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A eliminação das 
desigualdades de género 
na área da educação 
contribui à promoção 
da igualdade de género 
de uma forma geral, no 
interesse das mulheres e 
das raparigas, mas também 
de toda a sociedade, 
incluindo homens e rapazes.

Normas sociais e de género 
profundamente enraizadas limitam 
as perspetivas e a autonomização das 
mulheres, e mais particularmente das 
raparigas, e contribuem, entre outros 
fatores, à perpetuação de desigualdades 
no investimento educacional. 

Promover a igualdade de género na 
educação não se limita a uma questão 
de justiça social. É também um fator 
de crescimento. Melhorar o acesso a 
uma educação de qualidade para as 
raparigas e rapazes é requisito para 
para a consolidação de uma mão-de-
obra qualificada, capaz de  contribuir 
equitativamente ao desenvolvimento 
dos países.

Lançada pelos Ministros da Educação e 
do Desenvolvimento por ocasião do G7 de 
2019, a iniciativa Priorité à l’Égalité está 
atualmente implementada em 8 países-
piloto: Burquina Faso, Mali, Mauritânia, 
Moçambique, Níger, Nigéria, Serra Leoa 
e Chade.

Promovendo 
a igualdade 
de género na 
e através da 
educação



Apoio à uma planificação da educação sensível ao 
género e à transformação das prácticas profissionais 
com vistas à integração transversal da igualdade de 
género nas ações dos sistemas educativos.

Apoio técnico em matéria de género e de educação

Formação e reforço das capacidades
Conceção, coordenação e oferta de formações de alto 
nível que visam desenvolver as capacidades profissionais 
e institucionais nas questões de género no âmbito 
da educação.

Partilha de conhecimentos
Partilha de recursos e de metodologias para reforçar 
as práticas em torno da igualdade de género na área da 
educação, apoio à compreensão dos problemas e dos 
desafios e à tomada de decisões.

O que nós fazemos:



Eliminar as 
desigualdades 
de género na 
educação para 
eliminar as 
barreiras ao 
desenvolvimento

A iniciativa Priorité à l’Égalité constitui uma aliança de 
parceiros, coordenada pela UNGEI e pela IIPE-UNESCO, 
congregando governos, organizações internacionais e a 

sociedade civil.

“Uma rapariga não existe 
apenas para se casar e 
cuidar da casa, mas para 
estudar como os rapazes 

e preparar o futuro”

- Docente da escola de 
Tièguéna,no Mali


