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A criação do GAVE

«Com o tempo, o GAVE evoluiu para uma nova configuração institucional, que certamente terá em muito 

beneficiado estes processos de avaliação externa dos alunos dos ensinos básico e secundário.»  

Eduardo Marçal Grilo

Ministro da Educação do XIII Governo Constitucional   Ler texto

Cinco testemunhos de antigos trabalhadores e colaboradores 
do GAVE/IAVE

Começaram no GAVE e continuaram o seu percurso no IAVE, são por isso testemunhas 

únicas do crescimento e consolidação desta instituição.

Foram muitos anos de trabalho no GAVE/IAVE, com muitos desafios, nem sempre fáceis, 

mas sempre gratificantes: pelo que aprenderam, pelo que cresceram profissionalmente 

e, sobretudo, pelos amigos que fizeram.  Ler mais...

IAVE – 25 Anos

Em 2022, o IAVE celebrou 25 anos de existência. Começou como GAVE, em 

1997, e passou a IAVE em 2013. 

Há 25 anos, a 30 de agosto, era publicado o Decreto-Lei n.º 229/97 que 

criava o Gabinete de Avaliação Educacional (GAVE). Assim, tendo em conta 

o simbolismo da data, entre o dia 30 de agosto e o dia 31 de dezembro de 

2022, o IAVE realizou um conjunto de iniciativas para assinalar os 25 Anos 

do GAVE/IAVE. 

Nesta e-news especial de aniversário, publicamos textos de diversas 

personalidades que de uma forma ou outra estão ligadas ao percurso 

do IAVE, bem como testemunhos de antigos trabalhadores.  Ler mais...
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Instituto de Avaliação Educativa, I.P. — 25 anos de história(s)

«A avaliação externa das aprendizagens encontra-se, atualmente, num momento de mudança, colocando-se 

ao IAVE novos desafios e oportunidades decorrentes do processo de transição para o digital.»  

Luís Pereira dos Santos, Anabela Serrão, Manuel Carvalho Gomes

Conselho Diretivo do IAVE   Ler texto

25 anos de reconhecida evolução

«As provas e exames servem sobretudo para cumprir o lema recentemente adotado pelo instituto — Avaliar 

para Aprender.» 

João Costa 

Ministro da Educação   Ler texto

O Gabinete de Avaliação Educacional — um percurso de 10 anos

«Criámos e demos formação a uma rede de professores-supervisores de classificação que cobriu o país 

inteiro.»  

Glória Ramalho

Presidente da Comissão Instaladora e Diretora do GAVE (1999-2006)  Ler texto

Pequeno contributo para uma meta-avaliação educacional

«Importa agora pensar uma avaliação educacional que se possa revelar adequada às exigências do século 

XXI.» 

Carlos Alberto Pinto-Ferreira

Diretor do GAVE (2006-2009)   Ler texto

25 anos a aprender e a criar valor no domínio da avaliação educacional

«Sem um sistema de avaliação, externa, independente e autónoma (…) os sistemas educativos ficam 

privados de mecanismos fiáveis de regulação e de autoavaliação.»

Helder Sousa

Diretor do IAVE (2014-2018)   Ler texto
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