
“Ofereço o meu tempo, conhecimento e 
capacidade de mobilização de homens e 
mulheres de boa vontade que sejam 
capazes de pensar sobre a formação das 
futuras gerações e um novo modelo para a 
educação adequado às prioridades do país.”

Belmiro de Azevedo



O EDULOG é uma iniciativa da Fundação Belmiro de Azevedo que tem 
como objetivo contribuir para a construção de um sistema de educação 
de referência em Portugal. 

Na persecução da sua missão e da sua visão, pretende assumir-se como 
uma referência na produção e na divulgação de conhecimento científico 
sobre Educação em Portugal com o objetivo de informar as políticas 
públicas, envolver a comunidade educativa, promover o debate e 
estimular uma mudança positiva na educação das gerações futuras.

O que é o EDULOG
INVESTIGAÇÃO E DEBATE EM EDUCAÇÃO



VISÃO

MISSÃO
Construir pontes entre a educação, a política e toda a sociedade, com 
vista à adequação das qualificações e capacidades criadas e 
desenvolvidas pelo sistema de ensino e aquelas consideradas 
fundamentais para o desenvolvimento social, económico e cultural de 
Portugal e dos Portugueses.

Ser uma referência na produção e na divulgação de conhecimento 
científico sobre Educação em Portugal com o objetivo de informar as 
políticas públicas, envolver a comunidade educativa, promover o 
debate e estimular uma mudança positiva na educação das gerações 
futuras.



CONSELHO 
CONSULTIVO

composto por individualidades 
com elevada experiência e 
conhecimento de políticas, 
sistemas e práticas educacionais



O Conselho Consultivo orienta o EDULOG na 
prossecução da sua missão, definição de 
prioridades e na implementação de projetos de 
elevado alcance, impacto profundo e resultados 
duradouros.
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PENSAR
ATUAR
RENOVAR

Investigação e Debate em Educação



uma educação de qualidade é o 
alicerce para uma sociedade

DESENVOLVIDA
SAUDÁVEL 
JUSTA



LONGO PRAZO

foco nas
questões de

CONHECIMENTO

decisões
baseadas em 



INVESTIGAR
INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA

DIVULGAR
PARTILHA, ESPAÇOS DE
CONEXÃO E COLABORAÇÃO

RECOMENDAR
POSIÇÃO FUNDAMENTADA



PROJETOS 
COLABORATIVOS

PROJETOS DE 
INVESTIGAÇÃOOBSERVATÓRIO

DA EDUCAÇÃO

SEMINÁRIOS E 
CONFERÊNCIAS



“Acredito que é a Escola,
com capacidade de estimular
continuamente a aprendizagem,
que terá também a capacidade
de mudar uma sociedade para melhor.”

Belmiro de Azevedo




