
 
 

EDUCAÇÃO AGORA! - Chamada para a Acção 
  
A menos que tenhamos urgentemente e significativamente aumentado o financiamento da 
educação agora, não chegaremos perto de alcançar uma educação de qualidade inclusiva e 
equitativa e oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos em 2030. 
   
Apelamos aos governos e à comunidade internacional para que façam essa mudança radical no 
financiamento agora para proporcionar educação gratuita, inclusiva e de qualidade, garantindo que 
os recursos sejam utilizados para melhorar a eficácia, eficiência e equitabilidade dos sistemas de 
educação pública. Para conseguir isso, é necessário o seguinte conjunto de acções e vamos fazer 
com que todas as partes interessadas tomem as seguintes medidas: 
 
 Países em desenvolvimento: Aumentar a sua base de tributação interna (para pelo menos 20% 

do PIB) e aumentar a percentagem das despesas em educação (para pelo menos 20% dos 
orçamentos), passando para 6% do PIB em educação e assegurar que os recursos são 
cuidadosamente analisados e gastos, melhorar a eficácia, eficiência e equitabilidade dos 
sistemas de educação pública. 
 

 Doadores bilaterais: Aumentar a ADA (para uma meta global de 0,7%), comprometer pelo 
menos 30% da sua ajuda à educação para apoiar os esforços multilaterais (como a GPE e a ECW) 
e garantir que estas estão a apoiar os países e as populações mais necessitadas. 
 

 Instituições multilaterais: Proporcionar um financiamento harmonizado e alinhado em 
conformidade com as orientações relativas à eficácia da ajuda, a fim de apoiar os países a 
desenvolver e implementar planos nacionais de educação e planos de emergência de elevada 
qualidade, através de: 

o Parceria Global para a Educação (GPE): Aumentar o financiamento do GPE para 2 biliões 
de dólares por ano até 2020 para fornecer financiamento conjunto de subsídios para 
países de renda baixa e média baixa para o desenvolvimento e fornecimento de planos 
robustos do sector educacional nacional e para alavancar financiamento adicional para 
os países mais distantes, SDG4. 

o Educação Não Pode Esperar fundo para a educação em emergências (ECW): Financiar 
totalmente a ECW num total de 3,85 biliões de USD entre 2016 e 2020 e assegurar a 
plena harmonização com a GPE, transformando a velocidade, a escala e a qualidade da 
prestação da educação em situações de emergência. 

 
 Acção Internacional: São necessários esforços suplementares para apoiar as reformas dos 

sistemas fiscais nacionais e para desenvolver um organismo intergovernamental globalmente 
inclusivo, com poderes e recursos suficientes para estabelecer e aplicar regras fiscais globais 
justas. 

 

Combinadas, essas demandas são o que é necessário para levar o mundo no caminho certo para 
alcançar SDG4 até 2030.  

2017 é o momento de priorizar a educação e fazer com que isso aconteça. É a hora para a educação 
agora! 


