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O ano de 2015 oferece 
aos ativistas da educação a 
oportunidade crucial de exigir a 
realização do direito à educação 
para todos, e de definir a direção 
da educação para a próxima 
geração. Em 2000, os líderes 
mundiais fizeram uma série de 
promessas destinadas a garantir 
a educação para todos até 2015, 
incluindo o compromissos de 
todas as crianças frequentarem 
a escola emelhorar em 50% 
a alfabetização dos adultos. 
No momento em que chegamos 
ao fim do prazo éclaro que 
houve progressos significativos, 
no entanto estas promessas 
não serão cumpridas. Como 
ativistas de educação, temoso 
dever premente de aprender 
com o que funcionou e com o 
que não funcionou, de modo 
a responsabiliza os políticos 
tanto pelos avanços como pelos 
fracassos, e a exigir que as 
promessas sejam cumpridas.

Ao mesmo tempo, 2015 oferece-nos a 
oportunidade de olhar para o futuro. Este 
anovão ser decididos novos quadros tanto para 
a educação como, de forma mais ampla, para o 
desenvolvimento sustentável que vão ajudar a 
definir o tom e o enfoque paraa política e ação 
governamental de agora até 2030. Na altura 
em que os Governos se preparam para fazer este 
novo conjunto de promessas, é essencial que a 
sociedade civil seja ouvida e tenha uma opinião 
sobre o que está a ser prometido, garantindo 
que estes compromissos respondem aos direitos, 
necessidades e prioridades dos cidadãos.

Por estas razões, os membros e aliados da 
CGE irão fazer campanha em 2015 – durante 
a Semana de Ação Global, mas também ao 
longo do ano – sobreo direito à educação  
2000–2030. Vamos exigir que os 
governos assumam a responsabilidade pelas 
promessas não cumpridas de 2000–2015 
e que se comprometam a novas promessas 
ambiciosas para que o direito à educação seja 
uma realidade entre 2015 e 2030. Este ano 
oferece-nos uma oportunidade única para fazer 
a diferença ao longo das próximas décadas, 
e estamos empenhados em aproveitar essa 
oportunidade ao máximo.
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Este conjunto de ferramentas inclui links para 
outros recursos globalmente relevantes; se estiver 
a ler uma versão impressa, pode encontrar os links 
em: campaignforeducation.org/post2015

As páginas da internet de “Vote pela 
Educação” estão em 
http://actionweek.campaignforeducation.org

O que está neste  
kit de ferramentas?

1    Contexto da campanha  
e da política – página 4

2    Finalidade e objetivos  
da campanha – página 7

3    Mensagens-chave – página 9

4    Preparar a sua campanha  
– página 11

5    Metas da campanha – página 12

6    Ideias para agir: prestação 
de contas das promessas 
de 2000 – página 13

7    Ideias para agir: Influenciar os 
compromissos pós-2015 
– página 15

8    Calendário dos  
momentos-chave – página 16

9    Aproveitar a Semana de 
Ação Global – página 17

10    Aliados e parcerias da 
campanha – página 19

11    Recursos –página 20

Este kit de ferramentas foi elaborado pela Campanha 
Global pela Educação (CGE) em colaboração com 
a Internacional de Educação (IE) e o Conselho 
Internacional de Educação de Adultos (ICAE)

http://actionweek.campaignforeducation.org
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1

CONTEXTO DA 
CAMPANHAE 
DA POLÍTICA
No Forum Mundial de Educação, 
em 2000, em Dacar, no Senegal, 
164 governos comprometeram-se com 
o Quadro de Ação de Dacarno qual se 
comprometeram a cumprir seis objetivos 
da Educação para Todos (EPT) até 2015:

• Expandir os cuidados e educação na 
primeira infância

• Fornecer ensino primário gratuito 
e obrigatório para todos

• Promover as competências de 
aprendizagem e de vida de jovens 
e adultos

• Aumentar a alfabetização de 
adultos em 50%

• Alcançar a paridade de género 
até 2005 e a igualdade de género 
até 2015

• Melhorar a qualidade da educação

Mais tarde no mesmo ano, em setembro de 2000, os 
líderes mundiais adoptaram a Declaração do Milénio 
das Nações Unidas, comprometendo-se a uma nova 
parceria global para reduzir a pobreza extrema. Uma vez 
mais, até 2015 o mundo teria que conseguir alcançar oito 
Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM), dos 
quais dois incluem a educação:

Objetivo 2: Alcançar o ensino primário universal: 
garantir que, até 2015, todas as crianças, tanto rapazes 
como raparigas, poderão concluir um curso completo de 
ensino primário de boa qualidade.

Objetivo 3: Promover a igualdade de género e capacitar 
as mulheres: Eliminar a disparidade de género no ensino 
primário e secundário, se possível até 2005, e em todos 
os níveis de ensino até 2015.

Onde estamos agora? 
Apesar dos progressos significativos, há provas claras 
de que nenhum destes objetivosserá alcançado até 2015. 
Na verdade, se as tendências recentes continuarem, 
as raparigas mais pobres não terãoacessoà educação 
primária universal antes de 2086. Globalmente, mais 
de 57 milhões de crianças em idade escolar (53% delas 
do sexo feminino) e 69 milhões de adolescentes ainda 
não frequentam a escola, enquanto 781 milhões de 
adultos, dois terços dos quais são mulheres, continuam 
sem saber ler ou escrever. A EPT e os ODM continuam 
a ser um assunto por terminar. O movimento CGE tem 
constantemente impelido os governos a fazer mais – e 
melhor – para concretizar essas promessas. O prazo 
de 2015 dá especial urgência a este apelo, e a CGE está 
empenhada em defender que os governos cumpram os 
seus compromissos para com os cidadãos.

Além disso, as consultas da CGE junto dos membros 
sobre os objetivos de educação atuais e futuros 
salientaram que os quadros atuais não respondem 
plenamente aos desafios de concretizar o direito à 
educação. Os membros da CGE criticaram os objetivos 
dos ODM em matéria de educação, em particular na 
redução da agenda da EPT a apenas dois objetivos – o 
acesso à educação primária e a equidade de género na 
matrícula – excluindo muitos dos insumos essenciais 
para a educação de boa qualidade para todos. Para o 
futuro, o movimento da CGE está a pedir um quadro 
amplo e baseado nos direitos que não repita os erros 
do passado de ter um enfoque muito limitado. Isto 
significa ir para além de metas estreitas: tais como 
matrícula e resultados de aprendizagem mensuráveis, 
assegurando a inclusão de insumos cruciais tais 
como professores profissionais e bem formados, e 
partilhar uma compreensão do propósito da educação 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001211/121147e.pdf
http://www.un.org/millenniumgoals/
http://www.un.org/millenniumgoals/education.shtml
http://www.un.org/millenniumgoals/gender.shtml
http://www.un.org/millenniumgoals/gender.shtml
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/efareport/reports/2013/
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em conformidade com os acordos globais de direitos 
humanos, incluindo a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos. 

Quais são as propostas para o futuro?
Com os quadros EPT e ODM a chegar ao fim em 2015, 
tem havido uma discussão global significativa sobre os 
quadros futuros. 

Em termos de uma agenda ampla para o seguimento 
dos ODM, surgiu um consenso sobre a necessidade de 
integrar a erradicação da pobreza e sobre ultrapassar 
as desigualdades com o desenvolvimento sustentável. 
O novo quadro está a ser chamado Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS). Enquanto 
os ODM se dirigiam largamente ao mundo em 
desenvolvimento, com apenas um objetivo fraco 
sobre a assistência e compromisso dos doadores, 
esta nova agenda para a transformação social, ambiental 
e económica quer-se universal, pondo em prática as 
mesmas prioridades em todos os países do mundo. 
O processo é conduzido e coordenado pela Organização 
das Nações Unidas (ONU) e a nova agenda será 
decidida pelos Estados membros da ONU na Cimeira 
de Desenvolvimento Sustentável em Nova Iorque, 
de 25 a 27 de setembro de 2015.

Um grupo de 70 governos, formado depois 
da Conferência do Rio + 20, em 2012, sobre 
Desenvolvimento Sustentável – o Grupo de Trabalho 
Aberto sobre os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (OWG) – surgiu como o ator central no 
processo. Em julho de 2014, o OWG aprovou uma 
Proposta de 17 objetivos e 169 metas. Destes, o objetivo 
4 é ”garantir a educação de qualidade inclusiva e 
equitativa e oferecer oportunidades de aprendizagem 
ao longo da vida para todos”, e inclui sete metas, com 
três mais para implementar o objetivo. Esta proposta é a 
principal base para as negociações intergovernamentais 
em preparação para a Cimeira de Desenvolvimento 
Sustentável que estão a decorrer em Nova Iorque, e vão 
levar à adopção final dos ODS. 

Um processo em separado sobre o financiamento 
do desenvolvimento sustentável, liderado pelo Comité 
Intergovernamental de Peritos sobre o Financiamento do 
Desenvolvimento Sustentável, está a ser desenvolvido 
para culminar numa conferência em Adis Abeba, em 
julho de 2015. Espera-se que analise possíveis fontes 
de financiamento para a implementação dos ODS, sem 
grande ênfase no financiamento de objetivos específicos 
como a educação. 

Em contraste com o quadro ODM, mais amplo, 
o quadro da Educação para Todos (EPT) incluía 
objetivos de educaçãomais detalhados, uma estrutura 

de governança participativa, e um mecanismo de 
monitorização (o Relatório de Monitorização Global da 
EPT – GMR). A sociedade civil construiu uma voz forte 
nas estruturas da EPT, e valoriza a amplitude dos seus 
objetivos. Por estas razões, a CGE, Internacional de 
Educação (IE), Conselho Internacional de Educação de 
Adultos (ICAE) e outros aliados lutaram para garantir 
que o quadro EPT fosse renovado e revitalizado para 
o período pós-2015. Depois de alguma discussão, a 
Conferência Geral da UNESCO (a agência líder para a 
EPT) decidiu que as negociações de 2015 irão produzir 
um novo, Quadro de Ação de Educação pós-2015. 
Consultas anteriores levaram a um dos objetivos 
propostos: “Educação de Qualidade Equitativa e 
Aprendizagem ao Longo da Vida para Todos” e a Reunião 
sobre Educação Global, em maio de 2014, originou um 
projecto de texto, conhecido como o Acordo de Mascate. 
Este texto foi discutido em consultas regionais em 
2014–2015 que, em geral, mostraram maior ambição. 

Ao mesmo tempo, há uma vontade clara de não ter 
dois quadros divergentes ou concorrentes (como até 
certo ponto foi o caso com o quadro EPT e os ODM) mas 
antes ter objetivos, metas e indicadores consistentes 
tanto no objetivo da educação dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável como no Quadro pós-2015 
para Ação em Educação. Será adoptada uma Declaração 
Mundial no Forum Mundial de Educação, em Incheon, 
na Coreia do Sul entre 19 e 22 de maio de 2015. Esta 
estará alinhada com o projeto de propostas de educação 
dos ODS, irá estabelecer alguns elementos chave de 
uma proposta de Quadro de Ação para implementar o 
objetivo de educação dos ODS, e irá também constituir 
o contributo consensual final da comunidade educativa 
para o processo ODS.

Os objetivos, metas, e a agenda global de 
desenvolvimento serão adoptados na Cimeira sobre o 
Desenvolvimento Sustentável a realizar em Nova Iorque 
em setembro de 2015. A Assembleia Geral da UNESCO 
aprovará depois o Quadro final pós-2015 para Ação em 
Educação na reunião de novembro de 2015, tendo em 
conta a decisão final tomada em Nova Iorque. O Quadro 
para Ação incluirá então os objetivos e metas dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável bem como 
informação sobre a forma de governar, implementar 
e acompanhar estes objetivos e metas. 

Por que é importante mobilizar-
nos para influenciar os objetivos de 
educação pós-2015?
É importante influenciar o desenvolvimento do Quadro 
de Ação de Educação pós-2015 porque ele vai:

http://www.un.org/en/
http://www.un.org/en/
http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1549
http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1549
http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1549
http://sustainabledevelopment.un.org/sdgsproposal.html
http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1558
http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1558
http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1558
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• Delinear os objetivos, metas e indicadores específicos 
de educação que irão orientar a comunidade de 
ensino em todo o mundo nos próximos 15 anos. 

• Determinar a arquitetura internacional – a partir 
das estruturas atuais do Comité Diretor da Educação 
para Todos, o CCONG e o GMR – que irá conduzir, 
acompanhar e avaliar o progresso em educação a 
nível mundial.

É importante para influenciar o desenvolvimento dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pós-2015 
porque:

• Tal como com os ODM, é provável que os governos, 
media e população em geral lhe de em considerável 
atenção, tendo uma influência importante sobre as 
prioridades de programas e financiamento nacionais 
e globais. 

• Coloca a educação como prioridade num contexto 
mais amplo de desenvolvimento, direitos e 
transformação social, económica e ambiental. 

Será que o projeto de promessas 
pós-2015 reflete as prioridades da 
sociedade civil?
A CGE, IE, ICAE e outros aliados da sociedade civil 
– incluindo membros da CGE a nível nacional – têm 
intensamente feito pressãono que toca à agenda 
pós-2015, e o projeto oficial de propostas reflete esse 
trabalho. A CGE está a fazer campanha para assegurar 
que os objetivos pós-2015 sejam tão próximos quanto 
possível das posições e prioridades que os membros 
da CGE adoptaram no processo consultivo da CGE 
em 2012–2013. Consulte a Seção 2 para ver a lista de 
prioridades políticas da CGE acordadas para o pós-2015.

Como se trata de uma negociação em curso, as 
propostas mudam muito rapidamente. Por esta razão, 
a CGE está a redigir curtas atualizações sobre as 
últimas prioridades políticas para enviar com este kit 
de ferramentas, que serão atualizadas pelo menos a 
cada dois meses, e incluídas no nosso site em  
www.campaignforeducation/post2015.

No início de 2015 algumas áreas em que os projetos 
de texto em educação pós-2015 mostram claramente 
o impacto da campanha da sociedade civil, e onde a 
sociedade civil precisa de trabalhar mais, são as metas de 
educação gratuita e obrigatória, equidade e um currículo 
amplo. Áreas onde é necessário um trabalho extra são: 
professores, educação na primeira infância, educação 
pública e alfabetização de adultos.

O que existe para além dos objetivos?
Há também elementos cruciais para além dos objetivos 
e metas que não devem ser esquecidos: os indicadores 
para seguir a implementação dos objetivos e metas 
pós-2015, os meios de implementação, e os mecanismos 
de monitorização e prestação de contas. A discussão 
sobre os indicadores está a decorrer e provavelmente irá 
prolongar-se até 2016, mesmo depois de serem definidos 
o objetivo e metas. Embora possa parecer técnico, este é 
um dos processos mais importantes e políticos: o que é 
medido é o que vai ser implementado, particularmente 
a nível nacional. Além disso, há questões importantes 
sobre que indicadores nacionais usar para acompanhar 
indicadores globais. Consulte as atualizações de políticas 
e o site da CGE para mais detalhes. 

Além disso, uma vez que o quadro global pós-2015 
esteja terminado, a sociedade civil tem que estar 
preparada para se envolver com os seus governos no que 
respeita às ações específicas de financiamento, política 
e realização das ações necessárias para tornar estes 
objetivos uma realidade nos seus países. 

Para onde vamos a partir daqui?
Até agora o conteúdo das propostas mostra que a nossa 
campanha teve impacto; mas há um longo caminho 
a percorrer, e temos que garantir que não existem 
obstáculos à medida que avançamos para as negociações 
finais! Os Governos Nacionais decidem sobre o novo 
quadro, o que significa que a sociedade civil tem um papel 
crucial a desempenhar estabelecendo a sua influência 
e fazendo ouvir a voz dos cidadãos a nível nacional. 
Este ano é a nossa oportunidade de responsabilizar os 
Governos pelo progresso ao longo dos últimos 15 anos 
e assegurar compromissos cruciais que irão enquadrar 
a política de educação para os próximos 15 anos: temos 
que garantir que vamos fazer tudo o que for possível 
para garantir que todas as pessoas no mundo finalmente 
possam concretizar o seu direito à educação.

A CGE reclama uma educação 
e aprendizagem ao longo da vida 
gratuita, universal e equitativa 
para todos.

http://www.campaignforeducation.org/en/campaigns/education-post-2015
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O objectivo global da campanha da CGE 
sobre estas questões em 2015 – e, em 
particular, da Semana de Ação Global 
2015 – é aproveitar as oportunidades 
oferecidas em 2015 para garantir que 
os governos: 

• Se comprometem individualmente 
e agem política e financeiramente de 
modo a tomar medidas para cumprir 
as promessas não cumpridas de 
2000: os objetivos da EPT e os ODM 
em educação;

• Se comprometem coletivamente com 
um quadro e arquitetura pós-2015 
que levará o mundo a uma situação 
mais cerca de concretizar o direito 
à educação em 2030; e 

• Reconhecem o papel da sociedade 
civil na concretização da EPT desde 
2000 e se comprometem a assegurar 
a participação dos cidadãos no 
desenvolvimento e acompanhamento 
do quadro pós-2015.

Os objectivos específicos que a CGE estabeleceu a 
fim de alcançar esta meta são baseadas em consultas 
extensivas aos membros:

1. Os governos mantêm os compromissos 
EPT e ODM existentes:

• Até ao final de 2015 cada governo assume 
compromissos específicos em matéria de 
financiamento e política (em consonância com as 
exigências nacionais) que procuram preencher 
algumas das lacunas deixadas nas agendas 
inacabadas da EPT e dos ODM. 

 
2. Os governos fazem promessas ambiciosas 

e baseadas nos direitos em matéria de 
educação para o futuro:

• Os Estados-Membros da UNESCO, reunidos na 
Conferência Mundial de Educação na Coreia do 
Sul em maio de 2015, acordam adoptar um Quadro 
revitalizado e reforçado Educação Para Todos para 
o período 2015–2030.

• Os Estados membros reunidos na Assembleia 
Geral da ONU em Nova Iorque, em setembro 
de 2015, adoptam um conjunto de Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável pós-2015 que 
incluem um objetivo autónomo sobre educação. 

• Os metas e o objetivo de educação pós-2015 são 
amplas e com base nos direitos, incluindo as 
principais exigências de política da CGE:
• Educação de qualidade universal e gratuita 

para cada criança ao longo dos níveis primário 
e secundário

• Acesso universal e gratuito à educação e cuidados 
na primeira infância 

• Cada aluno deve ter um professor profissional, 
bem formado, qualificado e motivado

• Educação equitativa e inclusiva, erradicar falhas 
no acesso ou resultados com base na pobreza, 
género, deficiência, etnia, língua ou qualquer 
outra fonte de discriminação

• Alfabetização Universal de jovens e adultos
• Todos os jovens e adultos têm acesso a 

competências para a vida e trabalho decente 
através de ensino e formação nos domínios 
técnico e profissional, educação e formação 
formal e não-formal

• Ambientes de aprendizagem seguros e 
inclusivos para todos

• Currículos amplos e completos que permitam o 
desenvolvimento do indivíduo, incluindo educação 
em direitos humanos e educação para a cidadania 
global e desenvolvimento sustentável

METAS E  
OBJECTIVOS 
DA CAMPANHA
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• Os indicadores paraas metas e objetivos de educação 
pós-2015 estão alinhados com um conceito de 
educação amplo e baseado em direitos, não limitam 
o alcance das metas e objetivos, e contribuem para 
a plena consecução dos objetivos da educação.

3.  Os governos comprometem-se com a 
participação do cidadão, e criam as outras 
estruturas e financiamentos necessários para 
cumprir as suas promessas

• A arquitetura de implementação inclui 
compromissos claros e estruturas para a participação 
do cidadão na monitorização e avaliação do 
progresso rumo aos objetivos para 2030, consistentes 
com as exigências da CGE.

• O quadro EPT pós-2015 inclui uma estrutura de 
governança participativa construída a partir do 
‘comité diretor EPT, e mecanismos de monitorização 
reforçados baseados no Relatório de Monitorização 
Global da EPT. 

• O quadro é acompanhado por compromissos 
financeiros. O quadro EPT inclui compromissos de 
gastar pelo menos 20% dos orçamentos nacionais, 
e o equivalente a pelo menos 6% do PIB em educação, 
e pelo menos metade deste montante no ensino 
básico, e 10% da Ajuda Pública ao Desenvolvimento 
(APD) no ensino básico.

• Os Estados membros começam a planificar para a 
implementação do quadro – incluindo mecanismos 
de acompanhamento do progresso (especialmente em 
termos de impacto sobre os grupos marginalizados), 
fazendo alocações financeiras concretas e equitativas 
e colocando em prática outros elementos essenciais 
para alcançar os objetivos em setembro.

O Quadro EPT deve 
incluir compromissos de 
atribuir pelo menos 20% 
dos orçamentos nacionais 
e 6% do PIB à Educação 
(e pelo menos metade 
deste montante deve ser 
usado no ensino básico). 
10% da Ajuda Pública 
ao Desenvolvimento 
(APD) deve ser usada 
no ensino básico.
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3

PRINCIPAIS 
MENSAGENS 
SOBRE O  
DIREITO À 
EDUCAÇÃO 
2000–2030
Como o quadro pós-2015 vai (ou 
deveria) cobrir a educação em toda a 
sua amplitude, a mensagem principal 
da CGE para a campanha de 2015 – 
que os governos devem VOTAR PELA 
EDUCAÇÃO, tanto nos seus processos 
internos para honrar os compromissos de 
2000 como no contexto da decisão sobre 
os quadros pós-2015 – é complementada 
por uma série de mensagens mais 
detalhadas, nas quais os membros 
podem optar por se centrar num 
determinado momento. 

Vote pela educação pública
• A educação é um direito humano, um bem público 

e uma responsabilidade do Estado.
• A educação deve estar no centro de qualquer quadro 

de desenvolvimento para garantir o florescimento 
do potencial humano.

• A educação é um catalisador essencial para permitir 
a realização global de todas os outros objetivos de 
desenvolvimento.

• A educação é uma responsabilidade do Estado: deve 
haver educação pública e gratuita acessível a todos.

Vote pela educação equitativa; vote pela 
educação inclusiva
• O direito à educação só pode ser alcançado caso não 

seja prejudicado pela discriminação e desigualdade. 
• A equidade em educação é central à realização de 

todos os objetivos e metas de educação. 
• Acesso desigual à educação e resultados educativos 

desiguais refletem e reforçam desigualdades mais 
profundas na sociedade. 

• Os últimos 15 anos têm demonstrado que os governos 
devem abordar especificamente estas desigualdades 
a fim de garantir igual acesso e qualidade à educação. 

• Os sistemas de educação devem ser inclusivos, e os 
planos de implementação devem incluir esforços 
concretos para diminuir as lacunas em educação 
de grupos marginalizados, incluindo mulheres e 
raparigas, pessoas com deficiência, grupos de línguas 
minoritárias e comunidades nómadas.

Vote pela educação de qualidade
• A educação de qualidade requer contributos de 

qualidade, em especial professores.
• A educação de qualidade proporciona às pessoas os 

conhecimentos, competências, atitudes e criatividade 
necessárias para resolver problemas a nível local e 
global, e contribui ativamente para o desenvolvimento 
de sociedades sustentáveis   e democráticas. 

• Uma Agenda Global para a educação deve colocar os 
professores no centro dos esforços para alcançar a 
qualidade dando prioridade à formação de professores 
e ao desenvolvimento profissional contínuo, reduzindo 
o tamanho da turma, oferecendo recursos de ensino e 
aprendizagem, melhorando os salários e as condições 
gerais de serviço, e oferecendo incentivos. 

• É fundamental que todas as crianças aprendam 
a ler, escrever e aprendam numeracia, mas o facto 
de nos centrarmos nestes aspectos não deve resultar 
em decisões políticas mais reduzidas que deem 
prioridade a objetivos restritos para a educação. 
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• A educação de qualidade não pode ser definida 
apenas em termos de notas nas avaliações escritas, 
nem será alcançada centrando-se nos resultados 
dos testes e excluindo outros elementos-chave do 
processo educativo.

• Uma boa educação inclui “aprender a conhecer, 
a fazer, a conviver e a ser”; isto inclui a educação 
para um maior bem-estar social e para um 
crescimento intelectual.

• Um enfoque na qualidade não se deve tornar um 
enfoque em resultados padronizados que eliminam 
a diferença. Os sistemas educativos de qualidade 
valorizam a singularidade das diferentes culturas 
e contextos e incentivam asvárias capacidades 
dos alunos. 

Vote pela educação ao longo da vida 
• Os estados devem promover a participação na 

educação a todos os níveis.
• O direito à educação começa com o nascimento. 

Assegurar a participação de todas ascrianças no 
ensino na primeira infância, primário e secundário 
deve ser um objectivo-chave. 

• Melhorar o acesso e as vias e disponibilidade de um 
ensino superior de qualidade, de educação e formação 
profissional, alfabetização de adultos e educação de 
adultos é essencial. 

Vote pelo investimento em educação
• A Educação deve receber financiamento suficiente 

e sustentável. 
• O acesso equitativo à educação deve ser financiado 

como um bem público. 
• O financiamento da educação e alocação deste 

financiamento deve ser suficiente, progressivo 
e a favor dos mais pobres. 

• Os governos devem destinar pelo menos 20% 
dos seus orçamentos, o equivalente a 6% do PIB, 
à educação, e os parceiros deverão destinar pelo 
menos 10% da ajuda pública ao desenvolvimento 
para a educação básica. 

• Os gastos com educação devem ser equitativos 
e dar prioridadeà educação das Comunidades 
Marginalizadas.

Vote pela transparência na educação
• A sociedade civil é crucial para trazer as vozes dos 

cidadãos na seleção e acompanhamento dos objetivos 
de educação.

• A sociedade civil desempenhou um papel 
importantenosavanços dos objetivos da Educação 
para Todos, nomeadamente centrando a atenção do 
governo em questões negligenciadas.

• A participação da sociedade civil é fundamental para 
garantir que os futuros objetivos e quadro da educação 
sejam relevantes, ágeis, eficazes e legítimos. 

Cidadãos,votem pela educação
• A Educação é a prioridade dos cidadãos em todo 

o mundo.
• A educação tem sido consistentemente considerada 

como a questão mais importante na Pesquisa 
Mundial “My World 2015” das Nações Unidas, 
em que participaram sete milhões de pessoas em 
todo o mundo. Em todas as faixas etárias, em todas 
as regiões do mundo e em todos os grupos de países, 
à pergunta “Quais são as questões mais importantes 
para si e para a sua família?” a resposta mais comum 
foi “uma boa educação”.

• No ponto de vista da opinião pública, a educação é a 
questão mais importante para aagenda pós-2015. Está 
na altura de garantir que também os governos deem 
a devida prioridade ao direito à educação para todos.
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4

PREPARARA 
SUA 
CAMPANHA 
Averigúe sobre avaliações EPT existentes no 
seu país: A UNESCO tem trabalhado com os governos, 
tentando garantir que cada país produza uma análise 
oficial da EPT. Até dezembro de 2014, 75 países tinham 
terminado as suas análises ou relatórios EPT nacionais, 
havendo países na Ásia e Pacífico, América Latina e 
Europa particularmente ativos.

As Análises finais assim como orientações revistas 
podem ser consultadas no site da UNESCO. Atualmente 
a UNESCO está a incentivar os governos em África a 
fazer um último esforço para realizar as análises – pode 
entrar em contato com os escritórios da UNESCO, 
regionais ou sub-regionais, parasaber se os planos 
estão em andamento no seu país. Podem também ter 
havido relatórios “sombra” ou “alternativos” produzidos 
por sindicatos de professores, académicos ou outras 
organizações. Por último, relatórios globais (como o 
Relatório de Monitorização Global da EPT) podem inclui 
informações detalhadas sobre o seu país.

Investigue a posição pós-2015 do seu 
governomuitas das discussões sobre o pós-2015 
ocorrem fora do país – em Nova Iorque, ou em reuniões 
regionais ou internacionais. Mas ainda pode saber o 
que os seus representantes estão a dizer: as gravações 
em vídeo de discursos dos representantes do país estão 
nos sites da ONU, e alguns países também têm sites 
específicos para as suas missões em Nova Iorque. Pode 
também ler relatórios de grupos da sociedade civil como, 
por exemplo, “Beyond2015” sobre o processo dos ODS, 
ou verificar o site da UNESCO sobre o processo pós-EPT. 
Pode também contactar a CGE International, a Coligação 
Regional da CGE, Secretariados Regionais da IE, cujos 
representantes participam em muitas das reuniões 
internacionais.

Defina os seus aliados: a maioria das coligações da 
CGE já incluem alunos, pais, organizações de professores, 
organizações de pessoas com deficiência, associações de 
diferentes regiões ou grupos de identidade – certifique-se 
que está a chegar a todos estes grupos, particularmente 
a grupos organizados, como sindicatos de professores. 
Pode também querer chegar a organizações da sociedade 
civil, ou a redes que trabalham noutros elementos da 
agenda pós-2015, para averiguar as possibilidades de um 
trabalho conjunto sobre questões transversais como o 
financiamento, equidade ou governança. Consulte a seção 
10 ou entre em contacto com o Secretariado da CGE para 
aconselhamento sobre como relacionar-se com os outros 
intervenientes.

Finalizar a posição nacional da sociedade civil 
pós-2015: a posição de consenso geral da CGE em relação 
aos objetivos pós-2015 baseia-se em longa e extensa 
consulta aos membros CGE, mas pode querer adaptar 
as suas demandas ao seu contexto nacional específico. 
Através de consultas formais e informais com todas as 
partes interessadas (veja acima), pode desenvolver uma 
plataforma partilhada e falar a uma só voz. 

Pense sobre metas, oportunidades e ações: as 
seguintes secções incluem conselhos e dicas sobre metas, 
ações potenciais para a promoção de defesa e campanhas, 
e um calendário que destaca os principais momentos que 
proporcionam oportunidades para a ação. Pense em usar 
todos estes na formulação do seu plano de campanha.

Pense sobre os materiais: a maioria dos membros 
da CGE produz o seu próprio material de campanha, 
incluindo o material para a Semana de Ação Global. 
Os materiais globais disponíveis este ano incluem a 
posição de consenso da CGE, as notas sobre políticas e 
atualizações dosite, e, claro, a identidade da campanha 
SAG. Veja os recursos na seção 11 e informe o Secretariado 
da CGE se tiver ideias ou pedidos de outros materiais.

PARTILHE OS SEUS PLANOS! Informe a CGE sobre 
os seus planos – mesmo que eles ainda estejam a ser 
desenvolvidos – antes da Semana de Ação Global. 
Precisamos de saber o que está a pensar fazer para o 
podermos conectar com outras coligações de forma 
eficaz, promover e divulgar as suas exigências de 
campanha, e acompanhar o nosso progresso geral.

http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/resources/formulaires-unesdoc/
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002224/222445E.pdf
http://en.unesco.org/about-us/all-offices-region
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5

METAS DA  
CAMPANHA 

Metas nacionais
As metas essenciais para a sua promoção de defesa e 
campanhas de prestação de contas sobre a EPT serão 
as partes relacionadas com o seu governo que mais 
precisam de ser levadas a agir: a Presidência, por 
exemplo, ou o Ministério da Educação ou o Ministério 
das Finanças. Os parlamentos podem ser alvos ou aliados 
úteis. O seu próprio poder de análise lhe dirá onde 
concentrar a sua atenção.

Para a promoção de defesa da agenda pós-2015 pode 
precisar de ir além dos seus alvos habituais. O Ministério 
da Educação é crucial para o quadro ODS e EPT mas 
especialmente para a EPT. O Ministério dos Negócios 
Estrangeiros poderá estar a liderar as negociações ODS–e 
pode saber muito pouco ou nada sobre Educação; no 
norte,em geral, é provável que sejam acompanhados pelo 
Ministério do Desenvolvimento ou Ministério ou Agência 
da Cooperação Internacional. Os representantes junto dos 
órgãos intergovernamentais relevantes serão cruciais: 
para os ODS, precisará de se centrar no representante 
permanente do seu governo junto da ONU, que pode ou 
não estar plenamente informado pelo governo nacional. 
Tendo em conta a gama de questões cobertas pelos ODS, 
é provável que eles não estejam totalmente por dentro de 
todos os detalhes. Para o processo de EPT, precisará de 
entrar em contato com o seu representante permanente 
do governo junto da UNESCO: esta pessoa pode ter mais 
conhecimento, pois esta é uma agência especializada, 
mas ainda assim pode não estar plenamente informada. 
É também vital identificar os indivíduos específicos que 
estão a trabalhar no pós-2015 dentro destes ministérios 
do governo, incluindo pessoal técnico que poderá 
aconselhar sobre os indicadores globais ou trabalhar 
nos indicadores nacionais.

Metas regionais
Também vale a pena compreender como é formulada 
a posição do seu país – e como é influenciada – 
grupos regionais, especialmente porque os países 
frequentemente votam como blocos. Alguns 
dos principais grupos regionais (cujas posições 
podem ser encontrados nos seus sites) são: G77 
(atualmente liderado pela Bolívia); a União Africano; 
CARICOM; o grupo de Ministros da Commonwealth; 
a União Europeia; os Pequenos Estados Insulares em 
Desenvolvimento; ASEAN. Destes, um número enfatiza 
a educação, eo G77 tem sido particularmente ativo. As 
discussões regionais pós-2015 organizadas pela UNESCO 
também originaram propostas ambiciosas. Veja o site da 
CGE para informações atualizadas. 

Metas globais
A CGE e aliados, incluindo aliados IE e a ICAE vão 
centrar a sua atenção sobre alguns dos intervenientes-
chave globais, incluindo o Comité Diretor da EPT 
– gerido pela UNESCO, onde tanto a CGE como a IE 
têm assento; o Grupo Técnico Consultivo encarregado 
do desenvolvimento de indicadores para medição do 
quadro da educação para a ação, liderado pelo Instituto 
de Estatística da UNESCO; a UNICEF; o Gabinete do 
Secretário-Geral da ONU; e a PGE. Veja as atualizações no 
site da CGE para saber mais sobre estas metas globais.

http://www.un.int/protocol/protocol/permanent-representatives
http://www.un.int/protocol/protocol/permanent-representatives
http://www.unesco.org/eri/permdel/protocollist_photos.asp?language=E
http://www.unesco.org/eri/permdel/protocollist_photos.asp?language=E
http://www.g77.org/doc/Declaration2013.htm
http://www.sl.undp.org/content/dam/sierraleone/docs/CO%20special%20campaign%20docs/Common%20African%20Position.%20Post%202015%203.aprill.2014.pdf
http://www.caricom.org/jsp/pressreleases/press_releases_2013/pres288_13.jsp
http://secretariat.thecommonwealth.org/document/181889/34293/35144/153733/254282/commonwealth_recommendations_for_the_post_2015_dev.htm
http://ec.europa.eu/environment/international_issues/
http://www.sids2014.org/index.php?menu=1537
http://www.sids2014.org/index.php?menu=1537
http://www.asean.org/images/pdf/2014_upload/Nay%20Pyi%20Taw%20Declaration%20on%20the%20ASEAN%20Communitys%20Post%202015%20Vision%20w.annex.pdf
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6

IDEIAS PARA 
A AÇÃO: 
PRESTAÇÃO 
DE CONTAS  
PELAS 
PROMESSAS 
DE 2000
Ao longo dos últimos anos, muitos 
membros da CGE têm comentado 
os avanços da EPT, identificando 
lições, apontando lacunas, e exigindo 
ação. Este ano oferece oportunidades 
cruciais para chamar a atenção para as 
lacunas e necessidades. A consulta aos 
membros da CGE até agora aponta 
para as seguintes oportunidades 
fundamentais para a ação da 
sociedade civil:

• Incentive o seu governo a fazer (ou terminar)
análises da EPT: consulte o site da UNESCO para 
análises finais, bem como revisão de orientações. 
O processo deve ser participativo e os comentários 
devem fazer um balanço do desempenho do seu país 
na EPT; a UNESCO elaborou modelos para relatórios 
de síntese que podem ser concluídos num prazo mais 
curto. A UNESCO está a tentar apoiar especificamente 
os processos de análise e consultas da EPT em África.
As coligações podem entrar em contato com os 
escritórios da UNESCO,regionais ou sub-regionais, 
para obter mais informações e conselhos.

• Fornecer informações à sociedade civil sobre 
a análise do governo à EPT: Nalguns casos poderá 
ainda haver uma oportunidade de se envolver com o 
processo oficial de análise e apresentar informação 
através de resultados de pesquisa e provas, para 
garantir que os relatórios refletem a realidade, 
e destacar os aspectos em que mais esforços são 
necessários bem como as boas práticas a transpor para 
a próxima agenda de desenvolvimento da educação.

• Apresente a reação oficial da sociedade civil 
à análise da EPT: a partir do momento em que 
asanálises estejam concluídas, as coligações podem 
usar os relatórios oficiais (veja o site da UNESCO) 
como ponto de partida para a discussão e reação.
Como sociedade civil, poderá organizar a sua 
própria audiência para debater e avaliar a análise, 
e pode apresentar as suas próprias reações ao 
governo, através dos meios de comunicação social ou 
diretamente ao público. Esta pode ser uma maneira 
crucial para destacar e exigir medidas de curtoprazo.

• Apresentar uma análiseou relatório 
independente da OSC: como sociedade civil, 
pode também elaborar as suas próprias avaliações 
independentes da EPT, a fim de responsabilizar o seu 
governo. Não precisa de ser um “relatório sombra” 
EPT completo; poderia, por exemplo, centrar-se num 
ou vários objetivos selecionados, ou em aspectos 
dos objetivos. Para tal poderiam utilizar informação 
de pesquisa feita por si ou pelos seus membros, ou 
aproveitar pesquisas e comentários levado a cabo 
por académicos ou outros atores, como o Relatório 
de Monitorização.

• Levar a cabo “audiências”da sociedade civil 
sobre a EPT: o momento deprestação de contasda 
EPT que nos oferece este ano de 2015 podeser uma 
poderosa oportunidade para ouvir a opinião dos 
cidadãos sobre se as promessas feitas em 2000 se 
tornaram uma realidade nas suas vidas. As coligações 
poderiam organizar um grande evento nacional 
para ouvir o depoimento dos cidadãos e / ou tornar 
este evento numa atividade baseada na comunidade, 

http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/resources/formulaires-unesdoc/
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002224/222445E.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Dakar/pdf/ConceptNoteNationalConsultationPost2015EducationAgenda.pdf
http://en.unesco.org/about-us/all-offices-region
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/resources/formulaires-unesdoc/
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comeventos distintos a ocorrer por todo o país, 
recolhendo as informações centralmente para uso 
em atividades de pressão e / ou trabalho dos media.

• Use a prestação de contas da EPT como 
mensagem central ao longo do ano: 
independentemente de tudo aquilo em que também 
esteja a trabalhar, pode lembrar constantemente os 
Governos e Funcionários das promessas relevantes 
feitas em 2000, e da urgência do prazo, como parte 
do seu outro trabalho.

• Conseguir subscritores para a petição 
#UpForSchool (liderada pela A World At School), 
acompanhada pelos vossos próprios pedidos nacionais 
se assim escolherem, como parte das suas atividades 
de campanha. Os apoiantes da CGE podem assinar 
através da página da internet da #UpForSchool. 
Veja a seção 10 para mais informação.

Na prossecução de qualquer uma destas ações, as 
coligações podem querer pensar sobre as seguintes 
estratégias, baseadas em boas práticas e lições 
aprendidas por membros da CGE até ao momento:

1. Utilizar as avaliações para chamar a atenção 
para as suas questões prioritárias: sendo a EPT 
uma agenda ampla, a sociedade civil pode optar 
por explorar ou destacar elementos específicos que 
estejam mais em linhacom as suas prioridades ou 
contexto nacional – por exemplo, centrar-se apenas 
no objetivo 4 da EPT (alfabetização de adultos) ou no 
objetivo 5 (igualdade de género), ou selecionando um 
ângulo particular como a equidade em relação aos 
progressos EPT.

2. Destacar o papel crucial da sociedade civil: 
há uma grande oportunidade na utilização dos 
processos de análise da EPT para documentar e 
demonstrar o papel da sociedade civil e o seu impacto 
na criação de uma cultura de responsabilização, 
apoiando o envolvimento dos cidadãos e, finalmente, 
promover o avanço da EPT–incluindo através 
da Semana de Ação Global ao longo dos anos! 
Alternativamente, pode ser importante para 
documentar a exclusão da sociedade civil, em 
contraste com os compromissos de Dacar.

3. Tirar lições da Implementação da EPT para as 
agendas pós-2015: a experiência da implementação 
do quadro EPT é essencial para entender a melhor 
direção a seguir na agenda pós-2015. As coligações 
podem usar as suas avaliações do progresso da EPT 
não só para exigir ação e responsabilidade imediata, 
mas também para fornecer informação para os 
compromissos futurose as estruturas para a sua 
implementação. A CGE está a trabalhar num relatório 
baseado nas lições aprendidas pelos membros sobre 
os principais insumos necessários para transformar 
objetivos em realidade.

Estamos a pedir a todas as coligações para partilhar 
as suas conclusões regional e globalmente. A CGE 
redigirá um relatório veredicto global sobre a EPT, que 
serálançado para a Semana de Ação Global. Este relatório 
irá basear-se de forma extensa em resultados obtidos 
a nível nacional, posições e estudos de caso. Vamos 
partilhar mais informações sobre este assunto mas, por 
favor, partilhe os seus insumos para ajudar a moldar 
e informar este relatório.
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7

IDEIAS PARA 
A AÇÃO:  
INFLUENCIAR 
OS ACORDOS 
PÓS-2015
Embora tenha havido substancial 
consulta e discussão acercados 
quadros pós-2015 – tanto o quadro 
sucessor da EPT como os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável – é em 
2015 que as decisões finais serão feitas. 
Ao planear a sua ação de promoção de 
defesa é importante pensar sobre os 
diferentes elementos do quadro pós-
2015: os objetivos e metas, os indicadores 
a eles associados, as estruturas de 
implementação, as políticas e 
financiamento que precisam de ser postas 
em prática para alcançar estes objetivos 
e os mecanismos de monitorização.
Com base na experiência dos membro da CGE, até agora, 
poderia considerar tomar as seguintes ações de promoção 
de defesa:

• Construir um momentum público em torno 
da sua posição: a sua posição sobre o pós-2015 terá 
tanto mais força quanto mais conhecida for. Pense em 
usar os seus canais existentes – a sua rede, reuniões 
comunitárias, meios de comunicação formais ou 
comunitários, etc. – para construir o apoio por trás 

da sua posição. Pode querer transformá-la numa 
promessa que os políticos são convidados a assinar, 
num manifesto da sociedade civil, ou num cartaz 
que as pessoas exibem.

• Pressione os principais intervenientes no seu 
país: Escreva uma carta aos representantes que se 
envolveram nos processos pós-2015 familiarizando-os 
com a posição e solicitando uma reunião para discutir 
questões presencialmente. Uma vez que existem 
vários ministérios envolvidos, pode ser necessário 
fazer reuniões separadas com as várias partes 
interessadas. Planeie antecipadamente para poder 
tirar o maior proveito da reunião: irá querer partilhar 
a sua própria posição e anotar em particular em que é 
que esta difere da posição concertada do governo, ou 
dos atuais acordos internacionais. Estas reuniões são 
também, naturalmente, uma grande oportunidade 
para obter informações sobre o pensamento atual 
do governo, e sobre quem o está a influenciar. Peça 
reuniões de acompanhamento consoante necessitar, 
até setembro. O processo pós-2015 é complexo, e é 
provável que necessite manter um envolvimento 
contínuo para manter as suas informações e a sua 
promoção de defesa atualizadas. A CGE tem no seu 
site modelos de cartas de pressão.

• Faça pressão junto dos seus representantes 
em Paris e Nova Iorque: Não limite o seu trabalho 
de promoção de defesa à sua Capital: chegue até aos 
Delegados do seu país em Nova Iorque e Paris. Estes 
representantes podem não estar bem informado 
sobre discussões a nível nacional sobre o processo 
intergovernamental – especialmente os Delegados de 
Nova Iorque que podem estar a lidar com muitas outras 
questões. Pode escrever-lhes, ou até mesmo pedir para 
marcar uma reunião, se for possível fazer a viagem. 
A CGE tem no seu site modelos de cartas de pressão.

• Associe a sua promoção de defesa a 
discussões e processos nacionais, regionais 
e internacionais: os processos à voltadas 
principais discussões internacionais podem oferecer 
oportunidades fundamentais para se envolver e 
pressionar os seus representantes. Em particular, 
pode planear a sua ação de pressão de modo a 
enquadrar-se nas discussões relevantes nas consultas 
intergovernamentais sobre os ODS, onde os governos 
estão a negociar diferentes elementos dos ODS em 
Nova Iorque (ver datas na secção 8). Sempre que 
possível, pode querer participarem eventos-chave 
nacionaise globais. O processo é fluído e é provável 
que surjam novas oportunidades: use a seção 8 abaixo, 
atualizações no site da CGE e e-mails dos membros da 
CGE bem como os seus próprios recursos nacionais 
e regionais para planear e constantemente atualizar 
o seu calendário.
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8   CALENDÁRIO DE  
MOMENTOS-CHAVE

Enfoque Date O que está a acontecer?

Definir a Agenda, 
diálogo e 
planeamento

JA
N

1–31
19–21
27–29

Consulta ao ‘GTC’da EPT sobre indicadores (online)
Negociações intergovernamentais sobre os ODS, Nova Iorque:balanço
Consulta EPT Região Árabe, Sharm El Sheikh

FE
V

9
9–10

17–20
19–20
23–26
27–28

Debate temático na ONU sobre os meios de implementação dos ODS
Consulta ministerial daEPT África, Kigali
Negociações intergovernamentais sobre os ODS, Nova Iorque:declaração
Consulta pós-2015 Europa e América do Norte, Paris
Assembleia Mundial da CGE
Evento de Aprendizagem do CSEF

Envolvimento 
direcionado nas 
Negociações

M
AR

6
23–27

Debate temático na ONU sobre a igualdade de género e capacitação das mulheres
Negociações intergovernamentais sobre os ODS, Nova Iorque: Objetivo e metas 
dos ODS

AB
R

1
9–10
17–19

20–24 

26 abril – 2 maio

Apresentação do Relatório dos indicadores finais GTC
Lançamento do Relatório de Monitorização Global EPT
Reunião da Primavera do Banco Mundial e do FMI, Washington DC
Negociações intergovernamentais sobre os ODS, Nova Iorque:  
Meios de implementação e financiamento

SEMANA DE AÇÃO GLOBAL 

Finalizar o 
quadro EPT

M
AI

O 18–19
18–22
19–22

Forum ONG, Incheon, Coreia do Sul
Negociações intergovernamentais sobre os ODS, Nova Iorque:seguimento e revisão
Forum Mundial de Educação, Incheon, Coreia do Sul

Financiamento, 
meios de 
implementação 
e alavancagemdo 
quadro da Coreia do 
Sul para a promoção 
de defesa em NY

JU
N 22–25

22–26
Negociações intergovernamentais sobre os ODS, Nova Iorque:documento final
19ª Conferência dos Ministros da Educação da Commonwealth, Nassau, Bahamas

JU
L

7
13–16

20–30

Reunião sobre Financiamento da Educação, Oslo
Conferência sobre Financiamento para o Desenvolvimento, Adis Abeba
Negociações intergovernamentais sobre os ODS, Nova Iorque:documento final

Finalização dos 
ODS AG

O
SE

T 15–25
26–28

Assembleia Geral da ONU, em Nova Iorque
Cimeira da ONU sobre os ODS

Planeamento para 
implementação e 
acompanhamento 
das novas agendas

O
U

T/
N

O
V/

D
EZ

Nota sobre os principais eventos:
• Semana de Ação Global: o momento-chave para a 

ação pelo movimento CGE – consulte a seção abaixo.
• Forum Mundial de Educação: Cerca de 200 

participantes da sociedade civil devem ser convidado 
a participar no próprio Forum; será também 

imediatamente precedido por um Forum de ONG. 
A CGE estará presente, e está a trabalhar numa 
exposição sobre a Semana de Ação Global. 

• Cimeira da ONU sobre os ODS: é quando 
a declaração final dos ODS será aprovada.
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9

USAR A  
SEMANA DE  
AÇÃO GLOBAL 
A Semana de Ação Global 2015 tem 
o slogan “Vote pela Educação”– com 
outros apelos mais específicos tais 
como “Vote pela Educação Pública”e 
“Vote pela Educação de Qualidade”para 
o complementar. A SAG será um 
ponto alto para a atividade da CGE na 
prestação de contas EPT e influência 
pós-2015. Este pacote descreve 
maneiras como pode colocar pressão 
sobre o seu governo ao longo do ano, 
particularmente na fase de preparação 
para o Forum Mundial da Educação 
e a Assembleia Geral da ONU. Neste 
contexto, a Semana de Ação Global é 
um momento bem oportuno para dar 
às suas demandas nacionais um alto 
perfil público. Poderá também usar 
atualizações de notícias, redes sociais 
e fotos da campanha de atividades 
levadas a cabo por membros da 
CGE em todo o mundo, que serão 
distribuídas durante a Semana de 
Ação Global, para enfatizar, junto 
dos decisores, que “fazemos parte 

de um movimento global que trabalha 
para alcançar os mesmos objetivos 
e para a realização do direito à 
educação para todos”. 

Atividade da campanha Semana de 
Ação Global: 
A Educação e eu: histórias de crianças 
de 15 anos de todo o mundo
A Semana de Ação Global começa exatamente 15 anos 
(no mesmo dia) após a abertura do Forum Mundial de 
Educação de Dacar, a 26 de Abril de 2000. Face a isto, 
propõe-se que cada coligação celebre a Semana de Ação 
Global identificando – através das suas redes ou redes 
sociais – uma ou várias crianças nascidas a 26 de 
Abril de 2000, que farão 15 anos no início da Semana 
de Ação Global. Através de documentação e partilha das 
suas histórias – de educação, de exclusão da educação, 
de trabalho infantil ou casamento precoce, de desafios 
no acesso à educação ou à educação de qualidade, das 
oportunidades muito maiores em relação aos seus pais, 
das diferenças entre essas crianças – as coligações podem 
ilustrar de forma viva os progressos realizados na EPT 
e os desafios ainda a superar.

Estas histórias podem ser contadas num filme, por 
escrito, através de fotos ou em citações curtas. A CGE 
vai divulgar estas histórias originais online através do 
site da CGE e dos seus canais de redes sociais bem como 
irá divulgá-las junto de aliados para apresentar um 
perfil, o mais alto possível,destas histórias da vida real 
de crianças que receberam – ou deveriam ter recebido – 
os benefícios dos objetivos da EPT. 
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Fotos da campanha
Vamos caracterizar as campanhas nacionais ao longo 
da Semana de Ação Global, e quaisquer grandes fotos 
que tenha das suas atividades vão fazer uma enorme 
diferença na forma como poderemos promover o seu 
trabalho. No site da CGE vamos ter uma apresentação 
baseada no nosso perfil Flickr. Pode enviar imagens 
diretamente para o Flickr enviando-as para:  
dab12any@photos.flickr.com

Alternativamente, pode enviar fotos para  
Becka White, Responsável de Comunicações: 
becka@campaignforeducation.org

A CGE nas redes sociais
A hashtags para a Semana de Ação Global 2015 será:

Hashtag principal: # vote4education
Hashtag de apoio: # GAW2015 

Vamos adicionar a o site,nas próximas semanas, uma 
série de ferramentas de redes sociais para uso durante a 
Semana de Ação Global. 

Por enquanto, siga-nos nas plataformas das redes 
sociais e partilhe connosco as suas próprias páginas 
de redes sociais para que possamos aumentar a nossa 
influência online!

    Facebook 
www.facebook.org/campaignforeducation

  Twitter 
www.twitter.com/globaleducation  
(@globaleducation)

  YouTube 
www.youtube.com/campaignforeducation

Outras atividades potenciais da Semana 
de Ação Global
Em termos de atividade durante a semana, os membros e 
aliados da CGE estão a desenvolver planos que incluem:

• Reuniões, foruns e debates com políticos e decisores 
políticos relevantes para pressionar as prioridades da 
CGE nos ODS pós-2015; reuniões com os ministérios 
da educação para fazer pressão por uma representação 
Ministerial ou de nível governamental superior na 
Conferência Mundial de Educação na Coreia do Sul, 
em maio de 2015.

• Manifestações culturais e desportivas para atrair 
a atenção do público / sensibilizar a opinião pública

• Eventos comunitários
• Marchas e comícios públicos
• Petições (veja abaixo #UpForSchool)
• Transmissões nos media ou campanhas nas 

redes sociais
• Relatórios e publicações

Lembre-se! Partilhe os seus planos com a CGE 
para que possamos divulgá-los e construir o 
movimento global! Dentro em breve poderá fazê-lo 
em: http://actionweek.campaignforeducation.org

mailto:dab12any@photos.flickr.com
mailto:dab12any@photos.flickr.com
mailto:becka@campaignforeducation.org
http://www.facebook.org/campaignforeducation
http://www.twitter.com/globaleducation
http://www.youtube.com/campaignforeducation
http://actionweek.campaignforeducation.org
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POTENCIAIS 
ALIADOS E 
PARCERIAS DA 
CAMPANHA
Dada a grande relevância do quadro dos 
ODS, este ano em particular será um ano 
importante para alianças e parcerias da 
campanha. Alguns possíveis parceiros-
chave incluem: 

• Académicos influentes do seu país – 
alguns podem fazer parte de comités 
oficiais nacionais ou internacionais; os 
académicos em particular poderiam ser 
úteis na elaboração da sua posição sobre 
os indicadores para as metas relevantes;

• Grupos de cúpula da sociedade civil 
ou redes nos vossos países: alguns 
podem estar a coordenar posições  
pós-2015 mais latas.

Há também várias redes internacionais a mobilizar-
se este ano, o que poderia ajudar a impulsionar as 
campanhas nacionais. Embora nem todas estejam 
centradas na educação, podem estar muito interessadas 
em questões transversais como uma forte ênfase dada 
à igualdade no quadro, o financiamento adequado para 
a implementação, e garantir espaços para a participação 
da sociedade civil. Algumas destas redes podem ser mais 
ativas do que outrasno seu país: pode fazer a sua própria 
análise para determinar que alianças poderão fortalecer 
mais a sua campanha.

#UpForSchool: Uma petição liderada por ‘A World 
At School’levando os líderes a manter a sua promessa 
de assegurar uma educação para todas as crianças até 
o final de 2015. Tem como objetivo ser a maior petição 
de sempre. Pode reunir signatários para esta petição, 
juntamente com as suas próprias demandas nacionais, 
se assim o quiser, como parte das sua atividades da 
Semana de Ação Global e atividades de campanha em 
curso. Pode direcionar as pessoas para o site, ou solicitar 
cópias em papel de pacotes de petição. Os apoiantes da 
CGE podem inscrever-se através de uma página própria 
no site #UpForSchool: https://www.upforschool.org/
petitions/gce-is-upforschool

Ação / 2015: uma plataforma para a sociedade civil em 
campanha para o quadro ODS pós-2015. A plataforma 
baseia-senum acordo fundamental sobre justiça, direitos 
e igualdade, mas não tem posições detalhadas para além 
disso: em vez disso, incentiva organizações da sociedade 
civil de todo o mundo a planear os seus próprios eventos, 
com os seus próprios objetivos, usando a identidade 
Ação / 2015 para os promover. www.action2015.org

Beyond2015: uma coligação de organizações da 
sociedade civilque trabalha para que um quadro forte e 
legítimo suceda os ODM. A CGE desempenhou um papel 
de liderança na sua posição original sobre a educação. 
Beyond2015 desempenha um papel importante na 
coordenação da promoção de defesa da sociedade civil 
no contexto dos debates dos ODS, e pode ser uma boa 
fonte de notícias e atualização sobre os processos ODS. 
www.beyond2015.org

Lembre-se de também assinalar a sua atividade como 
parte da Campanha Global pela Educação! 

http://www.aworldatschool.org/upforschool/GCE-is-UpForSchool
http://www.action2015.org
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RECURSOS

Equitativo, inclusivo e livre: uma visão coletiva para 
a educação pós-2015 A posição da CGE sobre a 
educação pós-2015, desenvolvida em ampla consulta 
aos membros CGE

Este conjunto de ferramentas inclui links 
para outros recursos globalmente relevantes; 
se estiver a ler uma versão impressa, pode 
encontrar os links em:  
campaignforeducation.org/post2015

As páginas da internet de “Vote pela 
Educação” estão em: 
http://actionweek.campaignforeducation.org

Relatório de Monitorização Global da Educação 
Para Todos

Internacional de Educação informações e recursos sobre 
o pós-2015

Guia de promoção de Defesa pós-2015 do Conselho 
Internacional de Educação de Adultos (ICAE)

Veja também www.campaignforeducation.org/post2015 
para:
• Atualizações e links sobre o processo ODS
• Links para documentos da UNESCO sobre 

comentários EPT
• Links para aliados úteis

VOTE PELA  
EDUCAÇÃO

http://campaignforeducation.org/en/campaigns/education-post-2015
http://actionweek.campaignforeducation.org
http://www.ei-ie.org/en/websections/content_detail/7226
http://www.ei-ie.org/en/websections/content_detail/7226
http://www.ei-ie.org/en/websections/content_detail/7226
http://www.icae2.org/index.php/en/component/content/article?layout=edit&id=95
http://www.icae2.org/index.php/en/component/content/article?layout=edit&id=95
http://www.campaignforeducation.org/post2015
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VOTE PELA  
EDUCAÇÃO


