Comissão Coordenadora do CNE
Relato da reunião realizada em 15 de Junho de 2011, com a seguinte ordem de
trabalhos:
1.
2.
3.
4.
5.

Informações
Estado da Educação 2011-08-30 Actividades das Comissões
Próxima sessão plenária
Seminários a realizar
Outros assuntos

Estiveram presentes todos os conselheiros coordenadores, Bártolo Paiva Campos,
Joaquim Azevedo, Maria Emília Brederode Santos, Maria Helena Nazaré, Rosalia Vargas,
a Presidente e o Secretário-Geral.
A Presidente deu início à reunião e propôs que os pontos 3 e 4 da OT fossem tratados
conjuntamente, passando o ponto 2 para o fim, o que foi aceite. De seguida, prestou as
seguintes informações: 1) esteve presente na AG da CONFAP, realizada na Escola da
Ponte, e visitou escolas nos municípios de S. João da Madeira, Rio Tinto e Matosinhos,
tendo sido debatidas questões relativas ao alargamento da escolaridade obrigatória e à
transformação das escolas secundárias por força da diversificação das ofertas formativas. O
papel do CNE no debate destas questões foi salientado e mereceu referências muito
favoráveis; 2) na reunião da EUNEC sobre “bildung”, que teve lugar em Budapeste, foi
decidido que o CNE organizaria um seminário no Outono sobre o tema “New skills for new
jobs”; 3) nos contactos havidos com a Fundação Aga Khan foi manifesto o interesse de
realizar um seminário conjunto sobre a experiência dos TEIP; 4) na cerimónia
comemorativa dos 100 anos do IST foi avançada a ideia da possibilidade de fusão da
Universidade Técnica com a Universidade de Lisboa; 5) os cortes orçamentais e a limitação
de utilização de verbas impostos ao CNE irão implicar restrições nas edições, sendo
prioridade a publicação de “O Estado da Educação 2011” e de “A Educação das Crianças
dos 0 aos 3 anos”.
Sobre a actividade das Comissões, os conselheiros deram conta dos trabalhos em curso,
tendo ficado acordado que seriam realizadas reuniões de todas as Comissões durante a 1ª e
2ª semanas de Julho para análise dos dados preliminares do relatório “O Estado da
Educação”. A sessão plenária será marcada para dia 13 de Setembro, devendo ser
endereçado convite ao novo Ministro da Educação para se dirigir ao Conselho. As questões

a agendar serão as seguintes: análise do Memorando da “Troika”; apreciação do projecto de
recomendação sobre “Educação para o risco”; aprovação do relatório “O Estado da
Educação 2011”.
Relativamente ao agendamento de seminários a realizar, haverá o seminário da EUNEC
de 17 a 19 de Outubro ou de 24 a 26 de Outubro; em Novembro/Dezembro poderá ter lugar
o seminário sobre as boas práticas de articulação das instituições de ensino superior, em
colaboração com o CRUP e o CCISP; até ao final do ano deveria realizar-se um seminário
sobre o Ensino Particular e Cooperativo; a experiência dos TEIP e as questões relacionadas
com a avaliação das aprendizagens e exames deveriam igualmente ser abordadas em
seminários a realizar. Contudo, foi acordado aguardar mais algum tempo para fixar a
agenda.
Relativamente ao relatório “O Estado da Educação 2011”, os conselheiros fizeram
diversas sugestões para a reorganização do documento e reforçaram a ideia de ser
importante definir o conjunto de indicadores estáveis que devem ser tratados anualmente,
sob pena de o documento se tornar demasiado pesado e perder assertividade. O tema da
Educação e Qualificação que é aprofundado este ano deve ser ilustrado por estudos de caso,
tendo os conselheiros concordado com as áreas em que serão realizados.
Não havendo mais nada a tratar, a Presidente deu por encerrada a reunião.

