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Contexto 
 
No último forúm de Educação em Dakar, Senegal em 2000, os países da África Subsaariana 
(ASS) unanimamente adotaram o Quadro de Acção de Dakar de Educação para Todos (EPT) e 
concordaram em atingir os Seis objectivos da EPT até 2015. Desde então os países tem feito 
progressos segnificativos na area de EPT. Contudo, a menos de 3 anos até 2015, a maioria dos 
países não conseguirão alcançar as 6 metas da EPT. Os dados disponíveis sobre o estágio 
actual da EPT claramente indicam que dos 45 países na ASS, pelo menos 32 destes não 
conseguirão atingir todas as 6 metas da EPT, enquanto 12 têm a possibilidade de alcançá-las 
caso haja aceleração no avanço. 
 
Por isso, torna-se necessária acções estratégicas para acelerar o progresso da EPT, através de 
maior mobilização da vontade política e disponibilização de recursos financeiros a todos os 
níveis nacionais, regionais, e globais. Para a maioria dos países, a aceleração pode significar o 
aumento das oportunidades para alcançar a maioria e senão todas as seis metas. 
 
Neste âmbito, a Reunião Global de EPT em 2012 (Paris, Novembro de 2012) recomendou aos 
países que assumissem um compromisso renovado e solicitou um maior empenho na melhoria 
dos indicadores de EPT dentro dos próximos anos até 2015. O mesmo encontro pediu à 
UNESCO que continuasse a mobilizar os seus parceiros, liderando o apoio aos países para a 
aceleração da EPT: “O Grande Salto”. 
 
De modo a responder a esse desafio, a UNESCO e seus parceiros lançaram uma iniciativa com 
vista a apoiar um certo número de países da África Subsaariana na aceleração da EPT no 
alcance das metas inerentes ao ano de 2015. A implementação da Iniciativa de “Big Push” está 
baseada na parceria do Comité de Supervisão de EPT para a África Subsariana (ADEA, 
ANCEFA, CONFEMEN, FAWE, UNESCO, UNICEF e FNUAP) e demais gabinetes da UNESCO. 
 
Lançada em Dakar em Março de 2013, a Iniciativa “Big Push” é constituída pelos seguintes 
países: Angola, Chade, Costa do Marfim, Lesoto, Níger, Senegal, Suazilândia e Zâmbia; que têm 
desenvolvido os respectivos Quadros Nacionais para Aceleração da EPT. 
 
Volvidos sete meses, a Segunda Reunião Regional tem lugar em Luanda, Angola de 18 à 22 de 
Outubro de 2013 para monitorar o progresso alcançado pelos países da primeira fase, enquanto 
se proporciona uma oportunidade de partilha de experiências e formação sobre o 
desenvolvimento do Quadro de Aceleração para o segundo grupo de países que aderiram a 
Iniciativa nomeadamente Burquina Fasso, Camarões, Quénia, Libéria, Madagáscar, Ruanda, 
Togo,Gambia, Uganda, República Democrática do Congo, e São Tomé e Príncipe em vias de 
adesão. Todos os países com a excepção de Madagáscar, Ruanda, República Democrática do 
Congo, e Gâmbia participaram na 2ª Reunião Técnica do “Big Push”. 
 
A Reunião Regional deLuanda serve também de oportunidade para se discutir sobre o quadro 
referencial da África Sub-sahariana para as Avaliações Nacionais da EPT em preparação do 
Fórum Mundial da Educação, a se realizar em Seul, na República da Coreia do Sulem 2015, 
bem como ajudar a moldar a Agenda para a Educação Pós-2015, epara o lançamento 
dosegundoRelatório Global sobre Aprendizageme Educação de Adultos 
 
A Iniciativa “Big Push”: Realizações, Desafios e Oportunidades 
 
Os Ministros, Vice-Ministrosda Educação, representantesde 15 paísese parceiros da EPT 
reconhecema mais-valia resultante de uma iniciativa focalizada de aceleração como factor 
impulsionador aos seus actuais planos do sector de educação. Salientou-se que para a 
elaboração dos Quadros de Aceleração, já existem fortes alicerces nos países em que há: (1) 
forte vontade política de liderança ao alto nível; (2) apropriação sobre a necessidade de se 
acelerar as metas de EPT; (3) compromisso de acções; e (4)amplo engajamento de parcerias 
desde do início. 
 
Contudo, apesar dos avanços na iniciativa até o momento, alguns desafios foram enfatizados, a 
citar: 
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1. Fracareprodução do conhecimento e envolvimento limitado dos actores internos e externos 
do sector da educação, que resulta na fraca compreensão dos objectivos e modalidades da 
Iniciativa de Aceleração de EPT. 

2. Fraca coerência e continuidade nos mecanismos de coordenação ao nível nacional. 
3. Insuficiente atenção na concepção dos Quadros Nacionais de Aceleração, especialmente 

no respeitante aos componentes de Advocacia, Mobilização de Parceria e Comunicação, 
com ênfase nas abordagens inovadoras e criativas. 

4. Atrasos na finalização do Quadro de Aceleração e mobilização de todos os actores através 
do exercício de lançamento oficial. 

5. Fraca liderança de alto nível no processo de concepção e monitoria do Quadro de 
Aceleração do “Big Push” da EPT nos diversos países. 

 
No entanto, vários países reiteraram a existência de oportunidades a nível nacional que podem 
ser exploradas: 
 
1. Apropriação a alto nível nos países tem permitido a crescente mobilização dos órgãos do 

Estado, sector privado, parlamento e organizações da sociedade civil, dentre outros; 
2. Reconhecimento acrescido e maior entendimento sobre as metas de EPT, tanto dentro e 

fora do Sector da Educação; 
3. A componente de Mobilização de Recursos do Quadro de Aceleração tem incentivado a 

redução da dependência do financiamento externo através da mobilização de parceiros 
não-tradicionais. 

4. O engajamento no processo de Concepção da Aceleração da EPT em países tem levado à 
adopção de modalidades descentralizadas. 

 
 
Recomendações 
 
Em Reconhecimento das realizações, desafios e oportunidades supracitadas, e atendendo que 
o alcance da EPT para 2015 se encontra a apenas dois anos de distância, a Reunião de 
Ministrosdos países do “Big Push” submete as seguintes recomendações para a devida 
apreciação pelos Ministros da Educação Africanos: 
 
1. Aprovar o quadro de aceleração do “Big Push” da EPT e proporcionar liderança eficaz para 

a sua implementação a nível nacional; 
2. Estabelecer mecanismos sistemáticos de monitoria e prestação de contas do processo de 

aceleração da EPT a nível nacional; 
3. Aprovar e submeter os relatórios de progresso ao Comité de Supervisão da EPT para África 

para posterior apresentação ao Comité Global de Supervisão da EPT; 
4. Constituir e manter uma liderança para uma abordagem participativa e inclusiva ascendente 

e descentende vista a parcerias para o desenvolvimento e implementação dos quadros 
nacionais de aceleração da EPT; 

5. Mobilizar recursos nacionais, parceiros tradicionais e não-tradicionais a nível nacional; 
6. Contribuir para o processo Continental de desenvolvimento da base de dados de boas 

práticas de EPT, de modo a impulsionar a cooperação Sul – Sul entre os Países Africanos 
entre outros; 

 
Reconhecendo que o sucesso daIniciativa do “Big Push” para a Aceleração de EPT depende 
de uma coordenação eficiente e eficaz dos diversos actores a nível nacional, regional e 
continental,  e reconhecendo a situação actual que têm mostrado vários desafios, a Reunião 
recomenda as seguintes recomendações: 
 
A nível nacional 
 
Os Ministérios de Educação devem: 
 
1. Garantir que a Iniciativa de Aceleração da EPT está sob o mais alto nível de autoridade no 

país; 
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2. Garantir que ainiciativaesteja inseridadentro das estruturasde coordenação existentese/ou 
mecanismos, com um foco específico sobrea aceleraçãodas metasnegligenciadas; 

3. Fornecer recursos humanos e financeiros à unidade de coordenação, de modo a realizar a 
sua missão com sucesso. 

 
A nível Regional: 
 
A UNESCO e os parceiros da EPT através das entidades de cordenação regionais devem: 
 
1. Tomar as medidas necessárias para mobilizar parceiros e fornecer apoio técnico para a 

realização dos objectivos do “Big Push”; 
2. Ser operacionais e funcionar em harmonia com as entidades de coordenação nacionais; 
3. Ter acesso aos recursos apropriados para realizarem a sua missão; 
4. Recolher e resumir regularmente os relatórios nacionais, para partilharem com o comité de 

cordenação continental. 
 

A nível continental: 
 
O Comité de Supervisão de EPT para a África Subsariana1 deve:  
1. Coordenaro fluxo eficaz e eficiente da comunicação entre os três níveis de coordenação; 
2. Demostrar engajamentona mobilização de recursos necessários para realizarplenamente a 

sua missão. 
 
Revisão Nacional da EPT & Agenda da Educação Pós-2015 
1.  Conduzir os processos de avaliação nacionais da EPT e apresentar os relatórios nacionais 

em meados de 2014 , em preparação do Fórum Mundial de Educação , em Seul, República 
da Coreia, em 2015; 

2. Garantir que a visão de Educação para Todos continua a ser uma prioridade na agenda 
pós-2015; 

 
Aprendizagem e Educação de Adultos 
1. Reforçar a aprendizagem e educação de adultos , mobilizando recursos, e envolvendo e 

partilhando as responsabilidades com a sociedade civil e beneficiários; 
2. Continuar a priorizar a aprendizagem e educação de adultos nas agendas do Governo e 

garantir que a alfabetização de adultos, como base para a aprendizagem ao longo da vida, 
é consistentemente abordada no âmbito da EPT. 

  
Os Ministros,Vice-Ministros da Educação,representantes dos 15 países participantes, e os 
demais parceiros da EPT expressam sua sincera gratidão ao Governo de Angola pela 
generosa hospitalidade e, ao mesmo tempo, elogiam o compromisso de alto nível do Governo 
Angolano para avançar com a Iniciativa de Aceleração do EPT . 
 
 
 
 

Luanda, Angola, 21 de Outubro de 2013 

                                                 
1ADEA, ANCEFA, CONFEMEN, FAWE, UNESCO, UNICEF e UNFPA 


