
O Centro de Estudos Interdisciplinares em Educação e Desenvolvimento (CeiED) tem em curso, desde 2018, o 
projeto de investigação Uma história de sucesso? Portugal e o PISA (2000-2018), financiado pela Fundação para a 
Ciência e Tecnologia (FCT), sob a direção científica do Professor António Teodoro.

O projeto interrogou as razões por que Portugal apresenta uma das mais significativas evoluções nos seus resultados, 
sobretudo entre 2006 e 2015, levando a OCDE a considerar essa participação um caso de sucesso no contexto dos 
países europeus. O projeto interrogou igualmente as implicações, implícitas e explícitas, da participação de Portugal 
no PISA, ou, dito de outro modo, como diferentes atores nacionais (policy-makers, gestores escolares, professores e 
seus sindicatos, media) se apropriaram do processo e incluíram os resultados dessa participação nos discursos, nas 
políticas públicas e nas práticas profissionais.

Estando a finalizar o financiamento do projeto, o CeiED promove no próximo dia 16 de Fevereiro de 2022 (quarta-
feira) uma Conferência destinada a apresentar os resultados do trabalho até agora desenvolvido, submetendo-os a 
um escrutínio crítico de outros investigadores nacionais e estrangeiros que têm abordado a questão da regulação das 
políticas educativas por meio dos designados International Large-Scale Assements (ILSA), de que o PISA é o mais 
icónico representante. O programa da Conferência encontra-se no verso deste convite. 

A Conferência decorrerá no Auditório do Conselho Nacional de Educação (Rua Florbela Espanca, 1700-048 
Lisboa), e terá um brunch para os participantes, nos limites fixados para a lotação da sala (será respeitada a ordem 
de inscrição). A conferência adotará as medidas sanitárias em vigor, nomeadamente a exigência de certificado de 
vacinação válido contra a COVID-19 (ou certificado equivalente).

A manifestação de interesse em participar, presencialmente ou online, deve ser feita até 28 de janeiro para 
teresa.lopo@ulusofona.pt, indicando obrigatoriamente o nome, a filiação institucional e os contactos (e-mail e 
telefone).

Aguardando que tenha disponibilidade em aceitar este nosso convite, receba as nossas melhores saudações.

António Teodoro
Investigador Principal do projeto pisa_pt
Diretor e Coordenador Científico do CeiED
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Programa | Programme

09.00 Recepção dos participantes | Reception of participants*
09.30 Sessão de Abertura | Opening Session

Das origens do PISA à sua centralidade na regulação transnacional das políticas de educação | From the origins of 
PISA to its centrality in the transnational regulation of education policies

António Teodoro, Diretor do Centro de Estudos Interdisciplinares em Educação e Desenvolvimento, Investigador 
Principal do projeto pisa_pt

10.00 Projeto Uma história de sucesso? Portugal e o PISA (2000-2018): objetivos iniciais, metodologia, resultados | 
Project A success story? Portugal and PISA (2000-2018): initial objectives, methodology, results

Apresentação de Vítor Duarte Teodoro, com a equipa de investigação
11.00 Pausa-café | Coffee break
11.30 Painel | Panel

Uma visão crítica | Critical overview
Ana Benavente, Universidade Lusófona e ICS-Universidade de Lisboa, consultora do projeto pisa_pt
Luís Miguel Carvalho, Instituto de Educação, Universidade de Lisboa
Gil Nata, Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, Universidade do Porto
Moderadora, Chair: Glória Ramalho

13.00 Pausa-almoço | Lunch
14.30 Painel | Panel

O PISA e as suas implicações na formulação de políticas públicas | PISA and its implications for public policy-making
João Luiz Horta Neto, Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos Anísio Teixeira, Brasil
Romuald Normand, Université de Strasbourg 
Elsa Estrela, Universidade Lusófona, investigadora do projeto pisa_pt
Moderadora | Chair: Rosa Serradas Duarte

16.00 Pausa-café | Coffee break
16.30 Painel | Panel

Os futuros possíveis do PISA e de uma governação assente numa avaliação internacional em larga-escala (ILSA) | The 
possible futures of PISA and governance based on large-scale international assessment (ILSA)

João Costa, NOVA FCSH, Secretário de Estado Adjunto e da Educação (XXI e XXII Governos)
Camilla Addey, Universidad Autonoma de Barcelona
Daniel Bart e Bertrand Daunay, Université de Lille
Moderadora | Chair: Teresa Teixeira Lopo

18.00 Palavras finais | Final words
O PISA e as limitações e riscos de um projeto de governação global da OCDE | PISA and the limitations and risks of 

an OECD global governance project
António Teodoro

18.30 Encerramento | Closure
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*Inclui a verificação do cumprimento das normas sanitárias (certificado de vacinação COVID-19, ou equivalente, válido).Source: OECD (2022). PISA IDE, https://pisadataexplorer.oecd.org/ide/idepisa/


