
 
 

 

Seminário – 25 de novembro de 2021 

As Políticas Nacionais de Educação e Formação de Adultos no século XXI: 

Aspetos da agenda, governação e implementação 

16h-16:20h: A europeização da governação educacional – o caso da EFA (Rosanna 

Barros, CEAD, Universidade do Algarve) 

16:20h-16:40h: Políticas de educação de adultos em Portugal, no século XXI - da 

inovação à instrumentalização (Carmen Cavaco, UIDEF, Universidade de Lisboa) 

16:40h-17h: Para lá da atual política pública: o que falta a uma política de educação ao 

longo da vida global e integrada? (Paula Guimarães, UIDEF, Universidade de Lisboa) 

17h-17:30h: Debate 

Notas Biográficas 

Rosanna Barros tem Doutoramento em Educação pela Universidade do Minho (2009). 

Tem pós-doutoramento (2018) em Políticas Estruturais Europeias e Inovação 

Educacional pela Universidade de Lisboa. Possui Agregação em Ciências da Educação 

(2021). É docente na Universidade do Algarve e Membro da Direção do Centro de 

Investigação em Educação de Adultos e Intervenção Comunitária (CEAD) da mesma 

Instituição. É Convenor of the European Society of Research on the Education of Adults 

Network on Policy Studies in Adult Education. Investiga e publica regularmente na área. 

Carmen Cavaco tem doutoramento, mestrado e licenciatura em Ciências da 

Educação/Formação de Adultos, realizados na Faculdade de Psicologia e de Ciências da 

Educação da Universidade de Lisboa. É Professora Auxiliar do Instituto de Educação da 

Universidade de Lisboa e investigadora da Unidade de Investigação e Desenvolvimento 

em Educação e Formação (UIDEF) do IE-ULisboa. Leciona e investiga na área da 

Formação de Adultos, nomeadamente, nos domínios da formação experiencial, da 

educação não formal e informal, das políticas públicas de educação e formação de adultos 

não escolarizados e pouco escolarizados, do reconhecimento e validação de adquiridos 

experienciais e da abordagem biográfica. Temáticas em que tem livros e artigos 

publicados em autoria e coautoria, em Portugal e no estrangeiro. 

Paula Guimarães possui doutoramento em Educação, especialidade de Política 

Educativa, atribuído pela Universidade do Minho. É professora auxiliar do Instituto de 

Educação, Universidade de Lisboa, onde leciona conteúdos no âmbito da educação de 

adultos na Licenciatura em Educação e Formação, nos Mestrados em Educação e 

Formação e em Ensino e no Doutoramento em Educação, especialidade em Formação de 

Adultos. É investigadora da Unidade de Investigação e Desenvolvimento em Educação e 

Formação (UIDEF) do Instituto de Educação, Universidade de Lisboa. Tem desenvolvido 

diferentes projetos de investigação na área da educação de adultos, nomeadamente das 

políticas públicas, enquanto investigadora e enquanto coordenadora dos estudos. Tem 

publicado artigos científicos, capítulos e livros, em Portugal e no estrangeiro. 


