Comissão de Educação, Ciência e Cultura

ATA NÚMERO 145/XII/2ª SL
23.julho.2013 – 14h00
Aos 23 dias do mês de julho de 2013, pelas 14:00 horas, reuniu a Comissão de Educação,
Ciência e Cultura, na Sala do Senado, do Palácio de S. Bento, na presença dos Senhores
Deputados constantes da folha de presenças que faz parte integrante desta ata, com a
seguinte Ordem do Dia:

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia
2.

Comunicações do Presidente

3. Audição dos candidatos a membros efetivos e suplentes ao Conselho Nacional de
Educação (CNE)




14h00
Professora Doutora. Nilza Marília Mouzinho de Sena – PSD - efetivo
Professora Doutora Maria José Quintela Castelo Branco – PSD - suplente




14h40
Professor Doutor José Carlos Bravo Nico – PS - efetivo
Dr. Acácio Santos da Fonseca Pinto – PS - suplente




15h20
Dr. Alexandre Mateus Homem Cristo – CDS-PP - efetivo
Dra. Teresa Castro Noronha - CDS-PP - suplente




16h00
Dr. Francisco José Santana Nunes dos Santos – PCP - efetivo
Dra. Maria Júlia dos Santos Freire – PCP - suplente




16h40
Dra. Alda Mª Gonçalves Pereira Macedo – BE - efetivo
Dr. Tiago Ivo Cruz – BE - suplente




17h20
Dr. Antero Oliveira Resende – PEV - efetivo
Dra. Maria Dulce Dias Arrojado – PEV - suplente

4. Outros assuntos
5. Data da próxima reunião
Dia 24.julho.2013 - 10h30
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia
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A proposta de Ordem do Dia foi aprovada por unanimidade dos Deputados presentes do
PSD, PS, CDS-PP, PCP e BE, registando-se a ausência do PEV.

2. Comunicações do Presidente
Não se registaram comunicações.

3. Audição dos candidatos a membros efetivos e suplentes ao Conselho Nacional de
Educação (CNE)
As candidatas do PSD - Professora Doutora Nilza Marília Mouzinho de Sena e Doutora Maria
José Quintela Castelo Branco - começaram por fazer uma breve apresentação do seu
percurso académico e profissional e referiram-se, seguidamente, à importância do Conselho
Nacional de Educação, enquanto órgão com poder de iniciativa e que permite uma perspetiva
dos vários setores da sociedade.
Intervieram, de seguida, os Srs. Deputados Isilda Aguincha (PSD) Odete João (PS) e Michael
Seufert (CDS-PP), que saudaram as candidatas e desejaram um bom desempenho, tendo
ainda a Sra. Deputada Odete João (PS) questionado se assumem a construção de uma visão
estratégica para o futuro da Educação, tendo em vista o interesse do País.
As candidatas agradeceram as intervenções e fizeram referência à importância da pluralidade
na composição do CNE e à necessidade de construir pontes entre os vários intervenientes e
realçaram ainda o poder de iniciativa deste órgão, que não deve limitar-se a uma dimensão
reativa. Por último, defenderam que o aluno deverá constituir a primeira missão em todo o
processo educativo, o que exige um comprometimento de todos os atores do sistema
educativo.
A gravação da audição encontra-se disponível na página da Comissão, na Internet.
Os candidatos do PS - Professor Doutor José Carlos Bravo Nico e Dr. Acácio Santos da
Fonseca Pinto - fizeram uma breve apresentação da sua trajetória académica e profissional e
referiram-se ao contributo que pretendem dar na missão do CNE e na concretização dos seus
objetivos, sublinhando o trabalho de enorme qualidade que lhe é reconhecido. A este
respeito, apontaram o Debate Nacional sobre Educação, uma iniciativa realizada em
colaboração com a Assembleia da República, que decorreu por ocasião dos 20 anos da
aprovação da Lei de Bases do Sistema Educativo e que deu origem a um relatório. Por
último, defenderam uma visão de escola pública de qualidade e acessível a todos, onde as
diferenças constituam fator de enriquecimento.
Intervieram, de seguida, os Srs. Deputados Isilda Aguincha (PSD) Odete João (PS), Michael
Seufert (CDS-PP) e Miguel Tiago (PCP), que saudaram os candidatos, a quem desejaram um
bom trabalho,
Os candidatos agradeceram as intervenções e sublinharam a importância da diversidade do
CNE, que constitui um fator de enriquecimento e de construção do conhecimento, pelo que
afirmaram que tudo farão para que desenvolva um trabalho, com a qualidade a que nos
habituou.
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A gravação da audição encontra-se disponível na página da Comissão, na Internet.
Os candidatos do CDS-PP - Dr. Alexandre Mateus Homem Cristo e Dra. Teresa Castro
Noronha - fizeram uma breve apresentação do seu percurso académico e da experiência
profissional, de contacto frequente com os agentes educativos.
Seguiram-se as intervenções dos Srs. Deputados Isilda Aguincha (PSD) Odete João (PS) e
Michael Seufert (CDS-PP), que saudaram os candidatos e desejaram um bom trabalho, tendo
a Sra. Deputada Odete João (PS) solicitado a sua posição em relação a um eventual
ajustamento da missão do CNE, tendo em conta a missão de outros Conselhos na Europa, e
perguntou ainda se entendem que o facto de o CNE depender do Ministério da Educação e
Ciência pode ameaçar a sua independência.
Os candidatos afirmaram que a questão do modelo e composição do CNE exige uma
reflexão, existindo ajustes que deverão ser feitos, nomeadamente ao nível da representação
da Educação Especial. Relativamente ao financiamento do MEC, consideraram que não fere
a autonomia do Conselho.
A gravação da audição encontra-se disponível na página da Comissão, na Internet.
Os candidatos do PCP - Dr. Francisco José Santana Nunes dos Santos e Dra. Maria Júlia dos
Santos Freire – fizeram uma apresentação do seu percurso académico e profissional, bem
como da sua vasta experiência na área educativa e social e afirmaram que pretendem dar um
contributo em prol de uma melhor Educação em Portugal.
Intervieram, de seguida, os Srs. Deputados Isilda Aguincha (PSD) Odete João (PS), Michael
Seufert (CDS-PP) e Miguel Tiago (PCP), que saudaram os candidatos e desejaram um bom
trabalho.
Os candidatos agradeceram as intervenções e declararam que zelarão pela independência do
Conselho Nacional de Educação, considerando que este é um dos aspetos mais atrativo
deste órgão.
A gravação desta audição encontra-se disponível na página da Comissão, na Internet.
Os candidatos do BE - Dra. Alda Maria Gonçalves Pereira Macedo e Dr. Tiago Ivo Cruz –
apresentaram o seu perfil profissional e fizeram referência à missão do CNE, elogiando o seu
caráter independente e considerando os seus objetivos muito louváveis e ambiciosos, por
integrar todos os setores da sociedade, o que lhe confere um pensamento mais consolidado.
Intervieram, de seguida, os Srs. Deputados Isilda Aguincha (PSD) Odete João (PS), Michael
Seufert (CDS-PP) e Luis Fazenda (BE), que saudaram os candidatos e desejaram os maiores
sucessos.
Os candidatos agradeceram as intervenções e afirmaram que trabalharão em conjunto, no
sentido de se encontrarem consensos, num momento particularmente difícil para o País.
A gravação da audição encontra-se disponível na página da Comissão, na Internet.
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Os candidatos do PEV - Dr. Antero Oliveira Resende e Dra. Maria Dulce Dias Arrojado fizeram uma apresentação da sua trajetória académica e profissional e referiram-se, de
seguida, à relevância do ponto de vista ecologista no CNE.
Intervieram, de seguida, os Srs. Deputados Isilda Aguincha (PSD) Carlos Enes (PS), Michael
Seufert (CDS-PP) e Heloísa Apolónia (PEV), que saudaram os candidatos e desejaram um
bom trabalho, tendo a Sra. Deputada Heloísa Apolónia (PEV) questionado sobre a forma
como o CNE se pode abrir mais à comunidade.
Os candidatos agradeceram as intervenções e referiram-se ao excelente trabalho que tem
sido desenvolvido pelo CNE, destacando a sua abertura às escolas, o estudo anual sobre o
Estado da Educação e os pareceres que emite, grande aparte dos quais aprovados por
unanimidade, pese embora as propostas nem sempre sejam atendidas.
A gravação da audição encontra-se disponível na página da Comissão, na Internet.
O Sr. Presidente da Comissão propôs que, no futuro, a audição dos candidatos
representantes dos Grupos Parlamentares seja efetuada em simultâneo, de forma a abreviar
a sessão.
O Sr. Deputado Michael Seufert (CDS-PP) considerou que, existindo circulação dos curricula,
que permite aos Deputados um conhecimento sobre o perfil dos candidatos, o CDS-PP
dispensa mesmo a sua audição.
O Sr. Presidente da Comissão deixou a proposta de existirem duas audições: uma para o
candidato a presidente e outra para os candidatos representantes dos Grupos Parlamentares,
sugerindo que esta última possa ser com todos os candidatos em simultâneo.

4. Outros assuntos
5. Data da próxima reunião
Dia 24.julho.2013 - 10h30

A reunião foi encerrada às 17h50 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de lida
e aprovada, será devidamente assinada.

Palácio de São Bento, 23 de julho 2013

O PRESIDENTE

(Ribeiro e Castro)
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Folha de Presenças

Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados:

Acácio Pinto
Carlos Enes
Duarte Marques
Heloísa Apolónia
Inês de Medeiros
Isidro Araújo
Isilda Aguincha
José Ribeiro e Castro
Luís Fazenda
Maria Conceição Pereira
Maria José Castelo Branco
Michael Seufert
Miguel Tiago
Nilza de Sena
Odete João
Pedro Delgado Alves
Pedro Pimpão
Carlos Zorrinho
João Prata
Maria João Ávila
Pedro Lynce

Faltaram os seguintes Senhores Deputados:
Amadeu Soares Albergaria
Ana Sofia Bettencourt
Paulo Cavaleiro
Rui Jorge Santos
Rui Pedro Duarte

Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados:
Margarida Almeida
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