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Ensino Magazine
consigo há 23 anos
a informar e a inovar
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Publicidade

Premiar o mérito e o esforço dos alunos
Bolsas ensino Magazine

7 O Ensino Magazine já atri-
buiu, desde que foi fundado, 
mais de uma centena de bolsas 
de mérito académicas, monetá-
rias, aos melhores alunos das 
instituições parceiras da nossa 
publicação. 

No último, em período de 
pandemia, mantivemos este pro-
pósito e para 2021 estão previs-
tas, mesmo em tempo de mais 
dificuldades económicas, con-
tinuar a apoiar os estudantes, 
num período em que, porventu-
ra, mais precisarão.

A atribuição destas bolsas, 
como refere o diretor da pu-
blicação, João Carrega, “vai ao 
encontro da vertente social da 
nossa publicação, a qual procu-
ra também apoiar os melhores 
alunos das universidades e poli-
técnicos nossos parceiros. É um 
investimento de largos milhares 
de euros, mas que fazemos com 
muito gosto, na certeza de estar-
mos a reconhecer o esforço dos 
alunos”. 

Ao longo dos anos já foram 
premiados os melhores alunos 

da Universidade da Beira Interior, 
Universidade de Évora, CESPU 
- Universidade, Instituto Politéc-
nico de Castelo Branco, Instituto 
Politécnico de Leiria, Instituto Po-
litécnico da Guarda, Instituto Po-
litécnico de Portalegre, Instituto 
Politécnico de Setúbal, Instituto 
Politécnico de Coimbra, Instituto 
Politécnico de Beja, Instituto Po-
litécnico de Tomar, ou Instituto 
Politécnico de Santarém. 

Aos alunos e às academias, os 
nossos parabéns!  K
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23 anos a informar com rigor
PriMeira coluna

6 O Ensino Magazine assinala este mês 
23 anos de vida. Um aniversário diferente, 
assinalado em tempo de pandemia e com to-
dos os constrangimentos que isso acarreta. 
Sempre desafiámos o futuro e procuramos, 
de forma objetiva e inovadora, transformar 
as dificuldades em oportunidades. Nesse 
sentido reforçámos a nossa edição impressa 
e criámos um novo portal, no mesmo ende-
reço de sempre, www.ensino.eu, atualizado 
ao minuto. Garantimos também o acesso 
grátis aos nossos leitores, num momento 
difícil como o que vivemos. Desenvolvemos 
webinars, que irão prosseguir ao longo deste  
ano, com transmissão em direto. Brevemen-
te será lançada a App Ensino Magazine.

A nossa newsletter é enviada aos mais 
de 200 mil subscritores, os quais têm acesso 
à nossas edições impressas, de papel digital 
e ao nosso portal, nas diferentes plataformas 
digitais, como smartphones, tablets, pc’s. 

Sempre nos assumimos como uma pu-
blicação sem fronteiras, que pretende ligar a 
escola à comunidade, as escolas entre si, e 
as academias aos seus vários mundos. 

Traçámos uma linha editorial clara, de 
informar com rigor e seriedade, reconhe-
cida pelos nossos exigentes leitores (um 
público heterogéneo - dos 13 aos mais de 
90 anos -, diversificado - alunos, profes-
sores, profissionais não docentes, famílias 
e comunidade de um modo geral),  pelos 
nossos parceiros e anunciantes.

Muito poderíamos escrever sobre o 
percurso do Ensino Magazine. Um projeto 
inovador em Portugal que paulatinamente 
foi conquistando o seu espaço, ultrapassou 
fronteiras e chega a vários continentes.

O propósito continua o mesmo de sem-
pre. O Ensino Magazine cresceu em núme-
ro de páginas, em rubricas, teve um filho, 
o Ensino Magazine Jovem - suplemento 
mensal dedicado à faixa etária entre os 13 
e os 17 anos -, lançou o principal portal de 
educação do país (www.ensino.eu), onde 
já desenvolveu dois concursos internacio-
nais on line, e tem sabido criar dossiês 
específicos dedicados a outros temas.

Mas o Ensino Magazine é também um 
espaço reflexivo, com opinião, e que edi-
ção a edição publica entrevistas de fundo 
com diferentes atores da vida pública por-
tuguesa e da comunidade lusófona. Entre-
vistas que deram já lugar a dois livros “Po-
líticos e Políticas da Educação” e “Políticas 
Educativas em Portugal”, os quais contam 
a história da educação no nosso país, en-
tre 1998 e 2013.

Neste percurso há um conjunto de as-
petos que importa sublinhar e que tornam 
o Ensino Magazine como a principal pu-
blicação do género editada no nosso país:

- Estabelecimento de parcerias com 
instituições de ensino superior portugue-
sas e estrangeiras;

- Atribuição de bolsas de mérito mo-
netárias aos melhores alunos das institui-
ções de ensino superior nossas parceiras. 
Já atribuímos mais de 130 bolsas;

- Protocolo de cooperação com a UNES-
CO, que tornou o Ensino Magazine parceiro 
da Rede de Escolas Associadas da UNESCO;

- Acordo com a AIP, tornando o Ensi-
no Magazine parceiro da organização da 
Futurália - Feira dedicada à educação e 
juventude, que anualmente se realiza em 
Lisboa, no Parque das Nações, e que é uma 
das maiores do país. Além de um amplo 
stand, distribuímos gratuitamente a nossa 
publicação e promovemos diversas ativida-
des, como a apresentação livros, exposi-
ções e até combates teatrais templários; 
No último ano a pandemia trocou-nos as 
voltas, mas este ano iremos participar no 
evento, de forma presencial/virtual.

- Acordo com a AEP, que transformou 
o Ensino Magazine em parceiro da organi-
zação da Qualifica, outro dos grandes cer-
tames nacionais dedicados à educação e 
juventude, que se realiza anualmente na 
Exponor. Tal como na Futurália, há mais de 
19 anos que ali marcamos presença, com 
um expositor, distribuição gratuita do Ensi-
no Magazine e com muitas atividades. Em 
2020, a Covid-19 obrigou a organização a 
cancelar o evento e este ano dificilmente 
permitirá a sua realização. Mas em 2022 
regressaremos com mais força.

- Acordo com a IFEMA - Feria Interna-
cional de Madrid, que nos tornou parceiros 
de duas das maiores feiras da Península 
Ibérica dedicadas ao ensino, a AULA e a 
SIMO Educación, onde tal como nas por-
tuguesas, marcamos presença com um 
stand e colaboradores, distribuindo o En-
sino Magazine de forma gratuita a todos 
os visitantes; Em março de 2020 ainda 
participámos no evento, já num clima de 
pré-pandemia. Este ano iremos participar 
na edição virtual, promovendo diferentes 
atividades.

- Protocolo de parceria com a Universi-
dade Eduardo Mondlane, em Moçambique 
(desde 2012);

- Acordo de cooperação com a Escola 

Portuguesa de Moçambique (desde 2012);
- Protocolo de cooperação com a Escola 

Portuguesa de Macau (2014);
- Estabelecimento de acordo com a or-

ganização Cepa Gratia, do México (2014);
- Participação na Feira Internacional de 

Educação de Moçambique, em 2015;
- Participação no Encontro Internacio-

nal de Reitores em Maputo, 2015;
-Participação no Encontro Internacional 

de Reitores Universia 2018, em Salamanca, 
promovido pelo grupo Santander;

- Acordos com diferentes escolas de 
ensino superior, secundário e profissional, 
que permitem o reforço da nossa distribui-
ção e o acolhimento de estagiários, para 
estágios curriculares.

A estes junta-se naturalmente a ousadia 
da RVJ Editores em aceitar o desafio lançado 
por João Ruivo para se criar a primeira publi-
cação do género em Portugal.

Somos daqueles que gostamos de bons 
desafios. E assim, com pouco mais de 20 
anos de idade, eu, o Vitor Tomé e o Rui Rodri-
gues, lançámos, com o João Ruivo, o Ensino 
Magazine, desafiando ainda o saudoso Vitor 
Serra, administrador do Reconquista, a ser 
nosso parceiro, a que se associou o entusias-
mo e o apoio do seu então diretor, Alfredo 
Serra Magalhães, e do seu sub-diretor, José 
Júlio Cruz.

Para assinalar o 23º aniversário iremos 
desenvolver um conjunto de iniciativas, que 
passam pela criação da App Ensino Magazi-
ne, onde a interação com os nossos leitores 
será reforçada, com conteúdos e passatem-
pos; pela promoção de um seminário (assim 
a pandemia o permita) sobre educação; pela 
edição literária (já no |âmbito dos 22 anos 
lançámos, com a chancela da RVJ Editores, 
o livro sobre os 40 anos do Ensino Politéc-
nico no nosso país, da autoria de Joaquim 
Mourato, antigo presidente do Conselho 

Coordenador dos Institutos Superiores Po-
litécnicos, a que se associou o Santander).

Este é o mundo Ensino Magazine, um 
mundo sem tabus nem fronteiras, que vai 
ao encontro dos anseios dos nossos leitores. 
Aos da nossa edição impressa, que cada vez 
são mais e que nos levaram a aumentar a 
tiragem, e aos do nosso portal.

Fomos das primeiras publicações portu-
guesas a ter página de internet, a qual rapi-
damente foi transformada num portal multi-
-plataforma, com vídeoteca (Magazine TV), 
fototeca (canal de fotografias), repositório de 
artigos e livros científicos de livre acesso, e 
com partilha direta nas redes sociais (só no 
facebook ultrapassámos os 100 mil fãs).

É com este entusiasmo que trabalhamos 
afincadamente, todos os dias, para lhe levar 
uma informação atual e rigorosa, sem fron-
teiras nem tabus. 

Acreditamos na máxima que nada se per-
de tudo se informa. Com rigor.

Não queria deixar de destacar o papel de 
todos os nossos colaboradores, parceiros ins-
titucionais e comerciais, fundamentais para 
o trilhar deste caminho. Aos nossos leitores 
mantemos o mesmo compromisso de sem-
pre, de informar sem fronteiras, nem tabus. 

Que venham outros tantos! K
João carrega  _

carrega@rvj.pt
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novo portal mais interativo
coM acesso às edições iMPressa e de PaPel digital

7 O novo portal do Ensino Magazine marca uma 
viragem naquilo que é a relação com os nossos lei-
tores. Fomos, há 22 anos atrás, uma das primeiras 
publicações a possuir uma página de internet. Criá-
mos, há cerca de uma década, um portal que foi sen-
do adaptado às exigências dos novos tempos. Arran-
camos agora para uma nova plataforma na internet, 
no mesmo endereço de sempre (www.ensino.eu). 
Mantendo intacta a aposta clara na edição impressa, 
distribuída em Portugal, Espanha, Palop’s e Macau, 
avançamos para um portal mais interativo com os nos-
sos leitores, de atualização ao minuto, com conteúdos 
televisivos, de rádio, passatempos, repositório científi-
co livre, fototeca, livros de acesso gratuito, loja virtual, 
suplementos, e acima de tudo, muita informação.

Com a máxima “Nada se perde, tudo se in-
forma”, com rigor, muito rigor, disponibilizamos 
também o acesso gratuito à edição impressa.  
Sabemos o quanto é importante esse rigor, numa altu-
ra em que a desinformação e as notícias falsas, impe-
ram um pouco por todo lado. Mantemo-nos fiéis aos 
princípios de sempre: informar com verdade; mostrar 
e esclarecer o pulsar das instituições de ensino, mas 
também do nosso quotidiano.

O novo portal abraça os nossos leitores de uma 
forma mais “amiga”, podendo ser utilizado em di-
ferentes dispositivos como smartphones, tablets 
ou computadores, tal como já acontecia com o site 
anterior que passará a poder ser consultado a par-
tir deste, pois consideramos a história muito im-
portante para se perder com um clique mal dado. 
Esta aposta vem dar resposta ao crescimento significa-
tivo do número de leitores que visitam a nossa página. 
Diariamente são milhares os que o fazem e que, nas 
redes sociais, também partilham os conteúdos noticio-
sos do Ensino Magazine.

Desde março do ano passado que o país 
e o mundo estão mergulhados numa pande-
mia que mais parece um filme de ficção científi-
ca. O confinamento trouxe novos hábitos de lei-
tura, no modo como se consome a informação.  
Procurámos ir ao encontro dos atuais e futuros leitores. 
Criámos novas formas de comunicar. Exemplo disso é 
o ciclo de entrevistas televisivas “Conversas no Supe-
rior”, transmitidas, em direto, na página oficial do Ensi-
no Magazine do facebook (onde temos uma comunida-
de com mais de 103 mil seguidores) e no nosso canal 
no YouTube, e disponibilizadas no nosso site.

Ouvimos reitores de universidades e presiden-
tes de politécnicos, responsáveis pelo Conselho de 
Reitores e pelo Conselho Coordenador dos Politécni-
cos, deputados europeus, membros do governo e 
investigadores, num Ciclo que vai ter novas edições.  
Esclarecemos e informámos. Mas fomos mais 
longe e disponibilizámos aulas de atividade fí-
sica para que cada um de nós pudesse manter-
-se em forma em tempos como os que vivemos. 
Este novo portal reforça o nosso modo de atuar, de 
estar junto das instituições, dos alunos, professores 
e funcionários, da comunidade. Irá também reforçar a 
importância da edição impressa, que ficará disponível 
online, e continuará a ser distribuída fisicamente em 
quatro continentes.

Não será a pandemia que nos irá impedir de es-
tar com todos vós, de continuar a informar e a pre-
miar o mérito académico dos melhores alunos das 
universidades e politécnicos nossos parceiros. Ins-
tituições que de uma forma responsável, exigen-
te e objetiva iniciaram mais um ano letivo (e sabe-
mos quantas são as dificuldades de o implementar). 
Da nossa parte estaremos sempre aqui. Para todos.
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aula 2020

enove 2019 Qualifica 2019

Futurália 2019

Futurália 2019

Futurália 2019

aula 2020

lisboa games Week 2019

Futurália 2019

lisboa games Week 2019

regressaremos com mais força
ensino Magazine nos PrinciPais certaMes internacionais

6 Nos seus 23 anos de 
vida, o Ensino Magazine tem 
marcado presença nos prin-
cipais eventos de educação 
nacionais e internacionais. 
No último ano, devido à pan-
demia de Covid-19 apenas a 
Aula - Semana de la Educa-
ción se realizou em Madrid, 
naquela que foi a maior feira 
dedicada à educação na Pe-
nínsula Ibérica, e onde esti-
vemos com um expositor e 
com milhares de exemplares 
do Ensino Magazine.

Infelizmente mais ne-
nhum evento pôde ser con-
cretizado e para este ano em 
Espanha prevê-se um certa-
me digital, onde iremos mar-
car presença, e para Lisboa, 
a Futurália deverá ser realiza-
da em maio de forma mista 
(presencial e digital), caso a 
pandemia o permita. Esta-
remos também presentes, 
como parceiros. A Qualifica, 
no Porto, não deverá avançar 
este ano, mas regressará em 
2022 com mais força e nós lá 
estaremos.

Anualmente percorremos 
a Península Ibérica nos prin-
cipais eventos de educação, 
mas também abraçamos 
África e participámos na Fei-
ra Internacional de Educação 
de Moçambique e no Encon-
tro Mundial de Reitores. Em 
Portugal somos parceiros da 
Futurália (FIL - Lisboa), da 
Qualifica (Porto - Exponor), 
Enove+ (Portalegre), em Es-
panha estabelecemos acor-
dos com o IFEMA - Feria de 
Madrid, participando na AULA 
e na Simo Educación. 

A presença do Ensino 
Magazine nos principais 
eventos ibéricos dedicados 
à educação e ao acesso ao 
ensino superior, faz parte, 
segundo o diretor da publi-

cação, João Carrega, da estra-
tégia de “internacionalização 
da publicação, e ao mesmo 
tempo de levar aos alunos e 
às suas famílias toda a infor-
mação sobre as instituições 
de ensino e os cursos dispo-
níveis. Estas três edições são 
produzi- das nesse sentido”. 

O Ensino Magazine é 
distribuído em todo o país 
(nas escolas de ensino bási-
co, secundário, profissional, 
universidades e politécni-
cos), em Espanha, nos Paí-
ses Africanos de Língua Ofi-
cial Portuguesa e em Macau. 
Chega também gratuitamen-
te aos leitores de banca do 
Reconquista. O Ensino Ma-
gazine tem ainda um dos 
principais portais de educa-
ção do país na internet, em 
www.ensino.eu. K
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Amato Lusitano - Associação de Desenvolvimento

Felicita o 
Ensino Magazine 

pelo seu 
23º aniversário

A Caderno 
do Século, 

Edições 
felicita o 
Ensino 

Magazine 
pelo seu 

23º 
Aniversário

cadernodoseculo@gmail.com

Parcerias inteligentes
unesco e Mundo lusóFono

7 Seguindo as palavras de 
um antigo reitor da Universidade 
de Salamanca, Ignacio Bergudo, 
o ensino não tem fronteiras. Foi 
dentro desta máxima que nos te-
mos guiado nos primeiros 23 anos 
de vida do Ensino Magazine, esta-
belecendo parcerias inteligentes. 

Com a Unesco, através da sua 
rede de escolas associadas, po-
tenciamos uma rede de conheci-
mento e de divulgação importante 
que envolve um número significa-
tivo de escolas, de professores e 
milhares de alunos.

Paralelamente estabelecemos 
acordos com a maioria das esco-
las de ensino básico e secundá-
rio do país, mantendo nelas uma 
presença assídua da nossa publi-
cação. 

Mas entendemos que devería-
mos apostar no mundo lusófono. 
E essa aposta tem sido uma cons-
tante por parte do Ensino Maga-
zine. Consciente da importância 
desses territórios irmãos, quer 
no seu próprio desenvolvimento, 
quer numa perspetiva colaborati-
va com as instituições de ensino 

superior portuguesas e europeias, 
o Ensino Magazine está presente 
nos Países Africanos de Língua 
Oficial Portuguesa (Palop’s), mas 
também em Macau, com distribui-
ção da edição impressa e da sua 
edição virtual. Também no Brasil 
estamos a fazer uma aposta, so-
bretudo através de uma presença 
mais virtual.

Esta presença no mundo lusó-
fono foi reforçada ao longo dos úl-
timos anos  através da assinatura 
de protocolos de cooperação entre 
o Ensino Magazine e diversas ins-
tituições de ensino: Universidade 
Eduardo Mondlane e Universidade 
Lúrio (ambas de Moçambique), Es-
cola Portuguesa de Moçambique e 
Escola Portuguesa de Macau.

Parceria com a unesco | Feira internacional de Moçambique

Para breve iremos assinar 
mais acordos com outras institui-
ções de ensino, não só em África, 
como no Brasil e em Macau.

Fomos também aqui pioneiros. 
Percebemos a importância destas 
parcerias para as instituições por-
tuguesas e para as universidades 
e escolas desses países. Estabe-
lecemos uma ponte comunicacio-

nal, única, capaz de gerar parce-
rias entre todos.

Como referiu Orlando Kilambo, 
reitor da Universidade Eduardo 
Mondlane, durante a cerimónia 
da assinatura do protocolo (que 
pre-inaugurou a nova reitoria da-
quela instituição), é a este tipo de 
acordos “que podemos chamar de 
parcerias inteligentes”. K
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