
 
 

 
  

Semana de Ação Global 2015: Atualização da atividade global 
  
Países de todo o mundo estão a participar na nossa Semana de Ação Global! Abaixo está um 
sumário das atividades com o objectivo de aumentar a sensibilização sobre o Direito à 
Educação 2000-2030, e  de encorajar os líderes mundiais a votar pela Educação este ano.  
  
Movimento de Apoio à Educação de Qualidade no Afeganistão (MSQEA), Afeganistão 
O Movimento de Apoio à Educação de Qualidade no Afeganistão (MSQEA) e a sua organização 
de acolhimento, Observatório dos Direitos Básicos do Afeganistão (WBRAO) organizaram uma 
grande variedade de atividades para a Semana de Ação Global, incluindo uma conferência 
nacional em Cabul, uma ação de sensibilização através de meios de comunicação e parceiros 
dirigida a milhões de afegãos em mais de 30 províncias, e a distribuição de materiais 
promocionais e de campanha em todo o país. Para mais detalhes, entre em contato com 
campaign@wbrao.org. 

 
Coligação Albanesa para a Educação Infantil (ACCE), Albânia 
Uma vez que as eleições locais estão a ter lugar na Albânia, a nossa coligação albanesa está a ter 
a oportunidade de tentar colocar a educação e as políticas para crianças no palco central 
durante todo o mês de maio. A coligação está a apelar ao governo albanês para que: Vote pela 
Educação Pública; Vote pela a Educação Inclusiva; Vote pelo investimento em Educação; e 
permita que os cidadãos votem pela Educação. Haverá atividades de sensibilização em todas as 
principais regiões da Albânia. As organizações-membro da ACCE vão organizar atividades em 
escolas e jardins de infância bem como atividades com os pais.  
  
Campanha Argentina pelo Direito à Educação (CADE), Argentina 
Na Argentina, o CADE organizou uma apresentação pública, na Feira Internacional do Livro de 
Buenos Aires, sobre as posições da sociedade civil em matéria de educação (que tem em conta o 
Forum Mundial de Educação, em maio, e a agenda pós-2015). Também haverá uma reunião da 
secção federal do CADE e SUMATE sobre questões específicas de educação. O principal objetivo 
da campanha é influenciar as negociações pós-2015, e encorajar o governo a aproveitar a 
oportunidade para este ano em particular votando pela Educação. 
  



 
 

Campanha pela Educação Popular (CHAMPION), Bangladeche 
No Bangladeche os nossos membros organizaram encontros de jovens de 15 anos (nascidos em 
abril de 2000) em diferentes partes do país, para marcar os 15 anos da assinatura da Declaração 
de Dacar. Deste grupo fazem parte crianças que frequentam a escola, crianças que não 
completaram o ensino e crianças que nunca frequentaram a escola. Elas têm relatado as suas 
histórias a um grupo local misto de administradores educativos, professores, pais, líderes 
comunitários e representantes de ONG. Alguns desses relatos podem ser lidos no sítio da 
internet da Semana de Ação Global da CGE. A CAMPE organizou atividades a níveis local, 
regional e nacional. Os seus materiais incluem uma brochura com as histórias das crianças e um 
calendário, e haverá uma cobertura significativa dos media. 
  
Campanha Boliviana pelo Direito à Educação - CBDE, Bolívia 
A coligação boliviana vai lançar a Semana de Ação Global com uma conferência de imprensa na 
capital, La Paz, e haverá atividades subsequentes noutras partes da Bolívia. O tema para a 
campanha deste ano é "Para lá de 2015 - A educação que queremos" ("Más allá de 2015: la 
educación que queremos"). As atividades incluem um workshop sobre os desafios e os 
objectivos da educação para jovens e adultos 2015-2030, uma exposição fotográfica e a exibição 
de dois documentários - Dignité , sobre o direito à educação no Haiti, e outro produzido pelos 
Conselhos de Educação dos Povos Indígenas da Bolívia. 
  
Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Brasil 
A Semana de Ação Global no Brasil terá lugar de 21 a 27 de junho. Os nossos membros 
brasileiros estão a organizar um acontecimento de âmbito nacional, bem como a mobilização 
através das suas 24 delegações regionais. A campanha visa dar mais força à voz da sociedade 
civil. O dia 25 de junho de 2015 marca também o primeiro aniversário do Plano Nacional de 
Educação do país e, assim, os eventos incidirão sobre este tema, bem como sobre as metas da 
Educação para Todos e os ODS. Para mais detalhes, consulte o blogue GAW. 
  
BAFASHEBIGE e ActionAid Burundi  
A ActionAid Burundi, em conjunto com o membro nacional da CGE, BAFASHEBIGE , está a 

utilizar a Semana de Ação Global para fazer campanha pela melhoria das condições de 

aprendizagem das crianças e por políticas mais claras em matéria de educação. Além do 

lançamento oficial, haverá um concurso de desenho para crianças nascidas em 2000, e também 

cobertura dos media.  

Forum pelo Direito à Educação, Chile 
O Forum pelo Direito à Educação, no Chile, está a produzir um relatório sombra sobre a forma 
como o governo chileno está a tentar atingir os objetivos de Educação para Todos 2015 – tanto 
os seus êxitos como as suas lacunas. Este relatório será apresentado ao público e ao governo 
numa data posterior. 
  
Coligação Colombiana pelo Direito à Educação, Colômbia 
Na Colômbia, será organizado um forum com as partes interessadas para discutir a avaliação dos 
progressos realizados no projecto Educação para Todos no país. A declaração pública sobre as 
conclusões será feita posteriormente. Haverá também consultas regionais e materiais de 
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campanha disponíveis em toda a SAG. O objetivo é fortalecer a voz da sociedade civil em relação 
à posição pós-2015 da Colômbia. 
  
Coligação do Egipto para a Educação para Todos, Egipto 
A coligação egípcia está a utilizar o tema “Melhor Educação; Sonho do Egipto - Vote pela 
Educação" para a sua Semana de Ação Global. Atividades de campanha incluem um evento de 
lançamento, uma mesa-redonda com especialistas em educação e representantes do governo, 
espetáculos de teatro de rua em três áreas sobre o direito à educação, e uma conferência de 
imprensa com uma grande presença dos media. Para mais informações, consulte o site da 
Campanha Árabe para a Educação para Todos. 
  
Colectivo de Educação para Todos da Guatemala 
A coligação da Guatemala irá supervisionar a produção de programas de rádios comunitárias 
para aumentar a consciência da Educação Para Todos e mobilizar os cidadãos para se 
envolverem em debates sobre o pós-2015. Apelos específicos serão endereçados ao governo 
para que atinja as metas do Quadro de Dacar e para que se comprometa com as metas pós-
2015 sobre o direito à educação até 2030. A carta será enviada ao Ministério da Educação, 
exigindo a concretização dos seus compromissos nesta área. 
  
A ONG dinamarquesa Rede de Educação e IBIS, Dinamarca 
 Nesta Semana de Ação Global, 186 mil estudantes e 8.000 professores têm vindo a utilizar 
materiais educativos produzidos pela nossa coligação e pelo nosso membro internacional 
dinamarquês IBIS. Em 30 de abril, 1000 estudantes irão conhecer o primeiro-ministro 
dinamarquês Helle Thorning Schmidt em frente ao edifício do parlamento dinamarquês. Todos 
os políticos dinamarqueses foram convidados para este evento. Mais informações sobre o sítio 
da internet da IBIS aqui. 

 
Forum Dacar, Honduras 
O Forum Dacar das Honduras está a utilizar a Semana de Ação Global para sublinhar as suas 
exigências de que o governo garanta que todos os hondurenhos possam ter acesso à educação 
como direito humano. Outras prioridades incluem atingir 100% de inscrições no nível primário, 
aumentar os programas de alfabetização para adultos e trabalhar no sentido de conseguir a 
equidade de género na educação. Haverá conferências e um evento sobre educação inclusiva na 
região. Foram convidados a participar ONG, organizações da sociedade civil, meios de 
comunicação e funcionários do governo. Veja o sítio internet para mais informações. 
  
Rede Árabe para a Educação Popular, Líbano 
A Rede Árabe para a Educação Popular quer que o governo libanês vote por um ensino de 

qualidade, a todos os níveis. A RAEP prepara um grande evento, em que jovens de 15 anos vão 

partilhar as suas histórias e experiências de educação e o que estas significam para eles. ONG, 

sindicatos de professores, meios de comunicação e representantes do governo, todos foram 

convidados.  

Coligação Nacional Malgaxe de Educação para Todos (CONAMEPT, Coalition Nationale 
Malagasy de l'Education Pour Tous), Madagáscar 
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A CONAMEPT fará pressão e sensibilizará diversos departamentos governamentais através de 
audiências públicas, materiais de comunicação e comunicados de imprensa. Também haverá 
cobertura ao vivo na TV. A campanha servirá para lembrar aos governos os seus compromissos 
para com a educação, e as suas conquistas e fracassos à data. 
  
Impacto Civil na Educação, A.C., ICE México 
A coligação mexicana vai organizar um forum de peritos da sociedade civil, professores, 
académicos, funcionários do governo e legisladores das instituições de ensino para refletir e 
elaborar propostas viáveis para apoiar a posição do governo no esforço de influenciar as 
avaliações de EPT. A campanha irá permitir que os cidadãos do México contribuam no sentido 
de fortalecer o empenho do governo para com as metas da EPT. 
  
Coligação Moldava para a Educação para Todos, Moldávia 
Durante o mês de maio, a coligação moldava irá exibir faixas e cartazes dizendo "Vote pela 
Educação" no centro da capital, Chisinau, mesmo ao lado do Ministério da Educação. A 
coligação tem produzido materiais de promoção de defesa e um conjunto de recomendações 
para a posição pós-2015 do seu país, em consulta com especialistas em educação. Um jornalista 
irá reunir-se com jovens que nasceram em 2000, incluindo tanto crianças de áreas urbanas e 
rurais, como crianças com deficiências. Eles irão partilhar as suas esperanças e preocupações 
relativamente à educação. 
  
Coligação marroquina para a Educação para Todos, Marrocos 
As atividades para a Semana de Ação Global em Marrocos incluem uma conferência de 
imprensa, seminários nas principais cidades sobre a campanha em geral, o direito à educação e 
a questão do financiamento para a educação. A coligação vai apresentar uma nota de 
informação para funcionários do governo, e a semana terminará com um grande simpósio 
nacional sobre os requisitos da reforma educativa pós-2015. 
  
Forum de Educação e Desenvolvimento Humano, Nicarágua 
Os nossos membros na Nicarágua já reuniram mais de 40 organizações da sociedade civil para 
um mês inteiro de ação. O slogan para a Semana de Ação Global deste ano é “Educação de 
Qualidade para 2015-2030 - eu subscrevo!”. A prioridade imediata para os ativistas é que o 
governo nicaraguense se comprometa com mais investimento financeiro para a educação. A 
campanha lançada na capital, no domingo 26 de abril, e atividades durante o mês incluirão 
“carnavais de educação”, foruns locais e até mesmo uma marcha pela educação! Para mais 
atualizações, o Forum pode ser seguido no Facebook ou no Twitter em @fedhipn. 
  
Syndicat National des Enseignants du Niger (SNEN) (Sindicato Nacional de Professores do 
Níger) 
O SNEN, no Níger, está a utilizar a Semana de Ação Global para fazer pressão no sentido de um 
aumento da despesa nacional em educação, e por um incremento do recrutamento e formação 
de professores.  
  
Coligação paquistanesa para a Educação - PCE, Paquistão  
Alunos de todo o país estão a participar na Semana de Ação Global. A Coligação do Paquistão 
para a Educação realizou uma série de discussões sobre o Financiamento da Educação em 30 



 
 

distritos do país através das suas organizações membro. Este diálogo tem como objetivo 
capacitar os cidadãos e torná-los conscientes do seu direito à educação, e incentivá-los para 
responsabilizar os seus representantes eleitos. A PCE também organizou um concurso de 
redação para jovens dos 13 aos 15 anos. Os participantes irão expressar as suas opiniões e 
pensamentos sobre como fazer uma mudança no sistema de ensino, para um amanhã melhor. 
  
Coligação palestina para a Educação para Todos, Palestina 
A campanha contará com um estudo sobre Educação para Todos, a participação em audições de 
carácter político e mobilização dos media. Também haverá um Workshop envolvendo a 
sociedade civil e os líderes políticos sobre os desafios de alcançar os objetivos da educação. A 
Palestina está também a tentar receber um milhão de desenhos e imagens, enviadas por 
cidadãos de todo o país, que ilustrem as suas ideias para a educação para além de 2015. 
  
Forum pelo Direito à Educação do Paraguai 
No Paraguai, haverá duas audiências públicas com as OSC e representantes do governo para 
acompanhar o progresso e os desafios da Educação para Todos. A coligação irá elaborar 
materiais de campanha e aumentar a consciência on-line através das redes sociais e cobertura 
audiovisual nas duas audiências públicas. O objetivo é trazer a opinião dos cidadãos aos debates 
sobre Educação para Todos. 
  
Rede da Sociedade Civil para a Reforma do Ensino (E-Net Filipinas) 
O principal evento para a Semana de Ação Global nas Filipinas sobre "O Direito à Educação 
2000-2030" vai fazer um balanço sobre o passado e preparar-se para as futuras negociações 
globais pós-2015. Haverá materiais de campanha disponíveis, por exemplo, cartões de 
pontuação das OSC e um relatório de resultados. 
  
Save the Children Roménia  
Com o apoio dos seus parceiros nacionais, Save the Children Roménia vai encorajar e apoiar a 
participação de cerca de 900 instituições de ensino na Roménia. Entre 4 e 10 de maio, escolas 
de todo o país vão dinamizar uma série de atividades para marcar a Semana de Ação Global. 
  
COSYDEP e SNEEL / CNTS (Sindicato de Professores), Senegal 
O nosso membro no Senegal, COSYDEP, está a trabalhar com o SNEEL para organizar atividades 
tais como: foruns, eventos de pressão e sessões de formação, a fim de aumentar a sensibilização 
sobre a Semana de Ação Global e as suas exigências junto do governo.   
  
Coligação para a Educação para Todos, Somália 
Os nossos colegas da Somália estão a visitar escolas para difundir a mensagem da Semana de 
Ação Global. Haverá conferências de imprensa e reuniões de consulta para encorajar o governo 
a Votar pela Educação. Para obter mais informações, consulte o sítio internet da Campanha 
Árabe para a Educação para Todos . 
  
Campanha Global pela Educação Espanha 
A CGE Espanha está a usar o slogan Eu voto pela Educação E tu? Elaboraram uma "declaração 
pela educação" que define com que tipo de educação queremos que os governos se 
comprometam este ano e no futuro. A coligação elaborou jogos que podem ser descarregados, 
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como o Twister, para incentivar os alunos a aprender e a apoiar a educação de qualidade para 
todos. Houve 29 eventos em mais de 25 cidades em todo o país, e participaram mais de 7.000 
estudantes. Pessoas de todos os cantos publicaram fotografias de si próprias "a votar pela 
educação" na página da internet CME website. 
  
Coligação para a Educação para Todos, Sudão 
A coligação do Sudão irá realizar vários simpósios para professores, pais, alunos, autarquias e 
comunidades locais para aumentar a sensibilização sobre o direito à educação e direitos da 
criança. Também haverá palestras, workshops e foruns, bem como uma exposição com a 
presença do Presidente sudanês. 
  
Campanha Global pela Educação - EUA 
A CGE EUA apresentou muitas maneiras de os cidadãos participarem na Semana de Ação Global 
deste ano. Há ações individuais, como escrever aos membros do Congresso e a Senadores, ou 
ações para envolvimento nas redes sociais e ações de equipa como, por exemplo, organizar um 
evento nas escolas e comunidades ou organizar exibições de filmes. Consulte o GCE-US website 
para obter mais informações. 
  
Coligação do Iémen para a Educação para Todos 
No domingo, a coligação iemenita celebrou o  15º aniversário do Forum de Dacar sobre 
Educação para Todos, com a participação de representantes do Governo. Outras atividades 
durante a Semana de Ação Global no Iémen incluem visitas a escolas, reuniões com líderes de 
partidos políticos para os incentivar a trabalhar com a sociedade civil para dar prioridade à 
educação, e organizar uma petição que será entregue ao Ministério da Educação. 
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