
 

 
  

 

 

  
 

 

 

Comissão Coordenadora do CNE 

Relato da reunião realizada em 5 de dezembro de 2012, com a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Informações 
2. Estado da Educação 2012 
3. Preparação da Sessão Plenária 
4. Outros assuntos 

Estiveram presentes os conselheiros coordenadores Maria Calado, Maria Emília Brederode 
Santos, Maria Helena Nazaré, a Presidente e o Secretário-Geral. 

A Presidente informou que teve lugar no CNE a primeira reunião do CRUP com os 
Presidentes dos Conselhos Gerais das universidades, em que foi feita a apresentação de um 
documento sobre a situação de crise que vive o ensino superior. Informou também que irá 
assistir a uma reunião do Conselho Municipal de Educação de Mafra, onde será feita uma 
análise dos resultados escolares dos alunos do concelho. Deu conta da publicação de um 
documento da UE, intitulado “Repensar a Educação”, o qual poderá ser apresentado no 
Plenário de Janeiro de 2013. A conselheira Maria Helena Nazaré sugeriu que fosse 
igualmente apresentado o documento “Global Europe 2050”. 

Relativamente ao relatório “Estado da Educação 2012”, cujas recomendações serão 
apresentadas na sessão plenária que terá lugar esta tarde, a Presidente referiu as 
circunstâncias que têm impedido a sua finalização, designadamente só agora terem sido 
disponibilizados os dados do Censos 2011. Dado que o tema central deste ano é 
“Autonomia e Descentralização” e que se dispõe de uma bateria de indicadores que 
permitem a análise do sistema educativo a nível concelhio, a Presidente colocou à 
consideração a possibilidade de ser feita uma brochura com dados de caracterização sócio-
económica das escolas, desvio etário da frequência escolar dos alunos e resultados de 
exames, por concelho. Quanto ao tema da Autonomia, o Prof. Pedro Teixeira tratará o tema 
no ensino superior; Pedro Abrantes e Clara Cruz abordarão a autonomia das escolas e o 
papel dos Conselhos Municipais de Educação; Carmo Gregório e Filomena Matos 
descreverão a situação nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, respetivamente. 

De seguida, passou-se à preparação da sessão plenária, tendo sido acordado que os 
conselheiros coordenadores fariam a apresentação das recomendações de acordo com as 
suas áreas de intervenção. 

Dado o adiantado da hora, a Presidente deu por terminada a reunião. 

 
 


