
  

 

 

 
 

 

  

 
 

 

 
 

 
 

Relato da 93ª Reunião do Plenário1 
 
 
Aos vinte e um dias do mês de Novembro de 2007, realizou-se no Conselho Nacional de 
Educação (CNE) a nonagésima terceira Reunião do Plenário, em sessão pública comemorativa 
do 20º aniversário do CNE, tendo sido adoptada a seguinte ordem de trabalhos: 1- O Conselho 
Nacional de Educação: conceito, evolução e obra; 2- Perspectivas sobre o papel e o sentido do 
Conselho Nacional de Educação. 
 
O Presidente abriu a Sessão Pública Comemorativa do 20º Aniversário do CNE congratulando-se com 
a presença de Suas Excelências o Presidente da Assembleia da República, Dr. Jaime Gama, e da 
Secretária de Estado da Modernização Administrativa, Profª Doutora Maria Manuel Leitão Marques, 
apresentando de seguida o programa de trabalhos previsto para todo o dia. 
 
Na parte da manhã, depois das intervenções iniciais do Presidente do CNE, da Secretária de Estado da 
Modernização Administrativa e do Presidente da Assembleia da República, teve lugar um painel, 
presidido pela conselheira Odete Valente, dedicado ao tema O CNE: conceito, evolução e obra, onde 
intervieram o Presidente do Tribunal de Contas, Dr. Gulherme d’Oliveira Martins, com uma 
comunicação sobre a missão do CNE numa abordagem jurídico-política; o Prof. Doutor João 
Formosinho, professor da Universidade do Minho, elaborou uma conceptualização do papel do CNE 
tendo por base a experiência destes vinte anos de exercício de funções; e o conselheiro Paulo Sucena 
apresentou uma leitura das tomadas de posição do CNE através dos seus Pareceres. 
 
O painel que decorreu da parte da tarde foi presidido pela conselheira Alda Macedo e visou discutir 
Perspectivas sobre o papel e o sentido do CNE. Nele participaram as seguintes personalidades: David 
Justino, professor universitário e ex-ministro da Educação; Eduardo Marçal Grilo, administrador da 
Fundação Calouste Gulbenkian, ex-ministro da Educação e ex-Presidente do CNE; António José 
Seguro, Presidente da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência; e Adriano Moreira, professor 
universitário jubilado e conselheiro do CNE. 
 
Terminada a apresentação das comunicações, seguiu-se um debate com a assistência, findo o qual o 
Presidente deu por encerrados os trabalhos desta sessão plenária comemorativa do 20º Aniversário do 
CNE. 
                                                 
1 A gravação integral da Reunião do Plenário encontra-se no Arquivo do CNE. 

 


