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Comissão Coordenadora 
 
 

Proposta de relato da reunião que se realizou no dia 10 de janeiro de 2018, pelas 10h30, 
no Conselho Nacional de Educação (CNE), com a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Informações; 

2. Relatório de Atividades 2017; 

3. Plano Plurianual 2018-2021. 

4. Plano de Atividades 2018; 

5. Atividades das Comissões Especializadas Permanentes. 

 

Para a reunião foram convocados os membros da Comissão Coordenadora, tendo estado 
presentes, para além da Presidente, Maria Emília Brederode Santos, e do Secretário-
Geral, Manuel Miguéns, os Conselheiros Bártolo Paiva Campos, Joana Brocardo e 
Pedro Lourtie. O Conselheiro Joaquim Azevedo participou via Skype. 

A reunião iniciou-se com as boas-vindas dadas pela Senhora Presidente que agradeceu a 
presença das senhoras e senhores conselheiros e transmitiu as seguintes informações: 

- Audiência com S. Exa. o Presidente da República que mostrou interesse em conhecer 
as prioridades do CNE e em colaborar numa conferência sobre os desafios do futuro e 
suas implicações na educação a realizar no outono de 2018; 

- Audiência com S. Exa. o Ministro da Educação que versou sobre as prioridades da 
legislatura, designadamente, o combate ao insucesso e abandono escolares, número de 
alunos por turma, autonomia da escola, perfil do aluno, educação de adultos e ensino da 
língua portuguesa no estrangeiro (citou a criação de uma escola portuguesa em Cabo 
Verde e o protocolo com a República Francesa que instituiu o Português como 
disciplina de opção em todos os níveis de ensino e escolas); 

- Audiência com S. Exa. o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior que 
destacou como prioridade o ensino da ciência no ensino não superior, e mais 
concretamente no 1.º CEB. Referiu o relatório da OCDE que será apresentado em breve 
e sugeriu uma sessão de trabalho sobre o mesmo, nomeadamente no âmbito da 2.ª CEP; 

- Receção em audiência do Professor Barbas Homem da qual resultaram duas ideias: 
quem avalia os avaliadores e a relevância do ensino à distância; 

- A Senhora Presidente será recebida em audiência por S. Exa. o Presidente da 
Assembleia da República e fará uma apresentação do Estado da Educação 2016 à 
Comissão de Educação e Ciência (16 de janeiro de 2018 – data provisória); 
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- No dia 24 de janeiro o Ministério da Educação promove uma reunião sobre o projeto 
PIPE em que o CNE estará representado; 

- Representantes da equipa que elaborou o estudo sobre A Literacia em Portugal: 
Resultados de uma Pesquisa Extensiva e Monográfica, publicado em 1996, propuseram 
uma atualização do mesmo com a participação do CNE e o financiamento da Fundação 
Calouste Gulbenkian; 

- Propõe-se a realização de um seminário sobre o ensino superior com base em 
publicações recentes: Governar a universidade portuguesa (Júlio Pedrosa); A 
universidade como deve ser (M. Támen e A. Feijó) e O ensino superior em Portugal 
(J.F. Queiró). 

 

De seguida, a Senhora Presidente deu a palavra aos Senhores Conselheiros para 
informações e comentários. Destacam-se as seguintes ideias: 

O estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, Benefícios do Ensino Superior, 
publicado em novembro de 2017, deve ser considerado no seminário a realizar sobre o 
ensino superior; 

As publicações referidas devem ser analisadas conjuntamente com o relatório da OCDE 
a publicar no final do mês de janeiro p.f.; 

Seria interessante emitir um parecer sobre a proposta de lei sobre necessidades 
educativas especiais, que esteve até há pouco em discussão pública. 

A Senhora Presidente iniciou o ponto 2 da ordem de trabalhos e passou a palavra ao 
Senhor Secretário-Geral que apresentou o relatório das atividades de 2017. Destacou o 
texto da introdução, a parte descritiva e o balanço do trabalho feito pela Senhora 
Presidente. 

De seguida a Senhora Presidente introduziu os pontos 3 a 5 da ordem de trabalhos 
colocando à consideração dos presentes um primeiro esboço do plano plurianual 2018-
2021 que inclui, designadamente, os princípios orientadores transversais, o objeto de 
cada comissão especializada permanente e as atividades a desenvolver em 2018. 

Da discussão alargada superveniente salientam-se os seguintes tópicos: 

Interessa incluir no objeto das duas primeiras comissões a definição do perfil das 
crianças e dos jovens: o que gostam, o que pensam, como interagem. Esse 
conhecimento é importante na perspetiva de saber como se intervém. 

A ideia subjacente à reorganização das comissões é focar a atividade nos destinatários 
educativos, crianças, jovens e adultos, tendo em consideração as profundas mudanças 
que o mundo atravessa e as que se anunciam; 

O objeto da 5.ª CEP deve incluir a gestão municipal das ofertas de educação, a gestão 
curricular das ofertas de educação (flexibilidade e PIPE) como prioridades para 2018. 
Deve incluir ainda a gestão das ofertas ao nível dos agrupamentos escolares e a 
gestão/promoção da qualidade das ofertas de educação (avaliação das escolas, 
avaliações internacionais, sistema de informação e gestão da qualidade das ofertas). 
No âmbito da 5.ª CEP estes temas são centrados no ensino não superior; 
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O relatório Estado da Educação poderia incluir dois quadros introdutórios com a 
situação do sistema educativo nacional face às metas da União Europeia, da ONU e do 
governo português, caso existam; o foco da análise do Estado da Educação seria a 
equidade; 

Na segunda parte aprofundar-se-ia um tema, tendo sido proposto o ensino técnico-
profissional; 

O Estado da Educação de 2018 deveria denominar-se Estado da Educação 2017/2018 e 
o do ano seguinte Estado da Educação 2019, para acertar as datas. Não obstante os 
dados analisados respeitarem a anos anteriores, o relatório deve apresentar a data do ano 
em que é publicado, à semelhança do que sucede com outros relatórios internacionais 
como o Education at a glance. 

As conclusões do Estado da Educação podem ser repensadas e separadas dos capítulos 
sob a forma de sumário executivo. 

A Senhora Presidente agradeceu a participação de todos e informou que o documento 
com o âmbito das comissões será enviado, após aprovação pelos coordenadores 
respetivos, aos conselheiros para efeitos de inscrição. De seguida concluiu os trabalhos, 
tendo a próxima reunião da comissão coordenadora ficado agendada para 5 de março às 
10h30. 

A próxima reunião plenária do Conselho terá lugar no dia 4 de abril. 
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