
Portugal

Dois anos (Janeiro de 2010 a Janeiro de 2012)

• Comunidade educativa, políticos e meios de comunicação.

gerais: 
Mobilização de membros da comunidade educativa para que exerçam uma cidadania participativa, informada 
e exigente em relação aos compromissos políticos assumidos para se atingirem as metas de Educação par Todos e 
o Objectivo de Desenvolvimento do Milénio (ODM) 2 – alcançar o ensino primário universal até 2015.
específicos: 
• Sensibilizar a comunidade educativa e política para as disparidades globais no acesso à educação 
 e a importância da sua resolução para a redução da pobreza e exclusão social.
• Promover a cidadania política junto de jovens em idade escolar obrigatória, particularmente em relação 
 às metas de Educação Para Todos (EPT) e o ODM 2.
• Promover o debate construtivo de ideias entre a comunidade educativa, as organizações da sociedade civil 
 e políticos.
• Garantir a visibilidade da importância da educação no desenvolvimento, nos meios de comunicação social.

1. Preparação e realização de sessões de esclarecimento e workshops sobre o direito à educação, as metas de EPT 
 e o ODM2;
2. Disponibilização de materiais informativos e de propostas didácticas, para ensino formal e não formal sobre 
 os temas;
3. Mobilização de escolas e outras instituições de ensino para assinalar efemérides relacionadas com os Direitos 
 Humanos e os ODM;
4. Promoção (anual) da Semana de Acção Global para a Educação (SAGE), a nível nacional e organização 
 de um evento central com convidados políticos;
5. Estabelecimento de diálogo com actores políticos, disponibilização de informação útil e actualizada 
 e seguimento da situação mundial em relação às Metas de EPT e os ODM;
6. Elaboração de comunicados de imprensa e divulgação das acções da CGE.

Parceiros: AIDGLOBAL – Acção e Integração para o Desenvolvimento Global, Associação PAR – Respostas Sociais, 
CNASTI – Confederação Nacional de Acção Sobre o Trabalho Infantil, Comité Português para a UNICEF, Escola 
Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto, Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico 
de Viana do Castelo, Fundação Champagnat e Instituto Marquês de Valle Flôr. 
apoios: ACIDI IP – Alto Comissariado para a Imigração e o Diálogo Intercultural, Centro Norte-Sul do Conselho da 
Europa, ISU – Instituto de Solidariedade e Cooperação Universitária (Núcleo de Viseu), Objectivo 2015 – Campanha 
do Milénio das Nações Unidas Portugal e Pobreza Zero – GCAP Portugal.

€ 84.124,00
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