
Um objectivo da Educação para o Quadro de Desenvolvimento
Sustentável pós-2015

Os objectivos, metas e indicadores propostos pela Campanha Global pela
Educação

A educação é um direito humano fundamental e um bem público. A educação de qualidade
proporciona às pessoas o conhecimento crítico, capacidades e competências que são
necessárias para questionar, conceitualizar e resolver os problemas que ocorrem tanto a nível
local como global, e contribuir ativamente para o desenvolvimento sustentável e democrático
da sociedade. A educação de qualidade também é fundamental para a realização de todos os
outros objectivos de desenvolvimento, incluindo a igualdade de género, saúde, nutrição, paz,
fortalecimento da democracia e sustentabilidade ambiental. Portanto, um quadro credível de
desenvolvimento global deve ter no seu cerne o direito à educação.

O objetivo da educação pós-2015, no âmbito do quadro de desenvolvimento sustentável, deve
incluir medidas concretas para superar todas as formas de discriminação, incluindo aquelas com
base na deficiência, género, raça, etnia, religião, língua, orientação sexual e / ou condição
socioeconómica. Cada aluno deve ser ensinado por um professor qualificado e bem apoiado, e
aprender em instituições educativas seguras com a infraestrutura, instalações e recursos
adequados. Por último, os governos devem ter a responsabilidade de fornecer financiamento
suficiente para uma educação de qualidade inclusiva e equitativa, e uma aprendizagem ao longo
da vida para todos, inclusivamente através de uma tributação justa e progressiva.

Objectivo: Garantir educação de qualidade gratuita, equitativa e inclusiva, e
aprendizagem ao longo da vida para todos

Meta 1: Até 2030, todas as crianças devem gozar do seu direito de completar um ciclo completo
de ensino contínuo gratuito e de qualidade a nível da primeira infância, ensino primário e
secundário. Esta educação é inclusiva e permite-lhes atingir o seu potencial como seres
humanos e contribuir positivamente como membros ativos da sociedade.

Indicadores:
 Percentagem de crianças e jovens que participam e completam o ensino a nível da
primeira infância, ensino primário, ensino secundário inferior e superior segundo os padrões
nacionais apropriados, desagregados por deficiência, género, raça e etnia, localização rural-
urbana, áreas afetadas por conflitos e crises humanitárias e condição socioeconómica, entre
outros;

 Percentagem de crianças e jovens que demonstram sucesso da aprendizagem nas
competências fundamentais, incluindo literacia, numeracia, conhecimentos e capacidades
básicas na área de humanidades e ciências, competências de vida, conhecimento dos seus
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direitos, desenvolvimento sustentável e cidadania global, determinado através de diversas
medidas e consistente com as normas nacionais , desagregados por deficiência, género, raça
e etnia, localização rural-urbana, áreas afetadas por conflitos e crises humanitárias e
condição socioeconómica, entre outros;

 Percentagem de crianças e jovens ensinadas por professores formados e qualificados
com um racio apropriado aluno/professor qualificado, com referências nacionais claras e
transparentes para o estatuto de professor qualificado;

 Percentagem de instituições de ensino que têm infraestruturas seguras e adequadas,
instalações, recursos e material didático para todos os alunos;

 Variedade do currículo, incluindo uma avaliação de conteúdos não discriminatórios
sensíveis ao género e recursos e materiais didáticos, bem como conteúdo sobre cidadania
global, direitos humanos, paz e competências de vida. Percentagem de crianças na pré-
primária e no primeiro e segundo anos que têm acesso ao ensino na sua língua mãe.

Meta 2: Até 2030, todos os jovens e adultos terão acesso equitativo à educação pós-secundária
inclusiva e de qualidade, e à aprendizagem ao longo da vida, permitindo-lhes adquirir
conhecimentos, capacidades e competências para alcançar o seu potencial e participar de forma
positiva na sociedade e no mundo de trabalho.

Indicadores:
 Percentagem de participação de jovens e adultos na educação básica relevante, formal
ou não-formal, incluindo os programas de alfabetização na vida adulta e de competências
de vida, desagregados por deficiência, género, raça e etnia e situação socioeconómica, entre
outros;

 Extensão do acesso à aquisição de conhecimentos e capacidades para jovens e adultos
durante a vida, incluindo, mas não só, a educação técnica e profissional e a formação
(formal e não-formal), desagregados por deficiência, género, raça e etnia, e situação
socioeconómica, entre outros;

 Percentagem de jovens e adultos sem literacia, com baixa literacia, literacia funcional ou
literacia plena, desagregados por deficiência, género, raça e etnia, localização rural-urbana,
áreas afetadas por conflitos e crises humanitárias e condição socioeconómica, entre outros.

Meta 3: Até 2030, garantir financiamento e estruturas de governança sustentáveis e adequados,
transparentes e participativos para implementar a educação de qualidade gratuita, equitativa e
inclusiva e a aprendizagem ao longo da vida para todos.

Indicadores:
 Percentagem de crianças que não têm acesso às instituições educacionais financiadas
publicamente, que não cobram propinas e sem fins lucrativos;

 Grau de envolvimento da sociedade civil no desenvolvimento e acompanhamento das
políticas e programas do sector educativo, (orientações para incluir a participação
institucionalizada das organizações da sociedade civil, incluindo organizações de estudantes,



de professores e associações de pais, nos órgãos oficiais de planificação e revisão), incluindo
na monitorização dos orçamentos;

 Percentagem de escolas e centros de aprendizagem com comités de gestão funcionais
que incluem professores, facilitadores, pais, alunos e a comunidade e representantes locais
das OSC;

 Qualidade, regularidade e acessibilidade dos dados de educação, informação e
relatórios, incluindo orçamentos e informações financeiras;

 Mínimo de 20% do orçamento nacional destinado à educação (meta mínima = 20%);

 Mínimo de 20% da APD alocada à educação e a medida em que a APD é harmonizada
por detrás de planos nacionais do sector da educação;

 Adoção de um plano nacional totalmente orçamentado para a educação inclusiva e
aprendizagem ao longo da vida para todos;

 Até que ponto os gastos com a educação são financiados de forma sustentável através
de um sistema de tributação progressiva, por exemplo, com um crescente racio de impostos
em relação ao PIB.


