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Editorial | Editorial  
Atualmente é recomendado e constitui uma tendência que os 
editoriais de revistas científicas desenvolvam uma temática 
significativa para a sua missão. Tratando-se a Millenium- Journal 
of Education, Technologies, and Health de uma revista 
multidisciplinar este desígnio constitui-se uma tarefa complexa. 
Neste sentido, realça-se o facto de as diferentes temáticas 
abordadas neste número da revista proporcionarem uma 
oportunidade inequívoca para a divulgação e difusão da ciência e 
dos seus resultados, levando ao aprofundamento e incremento 
do conhecimento técnico-científico. Deste modo, a difusão e a 
divulgação científica apresentam-se como meios de circulação de 
ideias e de resultados de pesquisas, não só no mundo da 
investigação, mas também na população em geral, contribuindo 
para a sua evolução social e económica, fornecendo ferramentas 
que poderão potenciar a melhoria da qualidade de vida e o 
equilíbrio do nosso planeta. Para isto é necessário investimento a 
vários níveis, nomeadamente tempo, constituindo-se como uma 
forma de auxiliar o desenvolvimento de uma sociedade, tanto a 
nível individual como coletivo. Por outro lado, a ênfase na 
pesquisa científica e na sua difusão potencia a descoberta de 
novos talentos e desafia-os para as atividades científicas. Acresce 
que a disseminação dos resultados da pesquisa promove o debate 
científico, enriquecendo o conhecimento. Toda a investigação 
científica, num determinado momento, afeta ou irá afetar as 
nossas vidas, sendo essencial para o desenvolvimento de uma 
comunidade, país ou continente. Neste contexto, tratando-se a 
Millenium de um periódico de acesso aberto, tanto os 
investigadores como o cidadão comum e a comunidade e 
sociedade em geral terão oportunidade de ler os resultados da 
investigação que se encontram publicados neste n.º da revista 
nas áreas da Educação e da Saúde, podendo ser esclarecidos 
nalgumas das suas dúvidas. 
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It is currently recommended and is a trend for editorials in 
scientific journals to develop an issue that is significant for their 
mission. Since the Millenium-Journal of Education, Technologies, 
and Health is a multidisciplinary journal, this design is a complex 
task. In this sense, the fact is highlighted that the different themes 
addressed in this issue of the journal provide an unequivocal 
opportunity for the dissemination and dissemination of science 
and its results, leading to the deepening and increase of technical-
scientific knowledge. Thus, the scientific diffusion and 
dissemination are presented as a means of circulation of ideas 
and research results, not only in the world of research, but also in 
the population in general, contributing to its social and economic 
evolution, providing tools that can enhance the improvement of 
quality of life and the balance of our planet. This requires 
investment at various levels, including time, constituting a way to 
help the development of a society, both individually and 
collectively. On the other hand, the emphasis on scientific 
research and its dissemination enhances the discovery of new 
talents and challenges them to scientific activities. Furthermore, 
the dissemination of research results promotes scientific debate, 
enriching knowledge. All scientific research, at any given time, 
affects or will affect our lives, being essential for the development 
of a community, country or continent. In this context, since the 
Millenium is an open access journal, both researchers, ordinary 
citizens and the community and society in general will have the 
opportunity to read the research results that are published in this 
issue of the journal in the areas of Education and Health, and 
some of their doubts may be clarified. 
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