
S. Bento, 26 de janeiro de 2018 

 

Exmo. Sr. Prof. Luis Braga, 

 

O seu email, respetivo questionário e calendário, foi devidamente remetido às Sras. 
Deputadas que integram a Comissão de Educação. 

Importa esclarecer desde já que, no Grupo Parlamentar do CDS, as opiniões e 
perspectivas individuais são apreciadas e discutidas colegialmente. As decisões finais 
são tomadas em função de uma discussão livre e construtiva, beneficiam da 
informação e conhecimento de cada um, e perseguem como objectivo a formulação e 
a tomada de uma posição a apresentar e a defender em nome do partido. 

Na área da Educação, concretamente (aliás como em todas as demais), procuramos 
pautar-nos pelo rigor, a realidade, a coerência, a transparência e a frontalidade.  

É nossa convicção que tal resulta claramente plasmado nas muitas questões 
formuladas à tutela e nas várias iniciativas legislativas, o que poderá ser evidenciado 
pela mera consulta dos registos áudio e vídeo das diversas intervenções - da Drª 
Deputada Ana Rita Bessa ou da Srª Deputada Ilda Araújo Novo, as deputadas do CDS 
na Comissão de Educação. 

Opiniões, medidas e propostas em concreto - designadamente sobre a flexibilização 
curricular, a descentralização, a autonomia, as condições de trabalho nas escolas, a 
falta de recursos, a problemáticas várias respeitantes aos alunos, por exemplo - são 
uma constante nas diversas intervenções. 

A título ilustrativo desta afirmação, chamamos a sua atenção para o recente debate de 
Interpelação ao Governo nº 15/XIII/3.ª (CDS-PP) - Sobre Políticas de Educação, na 
passada quarta feira, dia 17 de Janeiro, em que defendemos o que entendemos ser o 
nosso contributo para a valorização da Educação enquanto pilar fundamental da nossa 
sociedade e do seu futuro. 
 

Cumpre-nos ainda informar que o conjunto de respostas que requer para o seu blog, na sua 

extensão e complexidade, bem como no prazo que impõe, não são, da nossa parte, exequíveis. 

No entanto, no site do parlamento, ou no site do GP do CDS, encontrará um repositório 

completo de todas as nossas posições recentes em matéria educativa. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

Ana Rita Bessa 

Ilda Araújo Novo 

 


