
 

Nota de Abertura 

Obrigado! 

 

 

A chegada do mês de dezembro impõe, por tradição, o tempo de balanço do que 

aconteceu durante o ano e, sobretudo, o antever e definir objetivos do ano que se seguirá. 

 

Na Direção-Geral da Educação também esta época ganha essa dimensão de olhar para o 

(muito) trabalho feito e com toda a certeza, para o (tanto) que nos falta fazer. 

 

Foram muitos os desafios e as dificuldades que vivemos neste 2019 que agora termina. 

Contudo, mais do que os constrangimentos, gostaríamos de lembrar o que foi o nosso 

quotidiano, no cumprimento da missão com que nos comprometemos desde o primeiro 

momento. 

 

Trabalhámos todos, Direção, Colaboradores internos, articulámos com Membros dos 

Gabinetes, outras entidades da Administração Pública, da Academia, com Escolas, 

Professores, Pais, Alunos… Pessoas! 

 

Ganhou-se confiança, coragem para dizer não, e entusiasmo para o sim. Aprendemos a arte 

de remar juntos para orientar a nau. Consolidámos um perfil para muitos alunos, incluímos 

todos, flexibilizámos, demos autonomia, cidadania, inventámos o essencial, que nunca será 

mínimo, porque queremos qualidade e essa é a busca incessante de quem vive na Educação. 

Nunca estivemos tão perto, com tantos, e acreditem que fomos muitos e fomos Equipa! 

 

Foi mais um ano de colaboração, de aprendizagens significativas, de experiências e 

discussões que criaram a confiança, os momentos irrepetíveis e, de certeza, uma admiração 

pela disponibilidade e vontade de fazer mais e melhor. 

 

Temos pela frente muito trabalho, muitos mais desafios, mas importa, neste momento, 

agradecer a todos pela presença, pela disponibilidade, pelo empenho, pelo tanto que fizeram 

nesta vontade convocada de querermos mais, de nunca estarmos satisfeitos, enquanto não 

cumprirmos a educação de qualidade para todos. 

 

Neste balanço, fica-nos uma certeza: sem a vossa disponibilidade e vontade nada teria 

sido possível! 

#44 – dezembro 2019 



A todos o nosso agradecimento e os votos de Festas Felizes! 

 

 
 

José Vítor Pedroso, Diretor-Geral da Educação 

 

Eulália Alexandre, Subdiretora-Geral da Educação 

 

Maria João Horta, Subdiretora-Geral da Educação 

 


