Comissão Coordenadora CNE
Relato da reunião realizada em 7 de Outubro de 2013, com a seguinte ordem de trabalhos:
1. Informações
2. Discussão das linhas estratégicas para atividade do Conselho nos próximos 4 anos
3. Análise das propostas apresentadas pelo senhor Ministro da Educação e Ciência ao
Conselho
4. Outros assuntos

Estiveram presentes os conselheiros coordenadores Maria Calado, Conceição Castro Ramos, António
Barbas Homem, Joaquim Azevedo, o Presidente e o Secretário-geral.
1-O Presidente deu conta das decisões tomadas relativamente ao orçamento 2014, bem como da
contratação de assessoria técnica e jurídica. Deu nota das alterações em curso, ao sítio (página
internet) e ao logotipo do CNE, e da sua determinação quanto à elevação do estatuto do CNE a
conselho superior de aconselhamento do Estado, abrindo a possibilidade a que outros órgãos de
soberania possam igualmente solicitar pareceres, projeto de estatuto no qual consta uma proposta de
desgovernamentalização do CNE, e que foi enviada para a Assembleia da República e para o Ministro
da Educação e Ciência. Relativamente a esta proposta, o Presidente informou que a mesma não
vincula o CNE e que as linhas principais apresentadas foram, quanto à composição do CNE:
-Manutenção dos deputados;
- O Governo nomear 7 membros, os quais estariam em pé de igualdade com os restantes
representantes;
- Acrescentar à representação no CNE, as comunidades portuguesas no mundo, o ensino especial e o
desporto, as minorias étnicas, as associações pedagógicas e profissionais, e as associações científicas;
Quanto às atribuições do CNE enquanto órgão superior de aconselhamento, o Presidente propôs que
qualquer alteração à Lei de Bases de Educação tivesse obrigatoriamente que ser submetida ao CNE
para emissão de respetivo parecer.
Ainda sobre o regimento, o Presidente propôs que no regulamento interno fosse estabelecido um
limite de ausências dos Conselheiros nas reuniões (5 ausências), limite a partir do qual estes poderão
perder o mandato.
O diploma do regimento do CNE será discutido numa das próximas sessões plenárias do Conselho.

2-O Presidente informou de seguida que presidirá, provisoriamente, à 4ª Comissão Especializada
Permanente até eleição de novo(a) coordenador (a).
3-Foi relembrada a intervenção do Ministro da Educação e Ciência, quanto às questões que este
colocou ao CNE, relativamente ao problema das turmas mistas e da rede escolar, bem como do ensino
do inglês no primeiro ciclo. Para a análise destas questões, bem como dos contributos para as linhas
estratégicas do CNE, serão convocadas as comissões especializadas, para reunirem entre Outubro e
Novembro.
4- Prevê-se que a próxima reunião da Comissão Coordenadora se realize a 18 de Novembro pelas
14.30h.
O Presidente deu por terminados os trabalhos

