
 
 

 
 
 

Comissão Coordenadora do Conselho Nacional de Educação  
 

Relato da reunião realizada em 25 de outubro de 2016 com a seguinte ordem de trabalhos: 
 

1. Informações 
2. Planeamento das atividades do 1º semestre de 2017 

 

Estiveram presentes os Conselheiros Joaquim Azevedo, Conceição Castro Ramos e Álvaro dos 

Santos, bem como o Presidente e o Secretário-Geral do Conselho Nacional de Educação. 

Ponto 1- O Presidente informou que o ciclo de seminários da LBSE estava praticamente concluído, 

faltando apenas realizar o seminário dedicado ao tema da Descentralização em Leiria no próximo dia 

14 de novembro. Comunicou que a última sessão do projeto Aqeduto será já no próximo dia 27 de 

outubro na Torre do Tombo. Mencionou também que, na sequência dos seminários da LBSE, o CNE 

conta organizar, com o patrocínio da Presidência da República, um seminário final de discussão e 

apresentação das ideias e análises propostas pelos conferencistas e intervenientes naqueles eventos. 

De igual modo referiu que está em curso a preparação de um relatório sobre esta temática cujo relator 

será o próprio presidente do CNE. Este relatório passará previamente pela Comissão Coordenadora e 

será apresentado e discutido em sessão plenária do Conselho, não se prevendo a sua votação. Mais 

informou que, para além deste relatório, está em preparação a publicação dos textos das intervenções 

apresentadas nos diferentes seminários em torno da LBSE. Além disso será publicado um repositório 

das leis de bases da educação vigentes entre 1885 e 2009. Estas publicações deverão ser divulgadas 

em fevereiro de 2017.  

O Secretário-Geral propôs que se realizasse um evento comemorativo dos 30 anos do CNE, que 

mereceu a concordância dos presentes, tendo o Presidente sugerido que se fizesse esta comemoração 

numa sessão plenária aberta que reunisse os ex-presidentes do CNE e os ex-conselheiros, e que se 

agendaria para o final do primeiro semestre de 2017.  



 
 
 
 

 

Pontos 2 – Face à ausência, devidamente justificada, de dois Coordenadores, o Secretário-Geral 

sugeriu que se enviasse um pedido a estes Conselheiros, no sentido da apresentação das iniciativas 

previstas no âmbito das respetivas Comissões Especializadas Permanentes (CEP).  

O Conselheiro Joaquim Azevedo referiu que a 1ª CEP estava a acompanhar a implementação do 

programa nacional de promoção do sucesso escolar, propondo a realização de uma audição ao Prof. 

Doutor José Lopes Cortes Verdasca, Coordenador da Estrutura de Missão do Programa Nacional de 

Promoção do Sucesso Escolar. Outros temas da agenda da Comissão são: as questões da Autonomia e 

da Descentralização, olhando agora para as novas formulações deste último projeto, bem como a 

articulação e planeamento da rede escolar, nomeadamente a situação da educação pré-escolar.  

O Conselheiro Álvaro dos Santos informou que a 2ª CEP tinha proposto a realização de uma reunião 

em Vila-Flor, com uma visita a um agrupamento do interior. Mencionou que, no âmbito das TIC e os 

novos espaços de aprendizagem, já tinha sido produzido um documento e que a Comissão iria 

acompanhar o que o IAVE tem vindo a fazer no âmbito do e-assessement. O Presidente propôs que se 

fizesse uma audição ao Presidente do IAVE, após o levantamento do que existe nesta matéria. O 

Coordenador acrescentou que a 2ª CEP tinha sugerido igualmente que se comemorassem os 10 anos 

dos primeiros contratos de autonomia.  

A Conselheira Conceição Castro Ramos comunicou que a 5ª CEP tinha uma reunião agendada para 

definir e programar o trabalho, dando nota de que gostaria de trabalhar a formação inicial de 

professores, a indução profissionalizante e o desenvolvimento profissional dos docentes, e, 

nomeadamente, a questão da formação inicial dos professores de ensino profissional. Referiu ainda 

que tenciona produzir um documento sobre a liderança pedagógica e a mobilização dos diretores e 

dos professores.  

Concluídos os trabalhos, o Presidente deu por encerrada a reunião.  


