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O que é a Iniciativa de Prioridade ao Género (GCI)? 

• Uma iniciativa de múltiplas partes interessadas para 
promover a igualdade de género na educação e 
através da educação 

• Lançada em 2019 pelos Ministros da Educação e 
Desenvolvimento do G7

• Aliança GCI: parceria entre Ministérios da Educação, 
sociedade civil, doadores, agências multilaterais

• Implementada em 8 países: Mali, Mauritânia, Níger, 
Chade, Burquina Faso, Serra Leoa, Moçambique, 
Nigéria 

• Coordenada pela UNGEI e UNESCO-IIEP



Planificação Sensível ao Género para o Setor da Educação 
(GRESP)

A GCI assenta na Planificação Sensível ao Género para o 
Sector da Educação (GRESP):
• Abordagem de todo o sistema para incorporar a 

igualdade de género no DNA dos sistemas nacionais 
de educação

• Orientação, ferramentas e capacitação para apoiar 
governos com análise de género, consulta às partes 
interessadas sensíveis às questões de género, 
desenvolvimento de estratégias de educação, 
orçamentos e monitorização sensíveis às questões de 
género. 

• Um dos elementos-chave do GRESP é a analise e 
abordagem das normas desiguais de género  



Transformar as normas de género com a GCI

A. Dentro das comunidades: 
• Pesquisa sobre normas sociais em 8 países da GCI

• O consórcio CSO trabalha com jovens ativistas feministas e 
líderes comunitários para catalisar um diálogo sobre normas de 
género e promover oportunidades mais iguais de educação

B.    Dentro dos governos: 
• Pesquisa sobre normas de género e culturas institucionais dentro 

dos governos 

• Curso de Liderança Transformativa 

• Promover a colaboração intersetorial para abordar questões 
enraizadas em normas desiguais de género (casamento infantil, 
violência baseada no género nas escolas, gravidez na 
adolescência ...) 



Conclusão 

Vamos todos unir forças para enfrentar 
as normas desiguais de género e 
promover a igualdade entre rapazes e 
raparigas na educação e através da 
educação! 


