
 
  

 

 

  
 

 

 
 

Comissão Coordenadora do CNE 
 

Relato da reunião realizada em 12 de Setembro de 2011, com a seguinte ordem de 
trabalhos: 

1. Informações 
2. Estado da Educação 2011 
3.  Actividades das Comissões 
4. Próxima Sessão Plenária 
5. Próximas iniciativas do CNE 
6. Outros assuntos 

Estiveram presentes todos os conselheiros coordenadores, Bártolo Paiva Campos, 
Joaquim Azevedo, Maria Emília Brederode Santos, Maria Helena Nazaré, Rosalia 
Vargas, a Presidente e o Secretário-Geral. A Presidente deu início à reunião e propôs 
que o ponto sobre o Estado da Educação passasse para último.  

De seguida prestou as seguintes informações: 1) Foi recebida pelo Ministro da 
Educação e Ciência, tendo estado presente também a Secretária de Estado dos Ensinos 
Básico e Secundário. Na reunião apresentou a actividade do CNE e referiu a dificuldade 
de acesso a dados para a elaboração do Estado da Educação e convidou o Ministro a vir 
ao Plenário de amanhã, o que foi aceite. O Ministro informou que gostaria de ter o 
parecer do CNE sobre o projecto de diploma relativo ao regime de avaliação do 
desempenho dos professores, questão sobre a qual a Presidente quis ouvir a opinião dos 
conselheiros coordenadores, os quais consideraram que a progressão na carreira dos 
professores é matéria que está fora das competências do CNE. A Presidente irá 
transmitir este entendimento. 2) Solicitou uma audiência à Presidente da Assembleia da 
República para apresentação de cumprimentos e onde tenciona expor a questão do não 
pagamento de senhas de presença aos conselheiros aposentados da Administração 
Pública. 3) Referiu ser necessário proceder à designação de representantes das 
associações de pais e de associações pedagógicas, processo que envolve algum 
melindre. 

Relativamente às actividades das Comissões, a Presidente sugeriu que fossem feitas 
reuniões de todas as Comissões até ao final do ano para planeamento das actividades a 
desenvolver em 2012. Sobre o acompanhamento do processo de avaliação externa das 
escolas foi sugerido ouvir a IGE, tendo o conselheiro Bártolo Paiva Campos colocado a 
possibilidade de elaboração de uma recomendação sobre “autonomia das escolas”, 
podendo ser nomeado um conselheiro relator que seria apoiado por uma comissão de 
especialistas. A conselheira Helena Nazaré informou já ter contactado os Presidentes do 
CRUP e do CCISP tendo acordado a organização conjunta dum seminário no CNE 
sobre as boas práticas de formação de consórcios no ensino superior. Ficou acordado 



que na próxima reunião da Comissão Coordenadora se procederá ao planeamento das 
actividades para 2012, após o que serão as mesmas discutidas nas Comissões. 

O Secretário-Geral fez o ponto de situação sobre a organização da Conferência 
EUNEC “New skills for new jobs”, que terá lugar no CNE, nos próximos dias 24 e 25 
de Outubro. 

A Presidente passou de seguida à apresentação da versão preliminar do relatório “O 
Estado da Educação 2011”, advertindo existirem alguns erros técnicos já detectados que 
irão ser corrigidos. Para além da apreciação em Plenário, o relatório irá ser lido por um 
conjunto de especialistas que, assim, darão o seu contributo. Relativamente às 
recomendações a incluir, referiu que todos os dados apontam para um envelhecimento 
progressivo dos docentes vinculados ao sistema, o que poderia ser objecto de 
recomendação; por outro lado, os resultados obtidos pelos rapazes ao longo da 
escolaridade são sistematicamente inferiores aos das raparigas, o que igualmente 
deveria merecer uma recomendação no sentido de um maior acompanhamento dos seus 
percursos escolares.  

Os conselheiros coordenadores apresentaram diversas propostas de alteração de 
redacção das recomendações e da sua organização, as quais foram acolhidas. 

Não havendo mais nada a tratar, a Presidente deu por terminada a reunião. 

 

 


