relatarem os seus esforços colaborativos na 
promoção da igualdade de género na educação e através da educação. Os Relatórios Anuais dos GLE 
permitem identificar potenciais sinergias, detetar lacunas, e criar oportunidades de intercâmbio sobre 
iniciativas de igualdade de género. GLE de 6 países da GCI desenvolveram Relatórios Anuais 2021 (Os GLE 
no Burquina Faso e na Mauritânia não puderam apresentar os seus relatórios).  Foi desenvolvido um resumo 
de 1-páginacom resultados comuns em todos os países da GCI. 

Aqui estão algumas das conclusões dos relatórios de 2021 do GLE:

Mali Moçambique Níger Nigéria Serra Leoa Chade Total

# membros dos GLE 106 22 Não repor-tado Não repor-tado 15 10

Presidente do GLE MdE GIZ Não repor-tado Não repor-tado MdE MdE

# Reuniões do GLE 6 3 2 Não repor-tado 15 5

# reuniões dedica-das à 

Igualdade de Género na 

Educa-ção

Não repor-tado 3 0 Não repor-tado 10 0

# iniciativas de membros 

principal-mente/ exclusiva-

mente sobre a edu-cação 

das raparigas

1 0 1 5 1 2 10

# iniciativas de membros 

com inte-gração do género, 

ou com uma compo-nente 

significativa de educação de 

ra-parigas

1 2 7 1 1 5 17

https://www.globalpartnership.org/content/tool-strengthening-effectiveness-local-education-groups-user-guidance
https://www.ungei.org/website/ges-toolkit
https://www.ungei.org/website/ges-toolkit
https://www.ungei.org/publication/local-education-group-annual-report-gender-equality-education-2021-summary
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Principais doadores para a educação das raparigas ou género nos programas de educação:

• Chade: UNICEF, JSR

• Mali:  UNESCO

• Níger:  França

• Serra Leoa:  Plan International

• Moçambique:  n/d

• Nigéria:  UNESCO, UNICEF

Temas principais5 :

• Abordar barreiras à educação, tais como higiene menstrual, instalações de WASH, VSBG, casamento 
forçado e precoce, insegurança alimentar, efeitos da Covid, SDSR, ESA, normas

• Sensibilização para a igualdade de género na educação

• Educação de qualidade, ambiente de aprendizagem seguro e saudável

• GRESP

• Formação em sistemas de dados

2.2.3 Resultado imediato 2.3

Resultado imediato 2.3: Melhorado o diálogo político e prático para a igualdade de género e a educação a 
nível nacional continental e global.

Resultado 2.3.1 - Eventos sobre políticas e práticas

Nos nossos apelos à ação e partilha de informações em todos estes fóruns regionais, nacionais e globais, 
a mensagem da CGI foi clara: as questões de igualdade de género devem ser incorporadas em todos os 
sistemas educacionais se quisermos alcançar o ODS4 e o ODS5, e a Iniciativa de Prioridade ao Género (GCI) 
está a traçar um caminho para conseguir exatamente isso.

Em março de 2021, a UNGEI, ECW e INEE coorganizaram um evento de lançamento virtual para a  
EiE-GenKit: um pacote de recursos centrais para a educação em contextos de emergência sensíveis 
às questões de género. O evento teve início com um pequeno filme que apresenta uma visão geral da 
lógica subjacente ao desenvolvimento da EiE-GenKit, do seu conteúdo e utilização, e da sua relevância no 
contexto atual da Covid-19. Seguiu-se uma discussão com um painel inter-geracional, com representantes 
do UNICEF, Plan Canada, Compact for Young People in Humanitarian Action, e do Grupo de Trabalho da 
Juventude pela Igualdade entre Gerações.

Em maio e junho de 2021, a UNGEI estabeleceu uma parceria com o UNICEF, Sightsavers, Humanity & 
Inclusion, e o IIEP-UNESCO para acolher um  série de aprendizagem em duas partes sobre educação inclusiva 
para raparigas com deficiência. A 25 de maio realizou-se uma oficina de trabalho na Web a nível regional 
centrado na África Ocidental e Central.  Com base em estudos realizados pelo UNICEF, pela Humanity & 
Inclusion e pela Sightsavers na África Ocidental, uma oficina de trabalho na Web a nível regional esclareceu 
a importância da interseccionalidade na educação, com foco no género e na deficiência. O evento estimulou 
discussões em torno das respostas locais, nacionais e regionais necessárias para abordar eficazmente as 
barreiras e garantir uma educação inclusiva para raparigas com deficiência.  A este seguiu-se uma oficina 
de trabalho na Web global a 9 de junho, que constituiu uma plataforma de defesa, aprendizagem e 

5 Nem todos os relatórios do GLE forneceram detalhes sobre a igualdade de género nos programas de 
educação.

https://www.ungei.org/event/eie-genkit-virtual-launch
https://www.ungei.org/publication/eie-genkit
https://www.ungei.org/publication/eie-genkit
https://www.ungei.org/event/webinar-series-gender-disability-education
https://www.ungei.org/event/webinar-series-gender-disability-education
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intercâmbio em defesa de uma educação inclusiva para raparigas com deficiência, no âmbito da preparação 
Cimeira do G7 e da Cimeira da Educação Global da PGE. Para além dos representantes das organizações 
acima referidas, os oradores incluíram também representantes do Instituto Interamericano de Deficiência 
e Desenvolvimento Inclusivo, da Agência Norueguesa de Cooperação para o Desenvolvimento, do Foreign, 
Commonwealth and Development Office, e da Rede Parlamentar Internacional para a Educação. Foi 
disponibilizada interpretação em ambos os eventos em língua gestual, inglesa, francesa, portuguesa e 
americana (ASL), bem como legendas em tempo real (CART) e legendas fechadas.

No dia 1 de junho, a série de Debates Estratégicos do IIEP centrou-se em  a educação das raparigas durante 
a epidemia Covid. O Debate Estratégico apresentou uma visão geral do impacto da Covid-19 na educação 
das raparigas e incluiu uma discussão sobre o papel central das normas de género na educação e o impacto 
que a crise teve sobre estas normas.

Na Cimeira do G7, em junho, a UNGEI teve o orgulho de produzir um vídeo destacando o trabalho realizado 
até à data e encorajando mais investimentos na Iniciativa. Nesse vídeo ouvimos as vozes de mulheres e 
raparigas na linha da frente.  No Fórum Generation Equality que decorreu entre 30 de junho e 2 de julho, o 
IIEP produziu um vídeo apresentando a abordagem GRESP, central para a nossa iniciativa. 

Em 20 de julho de 2021, durante um evento paralelo da Cimeira Global da Educação co-organizada pelos 
governos do Reino Unido e do Quénia, a UNGEI destacou uma nova investigação da GCI sobre normas 
sociais e educação das raparigas, Transformar as Normas Sociais para Acabar com o Casamento Infantil e 
Avançar com a Educação das Raparigas. O evento foi organizado conjuntamente pela UNGEI e a iniciativa 
Girls not Brides (Meninas, não Noivas). Durante o evento, foi apresentado um relatório da pesquisa sobre 
normas sociais e educação das raparigas nos países da GCI. O evento teve o seu foco regional na África 
Ocidental e Central e apresentou o trabalho da GCI. Os oradores incluíram Helen Grant MP, Enviada Especial 
do Reino Unido para a Educação das Raparigas, representantes da coligação nacional Girls Not Brides, e 
jovens ativistas feministas dos países da GCI. O evento foi direcionado para a comunidade GCI e foi realizado 
em inglês, francês e português.

Em outubro de 2021, a UNGEI conduziu uma apresentação interna a todo o pessoal da sede do UNICEF para 
apresentar o novo relatório de investigação da GCI sobre normas sociais e educação das raparigas. O evento 
contou com a ampla participação dos colegas da Educação, Proteção Infantil e de Género do UNICEF, 
e desencadeou uma importante discussão sobre como as normas sociais, e em particular as normas de 
género, podem ser plenamente integradas nos fluxos de trabalho transectoriais, dentro e fora do UNICEF. 

No Dia Internacional da Menina, 11 de outubro, a UNGEI apresentou as realizações da GCI no evento 
CIEFFA da União Africana sobre a educação das raparigas e exortou as partes interessadas na educação a 
trabalharem em conjunto para promover a igualdade de género na educação. 

A UNGEI participou na 3ª Cimeira das Raparigas da União Africana no Níger (16 a 18 de novembro). Durante 
o painel de alto nível ‘Harnessing Girls’ Education for the Africa We Want’, a UNGEI divulgou mensagens 
chave da GCI e solicitou aos governos que investissem na educação transformativa em termos de género. O 
painel resultou em fortes recomendações sobre a planificação da educação de acordo com o género para 
os Estados-Membros da União Africana. 

Na Mesa Redonda Global para a Juventude da UNFPA-UNICEF sobre a Aceleração do Processo de 
Eliminação da MGF, a UNGEI enfatizou o compromisso da GCI em reforçar a colaboração intersectorial a fim 
de abordar as questões interrelacionadas da educação das raparigas e das práticas prejudiciais. A UNGEI 
também contribuiu para a criação de uma aliança global de jovens para acabar com a MGF. 

Em novembro de 2021, o IIEP participou no Cimeira Inaugural relativa aos Dados em Falta sobre a Educação 
organizado pela NORRAG (Rede para políticas internacionais e cooperação na educação e formação) 
durante uma sessão temática sobre dados de Género. O IIEP apresentou as atividades da GCI, destacando 
as lacunas de dados de maior prioridade sobre educação e género, e expondo possíveis respostas a estas 
lacunas nos dados.

https://events.unesco.org/event?id=4115549778&lang=1033
https://events.unesco.org/event?id=4115549778&lang=1033
https://www.ungei.org/media/we-call-g7-leaders-leave-no-girl-behind
https://www.youtube.com/watch?v=dKP6Hd72VL8
https://www.ungei.org/event/transform-social-norms-GES2021
https://www.ungei.org/event/transform-social-norms-GES2021
https://www.ungei.org/publication/what-we-know-and-dont-know-about-persistent-social-norms-serve-barriers-girls-access
https://au.int/en/newsevents/20211116/3rd-african-girls-summit
https://www.norrag.org/30-november-2021-inaugural-missing-education-data-summit-conceptualizing-and-addressing-education-data-gaps-for-sdg-4/
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Resultado 2.3.2 - Relatórios sobre políticas e práticas

Foi publicado um número significativo de recursos pela GCI em 2021.  Estes incluem:

O EiE-GenKit: Um pacote fundamental de recursos sobre igualdade de género na Educação em Contextos 
de Emergência. Uma iniciativa conjunta da Rede Inter-Agências para a Educação em Contextos de 
Emergências (INEE), a Educação não Pode Esperar (ECW) e a Iniciativa das Nações Unidas para a Educação 
das Raparigas (UNGEI), o EiE-GenKit é um pacote de recursos fundamentais para abordar as questões 
de género na educação em contexto de emergências. Baseado em extensa pesquisa e consulta, o EiE-
GenKit é o primeiro recurso deste tipo, fornecendo aos profissionais da educação ferramentas práticas para 
promover uma programação que responda às questões de género, da a crise à paz e ao desenvolvimento 
sustentável. 

Planificação Sensível ao Género para o Sector da Educação em situações afetadas por crises. PGE e UNGEI. 
Disponível em Inglês. Em breve traduções para Francês e Português.

A GCI lançou a Nota informativa da GCI. Este documento fornece aos leitores uma visão geral dos 
antecedentes, atividades e realizações do programa GCI até à data. A nota está disponível em francês, 
português e inglês. 

A UNGEI lançou um estudo sobre O que sabemos (e não sabemos) sobre as normas sociais que funcionam 
como barreiras persistentes à educação. O  estudo analisa a literatura existente sobre normas sociais de 
género nos oito países em foco da GCI, sobre os valores subjacentes que os mantêm vigentes, e as formas 
como afetam o acesso, a participação e o progresso na educação das raparigas.  O documento também 
identifica lacunas na compreensão dos fatores a vários níveis que mantêm as normas sociais em vigor e 
propõe uma agenda de investigação para abordar estas lacunas.

República da Serra Leoa: Análise do setor da Educação:  síntese da avaliação do ambiente favorável à 
igualdade de género. UNESCO-IIEP. Disponível em Inglês.

Análise da capacidade de resposta á discriminação de género  no setor da educação e resposta à Covid-19 
em Moçambique, consórcio de OSC. Disponível em Português. Disponível em Francês e Inglês. 

Análise de género da resposta à Covid-19 no setor da educação no Burquina Faso consórcio de OSC. 
Disponível em Francês e Inglês. 

Apelamos aos líderes do G7 para não deixarem nenhuma menina para trás! UNGEI. Disponível em Inglês.

TA combinação certa de ingredientes para combater  a desigualdade estrutural na educação. Por Feyi  
Rodway. UNGEI. Disponível em Inglês.

Initiative priorité à l’égalité - GCI / mettre l’égalité de genre au centre des systèmes. IIEP-UNESCO. Disponível 
em Francês e Inglês. Vídeo exibido na sessão ministerial do Generation Equality Forum.

Entrevista em vídeo: 3 questões sobre igualdade de género na educação. IIEP. Disponível em Francês e 
Inglês.

Igualdade de Género na educação: Indo para além do óbvio. IIEP. Disponível em Francês e Inglês.

Além disso, em 2021, foram criados dois espaços dedicados à GCI e à GRESP no sítio Web da UNGEI:

• Sistemas de educação intencionalmente projetados com uma perspetiva de género. UNGEI.

• Coleção de Recursos do Centro de Conhecimento - Prioridade ao Género. UNGEI.
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https://www.ungei.org/sites/default/files/2021-06/EiE-GenKit-2021-eng.pdf
https://www.ungei.org/sites/default/files/2021-06/EiE-GenKit-2021-eng.pdf
https://www.ungei.org/publication/gender-centre-initiative-gci-briefing-note
https://www.ungei.org/publication/what-we-know-and-dont-know-about-persistent-social-norms-serve-barriers-girls-access
https://www.ungei.org/publication/what-we-know-and-dont-know-about-persistent-social-norms-serve-barriers-girls-access
http://www.iiep.unesco.org/fr/publication/republic-sierra-leone-education-sector-analysis-assessing-enabling-environment-gender-0?language=en
http://www.iiep.unesco.org/fr/publication/republic-sierra-leone-education-sector-analysis-assessing-enabling-environment-gender-0?language=en
https://www.ungei.org/pt-pt/publication/integracao-da-perspectiva-de-genero-na-estrategia-de-preparacao-resposta-e-recuperacao
https://www.ungei.org/pt-pt/publication/integracao-da-perspectiva-de-genero-na-estrategia-de-preparacao-resposta-e-recuperacao
https://www.ungei.org/fr/publication/synthese-analyse-de-genre-de-la-reponse-au-covid-19-en-education-au-burkina-faso
https://www.ungei.org/media/we-call-g7-leaders-leave-no-girl-behind
https://www.ungei.org/blog-post/right-mix-ingredients-fighting-structural-inequality-education
https://www.ungei.org/blog-post/right-mix-ingredients-fighting-structural-inequality-education
https://www.youtube.com/watch?v=dKP6Hd72VL8
https://www.youtube.com/watch?v=23D2czBuh0w
http://www.iiep.unesco.org/en/gender-equality-education-digging-beyond-obvious-13854
https://www.ungei.org/what-we-do/gender-responsive-education-systems
https://www.ungei.org/feature-collection/gender-centre
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2.2.4 Resultado imediato 2.4

Resultado imediato 2.4: Melhor coordenação e colaboração entre parceiros globais de desenvolvimento da 
Aliança GCI para promover a igualdade de género na educação e através da educação.

Resultado 2.4.1 - Reuniões anuais da Aliança GCI convocadas

A terceira reunião da Aliança GCI foi realizada online nos dias 16 e 28 de fevereiro. Esta foi a primeira reunião 
realizada no âmbito da nova estrutura de governação aprovada em dezembro de 2020. Ao abrigo desta 
estrutura, o objetivo do Conselho da Iniciativa de Prioridade de Género (GCI) é assegurar a coordenação, 
aprendizagem e responsabilidade mútua na implementação da GCI, de acordo com o respetivo Quadro de 
Resultados. 

O novo quadro de governação pôs em prática quatro grupos de constituintes da Aliança GCI: (i) ministérios 
da educação; (ii) parceiros técnicos (PGE, UNESCO e UNICEF); (iii) o grupo de doadores da GCI composto 
por um representante de cada doador (UE, França, Alemanha, Itália e Reino Unido); e (iv) as OSC com 
representantes da ANCEFA, FAWE e da Plan International.  De acordo com a nova estrutura de governação, 
estes quatro grupos reuniram-se antes da reunião do Conselho, no início de fevereiro de 2021. 

Após a reunião do Conselho, realizou-se a primeira reunião do Comité Executivo, a 22 de fevereiro. O Comité 
Executivo é composto por um representante do Consórcio de OSC (rotativo), Ministérios da Educação 
(rotativo); doadores G7 (rotativo); UA-CIEFFA; e PGE, UNESCO ou UNICEF (rotativo). O Comité Executivo 
facilita o papel do Conselho da GCI no acompanhamento da implementação das atividades da GCI e reúne 
três vezes por ano. A UNGEI e o IIEP têm funções de secretariado do Comité Executivo. Um segundo Comité 
Executivo reuniu a 4 de outubro. Os membros do Comité discutiram o progresso do plano de trabalho 
de 2021, as prioridades para 2022, os preparativos para a reunião do Conselho da Aliança GCI de 2022 e 
conduziram um check-in de governação GCI. A presidência do Conselho da GCI, bem como do Comité 
Executivo, foi assegurada pelo Mali em 2021. Em 2022 o Níger assumirá este papel.   

Resultado 2.4.2 - Boletim informativo semestral da GCI produzido e divulgado

Em 31 de julho de 2021, o primeiro número do boletim informativo da GCI foi lançado em inglês, francês 
e português. O boletim informativo comunicou as principais realizações e resultados do programa GCI 
na primeira metade de 2021, incluindo dados atualizados fornecidos pelas OSC, novas publicações e 
eventos lançados, e as atividades planeadas que se avizinham. A segunda edição do boletim informativo 
foi preparada durante os meses de novembro e dezembro, reunindo os últimos resultados e realizações da 
Iniciativa, e foi publicada em janeiro de 2022. 
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https://www.ungei.org/publication/gci-newsletter-issue-1
https://www.ungei.org/publication/gci-newsletter-issue-2
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Para fornecer a base para o subsequente acompanhamento 
da mudança, a GCI com a assistência da Universalia iniciou 
um estudo de referência para estabelecer valores iniciais 
para os indicadores de níveis de resultados da GCI.  Foi 
realizado um estudo de referência durante o período de 
outubro a dezembro de 2020 para a recolha de dados 
relativos a indicadores intermédios e imediatos do nível dos 
resultados.  Os relatórios de referência global, juntamente 
com oito relatórios de países, foram partilhados com a 
Direção em 2021. 

Foi desenvolvido e partilhado um Quadro de Gestão de 
Desempenho com os membros da Aliança GCI. O Quadro de 
Referência irá apoiar a monitorização e avaliação da GCI. 

Para melhorar a gestão do programa GCI e os resultados 
GCI, a equipa GCI cresceu consideravelmente em 2021. A 
UNGEI recrutou um líder da GCI e um Gestor de Projeto. Em 
2021, o IIEP recrutou dois Analistas de Políticas Educativas 
sensíveis ao Género associados (um do programa italiano 
Junior Professional Officer, (JPO) e um voluntário das 
Nações Unidas), juntamente com consultores a longo prazo.  

3. GESTÃO DO PROGRAMA GCI

26



27

Impacto: Melhoria da igualdade de género na educação e através da educação em oito países 
selecionados na África subsariana (Burquina Faso, Chade, Mali, Mauri-tânia, Níger, Nigéria. Serra 
Leoa e Moçambique)

Resultado intermédio 1: Melhoria da integração transversal da igualdade de géne-ro na educação 
e através da educação implementada pelo(s) Ministério(s) da Edu-cação em conjunto com outros 
ministérios relevantes

Resultado imediato 1.1: Sistemas e processos institucionais reforçados dentro do MdE para integrar a 
igualdade de género na análise do sector da educação, nas políticas, planeamento, orçamentação, 
estratégias e programas

Resultado 1.1.1: Normas do MdE, critérios, regulamentos, códigos de conduta, fer-ramentas de 
implementação de políticas e sistemas de informação desenvolvidos e/ou revistos para integrar a IG

Resultado 1.1.2: Planeamento operacional e processos de acompanhamento e avaliação do Plano para o 
Sector da Educação (PSE) e das Análises do Sector da Educação (ASE), revistos para incluir a perspetiva 
da IG

*

$******Resultado intermédio 1.2: Capacidades técnicas reforçadas no âmbito do MdE e de outros 
ministérios relevantes trabalhando em conjunto com os MdE para integrar a igualdade de género na 
educação, incluindo em contextos de emergência.

Resultado 1.2.1: Funcionários do MdE e de outros ministérios relevantes (incluindo Ministérios das 
Finanças), e especialistas em questões de género, com formação em integração da IG na educação a 
nível nacional e a nível descentralizado

Resultado 1.2.2: Funcionários do MdE e de outros ministérios relevantes, com co-nhecimentos sobre a 
integração transversal da igualdade de género na educação em contextos de emergência.

Resultado 1.2.3: Planeadoras do MdE do sexo feminino recebem apoio através de um programa de 
coorte inovador

Resultado imediato 1.3: Capacidade reforçada do MdE para mudar a cultura orga-nizacional interna e 
promover a igualdade de género

Resultado 1.3.1: Projetos de investigação ativa para derrubar barreiras específicas à execução das 
políticas de integração transversal da igualdade de género e para combater a resistência à mudança 
relacionada com as normas de género introdu-zidas nos MdE em países selecionados

Resultado 1.3.2: Curso sobre Liderança Transformadora para a Igualdade de Gé-nero ministrado nos 
MdE

ANEXO 1 - INICIATIVA DE PRIORIDADE AO GÉNERO (GCI) – QUADRO DE RESULTADOS
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Resultado imediato 1.4: Reforço da liderança do MdE para o diálogo e coordena-ção interministerial e 
intersectorial para vencer os obstáculos do lado da oferta e da procura nas questões de igualdade de 
género na educação

Resultado 1.4.1: Reuniões, fóruns e mecanismos de coordenação convocados pe-lo MdE para o diálogo 
interministerial e intersectorial sobre a IG na educação

Resultado 1.4.2: Analisados os potenciais estrangulamentos na implementação e orçamentação 
baseada no género na educação, e estabelecido o diálogo político entre os Ministérios das Finanças e 
os Ministérios da Educação sobre a orçamen-tação sensível ao género nos países interessados

Resultado intermédio 2: Melhoria do sector da educação que permita um ambiente favorável aos 
esforços dos MdE no que toca à integração transversal da igualdade de género, na educação e 
através da educação

Resultado imediato 2.1: Reforço da capacidade das organizações da sociedade civil a nível nacional 
e local, incluindo as organizações lideradas pela juventude, para empreender uma defesa eficaz de 
campanhas, programação e políticas fun-damentadas sobre a IG na educação

Resultado 2.1.1: IG em iniciativas de educação realizadas pelas OSC (defesa de políticas fundamentadas, 
campanhas públicas e outras programações)

Resultado 2.1.2: Oficinas de capacitação (nacionais e de vários países) voltadas para as OSC sobre a IG 
em questões e/ou abordagens de educação

Resultado imediato 2.2: Melhor coordenação para a IG na educação através dos Grupos Locais de 
Educação, sob a liderança dos MdE.

Resultado 2.2.1: Definida e iniciada a integração da IG na ferramenta "Auto-avaliação e Comunicação de 
Desempenho dos Grupos Locais de Educação" (em colaboração com a Parceria Global para a Educação)

Resultado 2.2.2: Eventos sobre políticas e práticas e oficinas de trabalho organiza-das (nacionais e de 
vários países)

Resultado 2.2.3: Atualização anual do relatório sobre as intervenções dos parcei-ros nacionais da GCI 
(OSC e Parceiros de Desenvolvimento) concebidas e inicia-das em 8 países

Resultado imediato 2.3: Melhorar o diálogo político e prático para a IG e a educa-ção a nível nacional, 
continental e global

Resultado 2.3.1: Diálogo político e prático sobre a IG na educação catalisado e promovido em eventos 
nacionais, continentais e globais

Resultado 2.3.2: Notas políticas e práticas e relatórios sobre a IG na educação

Resultado imediato 2.4: Melhor coordenação e colaboração entre parceiros glo-bais de Desenvolvimento 
de Aliança GCI (Parceiros de Desenvolvimento) para promover a IG na educação e através da educação

Resultado 2.4.1: Reuniões anuais da Aliança GCI (incluindo reuniões anuais de Parceiros de 
Desenvolvimento)

Resultado 2.4.2: Boletim semestral da GCI produzido e divulgado
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A tabela abaixo descreve os principais riscos previstos que podem afetar negativamente a 
implementação da GCI em 2022, a probabilidade de cada risco com base nas observações atuais, o 
grau provável de impacto de cada risco caso venha a ocorrer, e as estratégias de mitigação sugeridas, 
ou seja, opções e ações para melhorar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto 
decorrentes dos riscos assinalados).  O Registo de Riscos é o mesmo que em 2021.

 

Risco Probabilida-de Impacto Estratégias de mitigação

Contexto geral

A pandemia COVID-19 causa 
atrasos na implementação 
do programa GCI e compete 
pela atenção e recursos dos 
intervenientes do setor da 
educação.

Muito provável Impacto 
moderado a 
elevado

Continuar a explorar 
oportunidades de suporte 
fornecido remotamente, como 
através de reuniões eletrónicas e 
publicações e ou ferramentas.

As crises económicas, 
políticas, sanitárias ou outras 
(fundamentalismos e conflitos, 
por exemplo) a nível global, 
regional, continental ou nacional 
competem pela atenção e os 
recursos dos intervenientes da 
educação, e atrasam ou deixam 
para segundo lugar os esforços 
relacionados com as questões de 
género.

Algo provável 
a provável 
(variando de 
país para país)

Impacto 
moderado 
a elevado 
(variando de 
país para país)

Para além da influência da 
GCI. Os membros da Aliança 
CGI continuam a monitorizar 
contextos em evolução e a 
partilhar informações entre si 
sobre os efeitos no seu trabalho 
individual e conjunto.

Liderança para, e compromisso com a igualdade de género na educação

Pouco compromisso político para 
implementar políticas, planos e 
estratégias que respondam às 
questões de género.

Assez probable Un certain 
impact à un 
impact élevé

Instaurer un dialogue permanent 
avec les partenaires des 
gouvernements par le biais 
des membres nationaux et 
internationaux de l’Alliance 
GCI. Transmettre les données 
probantes illustrant l’égalité des 
genres dans l’éducation.

A falta de sensibilização para 
a igualdade de género na 
educação e falta de apoio a nível 
comunitário, nomeadamente 
por parte dos intervenientes 
tradicionais e religiosos; cria 
como uma barreira aos esforços 
para melhorar a paridade de 
género no acesso à educação.

Pouco provável Algum impacto Condução de diálogo e defesa 
contínuos a nível comunitário, 
especialmente através das OSC 
membros da Aliança.

ANEXO 2 - INICIATIVA DE PRIORIDADE AO GÉNERO (GCI) - AVALIAÇÃO DE RISCOS
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Risco Probabilida-de Impacto Estratégias de mitigação

O espaço e os recursos políticos 
e sociais existentes impedem 
que os intervenientes não 
governamentais se envolvam 
de forma ativa e relevante e 
influenciem o diálogo político.

Algo provável 
a provável 
(variando de 
país para país)

Pouco a algum 
impacto

Condução de diálogo político e 
defesa da IG através de membros 
internacionais da Aliança GCI a 
nível nacional e internacional.

Recursos financeiros e outros incentivos

A falta ou atraso no financiamento 
(externo e interno) prejudica 
a implementação de políticas, 
planos e estratégias sensíveis às 
questões de género.

Algo provável 
a provável 
(variando de 
país para país)

Impacto 
moderado a 
elevado

Condução de defesa contínua 
de direitos junto dos governos 
nacionais (ministérios das 
finanças) e os financiadores 
externos para continuar e/ou 
aumentar os investimentos em 
medidas de igualdade de género 
no setor da educação.

O financiamento fraco 
e imprevisível dificulta a 
mobilização atempada e 
adequada dos intervenientes 
das OSC e o envolvimento em 
processos liderados a nível 
nacional.

Provável Algum impacto Apoio aos representantes 
das OSC para fortalecer a sua 
capacidade de captação de 
recursos. Acompanhar de perto 
situações de financiamento e 
ajustar os planos e objetivos para 
se manterem realistas.

A falta de incentivos aos 
funcionários do MdE em todos os 
níveis, dificulta a implementação 
e a responsabilização pela 
implementação de políticas, 
planos, estratégias e programas 
sensíveis às questões de género, 
etc.

Algo provável 
a provável 
(variando de 
país para país)

Pouco a algum 
impacto

Reforçar a capacidade de 
trabalho e defesa de direitos 
entre pares, incluindo através de 
uma coorte de responsáveis pelo 
planeamento do sexo feminino, 
e no contexto de intercâmbios 
regionais/internacionais onde os 
intervenientes podem partilhar 
casos de sucesso.

Coordenação das partes interessadas

Os intervenientes na educação, 
incluindo os intervenientes 
não estatais, a nível nacional, 
regional e global trabalham 
em silos, resultando na falta de 
coordenação e coerência entre 
as iniciativas da igualdade de 
género.

Algo provável 
a provável 
(variando de 
país para país)

Pouco a algum 
impacto

Defesa da igualdade levada 
a cabo pelos membros da 
Aliança GCI a nível internacional, 
regional e nacional, promovendo 
a colaboração. Partilha de 
exemplos de boas práticas 
que ilustram os benefícios da 
colaboração.

Falta de coordenação e coerência 
no apoio prestado pelos MdE, 
outros ministérios e intervenientes 
não governamentais (através dos 
GLE) ou outros mecanismos) para 
implementar políticas e planos 
que deem respostas às questões 
de género no setor de educação

Algo provável 
a provável 
(variando de 
país para país)

Pouco a algum 
impacto

Conduzir a defesa da igualdade 
de direitos através dos membros 
da Aliança GCI. Apoiar o MdE e 
outros intervenientes na criação 
e/ou utilização eficaz de espaços 
colaborativos existentes.



Risco Probabilida-de Impacto Estratégias de mitigação

Capacidade organizacional

A rotatividade do pessoal no MdE 
e organizações da sociedade 
civil limita a sustentabilidade 
das mudanças ao nível dos 
conhecimentos competências e 
atitudes do pessoal.

Algo provável 
a provável 
(variando de 
país para país)

Pouco a algum 
impacto

Apoiar os MdE e as OSC 
parceiras na institucionalização 
de capacidades relevantes, 
nomeadamente através de 
ferramentas, mecanismos, 
documentos de orientação e 
processos estabelecidos.

Capacidade técnica e financeira 
limitada para acompanhar a 
implementação de projetos/
programas no MdE, dificultando 
a implementação e a 
responsabilização pelas políticas e 
planos de resposta ao género.

Algo provável a 
muito provável 
(variando de 
país para país)

Impacto 
limitado a 
elevado

Conduzir o reforço das 
capacidades dos intervenientes 
relevantes do MdE para 
estarem habilitados a fazer uma 
monitorização adequada. Apoio 
à exploração de indicadores 
indiretos, se necessário. Os 
membros da Aliança GCI a nível 
nacional fornecem informações 
(por exemplo, através da sua 
própria recolha de dados).

Calendário da GCI, funcionamento da Aliança GCI

Os intervenientes relevantes 
não-estatais e do MdE estão 
sobrecarregados e indisponíveis 
para se envolverem (totalmente) 
nas atividades apoiadas pela GCI 
e/ou em tarefas relacionadas 
com o acompanhamento e 
comunicação de informações 
sobre atividades e resultados da 
GCI.

Algo provável 
a provável 
(variando de 
país para país)

Pouco a algum 
impacto

Garantir que as atividades da 
GCI planeadas em diálogo 
com os parceiros do MdE e os 
parceiros não-estatais sejam 
realistas. Explorar modalidades 
alternativas para fornecer apoio.

A UNGEI e a IIEP-UNESCO 
fornecem liderança para 
programação e atividades afins 
de reporte e acompanhamento, 
e trabalha com os membros 
da Aliança para garantir que 
cada um cumpra as funções e 
responsabilidades que lhe foram 
atribuídas.

O calendário da GCI é curto para 
a realização de mudanças nas 
normas sociais, com os atrasos 
verificados devido à COVID-19 
limitando ainda mais este 
calendário.

Muito provável Algum impacto A estrutura de resultados da GCI 
baseia-se no pressuposto de que 
a GCI será responsável apenas 
pelos resultados e resultados 
imediatos e pelas contribuições 
(prováveis) para os resultados 
intermédios. Reconhece que o 
impacto (alteração das normas 
sociais) não será provavelmente, 
completamente conseguido.
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ANEXO 3: PLANO ANUAL DE TRABALHO 2021 DA INICIATIVA DE PRIORIDADE AO GÉNERO (GCI) - 21/4/2022

Estado da atividade

Realizada Parcialmente 

Realizada

Adiada Cancelada Data de reali-

zação

Comentários

Resultado imediato 1.1: Sistemas e processos institucionais reforçados dentro do MdE para integrar a igualdade de género na análise do sector da educação, nas políticas, planeamento, orçamentação, estratégias e 

programas.

Resultado 1.1.1 Documentos, sistemas e ferramentas do MdE integram a igualdade de género

Níger: Desenvolvimento de uma fer-

ramenta de recolha de dados estatís-ticos 

sobre VBGE para melhorar os sistemas de 

informação

      

Níger: Análise participativa de género 

no planeamento educacional (aspe-tos 

programáticos e orçamentais) para a 

próxima revisão sectorial e para o próximo 

plano trienal 

     Esta atividade começou em finais de 2021 e o lan-çamento das 

atividades teve lugar em abril de 2022. Os primeiros resultados devem 

estar disponí-veis no final do verão de 2022

Burquina Faso: Diagnóstico participa-tivo 

(aspetos programáticos, orçamen-tais e 

funcionais) e plano de ação para o género

     Esta atividade foi atrasada porque as restrições da Covid impediram as 

missões, e devido ao contexto político. Deve ser alcançado até meados 

de 2022.

Nigéria: Evento de lançamento do GCI 

com representação de todos os 36 estados 

para a institucionalização do género + 

compromisso de um pla-no para integrar a 

igualdade de géne-ro

    4 a 7 de abril, 

2022

Num acordo com o FME, a UNGEI e o IIEP, esta atividade foi revista da 

seguinte forma: Evento de lançamento nacional da GCI organizado 

pelo FME, com representação de 8 estados + 3 dias e meio de formação 

em liderança transformativa e Planifi-cação Sensível ao Género para o 

Sector da Edu-cação para 30 funcionários superiores da educa-ção que 

trabalham nas administrações federal e estadual.

Mali: Apoio à realização de um diag-nóstico 

participativo de género dentro do MdE

     A ser discutido com os homólogos nacionais.

Mauritânia: Produzir um documento com 

conteúdos de igualdade de gé-nero e 

recomendações para informar a reforma do 

sector (consultas às par-tes interessadas)

     O governo mauritano decidiu não convidar parcei-ros técnicos e 

financeiros para as consultas regio-nais e reuniões nacionais. 
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Realizada Parcialmente 

Realizada

Adiada Cancelada Data de reali-

zação

Comentários

Produit 1.1.2 L’ASE, le PSE, les processus de planification opérationnelle et de S.-É. incluent l’égalité de genre

Chade: Apoio técnico de género à ASE 

(Análise do Sector da Educação)

     Devido à dificuldade no diálogo sectorial e aos dife-rentes atores 

encarregados do processo de plane-amento, a GCI não participará no 

processo ASE/PSE. No entanto, estão em curso discussões com o GLE a 

fim de integrar o género no pedido de subsídio à PGE.

Mauritânia: Diagnóstico de género para 

informar a ASE 

     O governo da Mauritânia está atrasado em relação à sua reforma. O 

processo da ESA/ESP terá início em maio de 2022 com o apoio da GCI.

Serra Leoa: Apoio técnico de género ao 

Plano para o Sector da Educação (PSE)

    Fév Todo o processo de PSE foi adiado

Níger: Apoio técnico de género Análi-ses 

Sectoriais Conjuntas

      

Resultado imediato 1.2: Reforçadas as capacidades técnicas dentro do MdE para integrar a igualdade entre rapazes e raparigas na educa-ção

Resultado 1.2.1 Equipas relevantes do MdE e de outros Ministérios formadas em integração da IG na educação 

Moçambique: Formações sobre a in-

tegração da perspectiva do género 

no planeamento e gestão do sistema 

educativo (32 técnicos)

    Março 2022 A formação foi inicialmente planeada para dezem-bro de 2021, contudo, 

devido às restrições de via-gem impostas pela variante omicron da 

Covid-19, a formação foi adiada para março de 2022

Nigéria: Conceção e implementação de 

atividades de formação e recursos sobre 

a integração da perspetiva de género 

no planeamento e gestão do sistema 

educativo (central + descen-tralizada)

      

Multi-país: Realização de um curso de 

curta duração sobre Planificação Sensível 

ao Género para o Sector da Educação em 

Inglês.

     O curso terminou em dezembro de 2021, mas foi dado tempo adicional 

aos participantes dispostos a completar a formação depois dessa data. 

As ativi-dades de atualização foram levadas a cabo duran-te o primeiro 

trimestre de 2022 e a formação foi en-cerrada em abril de 2022.

Resultado 1.2.2 Recursos de conhecimento para EeE (Educação em Emergência) disponibilizados aos MdE

Ferramenta "GenKit", incluindo tradu-ção, 

finalizado

    Março 2021  

Ferramenta “GRESP em situações afetadas 

pela crise", incluindo tradu-ção, finalizada 

    Fev 2021 Tradução e publicação prevista para o segundo trimestre de 2022

Conteúdos de IG na EeE, divulgados     Março 2021  
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Realizada Parcialmente 

Realizada

Adiada Cancelada Data de reali-

zação

Comentários

Resultado 1.2.3 Programa de coorte sobre a integração da perspetiva de género nos MdE

Reuniões de lançamento       

Atividades on-line       

Oficina de trabalho presencial em Da-car       

Resultado imediato 1.3: Capacidade reforçada do MdE para mudar a cultura organizacional interna e refletir o compromisso com a igualda-de de género

Resultados 1.3.1 Ação - Projetos de investigação sobre barreiras à implementação da IG 

Chade: Realizar uma investigação ativa 

sobre a dinâmica do poder e a mudança 

no que respeita ao género dentro das 

instituições, em colabora-ção com os 

planeadores e gestores educacionais 

     Este projeto está atualmente em espera

Burquina Faso: Realizar uma investi-gação 

ativa sobre a dinâmica do po-der e a 

mudança no que respeita ao género dentro 

das instituições, em colaboração com os 

planeadores e gestores educacionais 

     Este projeto está atualmente em espera

Moçambique: Estudo sobre os moti-vos do 

abandono escolar precoce

      

Resultado 1.3.2 Curso de Liderança Transformadora para a Igualdade de Género ministrado no MdE e em outras instituições

    Nov 2021   

    Dezembro 2021 - 

Ja-neiro 2022

  

    Abril 2022 Organizado em 

abril de 2022 em 

Abuja, Nigéria

Organisée en avril 2022 à Abuja, Nigeria

    Maio de 2022   

     Planeado para o 

3ºT de 2022

Prévue au 3ème trimestre 2022

     Planeado para o 

3ºT de 2022 

Prévue au 3ème trimestre 2022 
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Realizada Parcialmente 

Realizada

Adiada Cancelada Data de reali-

zação

Comentários

Resultado imediato 1.4: Reforço da liderança do MdE para o diálogo e coordenação interministerial e intersetorial para vencer os obstácu-los do lado da oferta e da procura nas questões de igualdade de género na 

educação

Resultado 1.4.1- Reuniões, fóruns e mecanismos de coordenação convocados pelo MdE para o diálogo interministerial e intersectorial sobre a IG na educação

Ferramenta de mapeamento para o diálogo 

intersectorial criada e testada 

    Abril 2021  

Mapeamento do diálogo trans-sectorial em 

8 países 

    Abril 2021  

Mapeamentos trans-sectoriais para os MdE, 

distribuídos 

     Planeado para o 3ºT de 2022

Processo de reflexão com 8 MdE para 

conceber uma iniciativa trans-sectorial

     Planeado para os 2ºT e 3ºT de 2022, reduzido pa-ra 4 países devido à 

capacidade limitada

Fundos desembolsados aos MdE pa-ra 

reuniões de colaboração

     Administrativamente não é possível à UNGEI trans-ferir fundos 

diretamente para MdE. Em 2022 vamos financiar a organização de 

iniciativas intersectoriais através dos escritórios do UNICEF nos países. 

Diálogo transectorial convocado pelos MdE 

em 8 países

     Planeado para os 2ºT e 3ºT de 2022, reduzido pa-ra 4 escritórios 

nacionais

Ligações e colaborações com os Es-

critórios Regionais e Nacionais do UNICEF/ 

reforçadas

     Fortes relações estabelecidas com o escritório regi-onal e os escritórios 

nacionais do UNICEF; ativida-des conjuntas realizadas com 4 escritórios 

nacio-nais; as colaborações específicas em iniciativas intersectoriais 

serão intensificadas em 2022 

Resultado 1.4.2 OSG (Orçamentos Sensíveis ao Género) na educação analisados e diálogo político entre MdF e MdE estabelecido  

Burquina Faso:  Análise participativa de 

género no planeamento educativo (aspetos 

orçamentais) 

      

Níger: Análise participativa de género 

no planeamento educativo (aspetos 

orçamentais) 

      

Resultado imediato 2.1 Reforço da capacidade das organizações da sociedade civil a nível nacional e local, incluindo as organizações lide-radas pela juventude, para empreender uma defesa eficaz de campanhas, 

programação e políticas fundamentadas sobre a IG na educação

Resultado 2.1.1  A Igualdade de Género em iniciativas de educação realizadas pelas OSC

Relatórios das atividades iniciais fina-lizadas 

e submetidas

    Junho 2021  
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Realizada Parcialmente 

Realizada

Adiada Cancelada Data de reali-

zação

Comentários

Reuniões de reflexão para a fase ini-cial 

empreendidas 

    Junho 2021  

As propostas para 2021 e 2022 foram 

desenvolvidas, submetidas, revistas e 

finalizadas

    Dez 2021 A ANCEFA ainda não integrou os feedbacks da GCI 

Propostas implementadas     Dez 2021 As iniciativas de género na educação foram em-preendidas em todos os 

países, exceto na Mauri-tânia. Este país adiou a sua oficina de trabalho 

porque a OSC quis mais tempo para assegurar o envolvimento dos 

atores da área da educação jun-tamente com os atores do género 

para uma inter-venção bem sucedida. Detalhes sobre as datas de 

implementação das atividades nos seis países, in-cluídas no relatório

Resultado 2.1.2 Oficinas de Trabalho direcionadas para as OSC sobre questões e/ou abordagens de IG na educação

Estratégia de capacitação determina-da e 

desenvolvida

    Ago 2021  

Estratégia de implementação acorda-da e 

finalizada  

    Ago 2021  

Oficinas de trabalho nacionais e regi-onais 

realizadas

    Março 2021 A oficinas de trabalho regional teve lugar em outu-bro de 2021. 4 países 

(Mali, Burquina Faso, Cha-de, Mauritânia), juntaram alguns dos seus 

fundos para organizar a oficina de trabalho regional. Na Serra Leoa, 

realizou-se em março uma oficina de trabalho nacional.

Relatórios da oficina de trabalho arti-

culados e partilhados

    Nov 2021  

Resultado imediato 2.2:  Melhor coordenação para a IG na educação através dos Grupos Locais de Educação sob a liderança dos MdE

Resultado 2.2.1 Questões de género integradas na ferramenta de auto-avaliação e feedback de desempenho do GLE 

Questões de género para integrar a 

ferramenta de auto-avaliação do GLE 

desenvolvidas e finalizadas (em cola-

boração com a PGE)

    Março 2021  

Ferramenta de auto-avaliação do GLE 

traduzida para português e fran-cês

    Agosto 2021 A ferramenta está disponível em francês, português e inglês
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Realizada Parcialmente 

Realizada

Adiada Cancelada Data de reali-

zação

Comentários

Reuniões de reflexão sobre a auto-avaliação 

dos GLE 

     Em vez da ferramenta de auto-avaliação dos GLE, a GCI irá testar o kit 

de ferramentas GES com GLE de 4 países; este kit de ferramentas, co-

desenvolvido pela PGE, é mais abrangente e foca-do na igualdade de 

género e irá proporcionar uma oportunidade mais rica para apoiar os 

GLE na ava-liação da igualdade de género no sector da educa-ção 

Ferramenta e processo de auto-avaliação 

do GLE ajustada com base nos resultados 

piloto

     Lançamento piloto da ferramenta GES planeado para o 3ºT e 4ºT de 

2022 em 4 países 

Segunda auto-avaliação dos GLE nos países      Lançamento piloto da ferramenta GES planeado para o 3ºT e 4ºT de 

2022 em 4 países 

Compilar dados e divulgar relatórios aos 

países - obter informações para os GLE

     Lançamento piloto da ferramenta GES planeado para o 3ºT e 4ºT de 

2022 em 4 países 

Reunião(ões) de reflexão sobre a fer-

ramenta de auto-avaliação dos GLE

     Lançamento piloto da ferramenta GES planeado para o 3ºT e 4ºT de 

2022 em 4 países 

Resultado 2.2.2 Eventos sobre políticas e práticas e oficinas de trabalho (nacionais e de vários países), organizados

Realização de oficinas de trabalho e eventos 

a nível nacional para GLE

     As iniciativas piloto do kit de ferramentas GES in-cluirão os Diálogos por 

País, planeados para o 3ºT e 4ºT de 2022 

Resultado 2.2.3 Atualização anual do relatório sobre as intervenções dos parceiros nacionais da GCI (OSC e PD) completa e iniciada em 8 países

Modelo de Relatório Anual do GLE 

desenvolvido, finalizado e traduzido

    Set 2021

Compilação do relatório anual do GLE 

iniciada e ajustada em conformidade

    Out 2021  

Contribuição dos países sobre a fer-ramenta 

GLE recolhida

    Out 2021  

Criação de relatórios de seleção de países e 

relatórios regionais de 8 paí-ses

    Dez 2021 a jan 

2022

Não foram elaborados relatórios no Burquina Faso e na Mauritânia, 

devido à falta de respostas dos agentes coordenadores ou membros 

dos GLE.  

Relatórios dos GLE traduzidos     Janeiro 2022  

Relatórios nacionais e regionais divul-gados 

ao Conselho da GCI

    Fev 2022  
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Realizada Parcialmente 

Realizada

Adiada Cancelada Data de reali-

zação

Comentários

Resultado imediato 2.3 Melhorar o diálogo político e prático para a IG e a educação a nível nacional, continental e global

Resultado 2.3.1 Diálogo político e prático sobre a IG na educação catalisado e promovido em eventos nacionais, continentais e globais

Evento da UNGEI, organizado 20 Julho 2021 

25 Maio 2021

-  Transformar as Normas Sociais para Acabar com o Casamento Infantil 

e Avançar com a Educação das Raparigas, 20 de julho 

- Evento Paralelo à Cimeira Global de Educação Inclusão do Género e 

da Deficiência na Educação: evidências da África Ocidental e Central - 

Webinar Regional - 25 de maio, 2021

Participação do Secretariado da UNGEI nos 

eventos

ao longo do ano

Participação dos membros da Aliança GCI 

em eventos

ao longo do ano

Resultado 2.3.2 Notas políticas e práticas e relatórios sobre a IG na educação, produzidos

Elaboração de relatórios de pesquisa sobre 

normas de género

    Abril 2021  

Relatório de pesquisa de normas de género, 

traduzido

    Maio de 2022  

Resultados da pesquisa sobre nor-mas de 

género divulgados

    Julho de 2021  

Pesquisa online sobre normas de gé-nero 

na aprendizagem 

    Julho de 2021  

Produção de relatórios informativos, notas 

práticas, etc.

    Abril 2022 política de informação publicada 

Aprendizagem e partilha de conheci-

mentos online baseadas em notas e 

relatórios produzidos

     Webinar no CIES em abril de 2022; webinar sobre o briefing político 

planeado para o segundo trimes-tre de 2022

Resultado imediato 2.4 Melhor coordenação e colaboração entre parceiros globais de Desenvolvimento da Aliança GCI para promover a IG na educação e através da educação

Resultado 2.4.1 Reuniões anuais de PD da Aliança, convocadas

Reunião do Conselho da Aliança GCI, 

realizada

    16 e 18 Fev 2021  

Reunião do Comité Executivo, reali-zada     25 Fev e 4 Out 

2021
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Realizada Parcialmente 

Realizada

Adiada Cancelada Data de reali-

zação

Comentários

Resultado 2.4.2 Programa GCI gerido e implementado (atividades de secretariado)

Visão global e direção estratégica fornecida, 

incluindo na convocação de eventos e 

reuniões globais de apoio à GCI 

    ao longo do ano  

Pessoal e consultores contratados, apoiados 

e supervisionados

    ao longo do ano  

Apoio operacional às oficinas de tra-balho, 

contratos e gestão de forne-cedores

    ao longo do ano  

Orientação e supervisão fornecidas às OSC     ao longo do ano  

Apoio operacional prestado às OSC, 

incluindo o desembolso de fundos e 

requisitos de relatórios

    ao longo do ano  

Resultado 2.4.3 O valor e as realizações do GCI comunicadas e divulgadas (atividades do Secretariado)

Pelo menos quatro eventos realiza-dos 

relacionados com o trabalho da GCI

    Out-Nov 2021 1. Apresentação a todo o pessoal da sede do UNICEF para 

apresentar o novo relatório de inves-tigação da GCI sobre 

normas sociais e educação das raparigas. 2. A GCI participou 

na 3ª Cimeira das Raparigas da União Africana no Níger 

3. Apre-sentação das realizações da GCI no evento CIEF-

FA da União Africana sobre a educação das rapa-rigas.                                                                                                             

4. A Cimeira Inaugural de Dados Desaparecidos sobre a Educação 

organizada pela NORRAG

Pelo menos quatro documentos pu-

blicados relacionados com o trabalho da 

GCI 

    ao longo do ano 1. O EiE-GenKit: Um pacote fundamental de recur-sos sobre igualdade 

de género na Educação em Contextos de Emergência

2. Planificação Sensível ao Género para o Sector da Educação em 

situações afetadas por crises.                                                                                                                            

3. O que sabemos (e não sabemos) sobre as nor-mas sociais que 

funcionam como barreiras persis-tentes à educação.

4. A Nota Informativa da GCI.

Nota informativa da GCI de 2021 GCI, 

produzida (em inglês, francês, portu-guês)

    junho 2021

Boletim semestral produzido, traduzi-do e 

lançado

    jul. 2021 e fev. 

2022
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Realizada Parcialmente 

Realizada

Adiada Cancelada Data de reali-

zação

Comentários

Intervenientes da GCI apoiados com 

meios de comunicação incluindo ví-deos e 

materiais relacionados com eventos

    ao longo do ano  

GCI posicionada estrategicamente em 

eventos globais com materiais de apoio 

    ao longo do ano  

Ligações da GCI com momentos e 

processos globais estabelecidos com 

oportunidades criadas para a Fase 2

    ao longo do ano  

Les liens de la GCI avec ces temps forts 

mondiaux sont établis  et des opportunités 

sont créées pour la phase 2

    Tout au long de 

l’année

 

Resultado 2.4.4 Parcerias globais construídas, parcerias regionais e locais apoiadas (atividades de Secretariado)

Relações construídas com os interve-

nientes da igualdade de género e proteção 

dos direitos da criança para permitir a sua 

defesa nos sistemas de educação da WCA

    ao longo do ano  

Relações estabelecidas com os escri-tórios 

nacionais do UNICEF 

    ao longo do ano  

GCI introduzida e representada em fóruns 

globais

    ao longo do ano  



Para mais informações, não hesite em entrar em contato com 
gdiamond@ungei.org e c.giraud@iiep.unesco.org. 

Iniciativa de Prioridade ao Género (UNGEI)

Iniciativa de Prioridade ao Género (IIEP-UNESCO Dakar)

mailto:gdiamond%40ungei.org?subject=
mailto:c.giraud%40iiep.unesco.org?subject=c.giraud%40iiep.unesco.org
https://www.ungei.org/what-we-do/gender-responsive-education-systems
https://dakar.iiep.unesco.org/en/programs/gender-centre-initiative-gci

