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Manuel I. Miguéns* 

A publicação deste livro – Educação, Ciência e Sociedade – 

encerra as edições promovidas pelo CNE no âmbito do Debate Nacional 

sobre Educação (DNE) e integra as actas de três seminários realizados 

em 2006. Apesar do tempo que mediou entre a realização dos seminários 

e a publicação das respectivas actas, considerou-se pertinente trazer a 

público os textos de muitas intervenções relevantes sobre a educação, a 

ciência e a sociedade que, de outra forma, se perderiam nos arquivos da 

memória de alguns ou em registos magnéticos nem sempre acessíveis. 

O seminário “Educação, Ciência e Tecnologia” foi uma das 

iniciativas de abertura do DNE e teve em vista reflectir e discutir o papel 

da ciência e da tecnologia nas sociedades contemporâneas e o modo 

como a educação se pode desenvolver em tais contextos. 

Para além das intervenções do Ministro da Ciência, Tecnologia e 

Ensino Superior e do Presidente do Conselho Nacional de Educação, que 

enquadraram o DNE e as principais questões para reflexão que o mesmo 

colocou, este seminário contou com os contributos de professores 

universitários, investigadores, empresários e conselheiros que reflectiram 

sobre a pertinência de um debate desta natureza e sobre os progressos da 

ciência e da tecnologia e suas ligações às empresas, à sociedade e ao 

desenvolvimento do País. 

O seminário “Ensino e Qualificação das Pessoas: preparar os 

jovens para a vida activa” foi uma iniciativa promovida pela 

Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) e pela 
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Confederação da Indústria Portuguesa (CIP) que, desta forma, se 

associaram ao Debate Nacional sobre Educação para reflectirem sobre a 

preparação dos jovens para a vida activa, tendo em conta as necessidades 

das empresas e as exigências da economia num mundo globalizado. 

As intervenções de abertura e encerramento deste seminário 

estiveram a cargo dos Presidentes da CIP e da CCP, respectivamente, e 

os textos que aqui se publicam na integra são bem reveladores das 

principais preocupações dos empresários no que à educação diz respeito. 

Também a conferência proferida pelo coordenador do DNE, Conselheiro 

Joaquim Azevedo, dá nota da situação do nosso País no que concerne aos 

níveis de qualificação dos portugueses em comparação com outros países 

e propõe caminhos possíveis para superação dos atrasos identificados. 

Publicam-se, igualmente, as intervenções feitas no âmbito da 

“mesa redonda” que debateu o papel do ensino na descoberta das 

vocações profissionais e na preparação dos jovens para a vida activa, 

bem como a ligação das escolas ao mundo empresarial.    

O seminário “O Processo de Bolonha nas Forças Armadas – 

pretexto para uma reforma necessária?” realizou-se igualmente no 

quadro do DNE e resultou de uma parceria entre o Conselho Nacional de 

Educação e a Secretaria de Estado da Defesa Nacional e dos Assuntos do 

Mar, através da Direcção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar. 

Nas intervenções de abertura do seminário, o Presidente do CNE dá 

relevo à importância e significado desta iniciativa conjunta, enquanto o 

Director-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar salienta o papel das 

Forças Armadas na valorização dos activos nacionais. 

Tendo como pano de fundo as reformas induzidas pelo Processo de 

Bolonha, as intervenções que agora se publicam procuram tratar a 

questão do seu impacto ao nível do Ensino Superior Militar, do Ensino 

Universitário Português e da integração no espaço europeu de ensino 

superior, e terminam com o texto do Conselheiro Adriano Moreira sobre 
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os desafios que o Processo de Bolonha coloca ao Ensino Superior 

Militar. 

A presente publicação recolhe deste modo os textos resultantes de 

intervenções efectuadas em diversas iniciativas, sobre temáticas 

diferentes, realizadas em tempos distintos, mas todas elas enquadradas 

pelo Debate Nacional sobre Educação com o objectivo de reflectir e 

debater a educação, a ciência e a sociedade. 

Estes textos demonstram, por si só, a excelência e o interesse dos 

valiosos contributos que os participantes prepararam para os seminários. 

Mas vale a pena salientar também as múltiplas acções e iniciativas de 

parceria e colaboração do CNE com outras entidades como, por exemplo, 

nos casos presentes, a CIP, a CCP e a Direcção-Geral de Recrutamento 

Militar, que muito contribuíram para o sucesso do empreendimento que 

foi o Debate Nacional sobre Educação. No que a estes seminários diz 

respeito, deve registar-se igualmente a colaboração dos Conselheiros 

Daniel Soares de Oliveira e Pedro Freire, representantes das Associações 

Patronais no CNE, na realização do seminário sobre qualificação, com 

um agradecimento particular ao Dr. Daniel Soares de Oliveira pelo 

especial apoio na recolha dos textos finais junto dos respectivos autores 

para a preparação desta publicação. 

E, por fim, cumpre deixar uma palavra de gratidão ao Dr. Francisco 

Sousa Marques e à Dr.ª Isabel Madeira, da Direcção-Geral de Pessoal e 

Recrutamento Militar, cujo empenhamento tanto contribuiu para tornar 

possível a iniciativa conjunta com o Conselho Nacional de Educação.    
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