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Garantir uma Mudança Transformadora no Financiamento da Educação em 2017-2018 

Esta nota estabelece uma proposta sobre como as Organizações da Sociedade Civil (OSC) poderiam se unir e trabalhar 
em conjunto, em 2017 e além, para aumentar e melhorar o financiamento da educação, a fim de alcançar o ODS4. A 
Campanha Global para a Educação (CGE) está a liderar esse esforço, mas as organizações que não são membros da CGE 
também podem participar desse trabalho.1,2 
 
A presente nota e os seus anexos abrangem:  

1. Enquadramento da campanha: A necessidade e oportunidade de uma campanha de financiamento da educação 
2. Como é o sucesso - Finalidade e Objectivos 
3. Propostas da Campanha Chamada Para a Acção 
4. Abordagem estratégica - metas, táticas, cronograma 
5. Métodos de trabalho 
6. Questões pendentes / riscos e mitigação  
7. Anexos dos antecedentes (documento separado) 

 
1. ENQUADRAMENTO DA CAMPANHA: A necessidade e oportunidade de uma campanha de 

financiamento da educação 
 
O direito à educação está inserido em numerosos tratados e instrumentos internacionais - e na maioria das 
constituições nacionais. Em 2015, os Chefes de Estado DE todo o mundo concordaram com o ODS4, comprometendo-se 
a garantir uma educação de qualidade inclusiva e equitativa e a promover oportunidades de aprendizagem ao longo da 
vida para todos em 2030. Este é um compromisso que devemos agora cumprir. 
 
Esse compromisso foi feito porque cada menina, menino, adolescente e adulto tem direito a uma educação de 
qualidade e porque sabemos que a educação é a resposta para muitos dos problemas enfrentados no mundo de hoje. A 
educação é o factor crítico para alcançar toda a agenda de desenvolvimento sustentável, em direcção a um mundo de 
dignidade, justiça, prosperidade e paz. 
 
No entanto, actualmente, temos uma crise global da educação. Existem 263 milhões de crianças e jovens fora da escola 3 
e pelo menos 250 milhões de crianças que não aprendem o básico de leitura e matemática, das quais 130 milhões têm 
formação há pelo menos 4 anos. Mais de um bilião de adultos, (dos quais dois terços são mulheres), não conseguem ler 
e escrever adequadamente. Existem grupos claros que enfrentam discriminação e desvantagem na educação, quer 
sejam crianças com deficiência, raparigas, grupos minoritários, pessoas afectadas por conflitos, filhos de trabalhadores 

                                                           
1 A associação e a Rede da CGE incluem Coligações Nacionais de educação em 86 países, organizações regionais como a ANCEFA, ASPBAE, CLADE e 
ACEA e ONGs internacionais incluindo a ActionAid International, a CBM, a Educação Internacional, a Marcha Global contra o Trabalho Infantil, o 
Conselho Internacional de Educação de Pessoas com Deficiência Visual (ICEVI), Dia Internacional da Criança e Juventude Africana (IDAY), Luz para o 
Mundo, Oxfam Internacional (e IBIS), Plan International, Fundo Educacional RESULTS, Save the Children, SightSavers International, VSO 
International. 
2 Além dos membros da CGE, as seguintes organizações têm alimentado o desenvolvimento desta nota: Global Citizen; ONE Campaign; Fundo 
Malala; Comitê Internacional de Resgate (IRC); Seu Mundo. 
3 UNESCO GEMR (2016a) "Não deixar ninguém para trás: até que ponto a caminho do ensino primário e secundário universal?" Documento de 
Política 27, Folha de Informação 27. Ver http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002452/245238E.pdf  
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migrantes / pastores e muitos outros. O potencial transformador da educação é minado quando os sistemas são 
estratificados ou perpetuam a exclusão. 
 
O financiamento para a educação é muito inferior ao necessário, devido a regimes fiscais fracos ou regressivos e a 
insuficiente priorização da educação a partir dos recursos internos, bem como o apoio insuficiente dos doadores e da 
comunidade internacional - com a ajuda à educação a diminuir na última década.4 
 
A menos que vejamos uma mudança radical no financiamento da educação, então estaremos pelo menos 50 anos fora 
do caminho certo para alcançar uma educação inclusiva e de qualidade para todos até 2030.5 
 
Isso precisa mudar e precisa mudar agora. 2017 é o momento da educação: o ano em que podemos alcançar um grande 
avanço no financiamento da educação para que isso aconteça. O relatório da Comissão de Educação estima que o 
financiamento para a educação precisa aumentar constantemente de 1,2 triliões US $ para 3 triliões US $ em 2030, com 
mais de 97% dos recursos provenientes dos orçamentos internos de países de baixa e média renda própria.6,7 
 
Há pelo menos seis razões pelas quais o próximo ano apresenta uma oportunidade única para fazer campanha no 
financiamento da educação: 

1. Estamos no início de uma verdadeira operacionalidade da Agenda 2030 e dos ODSs, e agora existe a 
oportunidade de implementar as mudanças necessárias para que o mundo se mantenha no caminho da 
consecução do ODS4 e cumprir os compromissos da Educação de 2030 Declaração Incheon e Quadro de Acção.8 

2. Existem pedidos claros de maior alocação de recursos para a educação na Agenda de Educação 2030, apontando 
para a necessidade dos países mais pobres destinarem um mínimo de 6% do PIB e 20% dos orçamentos 
nacionais à educação. 

3. A Comissão de Educação produziu um forte argumento a favor do investimento na educação e tem um 
poderoso conjunto de defensores que podem aumentar os esforços de outros, como Michelle Obama e Malala, 
para influenciar os Chefes de Estado e os Ministros das Finanças. 

4. A Parceria Global para a Educação acolherá a sua mais importante cimeira de reconstituição até ao final de 2017 
ou início de 2018. 

5. Existe maior ímpeto por trás da educação em emergências com a Educação Não Pode Esperar agora a tomar 
forma. 

6. Os órgãos dos tratados de direitos humanos defendem cada vez mais que os governos e a comunidade 
internacional intensifiquem a sua alocação de recursos para a educação pública.9 

 
Também existem desafios a superar: 

 A nova administração dos EUA e a preocupante tendência em muitos países doadores, embora com algumas 
excepções, no sentido de isolacionismo, de valorização dos direitos humanos e comércio e segurança, 
substituindo os esforços para ser uma boa ajuda dos doadores e também um número de eleições em países 
doadores chave em 2017 (por exemplo, França, Alemanha, Noruega). 

 Os quadros de financiamento existentes tendem a omitir partes importantes da agenda do ODS4, como a 
alfabetização de jovens e adultos, a educação não formal e a aprendizagem ao longo da vida. 

                                                           
4 De 13% a 10% da ODA - do relatório da Comissão de Educação sobre “Geração de Aprendizagem”. 
5 UNESCO GEMR (2016b) "Relatório de Monitorização da Educação Global 2016. Educação para as pessoas e o planeta: criando o futuro sustentável 
para todos". Ver http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245752e.pdf  
6 Comissão de Educação (2016), "A Geração de Aprendizagem: Investir na educação para um mundo em mudança", p.3. 
7Mesmo com um aumento da despesa pública interna, a UNESCO estima que o hiato de financiamento para a educação universal de qualidade 
(desde o pré-escolar até o secundário) até 2030 em países de baixa renda será de 10,6 biliões US $  por ano, em média, entre 2015 e 2030. Isto é 
mais de quatro vezes o nível actual de 2,3 biliões USD $ por ano fornecidos por doadores oficiais (OECD DAC ajuda oficial para gastar em educação). 
8 UNESCO et al. (2015) «Educação 2030. Declaração de Incheon e quadro de acção: Rumo a uma educação inclusiva e equitativa de qualidade e à 
aprendizagem ao longo da vida para todos». 
9 Ver como exemplo: http://www.right-to-education.org/page/using-rights-practice 
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 Há menos visibilidade para a campanha das OSC na educação do que na saúde e em alguns outros sectores - 
apesar da força e do enraizamento do movimento da CGE 

 É necessário levar o caso da educação para além do sector da educação - para chegar aos Ministérios das 
Finanças e aos Chefes de Estado. 

 
Este é o momento de nos reunirmos e nos mobilizarmos em torno do financiamento da educação. Precisamos combinar 
forças e nos unir para dizer que agora é a hora de investir na educação. 
 
2. FINALIDADES E OBJECTIVOS - Como é o sucesso?  
 
Finalidade:  
 
Obter compromissos dos governos e dos doadores internacionais para aumentar o financiamento da educação para os 
níveis necessários para alcançar o ODS4 até 2030 e assegurar que o financiamento seja gasto de forma equitativa e 
eficaz para garantir o direito a uma educação gratuita e de qualidade. 
 
Objectivos:  
 
[Os parceiros de campanha desenvolverão objectivos nacionais mais específicos e metas de financiamento, para reflectir 
o que é possível no seu contexto político. Os indicadores abaixo reflectem a visão da campanha, com base no 
financiamento necessário para atender o ODS4 até 2030.] 
 
Defenderemos, acompanharemos e manteremos diferentes actores para: 
 
1. Financiamento Interno:  
 
Usando a reposição da GPE como um gancho, pedimos pelo menos a 35 governos de países de renda baixa e média-
baixa para fazerem mais e melhores promessas de financiamento à educação aos seus cidadãos em 2017-18, 
promulgando políticas ou legislação para um ou mais das seguintes situações: 

 Fazer promessas comparáveis e credíveis para aumentar as despesas de educação para 20% do total das 
despesas governamentais com educação até 2020 - e 6% do PIB.10  

 Expandir as suas bases fiscais de forma progressiva para, pelo menos, 20% do rácio imposto / PIB (por exemplo, 
eliminando incentivos fiscais prejudiciais, desafiando a evasão, levantando novos impostos afectados, 
reformando impostos regressivos, promovendo reformas do sistema e reforçando os sistemas fiscais). 

 Priorizar a alocação e as despesas sensíveis11 dos recursos educacionais de formas a que se concentrem no 
aumento da equidade e no apoio aos grupos mais marginalizados (inclusive por meio de orçamentos 
transformadores de género). 

 Assegurar uma linha de base sólida para os compromissos e melhorar os dados sobre o financiamento da 
educação e fornecer relatórios anuais sobre o progresso em relação ao seu compromisso.12  

 Comprometer-se a permitir um maior escrutínio da despesa com a educação, tornando os orçamentos da 
educação mais abertos e transparentes, permitindo que os actores da sociedade civil e outros acompanhem os 
orçamentos e monitorizem os gastos e o desempenho, desafiando o uso indevido e expondo a corrupção. 

 
Veja o Anexo D para a linha de base actual dos orçamentos nacionais de educação em países do Hemisfério Sul. O kit de 
ferramentas da CGE, "O Financiamento Importa", oferece orientação prática para apoiar as OSCs a defenderem com os 
seus governos os aumentos na participação dos gastos, o tamanho dos orçamentos, a sensibilidade à equidade / género 
                                                           
10 UNESCO et al. (2015) «Educação 2030. Declaração de Incheon e quadro de acção: Rumo a uma educação inclusiva e equitativa de qualidade e à 
aprendizagem ao longo da vida para todos» Ver http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/incheon-framework-for-action-en.pdf   
11 Reconhecemos que, em muitos contextos, há uma necessidade urgente de reformar ou reconstruir as capacidades de gestão das finanças 
públicas, a fim de assegurar que os fundos sejam efectivamente alocados e gastos. 
12 A ser submetido ao GPE através do MoF / MoE, e através do Grupo Local de Educação. 
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e o escrutínio em todos os níveis.13 Cada uma das coligações dos membros da CGE adaptará as solicitações específicas 
que sejam credíveis, realistas, mas ambiciosas, de acordo com essa estrutura ampla, adaptando-se ao contexto político e 
às oportunidades do seu país. Há um caso particular para a busca de novos compromissos de financiamento / promessas 
de países que estão a chegar à aprovações de subsídios do GPE em 2017 - como a expectativa de manter ou aumentar os 
gastos com educação é um dos requisitos do modelo de financiamento do GPE. 
 
  

                                                           
13 Campanha Global para a Educação (2016), "As questões de financiamento: Um instrumento sobre o financiamento interno para a educação", 
produzido em colaboração com a Education International e ActionAid. 
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2. Ajuda multilateral e bilateral à educação: 
 
Apelamos aos doadores bilaterais e multilaterais para que se comprometam a: 

 Aumentar a sua quota de PIB para a ODA (atingir 0,7% da meta global) e aumentar a quota de ODA para a 
educação para 15% (a partir da actual média de 10%) - liberando novos recursos adicionais para a educação.14 

 Alocar pelo menos 30% da sua ajuda à educação através de canais multilaterais. 
 Aumentar o seu contributo financeiro para a GPE para o seu actual período de estratégia até 2020 e assinalar o 

seu empenho na realização de 2 mil milhões de dólares por ano para a GPE a partir de 2020. 
 Aumentar o seu contributo financeiro para a educação em situações de emergência, incluindo o aumento das 

promessas de Educação Não Pode Esperar (ECW) para assegurar que a ECW receba um total de 3,85 biliões de 
USD entre 2016 e 2020;15 que as promessas à ECW são financiamentos adicionais para a educação; e que a ECW 
está totalmente harmonizada com a GPE. 

 Concentrar a sua ajuda nos países com maior necessidade, concentrar-se na redução das desigualdades 
educacionais e alinhar o seu trabalho em apoio aos planos nacionais do sector da educação. Isto deve incluir 
maiores contribuições para os esforços que atingem os mais desfavorecidos e marginalizados - por ex. Mais 
atenção à educação infantil, crianças com deficiência, meninas e crianças que foram forçosamente deslocadas 
devido a crises. 
 

3. Acção internacional 

Para apoiar os países em desenvolvimento no sentido de expandir as bases tributárias internas e os gastos com 
educação de forma progressiva e sustentável, há uma necessidade urgente de esforços internacionais (através do 
financiamento para o desenvolvimento e do Fórum Político de Alto Nível / ODS e G7 / G20) Reforma dos sistemas fiscais. 
Juntamos o apelo para a criação de um novo órgão inter-governamental sobre impostos que seja: 

 Globalmente inclusivo (não apenas o clube das nações ricas da OCDE que atualmente estabelece regras fiscais); 
 Totalmente capacitado e com recursos; 
 Mandatado para definir e fazer cumprir regras fiscais globais, incluindo o tema da evasão fiscal; 
 Comprometidos com a transparência fiscal, relatórios públicos por país e registos públicos de propriedade 

beneficiária; e  
 Apoiar formas progressivas de tributação global para ajudar a financiar todos os ODSs. 

 
Ver Anexos para informações de base e tabelas que podemos começar a completar para desenvolver o financiamento 
pedido em cada país. 
 
3. PROPOSTA DA CAMPANHA CHAMADA PARA A ACÇÃO 
 
A fim de reunir todos as finalidades e objectivos, a Campanha Global para a Educação solicitará aos seus membros e 
outras organizações que estejam interessadas em endossar uma Campanha global de Acção. Isto é resumido abaixo e 
resume as grandes mudanças que queremos ver em 2017 e 2018, na preparação para a revisão do ODS 4 em 2019 nas 
Nações Unidas. 
 
Ao endossar a Chamado para a Acção, você estará a dizer que a sua organização: 

 Apoia os objectivos e pede à Chamada para a Acção como a visão geral do que é necessário para transformar o 
financiamento da educação para levar o mundo no caminho da consecução do ODS4 até 2030; 

                                                           
14 Conforme recomendação do relatório da Comissão de Educação, p.23. 
15 As metas de mobilização de recursos da ECW são (em USD): 153 milhões em 2016; 383 milhões em 2017; 689 milhões em 2018; 1 bilhão em 
2019; E 1,5 mil milhões em 2020. Alcançar estes números permitiria à ECW apoiar 1,36 milhões de crianças em 2016; 3,4 milhões em 2017; 6,12 
milhões em 2018; 9,52 milhões em 2019; e 13,6 milhões em 2020 (com base nas próprias projecções da ECW). 
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 Ficaria feliz por o nome e / ou o logótipo da sua organização ser incluído numa apresentação infográfica da 
Chamada para a Acção que será oferecido como uma ferramenta colectiva de comunicação e defesa de direitos 
para todos os parceiros das OSC que endossem a Chamada para a Acção; 

 Compromete-se a ajudar proactivamente a entregar pelo menos uma das questões; 
 Envidará esforços para usar e fazer referência à Chamada para a Acção no seu trabalho de advocacia sobre o 

financiamento da educação e que colaborará com outros parceiros das OSC envolvidas, como útil ou necessário; 
 Ao usar as redes sociais para defender o financiamento da educação, usará o hashtag #EducationNow ao lado de 

quaisquer outras hashtags de campanha que a sua organização tenha ou priorize. 
 
Isso não significa que você tem de fazer campanha de forma proactiva e defender e apoiar todas as questões em toda a 
sua defesa, ou que você terá que usar a Chamada para a Acção ou #EducationNow hashtag no lugar das suas campanhas 
existentes ou produtos de defesa. Também não significa que se espera que você se comprometa a fornecer recursos em 
comum a qualquer campanha conjunta, ou que você só seria capaz de fazer advocacia e campanhas sobre o 
financiamento da educação como parte de uma coligação. No entanto, se você fizer advocacia individual e fizer 
campanha, nós pedimos que utilize as perguntas e mensagens na Chamada para a Acção, de modo a promover um 
maior alinhamento das perguntas dos líderes políticos das OSCs e que você faça esforços para colaborar com outras 
OSCs envolvidas neste trabalho onde é útil ou relevante fazê-lo. 
 
Nosso objectivo é lançar publicamente o Convite à Acção da Educação Agora durante as reuniões da Primavera do Banco 
Mundial em Abril (se o tempo permitir) ou na reunião da CCNGO no Camboja em Maio.  
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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, ODS4. 

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 ODS4 até 
2030.  

2017 é o momento de priorizar a educação e fazer com que isso aconteça. É a hora para a educação agora! 
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4. ABORDAGEM ESTRATÉGICA: Metas, táticas, cronograma 
 
 Esta campanha precisa de uma advocacia coordenada e de campanhas a nível global, regional, nacional e local. 

Necessita de um elevado nível de ambição, visando os Ministros de Estado e de Finanças, bem como os ministros do 
desenvolvimento e da educação internacionais, os parlamentares, as missões da ONU em Nova Iorque e outras 
esferas de tomada de decisões relevantes das Nações Unidas.  
 

 Será importante tentar garantir alguns compromissos iniciais, especialmente sobre os recursos internos dos países 
em desenvolvimento e usar esses campeões como alavanca para influenciar os doadores a assumirem maiores 
compromissos com a GPE. Ao mesmo tempo, os países que estão a fazer movimentos regressivos no que diz 
respeito aos orçamentos internos devem ser nomeados e envergonhados. 

 
 Teremos de envolver alguns parceiros chave, incluindo:  

o As coligações membros da CGE em toda a África, Ásia, América Latina, região árabe e Europa e América do 
Norte; 

o Membros do CGE INGO e outras OING e actores que concordam com a Chamada para a Acção (incluindo os 
CEOs); 

o Sindicatos de professores; 
o Jovens militantes, incluindo organizações de estudantes e sindicatos; 
o Movimentos de justiça tributária; e 
o Indivíduos de alto perfil e campeões de educação como Malala, Michelle Obama, etc. 

 
 É importante que existam fortes coligações a nível nacional, tanto nos países doadores como nos países em 

desenvolvimento, e que as coligações adaptem a campanha a esses contextos, incluindo a identificação de decisores 
nacionais importantes que possam ser influenciados e estratégias para o fazer. 

 
 É fundamental que nos engajemos efectivamente em coligações regionais, fóruns de liderança e processos e 

posicionemos a educação como central para a solução dos problemas / questões que eles priorizaram, como por 
meio da ANCEFA etc. com a União Africana - usando o seu enfoque na maximização do dividendo como parte da 
estratégia África 2063. Deverão ser identificados organismos regionais análogos para todas as regiões. 
 

 Enquanto a sociedade civil pode usar alavancas de influência para aplicar pressão (como lobbying directo, 
comunicação social, mobilização pública), devemos também tentar maximizar a defesa de governo a governo - isto 
é, conseguir 3-4 governos poderosos para serem campeões para esta agenda e gastar algum do seu capital político 
em trazer outros junto com eles. 

 
Portanto, haverá três vertentes para a abordagem estratégica: 
 

1) DOADORES: Estratégias individuais destinadas a actividades a nível nacional nos países doadores alvo, lideradas 
/ apoiadas pelas coligações do hemisfério Norte da CGE (sempre que possível) e ONGs internacionais; 
 

2) PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO: Estratégias individuais dirigidas a actividades de nível nacional em países em 
desenvolvimento, lideradas por coligações de membros da CGE e apoiadas por coligações regionais, Secretaria 
Internacional da CGE e ONGs internacionais onde têm capacidade e presença;  
 

3) GLOBAL: Sustentado por alguma actividade em torno de momentos globais dirigidos aos Chefes de Estado / 
Ministros das Finanças. Isto será liderado por coligações relevantes da CGE, incluindo OING interessadas. 
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a.) METAS 
 
DOADORES: 

 Nível 1: Reino Unido, UE, EUA, Canadá, Alemanha, França, países nórdicos (Noruega, Dinamarca e Suécia), Itália, 
Japão e Austrália. 

 Outros a considerar: Holanda, Finlândia, Irlanda, Luxemburgo, Bélgica, Coréia, Espanha, Suíça. 
 
PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO: 

 Todos os 65 países em desenvolvimento parceiros da GPE e países onde temos coligações fortes e activas da 
CGE. Procuraremos influenciar pelo menos 35 destes e dar um enfoque especial a 15 países identificados como 
potenciais campeões ou países focais [o trabalho está em andamento para definir esta lista]. 

 
b.) TÁTICAS 
 
Vamos dividir o nosso trabalho de 2017 em duas partes. 
 
Fevereiro a Julho:  

 Realizar os preparativos em nível de trabalho necessários, para elaborar solicitações personalizadas específicas 
para cada doador, e cada país em desenvolvimento que estamos a direccionar, e garantir que existem 
estratégias nacionais, e clara advocacia e campanha em cada um desses países-alvo. 

 Começar a fazer campanha para que os líderes mundiais dêem prioridade ao financiamento da educação em 
2017 e assegurem compromissos para fazer de 2017 o ano de um grande avanço, embora tenhamos de manter 
a pressão até 2019 (quando o progresso na ODS4 será revisto). 

 Utilizar as oportunidades do G7 e do G20, bem como o HLPF, a Assembleia Geral das Nações Unidas e o Comité 
de Direcção da Educação 2030 e as reuniões ministeriais para falar sobre o que é necessário em termos de 
financiamento da educação para alcançar o ODS4. 

 Identificar os países em desenvolvimento onde podemos começar a trabalhar cedo durante ou logo após a 
Semana de Acção Global para a Educação (que se concentra na prestação de contas para o ODS4) para 
promover altos níveis de ambição no financiamento em 2017-18. 

 
Para isso, realizaremos as seguintes actividades: 

 Desenvolver uma campanha colectiva criativa e materiais de comunicação para o financiamento da educação e 
delinear o que a nossa campanha global pede (Março / Abril). 

 Pedir a cada cada coligação nacional o desenvolvimento específico de financiamento de educação sob medida 
de advocacia / campanha (Março em diante). 

 Influenciar as reuniões Sherpa do G7 e do G20 e outras reuniões de preparação em Março e Abril. 
 Envolver-se com a Comissão de Educação sobre como abordar todas as nossas preocupações. 
 Sempre que possível, usar a Semana de Acção Global para a Educação em Abril (que se concentrará na 

prestação de contas para a implementação do ODS4) para criar um impulso e dar um perfil inicial aos principais 
pedidos de financiamento (nos países em desenvolvimento e nos países doadores). 

 Realizar uma reunião de planeamento e mobilizar os actores da sociedade civil envolvidos na reunião da CCNGO 
no Camboja, em Maio, e desenvolver a posse do Conselho da CGE na sua reunião do Conselho. 

 Utilizar o G7 na Itália em Maio para assegurar uma linguagem positiva e compromissos sobre a importância da 
educação e para o Canadá priorizar a educação no G7 em 2018. 

 Utilizar o Evento de Educação de Alto Nível do Comité Director de Educação 2030 em Junho, em aliança com o 
Presidente da Assembleia Geral da ONU, para apresentar e solicitar as solicitações nesta Chamada para a Acção. 

 G20 na Alemanha (Julho): a.) Cúpula da África (Junho) anuncia os Pactos dos Países Africanos, que incluem 
novos compromissos sobre o aumento dos orçamentos  para a educação; E b.) O G20 prioriza formalmente o 
financiamento da educação. A Argentina a comprometer-se a priorizar a educação como parte de sua 
Presidência 2018 do G20. 
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 Utilizar a Trienal da Associação para o Desenvolvimento da Educação em África (ADEA), o Fórum Regional ODS4 
da África Oriental, a Cimeira de Junho da UA, os Países Pioneiros da Comissão de Educação e a UNGA em 
Setembro para garantir compromissos / promessas precoce dos países em desenvolvimento. 

 
Agosto a Dezembro: Entregar as estratégias em cada doador e país em desenvolvimento que estamos a alvejar e utilizar 
a GPE no reabastecimento cúpula no quarto trimestre de 2017 ou 1º Trimestre de 2018 como momento-chave para a 
garantia de promessas. 
 
Para conseguir isso, nós iremos: 

 Assegurar que as coligações nacionais da CGE tenham formulações e estratégias claras e fortes e que a 
inteligência seja compartilhada em todas as nossas redes para apoiar a defesa nacional. 

 Utilizar as reuniões do Ministério da Educação regional como pontos chave 
 Utilizar as Reuniões Anuais da UNGA e do Banco Mundial (Outubro) e o lançamento do Relatório sobre o 

Desenvolvimento Mundial 2018 sobre a educação em Novembro de 2017 como momentos globais chave. 
 Utilizar a cimeira de reabastecimento do GPE como principal momento para compromissos de terra. 

 
Os planos para 2018 serão desenvolvidos posteriormente com base na aprendizagem a partir de 2017 
 
c.) CRONOGRAMA 
 
 Fevereiro: 28 – Março 1 – Reunião do Conselho da GPE. 
 March: 8 – Lançamento da ONE campanha contra a pobreza com foco na educação; 13 – Comissão sobre o Estatuto 

da Mulher em Nova Iorque; 14-16 – Desenvolvimento do Grupo de Trabalho G20; 15-17 - Trienal  ADEA; 20-21 – 
Reunião Sherpa do G7; 22 – Evento de relatório IDDC sobre o Custo da Equidade e reunião de CEOs sobre o cálculo 
de custos 23-24 – Reunião Sherpa do G20; 29-30 – CGE Alemanha eventos com imprensa e parlamentares. 

 Abril: ODS4 Fórum Regional África Oriental (TBC); w/c 17 – Reuniões de Primavera do Banco Mundial e reunião dos 
Ministros das Finanças do G20; 23-29 – Semana de Acção Global sobre Educação da CGE; 26 – Momento orçamental 
da Noruega - empurrar para o sinal positivo na GPE. 

 Maio: 1-year Aniversário do estabelecimento da ECW; 8-9 – Reunião CCNGO no Camboja; 26 – 27 G7 Cimeira de 
Líderes em Itália - relatório de prestação de contas será sobre educação (provavelmente lançado a 25 de Maio). 

 Junho: 5-7 – Reunião do Conselho da GPE, Ottawa; 5-9 Nova Iorque - Fórum Político de Alto Nível sobre 
Desenvolvimento Sustentável; Cimeira da União Africana; 12-13 – G20 África - Plano BMZ Marshall para a África; 12-
16 – Enviar a Campanha Amigo na semana de acção do Reino Unido, centrando-se na reposição da GPE; 20 – Dia 
Mundial dos Refugiados; 21-22 – Educação 2030 Reunião do Comité Directivo; 24 – Presidente da Assembleia Geral 
Evento de alto nível sobre financiamento da educação, Nova Iorque. 

 Julho: CGE Reino Unido evento parlamentar com Julia Gillard sobre a reposição da GPE no início de Julho;6 – 
Concerto do Cidadão Global para o G20 na Alemanha; 7-8 – Reunião do G20 - Alemanha; 10-19 – Fórum Político de 
Alto Nível; 12th – Dia de Malala. 

 Agosto: 19 – Dia Mundial da Ajuda Humanitária. 
 Setembro: Oportunidade na França no orçamento; 11 – Eleições Gerais na Noruega 23 – Eleições Gerais na 

Alemanha; Assembleia Geral da ONU e 23º Festival Cidadão Global. 
 Outubro: 5 – Dia Mundial do Professor; Reuniões anuais do Banco Mundial; 25-27 CONFINTEA+6 na Coreia do Sul. 
 Novembro: Lançamento do Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial 2018 sobre a Educação 
 4º Trimestre de 2017 ou 1º Trimestre de 2018 – Cimeira de reabastecimento da GPE (tbc). 
 Planos de 2018 a serem desenvolvidos com base nos avanços da revisão em 2017 
 
5. MÉTODOS DE TRABALHO  

 
Esta será uma campanha de coligação de estilo toque-leve, estilo flotilha, que se baseia no movimento da CGE, mas 
abrindo para outros que apoiem a Chamada para a Acção global. Não vai sobre-coordenar as actividades e dará às 
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organizações a flexibilidade para ainda entregar as suas próprias campanhas específicas de educação em 2017 sobre 
questões como meninas, refugiados, crianças com deficiência. Trata-se principalmente de nos reunirmos em torno de 
mensagens comuns para que falemos com uma só voz sobre o financiamento da educação e assim ampliar a pressão 
sobre os líderes políticos para se intensificarem. 
 
As coligações nacionais da CGE são os principais actores na realização desta campanha e pedem, posições, tácticas e 
actividades que serão decididas a nível nacional. Nenhum actor entrará em contacto com qualquer governante 
estrangeiro ou formulador de políticas sem se coordenar com o membro da CGE no país em questão. 
 
Para apoiar a partilha de informações e alguma actividade colectiva global, criaremos uma lista de e-mail dedicado e 
utilizaremos as estruturas existentes da CGE, como o Conselho e as coligações regionais, bem como os três grupos de 
OSC no conselho da GPE. Esta lista de discussão será inclusiva para garantir que todas as organizações envolvidas nesta 
campanha tenham oportunidades iguais de participar. Asseguraremos que as chamadas específicas são agendadas antes 
de momentos-chave como o G7, o G20, o HLPF, a UNGA e a reposição da GPE e que os pontos focais principais estão 
identificados para cada um desses momentos e esse ponto focal garantirá que temos um conjunto claro de mensagens 
das OSCs  e planear como estamos a influenciar essas oportunidades. 
 
Também tentaremos obter recursos adicionais para apoiar a actividade colectiva global e apoiar as coligações que estão 
a lutar para os recursos das suas campanhas. 
 



12 
 

6. QUESTÕES PENDENTES/RISCOS E MITIGAÇÃO  
 

Questão pendente ou risco Mitigação 
Falta de decisão sobre o acolhimento / patrocinadores para o reabastecimento dA GPE  
 

Ser proposicional e envolver com a GPE para influenciar isso. 

Âmbito da campanha  
 Certificar de que fazemos campanha em mais do que apenas o tamanho do 

financiamento, mas também a sensibilidade / equidade / eficácia e escrutínio das 
despesas  

 Necessidade de garantir que o âmbito da campanha não se alarga muito e se concentra 
nas questões se houver acordo e propósito comuns. 

 Incluir a justiça tributária exige alguma capacidade extra 
 

Usar o quadro 4 do Ss no toolkit de CGE Questões de 
Financiamento e usar isso também para o reforço da 
capacidade sobre questões fiscais. 

Sector privado - concentrar-se sobre eles, pagando impostos 
justos nos países onde eles fazem lucros. 

Trabalhar com a Comissão de Educação 
 No momento do seu lançamento, embora acolhesse alguns elementos, a CGE 

manifestou algumas preocupações críticas relativamente ao relatório da Comissão (por 
exemplo, as suas deficiências em matéria de impostos, de redução da dívida e de 
privatizações, a sua proposta de MDB)  

 Muitas dessas preocupações iniciais permanecem mesmo quando o Mecanismo 
Internacional de Financiamento (FIF) está a ser aprofundado. Há reservas contínuas 
sobre o financiamento baseado em dívida para a educação e sobre a criação de 
arquitectura paralela.  

Evitar declarações que sugerem a aprovação do relatório da 
Comissão, embora claramente acolhendo algumas áreas. 
 
Participar de um diálogo separado entre o Conselho da CGE e a 
Comissão de Educação sobre a Facilidade de Financiamento 
Internacional (FIF).  

Ambição e recursos 
 O risco de que a nossa ambição não seja suficientemente elevada e o sector execute a 

mesma antiga campanha de reaprovisionamento da GPE que realizou no passado. 
 Cada organização precisa ser clara sobre o quanto está a priorizar o financiamento da 

educação e o que ele está a oferecer à campanha. Importante que o CEOs esteja a 
bordo. 

  Necessidade de mapear e compreender onde as organizações têm pontos fortes (e 
fraquezas) - e não apenas assumir compromissos das OSCs pelo seu valor nominal. 
Precisa de uma estratégia de campanha clara para cada alvo, com actividades planeadas 
e clareza sobre quem vai fazer o quê. 

 Necessidade de ser claro em geral pedir e ser capaz de explicar por que o financiamento 
da educação é tão baixo e em declínio - necessidade de se envolver com o público e os 
políticos de uma forma que entenda e mostre como investir na educação é fundamental 
para resolver os principais problemas Que os Chefes de Estado se preocupam 
diariamente. 

Precisamos elevar a barreira e direccionar aos Chefes de Estado 
e ter uma estratégia que implante tácticas inteligentes para 
mobilizar e garantir a mudança que precisamos ver - incluindo 
desafiar a GPE na reunião do Conselho no final de Fevereiro e 
envolver os representantes do DCP como aliados para o 
reabastecimento mais ambicioso. 
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 Importante contratar sindicatos de professores e OSCs nacionais - as ONGIs têm 
problemas de responsabilidade - quem eles representam, estão realmente a representar 
as vozes dos cidadãos? 

 Necessidade de uma acção conjunta rápida e bem sucedida - com um momento inicial 
de promessa e, em seguida, um momento de garantia de acompanhamento - quer com 
os doadores do G20 e / ou com os parceiros dos países em desenvolvimento através do 
momento da UA ou do trabalho da Comissão. 

 Precisa de camadas de mensagens e engajamento para saber o que todos nós estamos a 
empurrar e a fazer colectivamente e o que as organizações podem dizer / fazer 
separadamente, sem danificar a campanha. 

Duração da campanha / acompanhamento das promessas feitas na reposição 
 A ajuda global à educação está em declínio, por isso temos de estar a aumentar a 

dimensão global - é necessário um plano de três anos para o fazer, não um ano. Também 
precisam estar a aproveitar ao máximo as oportunidades nacionais quando surgirem - p. 
Sueco e francês desenvolvendo as suas novas políticas de desenvolvimento no 
momento. 

 Veja 2017 como um catalisador, não o único ano em que é tempo da educação - e 
também tente aproveitar esta oportunidade para reforçar / construir fortes coligações 
nacionais para além de 2017 - factor de trabalho em 2018 pelo menos. 

 Arriscamos a ouvir muitos compromissos e apelos à acção por parte de líderes globais, 
mas não veremos nenhum aumento real no financiamento da educação e / ou 
obteremos mais dinheiro, mas não será gasto equitativamente. 

 Risco de aumento nos apoios multilaterais (isto é, para a GPE), mas está à custa dos 
gastos com ajuda bilateral (ou seja, apenas transferindo dinheiro de um pote para o 
outro, e não muito mais dinheiro). 

A campanha precisa ser muito direccionada aos países-alvo 
certos (doadores e em desenvolvimento) ao invés de muita 
actividade geral dirigida a todos. Reserve recursos para 
acompanhar as promessas até 2018. O objectivo de garantir o 
apoio a longo prazo, inserindo o financiamento da educação 
inclusiva em documentos de políticas-chave dos países-alvo. 
Precisamos de um foco de capital forte em tudo o que 
comunicamos. Seja claro, estamos pedindo não apenas mais, 
mas melhores finanças. 

Falta de objectivo da GPE 
 A falta de um objectivo global de financiamento para a GPE é um problema - precisamos 

de planear e mobilizar rapidamente 

Necessidade de influenciar o Conselho da GPE (particularmente 
os doadores) a ser ambicioso e necessitar de uma estratégia 
eficaz para isso - especialmente para a reunião de Ottawa em 
Junho 

Os desafios e oportunidades no alojamento da ECW 
 A falta de clareza sobre o alojamento da ECW é problemática - não pode ir para os 

doadores com 2 ou mais diferentes financiamentos da educação pedidos em 2017. 
 Necessidade de garantir que a ECW e a EIE não se limitam a dar um empurrão e que 

apresentamos um pedido harmonizado que incorpora o GPE e a ECW - ou seja, o 
investimento na educação é necessário em geral e proporcional para diferentes 
subsectores / organizações. 

 Risco de voz fracturada da OSC - necessidade de nos reunirmos todos. 

Devemos verificar com a ECW as datas-chave de 2017 e alinhar 
as actividades. Necessidade de apresentar uma posição muito 
clara sobre a necessidade de harmonização, incluindo resolver 
a questão do alojamento pela GPE o mais cedo possível - isto 
precisa fazer parte das nossas perguntas sobre ECW. 
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Critérios específicos de sucesso - isto é, meninas, crianças com deficiência 
A campanha deveria incluir outros critérios específicos de sucesso, como o progresso de 
certos grupos de crianças? Por exemplo, sobre a educação das meninas, que acções / 
objectivos / metas que podemos defender? Três sugestões potenciais: 
 Podemos fazer um apelo a mais países para que se inscrevam na Declaração de Acção 

para a Educação das Meninas e apoiem / financiem programas de educação das meninas 
locais nos países de maior desigualdade? Isso poderia ajudar a impulsionar os recursos 
internos para contribuir para a peça global de financiamento. 

 Podemos defender internamente (se o foco global for a primeira fase da escala de 
financiamento da educação a ser realizada através de GPE e ECW reabastecimentos em 
2017) para GPE e ECW terem estratégias robustas de equidade de género (ou geral) para 
que o financiamento possa ser adequadamente direccionado para alcançar aqueles que 
mais precisam. 

 O financiamento da educação das meninas é um bom ponto de entrada para procurar 
financiamento por parte de outros - isto é, as fundações centradas no sector privado / 
mulheres e meninas? 

Temos também de assegurar que nos integramos eficazmente com o trabalho que está a ser 
conduzidos por organizações que se concentram nas crianças com deficiência e que recebem 
uma educação de qualidade - "Custo da Equidade" e a nova observação geral sobre a Art. 
24º da UNCRPD para atrair doadores não tradicionais. 

Devemos ser mais focados e concisos na nossa campanha, uma 
longa lista de compras não funciona. 
 
Portanto, precisamos nos concentrar no que pede fazer com 
que o financiamento da educação seja mais equitativo - p. 
Sensibilidade no 4S '. 
 
Obter aconselhamento da Light for the World sobre a melhor 
forma de integrar o trabalho sobre "Equivalência de Custos" 
nesta campanha. 

Concorrência com outros sectores 
 A percepção de financiamento da educação em concorrência com a saúde ou outros 

sectores. Pior do que isso poderia ser que nós garantíamos compromissos, mas em 
detrimento da despesa noutros sectores. 

Incluir sinergias com a saúde e outros serviços de bem-estar na 
narrativa e mensagens-chave para todas as metas. Alertar 
fortemente contra o investimento na educação em detrimento 
dos investimentos na saúde. 

 
 
Consulte o documento dos Anexos para obter as seguintes informações:: 
 
 ANEXO A: Como chegar a 2 biliões US $ por ano para a GPE até 2020 
 ANEXO B: A Educação Não Pode Esperar metas anuais para 2020 
 ANEXO C: Doadores principais actuais para a educação básica 
 ANEXO D: Financiamento da educação no Sul Global 
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Garantir um Deslocamento Transformativo no Financiamento da Educação em 2017-
2018: ANEXOS 

ANEXO A: Como chegar a 2 biliões US $ por ano para a PGE até 2020 
 
Contribuições cumulativas 
 
Contribuições cumulativas para o Fundo da PGE por doador (%), 2003-Setembro de 2016 
 

 
 

Reino Unido
21,76%

Holanda
14,08%

Noruega
9,00%

Austrália
8,94%

Espanha
7,71%

Suécia
7,65%

Dinamarca
7,44%

EUA
4,33%

Canadá
4,20%

Comissão Europeia
4,11%

França
2,15%

Alemanha
1,84%

Irlanda
1,75%

Bélgica
1,65%

Itália
0,89%

Suiça
0,73%

Japão
0,50%

CIFF
0.48%

Russia
0.33%

Finlândia
0,16%

Luxemburgo
0,16%

República da Coreia
0,11%

Roménia
0,02%
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Nota: as percentagens neste gráfico mostram as contribuições dos doadores assinadas em acordo e recebidas. As 
promessas ainda não assinadas num acordo não estão incluídas. 
 
Abaixo está uma alocação potencial e um conjunto de metas para alcançar a meta de 2 biliões US $, com base numa 
combinação de participação justa e registo prévio de promessas para a PGE. Este é apenas um guia ilustrativo; Cabe às 
organizações não governamentais / coligações da CGE nesses países decidir o objectivo de financiamento que 
defendem.1 
 

Doador Promessas Anuais até 2020 (milhões 
de USD) 

Porcentagem de 2 biliões US $ 

Reino Unido 300 15 
UE 300 15 
EUA 200 10 
Canadá 200 10 
Alemanha 200 10 
França 200 10 
Nordicos 200 10 
Itália 80 4 
Japão 80 4 
Austrália 80 4 
Resto dos doadores 
tradicionais 

80 4 

Doadores emergentes 60 3 
Inovação do KPGE 20 1 
TOTAL 2000 100 

 
 
 

NEXO B: Educação Não Pode Esperar objectivos anuais até 2020 
 
 

 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 
Total de crianças 
e jovens alvo 

1,360,000 3,400,000 6,120,000 9,520,000 13,600,000  
 

Financiamento 
total necessário 
($) 

$153 milhões $383 milhões $689 milhões $1 biliões $1.5 biliões 

 
 

                                                           
1 Por exemplo, a CGE-US indicou que a meta dos EUA é muito ambiciosa dada a actual administração. 
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ANEXO C: Doadores principais actuais para a educação básica 
 

   DAC Data 2015: compromissos existentes, em USD corrente * Dados da 
PGE 

Dados da 
ECW 

  

País Chefe de 
Estado 

Ministro das 
Finanças 

Total de 
auxilio 
para a 
Educação  

Basico Secundário Pós-
Secundário 

Não 
especificado 

Contribuição 
da PGE  
($USD) 
 

Contribuição 
da ECW 
($USD)  
 

Quais as ONGs 
que se 
apresentam, com 
forte capacidade 
de advocacia e 
campanha?  
 

Resumo das 
oportunidades e do 
contexto político 
(por exemplo, 
próximas eleições, 
ciclo orçamental, 
etc.) 
 

Austrália 
 

Malcolm 
Turnball  

Mathias 
Cormann 

333.47 141.42 15.81 27.93 148.32 19.81 
milhões 
(2016) 

 STC 
RESULTS 
Global Citizen 
 
Coligação de 
Educação 
Australiana 

 

Bélgica  Charles 
Michel 

Johan Van 
Overtveldt 
 

89.42 6.13 51.63 15.78 15.88 12.11 
milhões 
(2015) 

 EI 
Plan 
ONE 

 

Canadá 
 

Justin 
Trudeau 

Bill Morneau 292.19 92.37 56.57 18.8 124.45 22.46 
milhões 
(2016) 

15.3 milhões STC 
RESULTS 
Plan 
ONE 
Global Citizen 
 
Canada IEP WG 
(Não-membro mas 
activo) 

 

Dinamarca Lars Løkke 
Rasmussen 

Kristian 
Jensen 

96.43 42.56 0.02 8.92 44.92 40.35 
milhões 
(2015) 

11.2 milhões  STC 
Oxfam 
 
Dinamarquês  

 

Comissão 
Europeia 
(CE) 

  788.99 214.92 263.73 170.35 139.99     

Finlândia Juha Petri 
Sipilä 

Antti Petteri 
Orpo 

72.35 25.58 0.64 16.09 30.04 3.15 milhões 
(2015) 

 STC?  

França 
 

François 
Hollande  

Michel Sapin 1176.83 46.61 236.76 816.2 77.26 8 milhões 
(2015) 

 ONE 
Global Citizen 
Plan 
Oxfam 

Eleições em Abril 
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Coligação de 
Educação & 
solidariedade laica 

Alemanha 
 

Angela 
Merkel  

Wolfgang 
Schauble 

2030.4 270.79 275.1 1191.73 292.77 7 milhões 
(2016) 

 STC? 
Plan 
ONE 
Oxfam 
 
Globale 
Bildungskampagne 

Eleições em 
setembro de 2017. 
G20 anfitrião em 
julho. Sempre 
lutaram para que a 
Alemanha se 
concentrasse na 
educação no 
orçamento da ajuda, 
especialmente para 
além da TVET. 

India Narendra 
Modi 

Arun Jaitley        STC? 
Fundo Malala  
Global Citizen 
 
Coalizão Nacional 
para a Educação 
(NB esta é uma 
coalizão 
financiada pelo 
CSEF, CGE) 

 

Irlanda Enda Kelly Michael 
Noonan 

39.81 11.86 5.48 4.13 18.34 4.44 milhões 
(2015) 

 Global Citizen 
 
Irish Education 
Forum 
(anteriormente 
Irish CGE 
Coalition) 

 

Itália Paolo 
Gentiloni 

Pier Carlo 
Padoan 

105.21 25.62 10.18 34.76 34.65 4 milhões 
(2016) 

 STC 
 
CME Itália 

Mudança de 
governo em 
Dezembro de 2016. 

Japão 
 

Shinzo Abe Taro Aso 530.66 41.31 56.11 277.05 156.18 1.47 milhões 
(2016) 

 STC?  

Luxemburgo Javier 
Bettel 

Pierre 
Gramegna 

44.27 16.11 20.07 0.95 7.13 0.33 milhões 
(2015) 

   

Holanda 
 

Mark 
Rutte 

Jeroen 
Dijsselbloem 

123.9 20.55 .. 102.88 0.48 37.42 
milhões 
(2014)  

7.8 milhões STC 
Global Citizen 

Potencial de 
elevação - eles se 
tornaram mais 
públicos no cenário 
internacional pós-
Trump.  
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Noruega 
 

Erna 
Solberg 

Siv Jensen  458.69 365.47 4.65 25.05 63.51 45 milhões 
(2015) 

10 milhões  STC 
Global Citizen 

Eleições no final de 
2017. Será um país 
convidado no G20 
em Julho. 

República da 
Coreia 

Hwang 
Kyo-ahn 
(acting 
Presidente) 

Yoo Il-Ho 260.29 45.79 83.69 68.16 62.66 1.4 milhões 
(2015) 

 STC?  

Espanha Mariano 
Rajoy 

Cristóbal 
Ricardo 
Montoro 
Romero 

32.24 4.75 5.54 4.1 17.85 26.83 
milhões 
(2013) 

 Ajuda e Acção 
Entre culturas 
 
CME Espanha 

 

Suécia 
 

Stefan 
Lofven 

Anders Borg 67.28 8.44 2.73 26.66 29.44 11.76 
milhões 
(2015)  

 STC? 
 
Forum Sueco da 
EPT 

 

Suiça  Doris 
Leuthard 

Ueli Maurer 

 

85.5 10.18 54.28 11.6 9.43 6.83 milhões 
(2015)  

 STC 
 
Réseau Suisse des 
Partenaires pour 
l’Education 

 

Reino Unido 
 

Theresa 
May 

Philip 
Hammond 

600.26 139.61 95.91 152.31 212.44 25.7 milhões  
(2016) 

44.6 milhões STC 
RESULTS 
Plan 
ONE 
Oxfam 
Malala Fund 
Global Citizen 
 
CGE U 

Clima político 
desafiador para 
ajuda dada ao Brexit 
e pressões 
financeiras, mas o 
Reino Unido é o 
maior doador de 
PGE e tem um 
registo forte na 
educação. Gordon 
Brown não foi útil 
politicamente no 
Reino Unido. 

EUA 
 

Donald 
Trump 

Steve 
Mnuchin 

1261.77 770.15 108.4 239.68 143.54 70 milhões 
/ano 

21 milhões  STC 
RESULTS 
ONE 
Malala Fund 
Global Citizen 
 
CGE-US 

Será um desafio 
manter os actuais 
níveis de ajuda e 
níveis de ajuda à 
educação sob nova 
administração. 

 
* Esta informação baseia-se nos dados mais recentes do DAC relativos à comparabilidade entre países. No entanto, é provável que cada país utilize dados extraídos dos últimos números da ODA publicados pelo governo na 
sua moeda nacional. 
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ANEXO D: Financiamento da educação no Hemisfério Sul 
 

Por favor note que o anexo abaixo é apenas para referência rápida: estamos cientes de que pode haver alguma informação sobre números e ministros que 
está desactualizada, e é baseado nos países do PGE / CSEF nesta fase. Estamos a trabalharo para incluir todos os países nos quais a CGE tem uma coalizão de 
membros. 
 
Uma versão on-line compartilhada desta folha estará disponível aos membros da CGE para actualizar e inserir novas informações. Circularemos assim que 
estiver pronta.  
 

 Os dados baseiam-se na análise das promessas feitas pela AAI / CGE e numa combinação de outras fontes (ver notas e referências).  
 A CGE está a trabalhar para obter dados de referência de base sólidos para os anos fiscais 2016-17 e esses dados serão actualizados à medida que mais informações 

estiverem disponíveis.  
 A CGE também trabalhará com as coligações para completar a informação contida nesta folha, incluindo as suas próprias análises dos níveis e oportunidades de gastos.  
 Para mais informações, entre em contacto com: Jo Walker, Directora Interina de Aprendizagem e Redes da CGE: jo@campaignforeducation.org  

 

País 
Chefe de 
Estado 
 

Ministro da 
Educação 

Ministro das 
Finanças 

Gasto 
em 

educaçã
o 

% do 
PIB 

 

Gasto 
em 

educaçã
o 

% do 
orçame

nto 

2014 compromisso de 
reabastecimento? 

Os resumos de 
compromisso aqui são 

baseados nas 
promessas mais 

detalhadas feitas na 
Cúpula de Promessas 

do PGE de 2014. 
Textos completos 
disponíveis aqui 

Promessa de 
progresso 

Coligação CGE / 
presença ONGI 

Resumo das 
oportunidades / 
contexto político 

 

Afeganistão Presidentee  
Ashraf Ghani 

Dr. Asadullah 
Hanif Balkhi  

Mr. Eklil 
Ahmad Hakimi 

4.6% 
(20152) 

12.5%  
(20152) 

Nenhuma promessa 
feita 

N/A Coligação CSEF 
coordenada pela 
ANAFAE; Coligação de 
membro CGE MSQEA 

País que passa pela 
concessão da PGE ao 
processo de 
planeamento do 
sector de Educação 
em 2017. 

Albânia Primeiro 
Ministro Edi 
Rama 

Minsitro da 
Educação e do 
Desporto, 
Lindita Nikolla 
 

Ministro Arben 
Ahmetaj 

2.9%  
(20152) 

12.1% 
(20152) 

Nenhuma promessa 
feita 

N/A Coligação albanesa 
para a educação 
infantil (ACCE) 

 

Bangladesh Primeiro 
Ministro   
Sheikh Hasina 

Ministro da 
Educação 
Primária e de 

Ministro Abul 
Maal Abdul 
Muhith 

2.2%  
(20152) 

13.1% 
(20152) 

Nenhuma promessa 
feita 

N/A Campanha de 
Educação Popular 
(CAMPE) 
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Ensino 
Generalizado 
Mostafizur 
Rahman 
 
Ministro da 
Educação 
Nurul Islam 
Nahid 
 

Benin Presidente e 
Patrice Talon 

Ministro: 
Christine 
Ouinsavi 

Ministério da 
Educação 
Materna e 
Primária:  
Karimou 
Salimane 
 
Ministério da 
Formação 
Secundária, 
Técnica e 
Profissional  
Lucien Kokou 
 

4.32% 
(20152) 

17.5% 
(20161) 

1. Manter o 
orçamento da 
educação em 27% 
2014-2018. [PGE 
estimativas 
325M US $ em 
recursos adicionais 
2015-2018] 
2. Manter a 
participação do 
financiamento da 
escola primária em 
50% até 2018. 

Incumprimento  Coligação Beninense 
de Organizações de 
Educação para Todos 
(CBO-EPT) 

País que passa pela 
concessão da PGE ao 
processo de 
planeamento do 
sector da Educação 
em 2017. 

Butão Primeiro 
Ministro 
Tshering 
Tobgay 

Namgay Dorji Norbu 
Wangchuk 

4.7% 
(20152) 

18.9% 
(20152) 

Nenhuma promessa 
feita 

N/A Nenhuma coligação 
apoiada pelo CSEF 

País que passa pela 
concessão da PGE ao 
processo de 
planeamento do 
sector de Educação 
em 2017. 

Bolívia Presidentee 
Evo Morales 

Roberto Iván 
Aguilar Gómez 

 

Luis Alberto 
Arce Catacora 

 

7.2% 
(20144) 

16.8% 
(20144) 

Nenhuma promessa 
feita 

N/A Campanha Boliviana 
pelo Direito à 
Educação (CBDE) 

 

Burkina 
Faso 

Primeiro 
Ministro Paul 
Kaba Thieba 

Jean Martin 
Coulibaly 

Rosine Sori-
Coulibaly 

4.3% 
(20152) 

18% 
(20161) 

Mais recursos para o 
sector da educação 
nos próximos 4 anos - 
Franco CFA 274bn em 
2014, para 333bn em 
2016 e 403bn em 
2018. De 15% para 
20% nos próximos 4 
anos. [A PGE estima 
489 milhões US $  em 
recursos adicionais 
2015-2018.] 

Progresso pouco claro 
sobre as promessas 
até à data. 

Coligação Nacional de 
Educação para Todos 
do Burkina Faso (CN-
EPT/BF) 

País que passa pela 
concessão da PGE ao 
processo de 
planeamento do 
sector de Educação 
em 2017. 
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Burundi Presidente  
Pierre 
Nkurunziza 

Saïdi Kibeya Tabu Abdallah 6.7% 
(20152) 

18.6% 
(20161) 

Manter orçamento da 
educação elevada 
(34,7% do orçamento 
nacional). [PGE Estima 
73M US $ em recursos 
adicionais 2015-2018.] 

Incumprimento das 
promessas. 

Coligação para a 
Educação para Todos 
BAFASHEBIGE 

País que passa pela 
concessão da PGE ao 
processo do plano do 
sector da Educação no 
início de 2018. 

Cabo Verde Presidente  
Jorge Carlos 
Fonseca 

Maritza 
Rosabal 
 
 

Olavo Correia 6.6% 
(20152) 

19.1% 
(20152) 

Nenhuma promessa 
feita  

N/A Rede Nacional da 
Campanha de 
Educação Para Todos 
Cape Verde (RNCEPT-
CV) 

País que passa pela 
concessão da PGE ao 
processo de 
planeamento do 
sector da educação no 
início de 2017. 

Camboja Primeiro 
Ministro Hun 
Sen 

Dr. Hang 
Chuon Naron 

Aun Porn 
Moniroth 

3% 
(20152) 

13% 
(20161) 

O orçamento da 
educação aumentará 
de 16,3% em 2014 
para 25,7% em 2018. 
[A PGE estima 1,024M 
US $ em recursos 
adicionais 2015-2018.] 

Progresso pouco claro 
sobre as promessas 
até à data  
 

NGOs Education 
Partnership (NEP) 

País que passa pela 
concessão da PGE ao 
processo de 
planeamento do 
sector da Educação 
em 2017. 

Camarões Primeiro 
Ministro  
Philémon Yang 

Ministre de 
L'education de 
Base 
Mrs. Youssouf 
Hadidja 
Alim, 
 

Alamine 
Ousmane Mey 

3%  
(20152)  

13.% 
(20152)  

1. Aumenta o 
orçamento da 
educação de 18,4% 
em 2011 para 22% em 
2020. [a PGE Estima 
1,315M US $ recursos 
adicionais em 2015-
2018.] 2. Aumentar a 
alocação para o 
ensino primário de 
34,7% para 41,5% em 
2020. 

Incumprimento Rede de Educação 
Para Todos dos 
Camarões (CEFAN) 

 

República 
Centro-
Africana 

Presidente  
Faustin-
Archange 
Touadéra 

Minister in 
charge of 
Primary and 
Secondary 
Education 
Ambroise 
Zawa 
 

Mr Félix 
Moloua 

2%  
(20152)  

8% 
(20152)  

Nenhuma promessa 
financeira feita 

N/A Nenhuma coligação 
CGE 

 

Chade Presidente 
Idriss Déby 

Avocksouma 
Djona 

Mr Mbogo 
Ngabo Seli 

2.8% 
(20152) 

12.5% 
(20152) 

Aumentar o 
orçamento da 
educação de 12% 
(2012) para 20% do 
orçamento nacional, 
com pelo menos 48% 
do orçamento do 

Progresso pouco claro 
como dados de 
referência  de base 
pouco claros 

Nenhuma coligação 
CGE 

País que passa pela 
concessão da PGE ao 
processo de 
planeamento do 
sector de Educação 
em 2017. 
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ensino atribuído ao 
ensino primário (de 
39% em 2012). [O PGE 
estima 788 milhões US 
$ em recursos 
adicionais 2015-2018.] 

Comores Presidente  
Azali 
Assoumani 

Dr Madeeha 
bint Ahmed al 
Shaibaniyah 

Said Ali Said 
Chayhane 
 

5.1% 
(20123) 

18.5% 
(20123) 

Aumentar o 
financiamento do 
sector de 20,4% em 
2010 para 25% em 
2020. Na União de Lei 
Financeira das 
Comores de 2014, 
28% do orçamento 
nacional já está 
dedicado à educação. 
  Dedicando pelo 
menos 40% das 
despesas públicas nas 
escolas primárias 
(sabendo que os 
avanços salariais dos 
professores, 
principalmente nas 
escolas primárias, 
foram fornecidos em 
2014). 

Progresso pouco claro 
porque os  dados 
estão desatualizados 

Nenhuma coligação 
CGE 

País que passa pela 
concessão da PGE ao 
processo de 
planeamento do 
sector de Educação 
em 2017. 

República 
Democrática 
do Congo 

Presidente  
Joseph Kabila 

Maker 
Mwangu,  
Ministro da 
Educação 
Primária, 
secundário e 
profissional 

Henri Yav 
Mulang 

3% 
(20152) 

16.5% 
(20152) 

1. 4,5% do PIB para a 
educação até 2018. 
2. Pelo menos 18% do 
orçamento total do 
governo para a 
educação até 2018 
(atualmente em 7%). 
[PGE estima 1,414M 
US $ em recursos 
adicionais 2015-2018.] 
3. Pelo menos 47% de 
ed. Orçamento para o 
ensino primário até 
2018 

O progresso não é 
claro, uma vez que os 
valores de referência 
não são claros. 

Coligação Nacional de 
Educação para Todos 
na República 
Democrática do Congo 
(CONEPT-RDC) 

 

República 
do Congo 

Presidente  
Denis Sassou 
Nguesso 

Rosalie Kama-
Niamayoua 

Calixte 
Ganongo 

3% 
(20152) 

12.9% 
(20152) 

Nenhuma promessa 
feita 

N/A Nenhuma coligação 
CGE 
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Costa do 
Marfim 

Presidente  
Alassane 
Ouattara 

Ministro da 
Educação 
Kandia Camara 

Adama Koné 5.4% 
(20152) 

19% 
(20161) 

1. Mais do que 5% do 
PIB para a educação, e 
3% para educação 
básica. 
2. médio de 21% do 
orçamento total para 
a educação sobre 
período, e pelo menos 
40% desta para a 
primária. [PGE Estima 
2,612M US $  recursos 
adicionais em 2015-
2018.] 

Promessas 
Incumprimento 
 

Rede marfinense para 
a Promoção da 
Educação para Todos 
(RIP-EPT) 

País que passa pela 
concessão da PGE ao 
processo de 
planeamento do 
sector de Educação 
em 2017. 

Djibouti Presidente  
Ismaïl Omar 
Guelleh 

Mr. 
Moustapha 
Mohamed 
Mahamoud 
 

 
Ilyas Moussa 
Dawaleh 
 

4.5% 
(20103) 

12.3% 
(20103) 

Nenhuma promessa 
feita 

N/A FADE Djibouti  

Domínica Primeiro 
Ministro  
Roosevelt 
Skerrit 

Mr. Petter 
Saint Jean 

Roosevelt 
Skerrit 
 

Sem 
dados  

Sem 
dados 

Nenhuma promessa 
feita 

N/A Não é membro da CGE  

República 
Dominicana 

Presidente 
Danilo Medina 

 

Andrés 
Navarro García 

 

Minister of 
Finance: 
Donald 
Guerrero Ortiz 
 
Minister of 
Economy, 
Planning and 
Development: 
Isidoro 
Santana 

4.1% 
(20152) 

23% 
(20152) 

Nenhuma promessa 
feita 

N/A Foro Socioeducativo 
República Dominicana 
(FSE) 

 

Eritreia Presidente 
Isaias Afwerki 

Semere 
Russom 

Berhane 
Habtemariam 

2.1% 
(20063) 

5.2% 
(20063) 

Nenhuma promessa 
financeira feita  

N/A Não é membro da CGE  

Etiópia Presidente  
Mulatu 
Teshome 

Shiferaw 
Shigutie 

Abraham 
Tekeste 
 

4.4% 
(20152) 

24% 
(20152) 

Promessa 
parcialmente no rumo 
certo.  
Manter os níveis de 
financiamento - pelo 
menos 25% do 
orçamento total e 
pelo menos 50% 
daquele para o ensino 
primário. Exp. Revisão 
a cada 4 anos, 

 Rede de Educação 
Básica - Etiópia (BEN-
Ethiopia) 
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próxima em 2015. [O 
PGE estima 37 milhões 
US $ em recursos 
adicionais 2015-2018.] 

Gâmbia Presidente  
Adama Barrow 

Dr. Badara Joof 
 

Amadou 
Sanneh 
  

2.7% 
(20152)  

18.5% 
(20152)  

Nenhuma promessa 
feita 

N/A Rede Educativa para 
Todos A Gâmbia 
(EFANet) 

País que passa pela 
concessão da PGE ao 
processo de 
planeamento do 
sector de Educação 
em 2017. 

Geórgia Presidente  
Giorgi 
Margvelashvili 

Dimitri 
Kumsishvili 

Aleksandre 
Jejelava 
 

1.9% 
(20124) 

6.7% 
(20124) 

Nenhuma promessa 
feita 

N/A Coligação Georgiana 
para a Educação para 
Todos 

 

Gana Presidente 
Nana Addo 
Dankwa Akufo-
Addo 

Dr. Matthew 
Opoku 
Prempeh 
 

Ken Ofori-Atta 5% 
(20152) 

18% 
(20152) 

Manter pelo menos 
24% do orçamento 
total para educação 
atualmente 7,9% do 
PIB), e possivelmente 
aumentar. 

O progresso não é 
claro, uma vez que os 
valores de referência 
não são claros. 

Coligação da 
Campanha de 
Educação Nacional do 
Gana (GNECC) 

 

Grenada Primeiro 
Ministro  
Keith Mitchell 

Keith Mitchell 
 

Simon Stiell Sem 
dados  

Sem 
dados  

Nenhuma promessa 
feita 

N/A Nenhuma coligação 
CGE  

 

Guiné Presidente  
Alpha Condé 

Ibrahima 
Kourouma 

Malado Kaba 3.5% 
(20134) 

14.1% 
(20134) 

Programa de 
educação 2015-2017 
(1 bilhão US $, com 
contribuição de 764 
milhões US $ do 
governo. 
2. Aumentar o 
financiamento público 
da Educação de 15,2% 
do orçamento em 
2013 para 19,2% em 
2017 (de 3,2% para 
4,6% do PIB) e 
aumentar a alocação 
para o ensino primário 
de 43,3% para 46,3%. 
[O PGE estima 87 
milhões US $  em 
recursos adicionais 
2015-2018.] 

Incumprimento  Nenhuma coligação 
CGE 
 

 

Guiné-
Bissau 

Presidente  
José Mário Vaz 

Odete Semedo João Aladje 
Mamadu Fadia 
 

2.3% 
(20152) 

11.3% 
(20152) 

Nenhuma promessa 
feita  

N/A Rede de Campanha de 
Educação Para Todos 
Guiné-Bissau (RECEPT-
GB) 

País que passa pela 
concessão da PGE ao 
processo de 
planeamento do 
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sector de Educação 
em 2017. 

Guiana Presidente 
David A. 
Granger 

Dr. Rupert 
Roopnaraine 

Winston 
Jordan 

5% 
(20152) 

17.2% 
(20152) 

Nenhuma promessa 
feita 

N/A Nenhuma coligação 
CGE  

 

Haiti Presidente  
Jovenel Moïse 
 

Nesmy 
Manigat 

Yves Romain 
Bastien 

5% 
(20152) 

17% 
(20152) 

Nenhuma promessa 
feita 

N/A Coligação de Educação 
para Todos e Todas 

País que passa pela 
concessão da PGE ao 
processo de 
planeamento do 
sector de Educação 
em 2017. 

Honduras Presidente  
Juan Orlando 
Hernández 

Marlon Oniel 
Escoto Valerio 

Wilfredo 
Cerrato 

5.% 
(20152) 

17.8% 
(20152) 

Nenhuma promessa 
feita  

N/A Foro DAKAR-Honduras  

Quênia Presidente  
Uhuru 
Kenyatta 

Fred Matiangi Henry Rotich 5% 
(20152) 

21% 
(20152) 

Aumentar o 
financiamento da 
educação de 25,9% 
em 2013/14 em 1% a 
cada ano, por isso 29% 
até 2018. [PGE Estima 
2,935M US $  recursos 
adicionais em 2015-
2018.] 

Incumprimento. Coligação Elimu Yetu 
(EYC) 

 

República 
do 
Quirguistão 

Primeiro 
Ministro  
Sooronbay 
Jeenbekov 
 

Kudaiberdieva 
Gulmira 
Karimovna  

Adylbek 
Kasymaliyev 

6% 
(20152)  

24% 
(20152) 

Nenhuma promessa 
feita  

N/A Quirguistão: Coligação 
de Educação no 
Quirguistão 

 

República 
Democrática 
Popular Lau 

Primeiro 
Ministro  
Thongloun 
Sisoulith 

Mrs 
Sengdeuane 
Lachanthaboun 

Somdy 
Douangdy 

4.2% 
(20143) 

15.4% 
(20143) 

Nenhuma promessa 
feita  

N/A Nenhuma coligação 
CGE 

 

Lesoto Primeiro 
Ministro  
Pakalitha 
Mosisili 
 

Dr. Mahali 
Phamotse 

Mamphono 
Khaketla 

8% 
(20152) 

14.7% 
(20152) 

Nenhuma promessa 
feita  

N/A Nenhuma coligação 
CGE 

 

Libéria Presidente  
Ellen Johnson 
Sirleaf 

George K. 
Werner 

Boima Kamara 3% 
(20152) 

10.3% 
(20161) 

1. Estabelecer a 
integridade dos 
salários dos 
professores para 
reduzir ineficiências. 
2. Comprometido com 
o uso dos recursos 
economizados para a 
educação básica, 

Incumprimento. Nenhuma coligação 
CGE 

País que passa pela 
concessão da PGE ao 
processo de 
planeamento do 
sector de Educação 
em 2017. 
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aumentando o 
financiamento interno 
da educação em 3% 
ao longo dos próximos 
2-3 anos fiscais. [A 
PGE estima 37 milhões 
US $ em recursos 
adicionais 2015-2018.] 

Madagáscar Primeiro 
Ministro  
Olivier 
Mahafaly 
Solonandrasana 
 

Mr 
Andrianiaina 
Paul Rabary  

Gervais 
Rakotoarimana
na 
 

2% 
(20152) 

19% 
(20152) 

Pelo menos, manter 
os níveis de 
financiamento da 
educação 2013/14  
(25,9% do orçamento 
total para gov 
educação e 20,7% do 
orçamento total gov 
especificamente para 
a educação básica.). [A 
PGE estima 67M US $ 
em recursos adicionais 
2015-2018.] 2. Manter 
pelo menos 45% da 
orçamento para a 
educação primária. 

Incumprimento. Coligação Nacional de 
Educação de 
Madagáscar 
(CONAMEPT) 

País que passa pela 
concessão da PGE ao 
processo de 
planeamento do 
sector de Educação 
em 2017. 

Malawi Presidente  
Peter 
Mutharika 

Emmanuel 
Fabiano MP 

Goodall 
Gondwe 
 

5.6% 
(20152) 

21.5% 
(20152) 

Nenhuma promessa 
feita  

N/A Coligação da Educação 
da Sociedade Civil 
(CSEC) 

 

Mali Primeiro 
Ministro  
Modibo Keita 

Kenekoro dit 
Barthelemy 
Togo 

Boubou Cissé 
 

4.4% 
(20152) 

20.8 
(20152) 

Actualmente, mantêm 
4,2% do PIB e 24% do 
orçamento nacional 
para a educação. [A 
PGE estima recursos 
adicionais de  218 
milhões US $ em 
2015-2018.] 

Incumprimento. Coligação das 
Organizações da 
Sociedade Civil na 
Educação para Todos 
(COSC-EPT) 

País que passa pela 
concessão da PGE ao 
processo do plano do 
sector de Educação no 
início de 2018. 

Mauritânia Presidente – 
Mohamed 
Ould Abdel 
Aziz 

Isselmou Ould 
Sid'el Moctar 

Moktar Ould 
Diay 

3.2% 
(20152) 

11.5% 
(20152) 

Nenhuma promessa 
feita  

N/A Coligação de 
Organizações de 
Educação da 
Mauritânia 
(COMEDUC) 

 

Moldávia Primeiro 
Ministro  
Pavel Filip 

Corina Fusu Octavian 
Armasu 

6.4% 
(20152) 

15.4% 
(20152) 

Nenhuma promessa 
feita  

N/A A Aliança das ONG 
activas no domínio da 
Protecção Social da 
Família e da Criança 
(APSCF) 
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Mongólia Primeiro 
Ministro  
Jargaltulgyn 
Erdenebat 

Jamiyansuren 
Batsuuri 

Choijilsuren 
Battogtokh  

4.9% 
(20152) 

14.8% 
(20152) 

Nenhuma promessa 
feita  

N/A “All for Education!” 
Coligação Nacional da 
Sociedade Civil (AFE-
Mongolia) 

 

Moçambique Primeiro 
Ministro  
Carlos 
Agostinho do 
Rosário 

Jorge Ferro Adriano 
Maleiane 

7.4% 
(20152) 

22% 
(20152) 

Nenhuma promessa 
feita  

N/A Movimento de 
Educação Para Todos 
(MEPT) 

 

Myanmar  Presidente  
Htin Kyaw 

Myo Thein Gyi 
 

Kyaw Win Sem 
dados  

Sem 
dados  

Nenhuma promessa 
feita  

N/A Rede Nacional para a 
Reforma Educacional 

País que passa pela 
concessão da PGE ao 
processo de 
planeamento do 
sector de Educação 
em 2017. 

Nepal Primeiro 
Ministro  
Pushpa Kamal 
Dahal 

Giriraj Mani 
Pokhrel 

Bishnu Paudel 4.% 
(20152) 

16% 
(20152) 

Manter 15% de 
participação da 
educação no 
orçamento nacional. 
[A PGE estima 81 
milhões US $ em 
recursos adicionais 
2015-2018.] 

Progresso na 
promessa não está 
claro devido aos 
dados de referência 
 

Campanha Nacional 
pela Educação do 
Nepal (NCE-Nepal) 

 

Nicarágua Presidente  
Daniel Ortega 

Miriam Ráudez Ivan Acosta 3.7% 
(20152) 

23% 
(20152) 

Alinhamento e 
coerência da Estrutura 
Orçamentária de 
Médio Prazo 2013-
2016 com o Plano 
Estratégico de 
Transformação 
Evolutiva da 
Educação, a partir do 
qual se projecta um 
investimento não 
inferior a 13% para o 
nível de Educação 
Inicial. 

Progresso pouco claro 
devido à referência 
base ser difícil de 
acompanhar 

Fórum sobre Educação 
e Desenvolvimento da 
Iniciativa Humana 

País que passa pela 
concessão da PGE ao 
processo de 
planeamento do 
sector de Educação 
em 2017 

Níger Primeiro 
Ministro  
Brigi Rafini 
 

Min. of Basic 
Education,  
Daouda 
Marthe 
 
Min. of 
Secondary 
Education 

Saidou Sidibe 6.7% 
(20152) 

21.7% 
(20152) 

25% do orçamento 
atribuído ao sector da 
educação e 
aumentará para 27% 
em 2018. 
Pelo menos 50% das 
despesas de educação 
são alocadas ao 
ensino básico e devem 

Incumprimento 
(Pouco claro sobre 
50% do compromisso) 

Coligação das 
Associações, 
Sindicatos e ONGs 
Nigeriana da 
Campanha EPT (ASO-
EPT Niger) 
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Sani 
Abdourahamane 

permanecer neste 
nível. 

Nigéria Presidente  
Muhammadu 
Buhari 

Adamu Adamu Kemi Adeosun 1% 
(20152) 

6.5% 
(20152) 

A Nigéria tem 
aumentado 
consistentemente a 
dotação orçamental 
para a educação todos 
os anos desde 2011. 
Actualmente, está em 
mais de 100% de 
aumento do que era 
em 2011. De 2011 até 
agora, a alocação para 
a educação foi entre 
9-10% das despesas 
anuais. A Nigéria 
promete continuar a 
aumentar anualmente 
o investimento no 
sector da educação 

Não está claro como a 
estimativa de linha de 
base foi formulada e a 
promessa não é 
suficientemente clara 
para rastrear 

Coligação de Acção da 
Sociedade Civil pela 
Educação para Todos 
(CSACEFA) 

 

Paquistão Primeiro 
Ministro  
Nawaz Sharif 

Pir Syed 
Sadaruddin 
Shah Rashidi 

Mohammad 
Ishaq Dar 

2.6% 
(20144) 

11.3% 
(20144) 

Orçamento da 
educação para ir de 
2% para 4% do PIB. [A 
PGE estima 9,495M 
US $ em recursos 
adicionais 2015-2018.] 

Incumprimento: 
Paquistão está longe 
de cumprir o 
compromisso 

Coligação de Educação 
do Paquistão (PCE) 

 

Papua Nova 
Guiné 

Primeiro 
Ministro - 
Peter O'Neill 

Nick Kuman James Marape 
 

3.2% 
(20152) 

16.3% 
(20152) 

Nenhuma promessa 
feita  

N/A Rede de Defesa 
Educacional PNG 
(PEAN) 

País que passa pela 
concessão da PGE ao 
processo do plano do 
sector da Educação no 
início de 2018. 

Ruanda Presidente  
Paul Kagame 
 

Papias 
Malimba 
Musafiri 

Claver Gatete 3.2% 
(20152) 

15.6% 
(20152) 

Continuar a aumentar 
a proporção de 
recursos internos para 
a educação. 

Possibilidade de 
Incumprimento 
precisa de mais 
análise  
 
O orçamento diminuiu 
nos últimos anos, mas 
poderia ser baseado 
nas tendências dos 
doadores  

Educação Para Todos 
do Ruanda (REFAC) 

 

Santa Lúcia Presidente  
Allen 
Chastenet 

Gale Ringobert 
 
 

Ubaldus 
Raymond 

4.8% 
(20144) 

15.3% 
(20144) 

Nenhuma promessa 
feita  

N/A Nenhuma coligação 
CGE 
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São Vicente 
e 
Granadinas 

Primeiro 
Ministro  
Ralph Everard 
Gonsalves 

Ralph Everard 
Gonsalves 

Girlyn Miguel Sem 
dados  

Sem 
dados 

Nenhuma promessa 
feita  

N/A Nenhuma coligação 
CGE 

 

São Tomé e 
Principe 

Primeiro 
Ministro - 
Patrice Emery 
Trovoada 

Olinto Da Silva 
Daio 

Americo 
D'oliveira 
Ramos 

5.5% 
(20152) 

12.5% 
(20152) 

Nenhuma promessa 
financeira 

N/A Nenhuma coligação 
CGE 

País que passa pela 
concessão da PGE ao 
processo do plano do 
sector da Educação no 
início de 2018 

Senegal Primeiro 
Ministro  
Mohammed 
Dionne 

Serigne Mbaye 
Thiam 

Amadou Ba 6.2% 
(20152) 

21.5% 
(20152) 

Manter pelo menos 
6% da participação do 
PIB na educação, e 
pelo menos 23% das 
finanças internas para 
o sector da educação 
[PGE estima 451M US 
$ em recursos 
adicionais 2015- 
2018.] 2. Manter pelo 
menos 45% do 
orçamento de 
educação para 
educação básica. 

Possivelmente no 
caminho: 
necessidades de 
confirmar os números 
de 2016-17, e 
compromisso de 45% 

Coligação de 
Organizações em 
Sinergia para a Defesa 
da Educação Pública 
(COSYDEP) 

 

Serra Leoa Presidente - 
Ernest Bai 
Koroma 

Dr. Minkailu 
Bah  

Momodu 
Kargbo  

4% 
(20152) 

20.1% 
(20152) 

Despesas públicas de 
educação até 14,5% 
em 2015 (13,8% em 
2013/14). [A PGE 
estima 82 milhões US 
$ em recursos 
adicionais de 2015 a 
2018.] 

Isto parece ter sido 
cumprido em 2015. 

Coligação de Educação 
para Todos da Serra 
Leoa (EFA Sierra 
Leone) 

País que passa pela 
concessão da PGE ao 
processo de 
planeamento do 
sector de Educação 
em 2017. 

Ilhas 
Salomão 

Primeiro 
Ministro  
Manasseh 
Sogavare 

Snyder Rini Moffat Fugui 11% 
(20152) 

22.8% 
(20152) 

Nenhuma promessa N/A Coligação para a 
Educação das Ilhas 
Salomão (COESI) 

País que passa pela 
concessão da PGE ao 
processo de 
planeamento do 
sector de Educação 
em 2017. 

Somália Primeiro 
Ministro -
Omar 
Abdirashid Ali 
Sharmarke 

Khadar Bashir 
Ali 

Mohamed 
Aden Ibrahim 

Sem 
dados  

Sem 
dados  

Aumentar o 
orçamento da 
educação para 2015-
16 em 4,5%. O 
indicador de 
referência é vago. 
Os números das 
despesas oficiais são 
pouco claros, mas 

Não está claro porque 
os dados não estão 
disponíveis 

EFA-Somalia 
(EFASOM) 

País que passa pela 
concessão da PGE ao 
processo de 
planeamento do 
sector de Educação 
em 2017. 
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sugerem que a 
educação foi alocada 
em proporções muito 
baixas do orçamento 
nacional - 2,7% em 
2014, 1,4% em 2015 e 
0,6% em 2016. Parece 
que a proporção 
atribuída à educação 
caiu entre 2014 e 
2016. 

Sudão do 
Sul 

Presidente  
Salva Kiir 
Mayardit 

Deng Deng 
Hoc 
 

Stephen Dhieu 
Dau 

1.7% 
(20152) 

5.6% 
(20152) 

Aumentar o 
orçamento da 
educação de 7% 
(2013/14) para 9% 
(2014/15). 

Incumprimento  Nenhuma coligação 
CGE  

País que passa pela 
concessão da PGE ao 
processo de 
planeamento do 
sector de Educação 
em 2017 

Sudão Presidente  
Omar Al-Bashir  
 

Suad 
Mohamed 
Sayeed 

Badr Al-Din 
Mahmoud 
Hamid ABBAS 

Não há 
dados 
actualiz
ados 

Não há 
dados 
actualiz
ados  

Comprometer-se a 
aumentar o 
financiamento interno 
das despesas de 
desenvolvimento do 
ensino básico de 6% 
do total das despesas 
públicas de educação 
em 2013 para 16,9% 
até 2018. Isso 
representa um 
incremento anual de 
2,18% ao ano durante 
o período de 
reabastecimento da 
PGE (2015-2018 ). 

Não está claro porque 
os dados de de 2014 a 
2016 não estão 
disponíveis 

Coligação Sudanesa 
para a Educação para 
Todos (SCEFA) 

 

Tajiquistão Presidente  
Emomali 
Rahmon 

Nuriddin Said Abdusalom 
Qurbonov 

5.1% 
(20152) 

18.8% 
(20152) 

1. A educação é 
actualmente de 18,1% 
do orçamento 
nacional, 5,2% do PIB. 
Plano para aumentar 
os gastos com a 
educação de 7% até 
2020. [A PGE estima 
469 milhões US $ em 
recursos adicionais 
2015-2018.] 

Incerto, 
possivelmente no 
caminho para o 
compromisso de 2020. 
Sem dados para 
analisar o 
compromisso de 80%. 

Nenhuma coligação 
CGE 

 



19 
 

2. Manter pelo menos 
80% em primário e 
secundário. 

Tanzânia Presidente  
Dr. John 
Pombe 
Magufuli  

Prof Joyce 
Ndalichako 

Philip Mpango  3.9%  
(20152)  

17.4% 
(20152) 

1. Orçamento da 
educação actualmente 
18-19% do orçamento 
total - se 
comprometer a pelo 
menos manter, e vai 
procurar aumentar a 
20% nos anos futuros. 
[A PGE estima 1.022 
milhões US $ em 
recursos adicionais 
2015-2018.] 
2. As despesas com 
educação primária 
ultrapassaram 50% 
nos últimos 2 anos e 
comprometem-se a 
continuar a fazê-lo. 

Incumprimento sobre 
o compromisso geral 
com a educação. Não 
está claro o 
compromisso de 50% 
com as necessidades 
primárias, necessita 
validação 

Rede de Educação da 
Tânzania/ Mtandao 
wa Elimu Tanzania 
(TEN/MET) 

País que passa pela 
concessão da PGE ao 
processo de 
planeamento do 
sector de Educação 
em 2017 

Timor-Leste Presidente  
Taur Matan 
Ruak 

Joao Cancio 
Freitas 
 

Santina 
Cardoso 
 

7.7% 
(20152) 

8% 
(20152) 

Nenhuma promessa 
feita  

N/A Coligação de educação 
de Timor Leste (TLCE) 

País que passa pela 
concessão da PGE ao 
processo do plano do 
sector da Educação no 
início de 2018. 

Togo Presidente  
Faure 
Gnassingbe 
 
 

Florent 
Badjom 
Maganawe 

Sani Yaya 
 

4.9% 
(20152) 

19.3% 
(20152) 

1. Manter o nível 
actual de 
financiamento (27,8% 
do total do vvt exp). 
[A PGE estima 167 
milhões US $ em 
recursos adicionais 
2015-2018.] 
2. Actualmente, a 
despesa com 
educação primária é 
de 49,7% e 
compromete-se, pelo 
menos, a manter. 

Não está claro porque 
os valores de referêcia 
não correspondem. 

Coligação Nacional 
para a Educação para 
Todos do Togo 
(CNT/EPT) 

País que passa pela 
concessão da PGE ao 
processo do plano do 
sector da Educação no 
início de 2018. 

Uganda Presidente  
Yoweri 
Museveni 

Janet 
Museveni 

Matia Kasaija 2.8% 
(20152) 

12.6% 
(20152) 

1. Aumentar o 
orçamento da 
educação de 14,14% 
do total govt exp. em 
2014 / 15 para 15,5% 
em 2017/18. [A PGE 

Incumprimento  FENU Uganda  
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estima 176 milhões US 
$ em recursos 
adicionais 2015-2018.] 
2. A alocação ao 
subsector primário 
deverá aumentar de 
50,4% no AF 2014/15 
para 51,5% no médio 
prazo. 

Uzbequistão Presidente  
Shavkat 
Mirziyoyev 

Ulugbek 
Inoyatov 

Rustam 
Azimov 

Sem 
dados  

Sem 
dados  

Nenhuma promessa 
feita  

N/A Nenhuma coligação 
CGE.  

 

Vietname Presidente  
Nguyễn Phú 
Trọng 

Phung Xuan 
Nha 

Dinh Tien 
Dung 

4.3% 
(20152) 

17.9% 
(20152) 

Pelo menos 20% do 
orçamento do estado 
para a educação nos 
próximos 3 anos. [A 
PGE estima 435 
milhões US $ em 
recursos adicionais 
2015-2018.] 

Incumprimento. 
 

Associação do 
Vietname para a 
Educação para Todos 
(VAEFA) 

 

Iémen Presidente  
Abd Rabuh 
Mansur Hadi 

Abd Al-Latif Al-
Hakimi 

Ahmad Ubayd 
Al-Fadhli 

4.% 
(20133) 

15.8% 
(20133) 

Manter 15,6% dos 
gastos, 4% do PIB. 

Não está claro porque 
não existe nenhum 
novo dado desde a 
promessa. 

Coligação iemenita 
para a Educação para 
Todos (YCEA) 

 

Zâmbia Presidente  
Edgar Lungu 

Michael 
Kaingu 

Felix Mutati 4.9% 
(20152) 

17.6% 
(20152) 

1. Aumentar o 
orçamento para a 
educação de 20% 
(2014) para 22% em 
2018. [A PGE estima 
918 milhões US $ em 
recursos adicionais 
2015-2018.] 
2. Alocar mais de 50% 
para o ensino 
primário. 

Incumprimento. 
 

Coligação Nacional de 
Educação da Zâmbia 
(ZANEC) 

 

Zimbábue Presidente  
Robert 
Mugabe 

Lazarus 
Dokora 

Patrick 
Chinamasa 

8% 
(20144) 

30% 
(20144) 

Aumentar a despesa 
pública interna com a 
educação de 9,6% em 
2014 para 20% até 
2018. 

No rumo certo: 
parcialmente - 
mantido a 20% de 
acordo com alguns 
números 

Coligação de Educação 
do Zimbábue (ECOZI) 

País que passa pela 
concessão da PGE ao 
processo de 
planeamento do 
sector de Educação 
em 2017 

 

Dados e fontes 
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1. Dados obtidos a partir de análises recentes da AAI-CGE dos ciclos orçamentais de 2016 (não publicados, este utilizou documentos orçamentários oficiais de documentos 
do orçamento público disponíveis publicamente). 

2. Dados extraídos da base de dados do Governo sobre as despesas, que utiliza documentos oficiais do orçamento do governo para análise. 
3. Dados extraídos dos últimos números da Parceria Global para a Educação. 
4. Dados extraídos do Instituto de Estatística da UNESCO (UIS) como dados da UIS tendem a estar alguns anos desactualizados, foram apenas sido utilizados em casos 

raros em que não se podiamos encontrar outros dados. 


