CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO

COMISSÃO COORDENADORA

Notas de Síntese da Reunião de 15 de Abril de 2002

Presenças:
- Presidente do CNE – Prof. Doutora Teresa Ambrósio
- Coordenadores das Comissões Especializadas Permanentes:
- Prof. Doutora Maria Odete Valente
- Prof. Doutor Sérgio Machado dos Santos
- Dr. Manuel António Carmelo Rosa
- Prof. Doutor Fernando Regateiro
- Secretário-Geral do CNE – Dr. Manuel Miguéns

A Presidente do Conselho Nacional de Educação - Prof. Doutora Teresa Ambrósio -, informou a
Comissão Coordenadora da sua disponibilidade para que o Conselho possa dar seguimento às
actividades que vem desenvolvendo e da reunião havida com o então Ministro da Educação,
Prof. Doutor Júlio Pedrosa, na qual este demonstrou grande interesse em que o Conselho
acompanhe as políticas educativas no âmbito da União Europeia. A Presidente apresentou a
intenção de organizar um Gabinete Europeu no Conselho que assegure a recolha de informação
sobre estas matérias.
A Presidente passou em revista os debates do Forum “Qualidade e Avaliação da Educação”
salientando o elevado nível do debate de encerramento - “Para um Novo Contrato
Socioeducativo”, no qual esteve presente o Senhor Presidente da República, e tornou a realçar o
papel do Conselho como um espaço privilegiado de livre debate, de reflexão construtiva e não
como espaço de decisão.
A Presidente informou a Comissão Coordenadora sobre o envio de uma carta ao Senhor
Presidente da Assembleia da República na qual assegura a continuidade do seu trabalho no CNE
mas sugere que a Assembleia da República proceda oportunamente à eleição do Presidente e
dos novos representantes dos Grupos Parlamentares. A Presidente informou igualmente sobre
os pedidos de audiência aos novos Ministros da Educação e da Ciência e Ensino Superior a
quem solicitará a indicação dos membros do Conselho designados pelo Governo.
O Secretário-Geral - Dr. Manuel Miguéns -, apresentou à Comissão Coordenadora, as
actividades em curso no Conselho relativamente a publicações de actas de seminários, projectos,
relatórios de actividades e edição de Pareceres e fez notar as dificuldades orçamentais do CNE
para assegurar todas as actividades que desenvolve.
A Presidente referiu a necessidade de se manter um alto rigor nas contas e a intenção de
procurar saldar a dívida do CNE para com a Editorial do Ministério da Educação, relativa à edição
de publicações.
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A Presidente informou que a EUNEC (European Network of Education Councils) dirigiu convite
para que participasse na próxima Reunião do Comité Executivo, a realizar em Madrid, no próximo
mês de Maio, para que se retomasse o trabalho e a discussão sobre o documento da Comissão
Europeia sobre “Os Objectivos Futuros Concretos dos Sistemas de Educação e Formação”.
O Coordenador da 2ª Comissão Especializada Permanente - Doutor Joaquim Azevedo-, ausente
desta reunião, solicitou telefonicamente à Presidente, que aquando da reunião com o Senhor
Ministro da Educação realçasse o Parecer sobre a “Proposta de Revisão Curricular no Ensino
Secundário – Cursos Gerais e Cursos Tecnológicos”, editado pelo CNE em 2000, e fizesse notar
que o Conselho teria todo o interesse em continuar a acompanhar as alterações no Ensino
Secundário.
A Coordenadora da 1ª Comissão Especializada Permanente - Prof. Doutora Maria Odete
Valente-, sugeriu que o CNE se pronunciasse sobre o Programa do Governo, nomeadamente
sobre a suspensão da Revisão Curricular do Ensino Secundário, procurando averiguar dos
princípios que conduziram à suspensão.
O Coordenador da 4ª Comissão Especializada Permanente – Dr. Manuel António Carmelo Rosa-,
lembrou que o Programa do Governo é um documento de natureza política que o Parlamento
aprecia, podendo o CNE vir a pronunciar-se sobre medidas concretas de execução e não tanto
sobre o seu lado programático. O Dr. Manuel António Carmelo Rosa propôs que nas reuniões
da Senhora Presidente com os Senhores Ministros da Educação e da Ciência e do Ensino
Superior se saliente o carácter de continuidade da actividade do Conselho e se convidem os
Senhores Ministros a apresentarem as linhas gerais dos seus programas ao Plenário do
Conselho, para além de sugerir a necessidade de o Governo nomear os seus representantes
junto do CNE.
O Coordenador da 3ª Comissão Especializada Permanente – Prof. Doutor Sérgio Machado dos
Santos -, manifestou a sua concordância com o Dr. Carmelo Rosa no que respeita a uma
reflexão do CNE sobre as políticas educativas e exprimiu interesse em ver tratadas pelo
Conselho as matérias relativas à Educação Transnacional, tal como proposto anteriormente pelo
Secretário de Estado do Ensino Superior. Verificou-se um alargado consenso na Comissão
Coordenadora no que respeita à necessidade do Conselho se pronunciar sobre este assunto, de
acordo com o solicitado pelo anterior Secretário de Estado do Ensino Superior.
O Coordenador da 5ª Comissão Especializada Permanente – Prof. Doutor Fernando Regateiro -,
manifestou a sua concordância com o que havia sido dito. Enfatizou a necessidade de dar
continuidade aos trabalhos do CNE e de se produzir, com base nos documentos elaborados pelo
Conselho ao longo dos últimos anos, aquilo a que chamou “Um pensamento educativo” como
legado do CNE para o futuro.
O Dr. Manuel António Carmelo Rosa referiu a necessidade de se dar sequência ao Parecer sobre
“Aprendizagem ao Longo da Vida” nomeadamente no que respeita a: e-learning, ensino à
distância, formação profissional, certificação de competências e parcerias.
A Presidente apresentou a proposta de se promover um encontro com todos os Presidentes de
Conselhos similares ao CNE e de se fazer uma discussão sobre as suas origens, o seu papel, os
seus modos de funcionamento, etc.
Ficou também a ideia de se organizar uma Mesa Redonda com a presença dos anteriores
Presidentes do Conselho Nacional de Educação para levar a cabo uma reflexão sobre o papel do
CNE no desenvolvimento da Política Educativa.
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