
A presente Estratégia Regional de Educação articula o pla-
no do Banco Mundial (2022-25) para apoiar a educação na 
África Ocidental e Central (AFW). Com base em provas glo-
bais e regionais, lições aprendidas e consultas com diversos 
intervenientes, a estratégia identifica os principais desafios 
e delineia prioridades estratégicas, opções políticas e in-
tervenções de alto impacto para aumentar o acesso à edu-
cação, melhorar a sua qualidade, e equipar os jovens com 
competências relevantes para o mercado de trabalho. Em 
comparação com o típico envolvimento do Banco Mundial, 
a estratégia tem várias características únicas. Nomeada-
mente, o foco no potencial da educação para produzir um 
dividendo demográfico, a estratégia centra-se no reforço dos 
sistemas educativos; na identificação de desafios e novas 
intervenções que poderiam ultrapassar barreiras a melhores 
resultados educativos em cenários de fragilidade, conflito e 
violência; e na utilização de tecnologias e inovações de ponta 
para acelerar o progresso.

A Visão da Estratégia

Todas as raparigas e rapazes 
na AFW devem chegar à escola 
prontos para aprender, adquirir 
aprendizagem de qualidade e entrar 
no mercado de trabalho com as 
competências necessárias para se 
tornarem cidadãos produtivos. 

Estratégia de 
Educação da 
África Ocidental 
e Central
Da escola ao emprego: Uma 
jornada para os jovens da 
África Ocidental e Central

O Contexto Regional

O acesso ao ensino básico expandiu-se rapidamente, mas a 
AFW ainda fica atrás de outras regiões do mundo. Em média, 
apenas 31 por cento das crianças beneficiam de programas 
de educação infantil na região. Nem todas as crianças fre-
quentam a escola primária, e a matrícula no ensino secun-
dário é muito inferior à de outras regiões. Com 20 por cento 
das crianças em idade escolar que não frequentam a escola, 
a AFW acolhe a maior parte das crianças fora da escola do 
mundo. Uma cobertura inadequada no passado explica a 
presença de um grande número de adultos com pouca edu-
cação na força de trabalho em toda a região.

Mais preocupante do que o atraso na cobertura é o baixo nível 
de aprendizagem em toda a região. Estima-se que 80% das 
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crianças de 10 anos na AFW sofrem de pobreza de aprendiza-
gem - a incapacidade de ler e compreender um texto simples.

Na educação pós-básica, a região enfrenta lacunas crónicas 
na realização e participação da força de trabalho, especial-
mente entre as mulheres jovens, e o desemprego juvenil é ele-
vado mesmo entre as pessoas educadas e formadas. Menos 
de 4% dos estudantes do ensino secundário, em média, estão 
inscritos no ensino e formação técnica e profissional formal . 
A matrícula bruta no ensino terciário é em média apenas de 
11%, muito abaixo das médias de 54% na América Latina e  
Caribe e de 74% na Organização para a Cooperação e Desen-
volvimento Económico. Mesmo com esta cobertura limitada, 
a percentagem de jovens com boa formação (15-24 anos) 
que não estão na educação, emprego, ou formação é proemi-
nente em alguns países da AFW. 

A educação é subfinanciada na maioria dos países da região. 
Apenas em seis países AFW o governo gasta pelo menos 4% 
do produto interno bruto (PIB) em educação - sendo essa 
percentagem o limite inferior da faixa dos 4-6% do PIB que 
caracteriza os países com sistemas educativos de sucesso. 
Os países com menos recursos gastaram em média apenas 
2,3 por cento do PIB em educação em 2017-18.

A pandemia COVID-19 exacerbou muitos dos desafios 
crónicos dos sistemas de educação AFW, comprometen-
do o progresso duramente conquistado até à data. No pico 
da pandemia, 101 milhões de alunos não puderam assistir 
pessoalmente às aulas, e a maioria não foram capazes dea-
prender em linha devido à falta de acesso à Internet e de 
conectividade.

Embora estes indicadores- pintam um quadro sombrio da 
região, muitas iniciativas regionais e nacionais específicas 
estão em curso para abordar os desafios relacionados com a 
COVID-19. A Estratégia Regional de Educação tem em con-
sideração as melhores práticas internacionais, recorrendo a 
exemplos de educação frequentemente citados como Singa-
pura, Finlândia, e Vietname. No entanto, também faz referên-
cia às próprias experiências da região. A estratégia visa assim 
inspirar e informar a escalada de intervenções e boas práti-
cas promissoras em toda a região. 

O Imperativo Económico e Social 

Investir na educação na região trará grandes retornos indi-
viduais e colectivos. Mais e melhor educação aumenta o 
acesso a melhores empregos formais e remunerações mais 
elevadas. Este maior acesso, por sua vez, reduz a pobreza e 
promove a prosperidade. Aumentar a taxa de matrícula bruta 
primária de 50 para 100 por cento aumentaria em 8 pontos 
percentuais a parte do rendimento que vai para as famílias 
nos decil mais pobres. A educação também aumentaria a 
sobrevivência infantil e os resultados em termos de saúde, 
reduziria o casamento infantil e a gravidez precoce, e cons-
truiria o capital social para estabilizar as regiões onde o tecido 
social se está a desgastar.

Sete Megatendências Regionais que 
Afetam os Resultados da Educação 

A Estratégia Regional de Educação, ao identificar áreas e in-
tervenções prioritárias, reconhece sete megatendências que 
caracterizam o contexto socioeconómico regional e exercem 
uma poderosa influência nos resultados da educação. Estas 
megatendências são (1) pobreza generalizada e crescimento 
económico lento; (2) rápido crescimento populacional, com 
uma média de 3% ao ano; (3) forte dependência de recur-
sos não renováveis para o crescimento económico; (4) que-
bra de contratos sociais e conflitos violentos em ascensão; 
(5) grande número de deslocados internos e refugiados; (6) 
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alterações climáticas e seus impactos adversos nos meios 
de subsistência e educação; e (7) a revolução na tecnologia 
digital, que coloca novas oportunidades, bem como novos 
desafios. A consideração destas megatendências é essencial 
para diagnosticar as necessidades específicas de cadapaís e 
as soluções artesanais.

Objectivos prioritários ao longo do 
ciclo de vida da aprendizagem 

A Estratégia Regional de Educação dá prioridade a três 
objectivos:

	■ Meta 1: Reduzir a pobreza de aprendizagem (incapaci-
dade de ler e compreender um texto simples aos 10 anos 
de idade) de 80 por cento em 2020 para 75 por cento em 
2025 e 66 por cento em 2030. Atingir esta meta acres-
centaria mais 11,1 milhões de crianças alfabetizadas até 
2025 e mais 29,7 milhões até 2030.

	■ Meta 2: Aumentar a matrícula bruta das raparigas no en-
sino secundário de 43% em 2020 para 47,9% em 2025 
e 57,2% em 2030. Atingir esta meta acrescentaria mais 
4,6 milhões de raparigas no ensino secundário até 2025 e 
mais 12,5 milhões de raparigas até 2030.

	■ Meta 3: Expandir o acesso à formação de competências 
relevantes para o emprego através de múltiplos canais 
formais e informais, aumentando a taxa bruta de matrí-
culas no ensino superior de 11% em 2020 para 14% até 
2025 e 20% até 2030 (adicionando mais 3 milhões de jo-
vens até 2025 e mais 8 milhões até 2030); expandindo a 
formação de competências fundamentais para incluir mais 
3,7 milhões de adultos até 2025; e expandindo a formação 
de competências digitais para incluir mais 1 milhão de jo-
vens até 2025. Atingir este objectivo permitiria a 60 por 
cento dos adultos obter melhores empregos.

A estratégia aborda três domínios: reforço da liderança es-
tratégica para um impacto a longo prazo; investimento em 

Figura ES.1. Quadro Estratégico da Educação AFW 

Visão
Uma região onde todas as raparigas e rapazes chegam à escola prontos a aprender, aprendem verdadeiramente dentro e fora da sala 

de aula, e entram no mercado de trabalho com as competências certas para se tornarem cidadãos produtivos e realizados. 

Objectivos

Reforço da liderança estratégica para um impacto a longo prazo

Reforço da capacidade de implementação para um impacto a longo prazo

Investir em intervenções de alto impacto ao longo do ciclo de vida da aprendizagem para 
ganhos rápidos

Melhorar a aprendizagem fundacional 
e a qualidade da educação

Aprendizagem da pobreza*:

80% em 2020 a
75% até 2025 e
66% até 2030

Aumentar o acesso à 
educação com enfoque nas 

raparigas

Expandir o acesso à formação de 
competências relevantes para o trabalho

TBM** das raparigas na escola secundária:

RGE no ensino superior de 

43% em 2020
a 47,9% até 2025
e 57,2% até 2030

de 11% até 2020 a 14% até 2025 e a 20% 
até 2030; Equipar 3,7 milhões de adultos 
com competências fundacionais até 2025 
e 1 milhão de jovens com competências 
digitais até 2025; 60% dos jovens obtêm 

empregos

Melhorar o ensino
e a aprendizagem 

Oportunidades 
cada vez maiores 

Construção de competências
relevantes para o trabalho

 * Aprender a pobreza significa ser incapaz de ler e compreender um texto simples aos 10 anos de idade; **TBM = Taxa bruta de matrícula
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intervenções de alto impacto ao longo do ciclo de vida de apren-
dizagem para ganhos rápidos; e aumento da capacidade de im-
plementação para um impacto a longo prazo (Figura ES.1). Além 
disso, a estratégia destaca algumas prioridades transversais.

Reforçar a liderança estratégica para 
o impacto a longo prazo 

A liderança estratégica por decisores políticos envolve pelo 
menos três tarefas:

	■ Galvanizar o compromisso para dar prioridade aos ob-
jectivos da educação. As ferramentas familiares para esta 
tarefa incluem o enquadramento adequado das questões 
e dados para apoiar mensagens claras, diálogos e trabalho 
em rede para construir alianças para a reforma, e a cria-
ção de situações “win-win” através de negociações para 
avançar com os objectivos nacionais prioritários. Os diálo-
gos e o trabalho em rede são especialmente importantes 
quando normas sociais, preferências religiosas, ou preo-
cupações culturais apresentam grandes barreiras. 

	■ Promover uma boa governação do sistema educativo, o que 
implica a adopção de uma abordagem pangovernamental 

para incentivar e encorajar a coerência, cooperação e 
coordenação entre silos organizacionais. O desenvolvi-
mento de estratégias nacionais de educação no contexto 
de planos globais de desenvolvimento pode assinalar o 
compromisso político e alinhar os esforços de múltiplas 
agências. No ensino primário e secundário, uma boa go-
vernação das escolas envolve o estabelecimento de um 
equilíbrio entre responsabilidade e autonomia. Na ensino 
e formação nos domínios técnico e profissionale no ensino 
superior, uma boa governação começa com o estabeleci-
mento dos quadros legais e regulamentares necessários 
para definir a responsabilização e autonomia dos presta-
dores de serviços.

	■ Garantia de financiamento adequado e utilização eficaz 
dos recursos. Os governos na AFW devem dar prioridade 
aos gastos para minimizar, se não inverter, as recentes 
perdas de aprendizagem relacionadas com a pandemia, 
mobilizando ao mesmo tempo fundos adicionais para a 
educação. Orçamentos mais pequenos significam que os 
países da AFW devem melhorar a qualidade das despesas 
governamentais com a educação, reduzindo o desperdí-
cio e as fugas, dando prioridade ao financiamento para 
um ensino e aprendizagem eficazes, e assegurando a 
equidade na atribuição de recursos.
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Investir em Intervenções de Alto 
Impacto ao longo de todo o Ciclo 
de Vida de Aprendizagem 

A Estratégia Regional de Educação organiza intervenções 
de alto impacto sob três pilares: (1) melhoria do ensino e da 
aprendizagem; (2) expansão das oportunidades de aprendi-
zagem; e (3) construção de competências relevantes para o 
emprego para todos.

Pilar 1: Melhorar o Ensino e a 
Aprendizagem

Para melhorar o ensino e a aprendizagem, a estratégia cen-
tra-se em três intervenções:

	■ Transformar a força de trabalho dos professores. Para 
apoiar o objectivo a longo prazo de aumentar a posição 
social dos professores, a estratégia propõe várias acções 
importantes a curto prazo para reorientar a profissão em 
torno da aprendizagem (em vez de apenas ensinar). Pri-
meiro, os países da AFW deveriam tomar medidas concre-
tas para melhorar a qualidade dos novos professores em 
preparação, incluindo a incorporação de formação autên-
tica em sala de aula nos cursos oferecidos nas escolas de 
formação de professores. Em segundo lugar, os países da 
AFW deveriam envidar mais esforços para atrair as mulhe-
res professoras, que têm efectivamente impulsionado o 
desempenho das raparigas em leitura e matemática sem 
prejudicar o dos rapazes. Terceiro, os países de AFW de-
veriam implementar boas práticas de gestão de recursos 
humanos. Tais práticas, que são essenciais para enfrentar 
a crise de aprendizagem, incluem recrutamento merito-
crático de professores; criação de percursos de carreira; 
clarificação de compensações e contratos; regulamenta-
ção do destacamento de professores, especialmente para 
áreas desfavorecidas; e estabelecimento de expectativas 
de comportamento profissional. 

	■ Reforço da disponibilidade das crianças para a aprendiza-
gem. Os esforços para preparar as crianças para a apren-
dizagem devem começar cedo, com enfoque na saúde e 
nutrição infantil, estimulação precoce, e protecção dos re-
cém-nascidos contra o stress nos primeiros 1.000 dias de 
vida. A concepção de uma progressão bem integrada re-
quer a colaboração intersectorial e o envolvimento de uma 
variedade de actores não estatais, incluindo centros de 

educação infantil baseados na comunidade, organizações 
religiosas, escolas pré-primárias privadas e públicas, es-
truturas de acolhimento de crianças, e espaços de apren-
dizagem seguros em zonas de conflito. Tanto nos primeiros 
1.000 dias como para além deles, para que um programa 
seja eficaz, deve envolver os pais e as comunidades, como 
mostram os programas como o Read@Home.

	■ Reforço de políticas de subsector críticas para um ensino 
e aprendizagem eficazes. Os países AFW devem fornecer 
um pacote mínimo de recursos de ensino e aprendizagem 
de qualidade a todas as escolas e encorajar inovações 
instrucionais baseadas na escola. Além disso, ensinar as 
crianças ao nível certo e iniciá-las numa língua que pos-
sam compreender é fundamental para reduzir a pobre-
za de aprendizagem. A consolidação e simplificação do 
currículo oficial é uma forma de ajudar a tornar esta in-
tervenção possível. É essencial fomentar uma cultura de 
avaliação regular dos alunos, que concentre a atenção dos 
professores, gestores escolares, e líderes instrucionais nos 
resultados da aprendizagem.

As intervenções acima referidas necessitam geralmente de 
coerência instrucional para impulsionar a aprendizagem dos 
alunos. A coerência instrucional é o alinhamento de com-
ponentes-chave como a formação/coaching de professores, 
lições estruturadas, materiais de aprendizagem e avaliação 
formativa.

FOTO POR: © ARNE HOEL/WORLD BANK
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Pilar 2: Ampliar as oportunidades da 
aprendizagem 

O alargamento das oportunidades de aprendizagem para as 
crianças da região requer acções para reduzir as restrições 
tanto do lado da provisãocomo do lado da oferta no ensino 
básico e secundário, com enfoque nas raparigas. A expansão 
das oportunidades de acesso à educação, especialmente 
para as raparigas a nível secundário, é fundamental para ca-
talisar um dividendo demográfico. 

Do lado da provisão, a estratégia destaca três intervenções:

	■ Baixar o custo directo da escolarização para encorajar 
mais crianças a matricularem-se, especialmente as de 
famílias pobres. Os dados mostram que a abolição das co-
tas aumenta a frequência do ensino primário e secundário 
e tem outros benefícios, tais como a redução da gravidez 
adolescente e das taxas de casamento, o aumento do 
emprego e a inclusão financeira. Bolsas de estudo, trans-
ferências monetárias, e apoio em espécie (por exemplo, 
uniformes gratuitos e refeições na escola) podem todos 
ajudar a reduzir os custos de ser educado.

	■ Manter os pais e os estudantes informados. Assegurar 
que pais e alunos estejam conscientes da qualidade das 
escolas locais, das fontes de financiamento da educação, 
e dos saláriosmais elevados associados à educação pode 
também encorajar a matrícula mais elevada.

	■ Mudar as normas socioculturais que desencorajam a 
matrícula escolar, especialmente para as raparigas. Esta 
intervenção é uma medida essencial a médio prazo para 
expandir as oportunidades de aprendizagem. A mudança 
de normas começa com a defesa e o envolvimento com a 
comunidade e com os líderes tradicionais e outros inter-
venientes. Implica também campanhas de comunicação 
que aproveitan as lições daciência comportamental sobre 
como mudar normas que dissuadem a frequência escolar. 

Do lado da oferta, a estratégia destaca quatro intervenções:

	■ A localização de novas escolas em localidades de maior 
necessidade e a reabilitação de dilapidadas para tornar 
as escolas mais disponíveis, acessíveis e atractivas. As 
ferramentas geo-referenciadas podem ajudar a optimizar 
a localização de escolas. A acessibilidade escolar tam-
bém pode ser aprimorada melhorando as rotas e opções 

de deslocamento (tais como a adição de percursos para 
bicicletas) pode melhorar a acessibilidade das escolas. 
Para encorajar a frequência, os países da AFW deveriam 
reparar infra-estruturas degradadas, fornecer água potá-
vel, construir casas de banho separadas e funcionais para 
rapazes e raparigas, e criar instalações sanitárias adequa-
das e sensíveis às questões de género. O fornecimento de 
electricidade e o acesso à Internet em instalações educa-
tivas deve também ser uma prioridade, inclusive através 
da utilização de modelos inovadores de prestação de ser-
viços que possam melhorar a sustentabilidade.

	■ Encorajar os prestadores de serviços educativos privados 
e não estatais de boa qualidade para aliviar os constran-
gimentos no fornecimento de escolas públicas. Para esta 
intervenção, os governos devem desenvolver fortes meca-
nismos de garantia de qualidade, uma vez que muitos for-
necedores não cumprem as normas mínimas necessárias 
para a prestação de serviços de educação. Outras opções 
importantes para expandir a oferta de escolas incluem o 
envolvimento de organizações não governamentais atra-
vés de escolas comunitárias e a integração de escolas 
corânicas no sistema nacional; os governos poderiam 
reconhecer e regular estas escolas e poderiam mesmo 
considerar apoiá-las se estas preenchessem critérios ba-
seados no desempenho.

	■ Assegurar ambientes de aprendizagem seguros e inclu-
sivos para aumentar os níveis de frequência escolar. Os 
governos devem construir bases de dados para registar 
ataques às escolas, criar sistemas de alerta precoce, e for-
mular planos de segurança abrangentes que incorporem 
protecção física. Os governos devem também assinar e 

FOTO POR: © DOMINIC CHAVEZ/WORLD BANK



Estratégia de Educação da África Ocidental e Central 7

agir com base na Declaração de Escolas Seguras e esta-
belecer locais de apoio à escolarização quando as escolas 
regulares se tornam demasiado inseguras para funcionar. 
Além disso, os governos devem aproveitar a educação 
como um instrumento de prevenção da violência e desen-
volver abordagens holísticas de segurança nas escolas.

	■ Assegurar que os grupos vulneráveis que enfrentam de-
safios sistémicos possam ter acesso à educação. Esta in-
tervenção enfatiza medidas para incluir as crianças com 
deficiência e integrar os refugiados no sistema educativo. 
Programas de educação acelerada, apoio psicossocial e 
formação sobre inclusão de refugiados são algumas das 
opções. 

Pilar 3: Construir habilidades 
relevantes para o trabalho

A estratégia identifica quatro intervenções complementares 
de alto impacto para reforçar o ecossistema para a constru-
ção de competências na região.

	■ Reforço da governação dos prestadores de serviços de 
formação. Em primeiro lugar, os modelos tradicionais 
de aprendizagem precisam de ser reformados - nomea-
damente a adição de formação em sala de aula - para 
ajudar a melhorar a produtividade dos trabalhadores do 
sector informal e permitir que alguns deles ganhem uma 
posição de destaque no sector formal. Em segundo lugar, 
o papel dos empregadores do sector formal como forne-
cedores de competências (para os jovens que necessitam 

de formação e para a própria mão-de-obra existente dos 
empregadores) necessita de promoção e institucionaliza-
ção. Em terceiro lugar, os governos da AFW devem criar 
quadros de qualificação de competências simples mas 
inclusivos para clarificar os percursos de aprendizagem e 
proporcionar um controlo de qualidade adequado a todos 
os prestadores de formação. 

	■ Desmantelar as barreiras à aquisição de competências. 
As principais medidas incluem a diversificação das op-
ções para aquisição de competências e a redução dos 
custos de formação. Programas de remediação, boot-
camps, e programas de segunda oportunidade (incluindo 
alfabetização de adultos) poderiam ajudar mais pessoas, 
especialmente os pobres, a aceder a formação relevante 
para o mercado. Do mesmo modo, os governos da AFW po-
dem aproveitar novas formas de aumentar o acesso a per-
cursos flexíveis, de baixo custo e de alta qualidade para a 
aquisição de competências (por exemplo, aprendizagem 
em linha), ao mesmo tempo que dirigem ajuda financeira 
aos estudantes com base no mérito e na necessidade.

	■ Gerir a qualidade e relevância dos programas de ensino 
e formação nos domínios técnico e profissionale do en-
sino superior. Em primeiro lugar, a criação de laços mais 
estreitos entre os prestadores de serviços e os emprega-
dores beneficiaria ambas as partes. O envolvimento de 
empregadores líderes da indústria, incluindo no desen-
volvimento e entrega de programas, é particularmente 
importante; tais empregadores oferecem padrões de 
qualidade e influência sobre toda a sua indústria. Em se-
gundo lugar, a expansãodo acesso às tecnologias digitais 
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é fundamental para modernizar o ensino e formação nos 
domínios técnico e profissionale o ensino superior em 
termos de qualidade e relevância. Facilitar uma tal trans-
formação exigirá investimento adicional nas infra-estru-
turas necessárias e no desenvolvimento de capacidades. 
Terceiro, os países da AFW devem investir em investi-
gação e desenvolvimento orientados, capitalizando em 
abordagens regionais.

	■ Fomentar a prestação de serviços sustentáveis na ensi-
no e formação nos domínios técnico e profissionale no 
ensino superior. A mobilização e diversificação de fontes 
de financiamento é essencial para assegurar recursos 
adequados para o ensino e formação nos domínios téc-
nico e profissional (especialmente a nível terciário) e ao 
ensino superior. As opções incluem a afectação de fluxos 
de receitas especiais, a criação de fundos de formação e 
qualificação financiados e geridos pelo empregador, e a 
expansão do papel dos prestadores de serviços não es-
tatais. Além disso, medidas ao nível das instituições po-
dem ajudar a melhorar a sustentabilidade da prestação 
de serviços no ensino e formação nos domínios técnico 
e profissionalpública e no ensino terciário. Por exemplo, 
os governos poderiam conceder às instituições o direito 
de gerar as suas próprias receitas através de activida-
des geradoras de rendimentos, atraindo doações filan-
trópicas, e oferecendo cursos executivos e educação 
contínua baseados em taxas. Os países AFW poderiam 
também encorajar uma maior eficiência na prestação de 
serviços, por exemplo, empregando instrumentos de fi-
nanciamento baseados no desempenho ou participando 
em programas regionais para o ensino e formação nos 
domínios técnico e profissionalou o ensino superior de 
nível terciário.

Navegar Desafios Transversais para 
Reconstruir a Educação para a 
Resiliência e o Impacto

No mundo de hoje em rápida mudança, o sector da educa-
ção deve concentrar-se em duas linhas de acção comple-
mentares que atravessam os diferentes pilares e domínios da 
estratégia:

	■ Recuperar o ímpeto na construção do capital humano 
no contexto da pandemia e dos elevados níveis de fra-
gilidade, conflito e violência. No contexto da pandemia, 

proteger os gastos com educação será fundamental.. 
Igualmente importante é assegurar que a utilização de 
fundos reverta efectivamente as perdas de aprendiza-
gem e as taxas de abandono escolar. As transferências 
de dinheiro e outros incentivos financeiros para apoiar 
raparigas e outros grupos populacionais vulneráveis se-
rão importantes para manter estes grupos inscritos. O 
investimento na aprendizagem à distância a baixo custo 
e na formação de professores para utilizar a tecnologia 
necessária pode ajudar a minimizar as perdas de apren-
dizagem, melhorar as competências pedagógicas dos 
professores e tornar o sistema educativo mais resistente 
a choques futuros. Além disso, o contexto de elevados 
níveis de conflito e violência exige certas medidas. Por 
exemplo, é fundamental garantir que as escolas pos-
sam funcionar em segurança, o que requer medidas 
como sistemas de alerta precoce e uma protecção de 
segurança robusta. É igualmente crítico que as lições 
possam continuar em caso de perturbações, o que re-
quer medidas tais como escolas emergentes, círculos 
de aprendizagem, e aprendizagem à distância. A expan-
sãodo acesso ao ensino secundário, terciário e profis-
sional e a expansão das oportunidades de emprego são 
fundamentais para ajudar os jovens a evitar a adesão a 
organizações extremistas e o envolvimento em violência. 
No ensino superior, os estudos sobre conflitos podem 
aprofundar a compreensão da dinâmica da violência. Os 
currículos escolares podem também incorporar material 
para encorajar o comportamento pacífico entre crianças 
e a juventude.
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	■ Reconstruir melhor para melhorar a resiliência e o impac-
to do sistema. Na era actual das alterações climáticas, o 
sector da educação deve contribuir para os esforços de 
mitigação e adaptação. Novos empregos na economia 
verde exigirão mais competências cognitivas, bem como 
conhecimentos técnicos em muitas áreas de procura 
crescente (tais como gestão de catástrofes, conservação 
de água, e tecnologia verde). Iniciativas mais amplas de-
vem criar currículos para ensinar ao público e aos estu-
dantes nas escolas sobre as alterações climáticas e com-
petências de vida para adaptação e mitigação (incluindo 
esforços como a reciclagem, colheita de água, plantação 
de árvores, hábitos de consumo, e transporte). Além dis-
so, é vital formar professores para realizar protocolos de 
evacuação em caso de emergências. As decisões sobre a 
construção de escolas, por sua vez, devem visar aumentar 
a resistência aos choques induzidos pelo clima, minimi-
zando a exposição ao calor, vento, cheias repentinas, ero-
são do solo, e outros problemas. 

	■ Reconstruir melhor implica também tirar partido do po-
tencial das tecnologias educacionais. Quatro acções são 
fundamentais: (1) expandir o uso de pedagogia estrutura-
da utilizando dispositivos digitais; (2) desenvolver escolas 
e universidades abertas com salas de aula virtuais, onde 
a totalidade ou uma parte da aprendizagem se realiza à 
distância e em linha; (3) a nível terciário, equipando todos 
os estudantes com competências digitais, com enfoque 
em competências digitais avançadas para permitir aos 
estudantes tirar o máximo partido das oportunidades na 
economia digital; e (4) utilizar tecnologia educativa para 
melhorar os dados educativos e os sistemas de gestão 
para a tomada de decisões com base em dados. Além dis-
so, reconstruir melhor implica aproveitar as inovações de 
ponta. O menu inclui blockchain para monitorar as despe-
sas de educação; machine learning para prever quem são 
os alunos que podem abandonar a escola, especialmente 
as raparigas; aprendizagem adaptativa; e realidade virtual 
para desenvolver competências profissionais. 

Reforçar a implementação, 
bem como a capacidade de 
monitorização e avaliação

Para melhorar a implementação assim como a capacidade 
de monitorização e avaliação, o sector da educação deve dar 
prioridade a duas linhas de acção:

	■ Aprofundar as capacidades de gestão e técnicas de 
implementação. Em primeiro lugar, os governos devem 
alargar a capacidade de gestão dos dirigentes escola-
res. Os líderes escolares devem ser capazes de supervi-
sionar as operações quotidianas, avaliar necessidades, 
planear novos programas, gerir orçamentos, e assim por 
diante. Os governos devem também reforçar a capaci-
dade do pessoal técnico para que estes membros do 
pessoal possam assumir a responsabilidade de todo o 
sistema pelos serviços essenciais para apoiar o traba-
lho dos professores e dos gestores escolares. No ensino 
básico e secundário, os serviços centrais incluem o de-
senvolvimento curricular, exames e avaliações de alu-
nos, formação de professores, inspecção e supervisão 
escolar. Finalmente, os governos devem aumentar a ca-
pacidade de gestão das finanças públicas para melho-
rar a disciplina e eficácia na afectação dos orçamentos 
públicos para a educação e na monitoraçãodos fluxos e 
despesas fiscais. 
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	■ Reforçar os sistemas de dados da educação para uma 
tomada de decisão informada. Fortalecer os sistemas de 
informação e criar uma cultura de tomada de decisões 
orientada por dados pode ajudar a garantir uma corres-
pondência mais próxima entre recursos e objetivos prio-
ritários. Investir em dados desagregados – por escolas, 
professores e alunos – pode orientar ações direcionadas e 
reformas mais amplas para melhorar a eficiência e a justi-
ça na prestação de serviços. O uso de tecnologia georrefe-
renciada também pode ajudar a sistematizar informações 
e melhorar a tomada de decisões. Da mesma forma, é es-
pecialmente importante melhorar a capacidade nacional 
de coletar e usar dados de avaliação de aprendizagem, 
bem como acompanhar os resultados do mercado de tra-
balho dos graduados.

O papel do Banco Mundial

Ao apoiar os países, o Banco Mundial seguirá oito princípios 
orientadores: (1) apoiar intervenções baseadas em lições 
sobre o que funciona e o que não funciona; (2) adaptar as 
intervenções para se concentrarem nos desafios e resultados 
específicos do país; (3) dar prioridade a intervenções de alto 
impacto e inovações promissoras; (4) aumentar a utilização 
de instrumentos de financiamento baseados em resultados; 
(5) implementar abordagens e soluções regionais; (6) fomen-
tar intervenções multisectoriais na concepção de projectos 
e trabalhar em colaboração com outras Práticas Globais; (7) 
utilizar uma comunicação clara e eficaz e envolver-se com 
parceiros para maximizar sinergias; e (8) aumentar a pega-
da do Banco Mundial no terreno para permitir uma estreita 
colaboração com clientes durante a implementação do pro-
jecto e aumentar a capacidade de resposta do apoio. Em uma 
palavra, o Banco Mundial pretende adaptar as operações de 
modo a ter um elevado grau de heterogeneidade entre países.
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