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Educação de adultos: 
ninguém pode ficar para trás 

Portugal tem um problema estrutural no que respeita aos níveis de literacia, 
competências-chave e qualificações da população adulta, o qual decorre quer da nossa 
tardia “escolarização de massas”, quer da intermitência e fraca relevância das políticas 
educativas neste setor. 

Não é um problema exclusivo de Portugal. Acompanhamos, na União Europeia, uma 
ação orientada para elevar o nível de competências dos cidadãos, habilitando-os a 
enfrentar os desafios colocados pelo avanço da tecnologia, pelas mutações no mundo 
do trabalho e por decisivos problemas demográficos, ambientais e de cidadania.  

Sabendo que esta problemática não diz exclusivamente respeito aos menos 
escolarizados, nem apenas à população ativa, o CNE organiza a presente iniciativa 
focando a sua atenção nos segmentos mais desfavorecidos da população, onde o 
problema se coloca com mais acuidade. O Colóquio contemplará quatro eixos: 

• A problemática da Literacia e das qualificações da população adulta portuguesa, 
em articulação com as medidas em desenvolvimento no terreno (Programa 
Qualifica e Rede Valorizar); 

• A importância dos processos de reconhecimento dos adquiridos experienciais, 
enquanto eixo metodológico da valorização educativa dos adultos; 

• A especificidade das estratégias para chegar a todos os adultos, nomeadamente 
nas regiões do “interior”; 

• A articulação entre a Democracia e o desenvolvimento da Educação de Adultos. 

Procura-se colocar mais uma pedra no caminho de uma política pública de educação e 
formação da população adulta que esteja presente em todos os lugares e momentos 
da vida e possa abranger a ampla diversidade de áreas da experiência humana. 

PROGRAMA  

9h30 

ABERTURA 
João Costa 
Secretário de Estado da Educação 

Maria Emília Brederode Santos 
Presidente do Conselho Nacional de Educação 

Introdução 
Rui Canário 
Conselho Nacional de Educação 
10h00   

Painel : Literacia , competências e 
qualificações da população adulta 
Patrícia Ávila 
ISCTE - IU Lisboa 

Natália Alves 
IE – Universidade de lisboa 

Presidente da Mesa 
     Luís Capucha 
     Conselho Nacional de Educação 
11h15   

PAUSA 
11h30  

Painel: Formação Profissional para os menos 
qualificados 

Paulo Feliciano 
IEFP 

Ana Cláudia Valente 
ANQEP 

Acir Meirelles 
Rede Valorizar - Açores 

 Presidente da Mesa 
José Luis Presa 
Conselho Nacional de Educação 
 
 

13h00 Almoço livre 
14h30 

Painel: Educação de Adultos e Adquiridos 
Experienciais 
Cármen Cavaco 
IE - Universidade de Lisboa 

Luís Rothes 
ESE – IP Porto 

Rosanna Barros 
Universidade do Algarve 

Presidente da Mesa 
 Cristina Vieira 
Conselho Nacional de Educação 
 

15h45 

Painel: Estratégias de Educação de Adultos 
em regiões do “interior” 
Abílio Amiguinho 
ISEP - IP Portalegre 

Fernando Ilídio Ferreira 
IE - Universidade do Minho 

José Bravo Nico 
Universidade de Évora 

Presidente da Mesa 
Lucília Salgado 
ESE – IP Coimbra 

 
16h45 

Painel: Educação de Adultos e Democracia 
Alberto Melo 
Universidade do Algarve 

Licínio Lima 
IE - Universidade do Minho 

Presidente da Mesa 
Rui Canário 
Conselho Nacional de Educação 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Provisório 
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