
  

 

 

  
 

 

 
 
 
 

Comissão Coordenadora do CNE 
 
Relato da reunião realizada em 9 de Outubro de 2012, com a seguinte ordem de 
trabalhos: 

1. Informações 
2. Análise das recentes medidas de política educativa 
3. Análise das recomendações em preparação no Conselho 
4. Outros assuntos 

Estiveram presentes os conselheiros coordenadores Joaquim Azevedo, Maria Calado, 
Maria Emília Brederode Santos, a Presidente e o Secretário-Geral.  
 
A Presidente informou que apresentará na próxima reunião plenária uma nota sobre a 
reunião conjunta CNE e Conselho de Escolas que teve lugar neste dia, da parte da 
manhã. Deu conta do Seminário, realizado no passado dia 28 de Setembro, sobre 
“Autonomia e governança das instituições públicas de ensino superior”, em que foi 
apresentado o relatório final do estudo coordenado pelo Prof. Júlio Pedrosa. No 
próximo dia 16 de Outubro terá lugar no CNE a apresentação do relatório mundial da 
UNESCO 2012, com a participação de um painel de comentadores. 
 
De seguida, foi feito o ponto de situação sobre as recomendações em preparação: 
“Autarquias e Educação”, “Autonomia das escolas”, “Autonomia institucional do 
ensino superior” e “Ensino Artístico” encontram-se a ser finalizadas para serem 
presentes no próximo plenário, marcado para dia 22 de Outubro. Os projetos de 
recomendação sobre “Condição do estudante do ensino superior”, “Formação de 
professores”, “Ensino básico” e Envelhecimento ativo e formação ao longo da vida” 
encontram-se ainda em elaboração. 
 
A conselheira Maria Emília Brederode Santos sugeriu que fosse convidada a Profª 
Diane Ravitch, antiga responsável pelo National Assessment of Educational Progress, 
para vir a Portugal fazer uma conferência sobre a temática da avaliação educativa, a 
qual se poderia integrar num seminário sobre o tema geral “Educação e Ideologias”. 
Também o conselheiro Joaquim Azevedo sugeriu que, em 2013, o CNE desse especial 
atenção às questões da educação de adultos e do ensino profissional, tendo em conta que 
os Centros Novas Oportunidades irão fechar. A conselheira Maria Calado considerou 
que no âmbito da 5ª Comissão seria interessante realizar visitas a instituições de cultura 
com programas educativos, designadamente bibliotecas e museus. 
 
Não havendo mais nada a tratar a Presidente deu por terminada a reunião. 
 


