
GLOBAL
COMPACT
ON EDUCATION

C O N G R E G A Ç Ã O
P A R A  E D U C A Ç Ã O
C A T Ó L I C A

Português



15:
00

1. VISÃO
O Pact Educativo Global (PEG) é o convite lançado pelo
Papa Francisco (a 12 de Setembro de 2019) para uma
aliança entre todos os que trabalham na área da educação,
a fim de educar as novas gerações para a fraternidade
universal e a aliança entre a humanidade e a criação. 

3. VALORES (PRINCÍPIOS)
Os valores orientadores da educação vão desde "conhece-te a ti mesmo" até 
"conhece o teu irmão", para educar na acolhida dos outros.
"conhece a criação", para educar para cuidar da casa comum (natureza); 
"conhece o Transcendente", para educar para o grande mistério da vida.

O QUE É O
PACTO EDUCATIVO GLOBAL? 

2. MISSÃO
colocar a pessoa no centro de cada processo educativo; 
investir as melhores energias na educação de qualidade para todos; 
educar a fim de estar ao serviço da comunidade.

A aliança educacional tem a missão de:

4. COMPROMISSOS 
1. Colocar a pessoa no centro
2. Ouvir as gerações mais novas
3. Promover a mulher
4. Responsabilizar a família
5. Se abrir à acolhida
6. Renovar a economia e a política
7. Cuidar da casa comum

5. OBJECTIVO ULTIMO
A fraternidade universal para a construção de uma nova civilização, de um novo
humanismo.



2. RENOVAÇÃO DO PROJECTO EDUCATIVO
As instituições/organizações que aderiram ao PEG são convidadas a renovar os seus projectos

educacionais, currículos, etc. durante os próximos dois/três anos de uma forma que esteja de acordo
com o espírito do Global Compact on Education, fazendo também uso das sugestões do

Instrumentum laboris, do Vademecum e das directrizes para as universidades. 
(ver em seguida: Fontes de referência).

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE1.
As instituições/organizações educativas que desejem aderir ao

Pacto Educativo Global são convidadas a manifestar o seu
interesse declarando (numa página) a sua vontade de partilhar
a Visão, Missão, Valores do PEG e de seguir os 7 compromissos.

Esta declaração deve ser assinada pela pessoa responsável 
 pela instituição/organização educativa e enviada ao

Secretariado da GCE: info@educationglobalcompact.org
A lista de instituições/organizações aderentes ao Pacto

Educativo Global será publicada na página:
www.educationglobalcompact.org.

3. CAMINHANDO JUNTOS
As instituições/organizações que aderem ao PEG, são convidadas a caminhar em conjunto com as

outras instituições/organizações educacionais presentes no seu  território e  a nível nacional
(Conferência Episcopal e Associações nacionais e internacionais) para trocar ideias e boas práticas,

organizar projectos e eventos em comum e partilhar o seu próprio caminho de renovação sob o
signo da proposta do Pacto Educativo Global.

As experiências feitas podem também ser enviadas para os seguintes endereços: 
LUMSA: eis.ricerca@lumsa.it

CONGREGAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO CATÓLICA: info@educationglobalcompact.org
 
 

4. PARTILHANDO 0 LOGO       
As instituições/organizações que aderirem ao PEG poderão utilizar o logótipo  para os seus

próprios documentos e páginas web, e exibi-lo nos seus próprios edifícios e eventos.

COMO ADERIR AO
PACTO EDUCATIVO GLOBAL? 

5. "SEARA"
O PEG é um projecto que irá continuar nos próximos anos. Por ocasião do Jubileu do ano 2025,

será feita uma primeira "seara" das coisas boas que foram alcançadas ao longo dos anos.



www.educationglobalcompact.org

Discurso do Papa no Meeting “Religions and Education: towards a Global Compact on Education”, 05.10.2021

FONTES DE REFERÊNCIA
Ferramentas básicas para compreender, justificar e desenvolver o projecto do
Pacto Educativo Global podem ser encontradas em:
www.educationglobalcompact.org

- Mensagens do Papa sobre o PEG (12-9-2019, 15-10-2020 e 5-10-2021)
- Instrumentum laboris (preparado pela Congregação para a Educação Católica)
- Vademecum do Pacto Educativo Global (disponível em 6 línguas)
- Directrizes para as cinco áreas temáticas (publicadas no volume: "Educação
entre a Crise e a Esperança". Global Compact on Education", LEV, 2021) 
- Plano Estratégico 2021/2025 (em fase de preparação) 
- Mensagem dos Representantes das Religiões por ocasião do Dia Mundial do
Professor/Educador, 5-10-2021.


