
 
  

 

 

  
 

 

 
 
 

Comissão Coordenadora do CNE 
 
Relato da reunião realizada em 15 de Fevereiro de 2012, com a seguinte ordem de 
trabalhos: 

1. Informações 
2. Indicadores centrais para o Estado da Educação 
3. Gestão das atividades do Conselho para 2012 
4. Outros assuntos 

Estiveram presentes os conselheiros coordenadores Maria Emília Brederode Santos e 
Maria Helena Nazaré, a Presidente e o Secretário-Geral. Os conselheiros Bártolo Paiva 
Campos e Joaquim Azevedo justificaram a sua ausência. 
 
A Presidente informou ter o Ministro da Educação pedido parecer ao CNE sobre a 
proposta de revisão curricular dos ensinos básico e secundário, tendo sido nomeados 
relatores os conselheiros Maria Emília Brederode Santos, Maria Arminda Bragança e 
Fernando Bexiga. O projeto de Parecer será apresentado no próximo Plenário, a realizar 
no dia 23 de Fevereiro. Mais informou ter tido lugar no passado dia 3 de Janeiro a 
apresentação do EE 2011 na Comissão de Educação da Assembleia da República.  
 
A conselheira Maria Emília Brederode Santos informou ter sido contactada por um 
grupo ligado à Educação Artística que lhe manifestou as suas preocupações com o 
posicionamento desta componente no currículo do ensino básico e a quem sugeriu que 
fizessem uma proposta ao CNE para a realização de um seminário para debate desta 
problemática.  
 
A conselheira Maria Helena Nazaré informou ter a EUA realizado um estudo sobre a 
autonomia das universidades, no qual Portugal participou, tendo o Presidente do CRUP 
convidado a organização a vir fazer a sua apresentação num seminário a realizar a 14 de 
Maio na F.C. Gulbenkian. Mais informou ter o CRUP endereçado convite à EUA para a 
realização de um estudo sobre a rede e modelos de governo das IES no nosso País, pelo 
que seria interessante fazer a articulação com o Estudo coordenado pelo Prof. Júlio 
Pedrosa. Relativamente a este estudo, a Presidente informou que a discussão do seu 
relatório preliminar será feita num workshop com especialistas convidados, 
provavelmente no mês de Abril. 
 
Passou-se, de seguida, à análise dos indicadores a incluir no Estado da Educação 2012, 
cujo tema central será a descentralização da Educação e a autonomia das escolas. A 
FCG apoiará a realização de um estudo, a cargo da Universidade Católica do Porto, 
sobre a autonomia nas escolas dos ensinos básico e secundário. Neste capítulo poder-se-



á incluir uma síntese do estudo da EUA sobre autonomia no ensino superior e do estudo 
sobre o modelo de governança, coordenado pelo Prof. Júlio Pedrosa. 
 
Relativamente à gestão das atividades do Conselho em 2012, a Presidente apresentou a 
listagem das Recomendações que se prevê sejam elaboradas e dos Seminários que se 
encontram agendados. No que respeita à celebração dos 25 anos do CNE, a organização 
de um Encontro Nacional sobre Concertação Educativa deverá ser previamente 
acordada com a Associação Nacional dos Municípios Portugueses, pelo que a 
Presidente irá contactar o seu dirigente e reunir com os conselheiros representantes da 
ANMP no CNE. 
 
Sobre os trabalhos da 3ª Comissão Especializada Permanente, foi acordado proceder à 
audição da A3ES, sobre os processos de acreditação e avaliação de cursos, e do CRUP, 
CCISP e APESP (Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado), sobre a 
problemática da autonomia e financiamento das instituições de ensino superior. 
 
Não havendo mais nada a tratar foi dada por terminada a reunião.  
 
 


