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08/05/2009 

Congresso do Ensino Privado debate Autonomia e Liberdade no Fórum 
Lisboa 

Realiza-se hoje e amanhã, no Fórum Lisboa, o maior debate sobre Autonomia Educativa 
alguma vez realizado no nosso pa ís, organizado pela Associação de Estabelecimentos de 
Ensino Particular e Cooperativo - entidade que representa cerca de 20% do universo 
educativo nacional, do pré-escolar ao ensino secundário. 

voltar

Em ano eleitoral, os partidos pol íticos representados na Assembleia da República através dos Deputados Manuela Melo (PS), Pedro Duarte 
(PSD), Diogo Feio (CDS), Miguel Tiago (PCP) e Cec ília Honório (BE) participam em painel sobre "Qualidade Educativa e Autonomia de 
Projecto".  
 
Fernando Seara (Presidente da CM de Sintra), Jorge Jardim Gonçalves (Banqueiro), Nicolau Santos (Jornalista), Maria do Carmo Seabra 
(Prof. Universitária e ex-Ministra da Educação), João Dias da Silva (Dirigente Sindical - UGT e FNE), Joaquim Azevedo (Ex-Sec. Estado do 
Ensino Básico e Secundário, Prof. Cat. da Universidade Católica), Albino Almeida (CONFAP), José Manuel Fernandes (Jornalista), Joaquim 
Raposo (Presidente da CM da Amadora) são outras personalidades que irão abordar temáticas relacionadas com a Autonomia Educativa e 
a Liberdade de Projecto Educativo e que se destacam neste Congresso AEEP 2009.  
 
Organizado pela Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo - entidade que representa cerca de 20% do universo 
educativo nacional, do pré-escolar ao ensino secundário, com cerca de 320 mil alunos, 25 mil docentes, muitos milhares de auxiliares de 
educação, centenas de Colégios do ensino regular, especial e art ístico, Cooperativas de Ensino, Instituições Sociais e de Solidariedade 
Social - este Congresso representa uma oportunidade para que:  
 
. questões estruturais da Educação possam ser debatidas mais amplamente pela sociedade civil;  
. para que se possa pensar quais os limites da intervenção estatal nas escolas não estatais;  
. para que se possa definir se os privados podem, ou não, contribuir de forma efectiva - reduzindo custos e poupando meios - para colmatar 
as necessidades de oferta educativa das autarquias locais (contributos das Câmaras de Sintra, Amadora e Caldas da Rainha);  
. para que se possam apresentar estudos que demonstrem a qualidade do ensino privado e a competitividade financeira em relação ao 
ensino estatal. Esta reflexão é especialmente importante num contexto de forte pressão sobre o défice orçamental do Estado e de vontade 
política de alargamento da escolaridade obrigatória para 12 anos, o que implica uma expansão da oferta.  
 
Pairando no horizonte uma tendência uniformizadora do ensino em Portugal, a AEEP entende que o tema em debate, desenvolvido por 
personalidades da nossa vida nacional nos diversos painéis em que irão participar, poderá contribuir para um esclarecimento alargado da 
sociedade e de responsáveis governativos quanto a aspectos centrais da Educação em Portugal, vezes demais ignorados ou relegados 
para segundo plano. 
 
Nesta ocasião, será igualmente apresentada, num jantar que decorrerá no CCB, a Medalha de Ouro do Ensino Privado bem como o Prémio 
Padre Nuno Burguete,SJ, duas iniciativas que promovendo a unidade entre os agentes do sector, acentuam publicamente o trabalho 
realizado em prol da Educação em Portugal 

  HOJE NO UNIVERSIA 

>Todas as notícias 
Organizadas pelas diferentes áreas, aqui tens as últimas novidades sobre universidades, investigação, cultura, emprego e mais. [+] 

Arquivo de Imprensa 
Pesquisa todas as not ícias no nosso arquivo. [+] 

DOSSIER DE IMPRENSA 

MAIS DOSSIER » 

» Fisco recua e dispensa declarações
«acessórias» [Agência Financeira ]  

» Feira de emprego com três mil
vagas para preencher  [Agência
Financeira ]  

» Propinas e Ensino Superior em
debate no Parlamento [Fábrica de
Conteúdos ]  

» Siemens quer Licenciados que
saibam pensar [Diário Económico ]  

» «Wolverine 2» já está confirmado
[Portugal Diário ] 

ACTUALIDADE UNIVERSITÁRIA 

» Descoberta abre luz ao tratamento 

de alzheimer  

» Comunicado UAlg  

» Fórmula 3 de vegetais  

» XI Congresso da Sociedade Ibérica 

de Citometria na Universidade da 
Beira Interior  

» E S A D  r e c e b e  A n a  C a l d a s  e  

Alejandro Paolo  

MAIS ACTUALIDADE » 

Publicidade

 

      
 

Com o apoio do Portal Universia S.A.
Rua dos Sapateiros, nº 21 - 3º
1100-063 Lisboa
Portugal

Condições Gerais  
Aviso Legal   

Contactos  

Questões Técnicas



Universia.pt   País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Online

  Pag.: 2 de 2ID: 24996626 08-05-2009

 

Publicidade

Portugal nmlkji Web nmlkj www.universia.pt

Sou um novo utilizador

Esqueci a minha password 

utilizador:  

password:

Sexta-feira :: 08 / 05 / 2009 SERVIÇOS :: EMAIL | EMPREGO | CLASSIFICADOS | PUBLICAÇÕES | AGENDA | PASSATEMPOS | SMS MAPA DO SITEPortugal :: home >

COMUNIDADES  

Pré-universitários  

Universitários  

Professores  

INFORMAÇÃO 

Universidades  

Cursos  

Departamentos  

Bibliotecas  

Internacional  

Investigação  

Cultura  

Agenda  

Primus Inter Pares  

PESQUISA 

Estudos Universia  

Universia Cursos  

Apontamentos  

Bolsas  

Pesquisa Universia  

Google  

Serviços  

aeiou  

LAZER 

Inverso  

MyPhotoFun  

Passatempos  

08/05/2009 

Congresso do Ensino Privado debate Autonomia e Liberdade no Fórum 
Lisboa 

Realiza-se hoje e amanhã, no Fórum Lisboa, o maior debate sobre Autonomia Educativa 
alguma vez realizado no nosso pa ís, organizado pela Associação de Estabelecimentos de 
Ensino Particular e Cooperativo - entidade que representa cerca de 20% do universo 
educativo nacional, do pré-escolar ao ensino secundário. 

voltar

Em ano eleitoral, os partidos pol íticos representados na Assembleia da República através dos Deputados Manuela Melo (PS), Pedro Duarte 
(PSD), Diogo Feio (CDS), Miguel Tiago (PCP) e Cec ília Honório (BE) participam em painel sobre "Qualidade Educativa e Autonomia de 
Projecto".  
 
Fernando Seara (Presidente da CM de Sintra), Jorge Jardim Gonçalves (Banqueiro), Nicolau Santos (Jornalista), Maria do Carmo Seabra 
(Prof. Universitária e ex-Ministra da Educação), João Dias da Silva (Dirigente Sindical - UGT e FNE), Joaquim Azevedo (Ex-Sec. Estado do 
Ensino Básico e Secundário, Prof. Cat. da Universidade Católica), Albino Almeida (CONFAP), José Manuel Fernandes (Jornalista), Joaquim 
Raposo (Presidente da CM da Amadora) são outras personalidades que irão abordar temáticas relacionadas com a Autonomia Educativa e 
a Liberdade de Projecto Educativo e que se destacam neste Congresso AEEP 2009.  
 
Organizado pela Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo - entidade que representa cerca de 20% do universo 
educativo nacional, do pré-escolar ao ensino secundário, com cerca de 320 mil alunos, 25 mil docentes, muitos milhares de auxiliares de 
educação, centenas de Colégios do ensino regular, especial e art ístico, Cooperativas de Ensino, Instituições Sociais e de Solidariedade 
Social - este Congresso representa uma oportunidade para que:  
 
. questões estruturais da Educação possam ser debatidas mais amplamente pela sociedade civil;  
. para que se possa pensar quais os limites da intervenção estatal nas escolas não estatais;  
. para que se possa definir se os privados podem, ou não, contribuir de forma efectiva - reduzindo custos e poupando meios - para colmatar 
as necessidades de oferta educativa das autarquias locais (contributos das Câmaras de Sintra, Amadora e Caldas da Rainha);  
. para que se possam apresentar estudos que demonstrem a qualidade do ensino privado e a competitividade financeira em relação ao 
ensino estatal. Esta reflexão é especialmente importante num contexto de forte pressão sobre o défice orçamental do Estado e de vontade 
política de alargamento da escolaridade obrigatória para 12 anos, o que implica uma expansão da oferta.  
 
Pairando no horizonte uma tendência uniformizadora do ensino em Portugal, a AEEP entende que o tema em debate, desenvolvido por 
personalidades da nossa vida nacional nos diversos painéis em que irão participar, poderá contribuir para um esclarecimento alargado da 
sociedade e de responsáveis governativos quanto a aspectos centrais da Educação em Portugal, vezes demais ignorados ou relegados 
para segundo plano. 
 

Nesta ocasião, será igualmente apresentada, num jantar que decorrerá no CCB, a Medalha de Ouro do Ensino Privado bem como o Prémio 
Padre Nuno Burguete,SJ, duas iniciativas que promovendo a unidade entre os agentes do sector, acentuam publicamente o trabalho 
realizado em prol da Educação em Portugal 

  HOJE NO UNIVERSIA 

>Todas as notícias 
Organizadas pelas diferentes áreas, aqui tens as últimas novidades sobre universidades, investigação, cultura, emprego e mais. [+] 

Arquivo de Imprensa 
Pesquisa todas as not ícias no nosso arquivo. [+] 

DOSSIER DE IMPRENSA 

MAIS DOSSIER » 

» Fisco recua e dispensa declarações
«acessórias» [Agência Financeira ]  

» Feira de emprego com três mil
vagas para preencher  [Agência
Financeira ]  

» Propinas e Ensino Superior em
debate no Parlamento [Fábrica de
Conteúdos ]  

» Siemens quer Licenciados que
saibam pensar [Diário Económico ]  

» «Wolverine 2» já está confirmado
[Portugal Diário ] 

ACTUALIDADE UNIVERSITÁRIA 

» Descoberta abre luz ao tratamento 

de alzheimer  

» Comunicado UAlg  

» Fórmula 3 de vegetais  

» XI Congresso da Sociedade Ibérica 

de Citometria na Universidade da 
Beira Interior  

» E S A D  r e c e b e  A n a  C a l d a s  e  

Alejandro Paolo  

MAIS ACTUALIDADE » 

Publicidade

 

      
 

Com o apoio do Portal Universia S.A.
Rua dos Sapateiros, nº 21 - 3º
1100-063 Lisboa
Portugal

Condições Gerais  
Aviso Legal   

Contactos  

Questões Técnicas


